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“Dictionary is the only place that success comes before work. Hard work 

is the price we must pay for success. I think you can accomplish anything 

if you're willing to pay the price”. 

 

Vince Lombardi 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

ΗΠΑ: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

ΜΚΠ: Μικροκυτταρικός Καρκίνος Πνεύμονα 

ΜΜΚΠ: Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος 

Πνεύμονα 

PS: Λειτουργική Κατάσταση 

RT: Ακτινοθεραπεία 

ΧΑΠ: Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

ΠΟΥ: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

ΥΤ: Υπολογιστική Τομογραφία 

ΜΤ: Μαγνητική Τομογραφία 

PET/CT: Συνδυασμένη Τομογραφία Εκπομπής 

Ποζιτρονίων/Αξονική Τομογραφία  

EGFR: Yποδοχέας του Επιδερμικού 

Αυξητικού Παράγοντα 

ALK: Κινάση Αναπλαστικού Λεμφώματος 

TKIs: Αναστολείς Τυροσινικής Κινάσης 

FISH: Φθορίζων in situ Υβριδισμός  

NGS: Τεχνολογία Αλληλούχισης του DNA 

Νέας Γενιάς 

OS: Συνολική Επιβίωση 

PFS: Διάστημα Επιβίωσης Χωρίς Πρόοδο 

Νόσου 

SBRT: Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία 

RFA: Θερμοκαυτηρίαση με Ραδιοσυχνότητες 

VEGF: Αγγειακός Ενδοθηλιακός Αυξητικός 

Παράγοντας 

HBV: Ιός της Ηπατίτιδας Β 

HCV: Ιός της Ηπατίτιδας C 

HPV: Ιός των Ανθρώπινων Θηλωμάτων 

H.pylori: Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού 

ROS: Αντιδρώντα Ιόντα Οξυγόνου 

TNF-α: Παράγοντας Νέκρωσης του Όγκου-Α 

IL: Ιντερλευκίνη 

NF-kB: Πυρηνικός Παράγοντας-kB 

FEV1: Δυναμικά Εκπνεόμενος Όγκος Αέρα σε 

Ένα Δευτερόλεπτο 

TGF: Μεταμορφωτικός Αυξητικός 

Παράγοντας 

Treg: Ρυθμυστικά Τ-κύτταρα 

MDSCs: Άωρα Μυελοειδή Κατασταλτικά 

Κύτταρα 

IMCs: Άωρα Μυελοειδή Κύτταρα 

Arg-1: Αργινάση 

iNOS: Επαγώμενη Συνθάση του Νιτρικού 

Οξέος  

IDO: ινδολαμίνη 2,3-διοξυγενάση 

NK: Κύτταρα Φυσικοί Φονείς 

DC: Δενδριτικά Κύτταρα 

IFN: Ιντερφερόνη 

PNT: Υπεροξυνιτρώδη 

TCR: Αντιγονικός Υποδοχέας 

Λεμφοκυττάρων 

PDGF: Aιμοπεταλιακός Aυξητικός 

παράγοντας 

GM-CSF: Παράγοντα Διέγερσης Αποικιών 

των Κοκκιοκυττάρων-Μακροφάγων 

APCs: Αντιγονοπαρουσιαστικά Κύτταρα 

EMT: Επιθηλιο-μεσεγχυματική Μετατροπή 

TAM: Μακροφάγα που Σχετίζονται με τον 

Όγκο 

VEGFR: Υποδοχέας VEGF 

PD: Πρόοδος Νόσου 

MFI: Μέση Ένταση Φθορισμού 

PBMC: Μονοπύρηνα Κύτταρα Περιφερικού 

Αίματος 

PR: Μερική Ανταπόκριση 

SD: Σταθεροποίηση Νόσου 
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NE: Νόσος Χωρίς Εκτίμηση Ανταπόκρισης 

στη Θεραπεία 

CR: Πλήρη Ανταπόκριση 

ΧΜΘ: Χημειοθεραπεία 

RFS: Διάστημα Επιβίωσης Χωρίς Υποτροπή 

της Νόσου 

 



 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. Εισαγωγή 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μία από τις συχνότερες 

νεοπλασίες, με 1,8 εκατομμύρια νέους ασθενείς το 2012, αντιπροσωπεύοντας 

το 12.9% των νέων διαγνώσεων καρκίνου (1). Στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής (ΗΠΑ) 225.000 νέοι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα 

διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο και πάνω από 160.000 θάνατοι αποδίδονται σε 

αυτόν ετησίως, γεγονός που καθιστά τη νόσο τη δεύτερη κύρια αιτία καρκίνου 

και την κύρια αιτία θανάτου και στα δύο φύλα (2). Τόσο η απόλυτη όσο και η 

σχετική συχνότητα του καρκίνου του πνεύμονα έχουν αυξηθεί δραματικά τα 

τελευταία 70 έτη. Από το 1953, ο καρκίνος του πνεύμονα περιγράφεται ως η 

συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες. Το 1985 κατέστη η 

κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες. Σήμερα προκαλεί περίπου 

δύο φορές περισσότερους θανάτους από τον καρκίνο του μαστού. Εντούτοις, 

τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση της επίπτωσης και της 

θνησιμότητας από καρκίνο του πνεύμονα, πιθανότατα λόγω της μείωσης του 

καπνίσματος. Το ετήσιο ποσοστό θανάτου από καρκίνο του πνεύμονα έχει 

μειωθεί κατά 43% από το 1990 στους άνδρες και κατά 17% από το 2002 στις 

γυναίκες (2). Περίπου το 95% του συνόλου των κακοήθων νεοπλασμάτων του 

πνεύμονα ταξινομούνται είτε ως μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα 

(ΜΚΠ) είτε ως μη-μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (ΜΜΚΠ). Αυτή 

η διάκριση κρίνεται απαραίτητη για τη σταδιοποίηση, τη θεραπεία και την 

πρόγνωση.  

 

 

2. Παράγοντες Κινδύνου 

Έξεις, συνήθειες που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στην καθημερινή ζωή 

και τέλος ποικίλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν συνδεθεί με την 

ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα.  
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Κάπνισμα: Η χρήση καπνού (ενεργητική/παθητική) είναι ο κύριος 

παράγοντας κινδύνου. Εκτιμάται ότι σχετίζεται, περίπου, με το 90% όλων των 

περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα. Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του 

πνεύμονα για έναν ενεργό καπνιστή, ενός πακέτου την ημέρα για 40 χρόνια, 

είναι περίπου 20 φορές μεγαλύτερος από ένα μη καπνιστή. Επιπλέον, 

παράγοντες, όπως τα έτη έκθεσης στον καπνό, ο αριθμός των τσιγάρων που 

καπνίζονται ημερησίως αλλά και η έκθεση σε άλλους καρκινογόνους 

παράγοντες όπως ο αμίαντος, αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του 

πνεύμονα στους καπνιστές (3). Σε άτομα που διακόπτουν το κάπνισμα, ο 

κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα μειώνεται σημαντικά σε 

σύγκριση με αυτούς που συνεχίζουν να καπνίζουν και το όφελος είναι 

μεγαλύτερο σε όσους σταματούν σε ηλικία μικρότερη των 30 ετών (4). 

Άλλοι παράγοντες: 

 Περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο 

εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται το 

παθητικό κάπνισμα, η έκθεση σε αμίαντο, ραδόνιο, βαρέα μέταλλα 

(αρσενικό, χρώμιο και νικέλιο), στην ιοντίζουσα ακτινοβολία και 

στους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Επιπλέον, 

σχετικά πρόσφατες μελέτες έχουν συσχετίσει τη συστηματική έκθεση 

στην αιθαλομίχλη (καύση μη επεξεργασμένων καυσίμων βιομάζας) με 

αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα (5). 

 Η ακτινοθεραπεία (RT) μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης 

ενός δεύτερου πρωτοπαθούς καρκίνου του πνεύμονα σε ασθενείς που 

έχουν υποβληθεί σε θεραπεία για άλλες κακοήθειες (π.χ. λέμφωμα 

Hodgkin και καρκίνο μαστού) (6) (7). Αυτή η αύξηση του κινδύνου 

φαίνεται να είναι μεγαλύτερη στους καπνιστές. Ωστόσο, θεωρείται ότι 

ο σύγχρονος εξοπλισμός και η χρήση βελτιωμένων τεχνικών RT 

περιορίζουν τη δόση της ακτινοβολίας στο μη κακοήθη ιστό και 

μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο για ανάπτυξη δευτερογενούς 

καρκίνου του πνεύμονα. 

 Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) οφείλεται κυρίως στο 

κάπνισμα. Ωστόσο, η ΧΑΠ αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου 

ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα. Ο υποκείμενος μηχανισμός 
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πιθανώς συνδέεται με την ανάπτυξη χρόνιας φλεγμονής που οδηγεί σε 

παρεγχυματική αποδόμηση και ουλοποίηση (8). 

 Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι ο 

κίνδυνος για καρκίνο του πνεύμονα αυξάνεται περίπου επτά φορές 

στους ασθενείς με πνευμονική ίνωση (9). Αυτός ο αυξημένος κίνδυνος 

φαίνεται να είναι ανεξάρτητος από το κάπνισμα. 

 Διατροφικές συνήθειες. Επιδημιολογικά δεδομένα προτείνουν ότι 

συγκεκριμένοι διαιτητικοί παράγοντες (αντιοξειδωτικά, σταυρανθή 

λαχανικά, φυτο-οιστρογόνα) μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο 

ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα. Ωστόσο, θα πρέπει να τονισθεί ότι 

ο ρόλος αυτών των παραγόντων δεν είναι καλά τεκμηριωμένος. 

Μάλιστα, οι προσπάθειες επιβεβαίωσης αυτών των επιδημιολογικών 

παρατηρήσεων δεν ήταν επιτυχείς. Για παράδειγμα, η Alpha-

Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study έδειξε αύξηση 

στην επίπτωση καρκίνου του πνεύμονα σε καπνιστές που ελάμβαναν 

διατροφικά συμπληρώματα με βήτα-καροτίνη (10). 

 Τέλος, γενετικοί παράγοντες έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν τόσο 

τον κίνδυνο εμφάνισης όσο και την πρόγνωση του καρκίνου του 

πνεύμονα. Μολονότι η γενετική βάση του καρκίνου του πνεύμονα δεν 

έχει πλήρως αποσαφηνισθεί, υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν 

ότι οι παράγοντες αυτοί διαδραματίζουν κάποιο ρόλο. Είναι γεγονός 

ότι οι συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα 

έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Στις περισσότερες 

μελέτες, αυτός ο αυξημένος κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται και 

μετά από προσαρμογή για την ηλικία, το φύλο και τις συνήθειες 

καπνίσματος (11) (12). Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται περαιτέρω 

έρευνα για τον εντοπισμό των γονιδίων που πιθανώς να συσχετίζονται 

με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα και τον 

προσδιορισμό της βέλτιστης στρατηγικής παρακολούθησης των 

ατόμων υψηλού κινδύνου. 

 

 

 



12 
 

3. Κλινικές εκδηλώσεις 

Η πλειοψηφία των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα έχει προχωρημένη νόσο 

κατά την διάγνωση. Το γεγονός αυτό αντανακλά την επιθετική βιολογία της 

νόσου και οφείλεται στη συχνή απουσία συμπτωμάτων έως ότου υπάρξει 

τοπικά προχωρημένη ή μεταστατική νόσος. Συνοπτικά, τα συμπτώματα 

μπορεί να προκύψουν από τοπική επέκταση του όγκου σε γειτονικούς ιστούς, 

από εξάπλωση σε απομακρυσμένα όργανα ή τέλος από συστηματικές 

εκδηλώσεις που δεν σχετίζονται άμεσα με τον πρωτοπαθή όγκο ή τις 

μεταστατικές βλάβες (παρανεοπλασματικά σύνδρομα). Τα πιο συνήθη 

συμπτώματα που οφείλονται στην ενδοθωρακική επέκταση της νόσου είναι ο 

βήχας, η αιμόπτυση, το θωρακικό άλγος, η δύσπνοια και το βράγχος φωνής. 

Κακοήθη νεοπλάσματα με εντόπιση στις κορυφές των πνευμόνων και 

επέκταση προς τις γειτονικές ανατομικές δομές προκαλούν χαρακτηριστική 

κλινική εικόνα που ονομάζεται σύνδρομο Pancoast και εκδηλώνεται ως άλγος 

στην περιοχή του ώμου, σύνδρομο Horner (μύση, ενόφθαλμος, ανιδρωσία 

σύστοιχου ημιμορίου του προσώπου και πτώση του άνω βλεφάρου), ατροφία 

των μυών στην περιοχή κατανομής του ωλένιου νεύρου και οίδημα του άνω 

άκρου λόγω φλεβικής διήθησης. Οι συχνότερες θέσεις απομακρυσμένων 

μεταστάσεων είναι το ήπαρ, τα επινεφρίδια, τα οστά και ο εγκέφαλος. Τέλος, 

στις παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις που σχετίζονται συχνά με ΜΜΚΠ 

περιλαμβάνονται η υπερασβεστιαιμία, οι αιματολογικές διαταραχές (αναιμία, 

λευκοκυττάρωση, θρομβοκυττάρωση) και η υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια. 

 

 

4. Ιστολογική ταξινόμηση 

Η ταξινόμηση του καρκίνου του πνεύμονα στους διάφορους ιστολογικούς 

υποτύπους παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την πρόγνωση και 

είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της βέλτιστης θεραπευτικής στρατηγικής. 

Γίνεται με βάση το σύστημα ταξινόμησης που καθορίστηκε από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) το 2015 (13) (Πίνακας 1). 
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Τύπος Κακοήθους 

Νεοπλασίας 
Υπότυποι 

Αδενοκαρκίνωμα  Lepidic 

 Acinar 

 Solid 

 Papillary 

 Micropapillary 

 Enteric 

 Colloid 

 Fetal 

 Invasive mucinous (mixed invasive mucinous and non-

mucinous) 

 Mucinous and non-mucinous minimally invasive 

 Preinvasive (atypical adenomatous hyperplasia, non-

mucinous and mucinous adenocarcinoma in situ) 

Αδενοπλακώδες 

καρκίνωμα 

─ 

Πλακώδες καρκίνωμα  Keratinizing 

 Non-keratinizing 

 Basaloid 

 Preinvasive lesion (in situ) 

Μεγαλοκυτταρικό 

καρκίνωμα 

─ 

Σαρκοματοειδές 

καρκίνωμα 

 Pleomorphic carcinoma 

 Spindle cell carcinoma 

 Giant cell carcinoma 

 Carcinosarcoma 

 Pulmonary blastoma 

Νευροενδοκρινές 

καρκίνωμα 

 Small cell carcinoma 

 Large cell neuroendocrine carcinoma 

 Carcinoid (typical and atypical) 

 Preinvasive lesion (diffuse idiopathic pulmonary 

neuroendocrine cell hyperplasia) 

Άλλα-μη ταξινομημένα 

καρκινώματα 

 Lymphoepithilioma-like carcinoma 

 NUT carcinoma 

Πίνακας 1. Κυριότεροι τύποι νεοπλασμάτων του πνεύμονα επιθηλιακής προέλευσης. 

Πηγή: (13). 
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Ιστορικά, η διαφορετική βιολογική συμπεριφορά, πρόγνωση και κατ’ 

επέκταση η διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση, επέβαλαν τη διάκριση 

των δύο μεγάλων ομάδων καρκίνου του πνεύμονα: ΜΜΚΠ και ΜΚΠ. Οι πιο 

συχνοί τύποι ΜΜΚΠ είναι το αδενοκαρκίνωμα, το πλακώδες καρκίνωμα και 

το καρκίνωμα του πνεύμονα από μεγάλα κύτταρα. Συγκεκριμένα, σε 

σύγχρονες σειρές ασθενών το αδενοκαρκίνωμα είναι ο πιο συνήθης τύπος 

καρκίνου του πνεύμονα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ήμισυ των 

περιπτώσεων. Κύτταρα προέλευσης θεωρούνται είτε τα βρογχοκυψελιδικά 

βλαστοκύτταρα, είτε τα κύτταρα Clara ή τα πνευμοκύτταρα τύπου II. Η 

ιστολογική διάγνωση απαιτεί είτε στοιχεία δημιουργίας νεοπλασματικών 

αδενίων, είτε θετική ανοσοϊστοχημική έκφραση δείκτη πνευμοκυττάρων 

(TTF-1 +/- napsin) ή ενδοκυττάριας βλέννης. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα 

ανάπτυξης των νεοπλασματικών αδενίων, τα οποία φαίνεται να έχουν 

προγνωστική σημασία (14). Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΟΥ υπογραμμίζει ότι τα 

ιστολογικά δείγματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αφενός για την 

παθολογοανατομική διάγνωση, αφετέρου θα πρέπει να διατηρείται ιστός για 

τη μοριακή ανάλυση του νεοπλάσματος. Η μοριακή χαρτογράφηση του 

ΜΜΚΠ επιτρέπει την εφαρμογή μιας εξατομικευμένης θεραπευτικής 

στρατηγικής με τη χρήση στοχευμένων (targeted) θεραπειών για ορισμένες 

υποομάδες ασθενών. 

 

Στην πλειοψηφία των μελετών που διεξήχθησαν πριν από τα μέσα της 

δεκαετίας του ’80, ο συχνότερος ιστολογικός τύπος καρκίνου του πνεύμονα 

ήταν το πλακώδες καρκίνωμα. Η διάγνωσή του βασίζεται στην 

παρουσία/παραγωγή κερατίνης από τα καρκινικά κύτταρα (πέρλες κερατίνης) 

και/ή στην ύπαρξη δεσμοσωμάτων (που αναφέρονται ως «διακυτταρικές 

γέφυρες») ή στην ανοσοϊστοχημική μελέτη συνηγορητική υπέρ πλακώδους 

καρκινώματος (έκφραση των ρ40, ρ63, CK5 ή CK5/6, δεσμογελίνης) (15) 

(16). Οι όγκοι χαρακτηρίζονται περαιτέρω ως μη κερατινοποιητικοί εάν δεν 

υπάρχει κερατινοποίηση, κερατινοποιητικοί εάν υπάρχει οποιαδήποτε έκτασης 

κερατινοποίηση και βασαλοειδείς εάν τα βασαλοειδή χαρακτηριστικά 

καταλαμβάνουν περισσότερο από το 50% του νεοπλάσματος. Η πλειονότητα 

των κακοήθων νεοπλασμάτων εκ πλακωδών κυττάρων (60-80%) 

εμφανίζονται στα εγγύς τμήματα του τραχειοβρογχικού δένδρου μέσω μιας 
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διαδικασίας εξέλιξης πλακώδους μεταπλασίας-δυσπλασίας-καρκινώματος in 

situ. Εντούτοις, τα τελευταία έτη εμφανίζονται όλο και συχνότερα ως 

περιφερικές αλλοιώσεις (17). Μακροσκοπικά παρουσιάζουν εκτεταμένη 

κεντρική νέκρωση, με συνοδό σπηλαιοποίηση. Μια μικρή υποομάδα 

κεντρικών, καλά διαφοροποιημένων όγκων εκ πλακωδών κυττάρων 

εμφανίζονται ως ενδοβρογχικές, εξωφυτικές θηλώδεις αλλοιώσεις. Τυπικά 

συμπτώματα αυτών των ασθενών είναι ο επίμονος βήχας, υποτροπιάζοντα 

επεισόδια αιμόπτυσης και υποτροπιάζουσες πνευμονικές λοιμώξεις 

σχετιζόμενες με απόφραξη των αεραγωγών. Συνήθως, οι ασθενείς με 

εξωφυτικό ενδοβρογχικό πλακώδες καρκίνωμα παρουσιάζονται με πρώιμου 

σταδίου νόσο κατά τη διάγνωση, με αντίστοιχα καλή πρόγνωση και πενταετές 

ποσοστό επιβίωσης άνω του 60% (18). 

 

Το μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα είναι ένα κακόηθες επιθηλιακό 

νεόπλασμα το οποίο, βάσει μικροσκοπίας φωτός και ανοσοϊστοχημείας, 

στερείται τόσο της αδενικής όσο και της πλακώδους διαφοροποίησης. 

Παρουσιάζεται συνήθως ως μεγάλη περιφερική μάζα με εκτεταμένη νέκρωση. 

Ιστολογικά χαρακτηρίζεται από ομάδες στρογγυλών/πολυγωνικών κυττάρων 

με προεξέχον πυρήνιο και άφθονο κυτταρόπλασμα απαλής χρώσης χωρίς 

άλλα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά.  Οι μικρές ενδοβροχγικές βιοψίες και 

τα κυτταρολογικά δείγματα, λόγω του περιορισμένου υλικού που 

προσφέρουν, δεν είναι τα πλέον κατάλληλα για την ταυτοποίηση αυτών των 

νεοπλασμάτων (13). Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, η εκτεταμένη χρήση της 

ανοσοϊστοχημείας σε συνδυασμό με νέες μοριακές τεχνικές εξέτασης του 

βιοπτικού υλικού επέτρεψε την επαναταξινόμηση αρκετών οντοτήτων που 

αρχικά είχαν χαρακτηρισθεί ως μεγαλοκυτταρικά καρκινώματα (19) (20). 

Έτσι, τα πτωχά διαφοροποιημένα κακοήθη νεοπλάσματα αναταξινομούνται 

ως πλακώδη καρκινώματα εάν έχουν έκφραση p40, ως αδενοκαρκινώματα 

εάν παρατηρείται έκφραση TTF-1 και ως νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα 

στην περίπτωση θετικής χρώσης για συναπτοφυσίνη και χρωμογρανίνη (13). 
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5. Προσέγγιση ασθενούς 

Η αρχική εκτίμηση ενός ασθενούς με πιθανό καρκίνο του πνεύμονα έχει ως 

βασικό στόχο την έγκαιρη ιστολογική διάγνωση και ταυτόχρονα τον ακριβή 

προσδιορισμό της έκτασης της νόσου, που θα καθοδηγήσουν τη σχεδίαση της 

κατάλληλης θεραπευτικής στρατηγικής. Θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η 

κακοήθης φύση της βλάβης, να καθοριστεί ο ιστολογικός τύπος (ΜΜΚΠ ή 

ΜΚΠ), το στάδιο της νόσου και η λειτουργική κατάσταση (performance 

status, PS) του ασθενούς. Σε κάθε περίπτωση, η διαγνωστική και θεραπευτική 

μας προσέγγιση θα πρέπει να προσαρμόζεται στην κλινική παρουσίαση της 

νόσου, στις προσωπικές αξίες και προτιμήσεις του ασθενούς καθώς και στην 

τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη του νοσηλευτικού ιδρύματος. Ωστόσο, 

κανένας διαγνωστικός αλγόριθμος δεν μπορεί να συμπεριλάβει επαρκώς την 

πολυπλοκότητα της νόσου και η προσέγγισή μας απαιτείται να είναι 

εξατομικευμένη. Ιδανικά, η αρχική εκτίμηση του ασθενούς με πιθανό καρκίνο 

του πνεύμονα που δεν εμφανίζει κάποια απειλητική για τη ζωή επιπλοκή, θα 

πρέπει να ολοκληρώνεται εντός έξι εβδομάδων (21).  Σε περιπτώσεις που η 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης έχει καθυστερήσει σημαντικά (>8 εβδομάδες), 

ίσως είναι χρήσιμο να επανεκτιμηθεί απεικονιστικά το στάδιο της νόσου.  

Ενώ, κατά κανόνα, ο ΜΜΚΠ αναπτύσσεται αργά, με τυπικό χρόνο 

διπλασιασμού 90 έως 180 ημερών, σε μερικές περιπτώσεις το νεόπλασμα 

αναπτύσσεται ταχύτατα και μπορεί να επεκταθεί κατά την περίοδο 

αξιολόγησης (22).  

 

Η προσέγγιση ενός ασθενούς με υποψία καρκίνου του πνεύμονα ξεκινάει από 

τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού και τη διενέργεια φυσικής εξέτασης. Η 

παρουσία σημείων ή συμπτωμάτων συνήθως υποδεικνύει προχωρημένη νόσο 

και συνοδεύεται από πτωχή πρόγνωση (21). Η κλινική εξέταση θα πρέπει να 

κατευθύνεται από τα συμπτώματα που αναφέρει ο ασθενής, με ιδιαίτερη 

προσοχή στα μη πνευμονικά συμπτώματα που, πιθανώς, υποδηλώνουν την 

ύπαρξη μεταστάσεων.  

 

Επιπροσθέτως, μια σειρά εργαστηριακών εξετάσεων συμπληρώνει τα 

ευρήματα της κλινικής εξέτασης: 

 Γενική Αίματος 
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 Ουρία και Κρεατινίνη ορού 

 Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση, αμινοτρανσφεράση αλανίνης, ολική 

χολερυθρίνη 

 Αλκαλική φωσφατάση 

 Ηλεκτρολύτες (Νάτριο, Κάλιο) 

 Ασβέστιο 

 Αλβουμίνη 

Παθολογικά ευρήματα κατά την κλινική εξέταση και μη φυσιολογικές τιμές 

στις παραπάνω αιματολογικές εξετάσεις συνήθως απαιτούν περαιτέρω 

διερεύνηση με εστιασμένο απεικονιστικό έλεγχο. Για παράδειγμα, ευαισθησία 

κατά την ψηλάφηση μακρών οστών ή αύξηση της συγκέντρωσης του 

ασβεστίου απαιτούν πρόσθετες απεικονιστικές εξετάσεις για την ύπαρξη 

οστικών μεταστάσεων, ενώ διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας κατευθύνουν 

προς την αναζήτηση ηπατικών μεταστάσεων. Μια λεπτομερής κλινική 

εξέταση σε συνδυασμό με τις παραπάνω εργαστηριακές εξετάσεις 

συνεισφέρουν στην εντόπιση μεταστάσεων σε ασθενείς με ΜΜΚΠ με μία 

αρνητική προγνωστική αξία ~ 90% (23).  

 

Τέλος, τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης και του εργαστηριακού ελέγχου 

συμπληρώνονται από τα αποτελέσματα του απεικονιστικού ελέγχου. Αυτός 

περιλαμβάνει:  

 Απεικόνιση του θώρακα με υπολογιστική τομογραφία (ΥΤ) 

 Απεικόνιση της άνω κοιλίας, συμπεριλαμβανομένου του ήπατος και 

των επινεφριδίων, με ΥΤ 

 Κατευθυνόμενη απεικόνιση σε περιοχές πιθανής μετάστασης βάσει 

συμπτωμάτων και παθολογικών ευρημάτων της κλινικής εξέτασης ή 

των εργαστηριακών εξετάσεων 

 Απεικόνιση του εγκεφάλου σε ασθενείς με ΜΜΚΠ και νόσο που έχει 

ήδη επεκταθεί πέρα από το πνευμονικό παρέγχυμα, με μαγνητική 

τομογραφία (ΜΤ) ή ΥΤ όταν η ΜΤ δεν είναι διαθέσιμη.  

 

Παρά τη διαδεδομένη χρήση της συνδυασμένης τομογραφίας εκπομπής 

ποζιτρονίων/αξονικής τομογραφίας (PET/CT), υπάρχουν 
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αλληλοσυγκρουόμενα δεδομένα σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από 

την εκτέλεσή της, ως μοναδική εξέταση, για την σταδιοποίηση όλων των 

ασθενών με υποψία ΜΜΚΠ. Η συνδυασμένη PET/CT έχει μεγαλύτερη 

ευαισθησία στην ανίχνευση εξωθωρακικών μεταστάσεων συγκριτικά με την 

ΥΤ (24) ενώ τυχαιοποιημένες μελέτες υποστηρίζουν ότι η PET/CT οδηγεί σε 

μείωση των ανώφελων θωρακοτομών. Εντούτοις, δεν έχει αποδειχθεί ότι 

βελτιώνει την επιβίωση των ασθενών (25), με αποτέλεσμα να προτιμάται η 

χρήση ΥΤ και η PET/CT να συμπληρώνει τον έλεγχο σε ορισμένες ομάδες 

ασθενών με συγκεκριμένες ενδείξεις (26). 

 

Θα πρέπει να τονισθεί, ότι οι απεικονιστικές εξετάσεις δεν υποκαθιστούν την 

ιστολογική διάγνωση. Σε κάθε περίπτωση, ένα ύποπτο εύρημα σε YT, ΜΤ ή 

PET/CT δεν αναιρεί την ανάγκη για ιστολογική επιβεβαίωση της κακοήθειας. 

Με βάση τον παραπάνω έλεγχο, επιλέγεται η βέλτιστη θέση στόχου και η 

κατάλληλη τεχνική λήψης της ιστικής βιοψίας. Όταν είναι εφικτό, η διάγνωση 

και η σταδιοποίηση θα πρέπει να προχωρούν ταυτόχρονα, στοχεύοντας τη 

βλάβη που θα οδηγούσε σε προχωρημένο στάδιο νόσου. Για παράδειγμα, σε 

έναν ασθενή με πνευμονική μάζα 3.5 cm και παθολογικά διογκωμένους 

λεμφαδένες μεσοθωρακίου σε ΥΤ θώρακος, μια βιοψία μεσοθωρακικού 

λεμφαδένα μπορεί να παρέχει διάγνωση και να επιβεβαιώσει την επέκταση 

της νόσου στο μεσοθωράκιο. Αντιθέτως, βιοψία της πνευμονικής βλάβης 

μπορεί να παρέχει ιστολογική διάγνωση, αλλά δεν δίνει πληροφορία για τη 

διήθηση ή μη των μεσοθωρακικών λεμφαδένων. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να 

δίνεται για την απόκτηση επαρκούς δείγματος ιστού για μικροσκοπική 

εξέταση, ανοσοϊστοχημική ανάλυση και στοχευμένο μοριακό έλεγχο. Η 

βρογχοσκόπηση σε συνδυασμό με βιοψία μεσοθωρακικών λεμφαδένων με 

κατευθυνόμενη ενδοσκοπική υπερηχογραφική εξέταση (EBUS) είναι η πιο 

συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και τη 

σταδιοποίηση των ασθενών με πιθανό ΜΜΚΠ. Εάν η αρχική ιστική βιοψία 

αποτύχει να θέσει οριστική διάγνωση ή είναι ανεπαρκής για τον πλήρη 

ανοσοϊσοστοχημικό ή μοριακό χαρακτηρισμό της νόσου, απαιτείται μια 

δεύτερη διαδικασία λήψης ιστού. Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται η μέθοδος 

που θα αποδώσει τον μεγαλύτερο όγκο ιστού (π.χ. χειρουργική βιοψία).  
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Η παραπάνω προσέγγιση παρέχει μια αξιολόγηση της τοπικής έκτασης της 

νόσου (Τ), της διήθησης των επιχώριων και μεσοθωρακικών λεμφαδένων (Ν) 

και της ύπαρξης ενδο- ή εξω-θωρακικών μεταστάσεων, που αποτελούν τη 

βάση για την αρχική εκτίμηση του σταδίου της νόσου κατά TNM. 

Χρησιμοποιείται η όγδοη έκδοση του ΤΝΜ συστήματος σταδιοποίησης (27): 

 

 Τ: Πρωτοπαθής όγκος – Μέγιστη διάμετρος 

o Τx: Ο πρωτοπαθής όγκος δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή πρόκειται 

για νεόπλασμα που έχει ταυτοποιηθεί μέσω της παρουσίας 

νεοπλασματικών κυττάρων στα πτύελα ή σε βρογχικό έκπλυμα 

χωρίς όμως ευρήματα από τον απεικονιστικό έλεγχο ή τη 

βρογχοσκόπηση 

o Τ0: Χωρίς απόδειξη πρωτοπαθούς όγκου 

o Tis: Καρκίνωμα in situ 

o T1: Όγκος≤3 εκατοστά (εκ), που περιβάλλεται από πνευμονικό 

ιστό ή σπλαχνικό υπεζωκότα, χωρίς να διηθεί τον κύριο βρόγχο 

 Τ1a(mi): Ελάχιστα διηθητικό αδενοκαρκίνωμα 

 Τ1a: ≤1εκ 

 Τ1b: >1εκ και ≤2εκ 

 T1c: >2εκ και ≤3εκ 

o Τ2: Όγκος >3εκ και ≤5εκ ή όγκος με κάποιο από τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: Διηθεί τον κύριο βρόγχο χωρίς διήθηση της 

τρόπιδας, διηθεί τον σπλαχνικό υπεζωκότα, σχετίζεται με 

ατελεκτασία ή αποφρακτική πνευμονίτιδα που εκτείνεται στην 

περιοχή της πύλης και αφορά τμήμα ή ολόκληρο τον πνεύμονα 

 T2a: >3εκ και ≤4εκ 

 T2b: >4εκ και ≤5εκ 

o Τ3: Όγκος >5εκ και ≤7εκ ή όγκος που συνοδεύεται από την 

παρουσία ξεχωριστών όζων εντός του ίδιου λοβού ή όγκος που 

διηθεί απευθείας το θωρακικό τοίχωμα, το φρενικό νεύρο ή το 

περικάρδιο 

o Τ4: Όγκος >7εκ ή όγκος που συνοδεύεται από την παρουσία 

ξεχωριστών όζων σε διαφορετικό λοβό του ίδιου πνεύμονα με 

την πρωτοπαθή εστία ή όγκος που διηθεί απευθείας το 



20 
 

διάφραγμα, το μεσοθωράκιο, την καρδιά, μεγάλα αγγεία, την 

τραχεία, το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο, τον οισοφάγο, 

σπονδυλικό σώμα ή την τρόπιδα 

 

 Ν: Διήθηση περιοχικών λεμφαδένων 

o Νx: Οι περιοχικοί λεμφαδένες δε μπορεί να εκτιμηθούν 

o Ν0: Χωρίς διήθηση περιοχικών λεμφαδένων 

o Ν1: Μεταστατική διήθηση των ομόπλευρων περιβρογχικών 

και/ή ομόπλευρων πυλαίων και ενδοπνευμονικών λεμφαδένων 

o Ν2: Μεταστατική διήθηση ομόπλευρων μεσοθωρακικών και/ή 

υποτροπιδικών λεμφαδένων 

o Ν3: Μεταστατική διήθηση αντίπλευρων μεσοθωρακικών ή 

πυλαίων, ομόπλευρων ή αντίπλευρων σκαληνών ή 

υπερκλείδιων λεμφαδένων 

 

 Μ: Απομακρυσμένες μεταστάσεις 

o Μ0: Χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις 

o Μ1: Παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων 

 M1a: Ξεχωριστοί όζοι στον αντίπλευρο πνεύμονα, 

ύπαρξη υπεζωκοτικών/περικαρδιακών όζων, ύπαρξη 

νεοπλασματικής πλευριτικής ή περικαρδιακής 

συλλογής 

 Μ1b: Μεμονωμένη εξωθωρακική μετάσταση 

 Μ1c: Πολλαπλές εξωθωρακικές μεταστάσεις σε ένα ή 

περισσότερα όργανα 

Με βάση το παραπάνω σύστημα η νόσος του κάθε ασθενούς εντάσσεται σε 

μία από τις παρακάτω ομάδες (Πίνακας 2). 

 Στάδιο ΙΑ (ΙΑ1, ΙΑ2, ΙΑ3) 

 Στάδιο ΙΒ  

 Στάδιο ΙΙΑ 

 Στάδιο ΙΙΒ 

 Στάδιο ΙΙΙΑ 
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 Στάδιο ΙΙΙΒ 

 Στάδιο ΙΙΙC 

 Στάδιο ΙVA (ύπαρξη απομακρυσμένων μεταστάσεων) 

 Στάδιο IVB 

 

Σταδιοποίηση Καρκίνου του Πνεύμονα 

Λανθάνων 

καρκίνωμα 

TX N0 M0 

Στάδιο 0 Tis N0 M0 

Στάδιο IA1 T1a(mi) N0 M0 

T1a N0 M0 

Στάδιο IA2 T1b N0 M0 

Στάδιο IA3 T1c N0 M0 

Στάδιο IB T2a N0 M0 

Στάδιο IIA T2b N0 M0 

Στάδιο IIB T1a έως c N1 M0 

T2a N1 M0 

T2b N1 M0 

T3 N0 M0 

Στάδιο IIIA T1a έως c N2 M0 

T2a έως b N2 M0 

T3 N1 M0 

T4 N0 M0 

T4 N1 M0 

Στάδιο IIIB T1a έως c N3 M0 

T2a έως b N3 M0 

T3 N2 M0 

T4 N2 M0 

Στάδιο IIIC T3 N3 M0 

T4 N3 M0 

Στάδιο IVA Όποιο T Όποιο N M1a 

Όποιο T Όποιο N M1b 

Στάδιο IVB Όποιο T Όποιο N Μ1c 

Πίνακας 2. Κυριότεροι τύποι νεοπλασμάτων του πνεύμονα επιθηλιακής προέλευσης. 

Πηγή: (27) 
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Η σταδιοποίηση κατά TNM προσφέρει μια περιγραφή της ανατομικής 

έκτασης της νόσου σε μια παγκόσμια <<γλώσσα>>, που μπορεί να μεταδοθεί 

και να γίνει εύκολα κατανοητή από άλλους ιατρούς. Στην κλινική πρακτική, 

το στάδιο TNM συνδυάζεται με τα κλινικά χαρακτηριστικά του ασθενούς και, 

σε ορισμένες περιπτώσεις, με τα μοριακά χαρακτηριστικά του νεοπλάσματος 

για να καθοδηγήσει τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων και να προσφέρει 

πληροφορίες για την πρόγνωση της νόσου. 

 

 

5. Μοριακή ανάλυση ΜΜΚΠ 

Η ταχεία και σημαντική πρόοδος που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια 

στην κατανόηση της μοριακής παθογένειας του ΜΜΚΠ κατέστησε σαφές ότι 

πρόκειται για μία ετερογενή ομάδα νοσημάτων. Οι ερευνητικές προσπάθειες 

οδήγησαν στην αναγνώριση ποικίλων μοριακών μονοπατιών και αλλοιώσεων 

του γενετικού υλικού των καρκινικών κυττάρων που εμπλέκονται 

αιτιοπαθολογικά στη διαδικασία της ογκογένεσης. Αυτές οι μεταλλάξεις 

οδηγοί (driver) συμβαίνουν σε καρκινικά κύτταρα εντός γονιδίων που 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες κριτικής σημασίας για την κυτταρική ανάπτυξη και 

επιβίωση. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και πλήθος άλλων επαναλαμβανόμενων 

μοριακών μεταβολών που είναι λιγότερο απαραίτητες για τη διατήρηση του 

νεοπλασματικού φαινοτύπου και συχνά αναφέρονται ως μεταλλάξεις επιβάτες 

(passenger mutations). Οι μεταλλάξεις οδηγοί δεν απαντώνται συνήθως στα 

μη καρκινικά κύτταρα του ασθενούς και είναι συχνά αμοιβαία αποκλειόμενες. 

Οδηγούν σε συνεχή ενεργοποίηση σηματοδοτικών μονοπατιών, προσδίδοντας 

πλεονέκτημα ανάπτυξης στο καρκινικό κύτταρο μέσω ανεξέλεγκτου 

πολλαπλασιασμού. Ένας αριθμός μεταλλάξεων οδηγών έχει εντοπιστεί στο 

ΜΜΚΠ, συμπεριλαμβανομένων μεταλλάξεων γονιδίων που κωδικοποιούν 

τον υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR), το KRAS, την 

κινάση αναπλαστικού λεμφώματος (ALK), κλπ (Πίνακας 3) (28). Αυτές οι 

γενετικές μεταβολές έχουν προγνωστική σημασία και παρέχουν 

συγκεκριμένους μοριακούς στόχους για θεραπευτική παρέμβαση.  
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Γονίδιο Γενετική Μεταβολή Συχνότητα στο ΜΜΚΠ 

EGFR Μετάλλαξη 10-35% 

ALK Αντιμετάθεση 3-7% 

KRAS Μετάλλαξη 15-25% 

BRAF Μετάλλαξη 1-3% 

HER2 Μετάλλαξη 2-4% 

FGFR1 Ενίσχυση 20% 

MET Ενίσχυση 2-4% 

RET Αντιμετάθεση 1% 

ROS1 Αντιμετάθεση 1% 

PIK3CA Μετάλλαξη 1-3% 
Πίνακας 3.Συχνότητα εμφάνισης γενετικών μεταβολών στο ΜΜΚΠ. 

Πηγή: (28) 

 

 

Στις ΗΠΑ, μεταλλάξεις του EGFR γονιδίου παρατηρούνται κατά προσέγγιση 

στο 15% των περιπτώσεων ΜΜΚΠ. Εμφανίζονται συχνότερα σε γυναίκες και 

μη καπνιστές. Σε Ασιατικό πληθυσμό η συχνότητα των μεταλλάξεων του 

EGFR είναι σημαντικά υψηλότερη. Απαντώνται λιγότερα συχνά (<5%) σε 

ασθενείς με πλακώδες ΜΜΚΠ. Σε προχωρημένο ΜΜΚΠ, η παρουσία 

συγκεκριμένων μεταλλάξεων εντός της περιοχής του EGFR γονιδίου 

(διαγραφή στο εξώνιο 19 και αντικατάσταση L858R στο εξώνιο 21) 

προβλέπουν ευαισθησία στη θεραπεία με αναστολείς τυροσινικής κινάσης 

(ΤΚΙs) EGFR.  

 

Το ογκογονίδιο σύντηξης EML4-ALK, το οποίο προκύπτει από την 

αναδιάταξη που συνδέει τα εξόνια 1-13 της EML4 στο χρωμόσωμα 2 με τα 

εξόνια 20-29 της ALK, περιγράφηκε στον ΜΜΚΠ το 2007 (29). 

Μεταγενέστερες μελέτες επιβεβαίωσαν την παρουσία αυτής της αναδιάταξης 

στο 3-7% των ασθενών με ΜΜΚΠ, σχεδόν αποκλειστικά σε νεοπλάσματα μη 

πλακώδους ιστολογίας. Απαντάται συχνότερα σε μη καπνιστές. Η 

αντιμετάθεση ALK αναγνωρίζεται είτε με φθορίζων in situ υβριδισμό (FISH), 

μέσω ανοσοϊστοχημείας ή μέσω τεχνολογίας αλληλούχισης του DNA νέας 

γενιάς (NGS). Προφανώς, η παρουσία της σε υλικό βιοψίας από ασθενείς με 

προχωρημένο ΜΜΚΠ προβλέπει ευαισθησία σε ALK-TKIs. 
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Ενεργοποιητικές μεταλλάξεις του KRAS παρατηρούνται περίπου στο 20-25% 

των ασθενών με αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα στις ΗΠΑ. Απαντώνται 

σχεδόν αποκλειστικά σε καπνιστές. Μεταλλάξεις του KRAS εντοπίζονται 

κυρίως σε ασθενείς που δεν φέρουν EGFR μετάλλαξη ή αντιμετάθεση EML4-

ALK, διαμορφώνοντας έτσι ένα ξεχωριστό μοριακό υποσύνολο ασθενών με 

ΜΜΚΠ.  Τα δεδομένα σχετικά με τον προγνωστικό ρόλο των KRAS 

μεταλλάξεων δεν είναι ξεκάθαρα, μολονότι παλαιότερες μελέτες είχαν 

υποδείξει ότι συνδέονται με πτωχότερη πρόγνωση. Προς το παρόν δεν έχουν 

εντοπισθεί και εγκριθεί αποτελεσματικές στοχευμένες θεραπείες για αυτή την 

ομάδα ασθενών (30).   

 

Το BRAF είναι ένας καθοδικός διαμεσολαβητής σηματοδότησης του KRAS. 

Μεταλλάξεις του BRAF οδηγούν σε συνεχή ενεργοποίηση του MAPK 

μονοπατιού. Έχουν ανιχνευτεί στο 1~3% των περιπτώσεων ΜΜΚΠ. Είναι πιο 

συχνές σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα και έχουν συσχετισθεί με ιστορικό 

καπνίσματος. Τυπικά ανιχνεύονται χρησιμοποιώντας αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης (PCR) ή τεχνολογία NGS. Μπορούν να εμφανιστούν είτε στη 

θέση V600 του εξονίου 15, όπως στην περίπτωση του μελανώματος, αλλά και 

εκτός αυτού του τομέα (30).  

 

Όπως θα αναμενόταν, τα πλακώδη νεοπλάσματα χαρακτηρίζονται από ένα 

διαφορετικό προφίλ ογκογενετικών μεταβολών (31). Μεταλλάξεις του 

PIK3CA απαντώνται πιο συχνά (~16%) σε ασθενείς με πλακώδες ΜΜΚΠ. Οι 

περισσότερες μεταλλάξεις εντοπίζονται στα εξόνια 9 και 20 που 

κωδικοποιούν την ελικοειδή περιοχή και την περιοχή της κινάσης της 

πρωτεΐνης και οδηγούν σε συνεχή ενεργοποίηση του PI3K-AKT μονοπατιού. 

Επί του παρόντος, TKIs έναντι της PI3K βρίσκονται υπό κλινική ανάπτυξη. 

Παρομοίως, πολλές μελέτες περιγράφουν ενίσχυση (amplification) στη θέση 

8p12 (FGFR1) σε ασθενείς με πλακώδες ΜΜΚΠ. Ο FGFR1 είναι μέλος της 

οικογένειας υποδοχέων τυροσινικής κινάσης FGFR και η ενεργοποίησή του 

οδηγεί σε μεταγωγή του σήματος προς μεταγενέστερους στόχους κατά μήκος 

των μονοπατιών PI3K/AKT και RAS/MAPK. Η ενίσχυση του FGFR1 

εμφανίζεται στο 20% περίπου των ασθενών με πλακώδες καρκίνο του 

πνεύμονα, ενώ είναι σχετικά σπάνια σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα (31). 
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Πολλοί ΤΚΙs έναντι του FGFR βρίσκονται υπό κλινική εξέλιξη. Τα μόρια 

αυτά στοχεύουν και άλλους υποδοχείς και έχουν δράση έναντι άλλων στόχων 

εκτός από τον FGFR1.  

 

 

6. Προγνωστικοί παράγοντες 

Στους προγνωστικούς παράγοντες περιλαμβάνονται πληροφορίες που 

συλλέγονται κατά τη στιγμή της διάγνωσης και μπορούν να προβλέψουν την 

επιβίωση του ασθενούς, ανεξάρτητα από τη θεραπεία. 

 

Κλινικοί παράγοντες 

Στους κλινικούς παράγοντες περιλαμβάνονται το στάδιο νόσου και το PS των 

ασθενών. Ο παράγοντας που έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην πρόγνωση 

είναι το στάδιο κατά TNM κατά τη διάγνωση της νόσου. Η επιβίωση 

μειώνεται προοδευτικά με πιο προχωρημένο στάδιο νόσου, σύμφωνα με το 

όγδοο σύστημα ΤΝΜ σταδιοποίησης (27). Πτωχό PS, το ιστορικό 

καπνίσματος, η ανορεξία και η απώλεια βάρους έχουν επίσης συσχετισθεί με 

πτωχότερη πρόγνωση (32) (33).  

 

Παθολογοανατομικοί παράγοντες 

Τα δεδομένα σχετικά με την προγνωστική σημασία του ιστολογικού τύπου 

είναι αντικρουόμενα (34) (35). Τα πτωχά διαφοροποιημένα νεοπλάσματα 

έχουν χειρότερη πρόγνωση (35). Η αγγειακή και λεμφαγγειακή διήθηση έχουν 

επίσης συσχετισθεί με την επιβίωση. Συγκεκριμένα, η παρουσία 

μικροσκοπικής αγγειακής (36) και λεμφαγγειακής διήθησης (37) συσχετίζεται 

με μικρότερα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης. Αντίθετα η λεμφοκυτταρική 

διήθηση φαίνεται να σχετίζεται με ευνοϊκότερη πρόγνωση. Σε μια μελέτη, 

όπου εντάχθηκαν ασθενείς με χειρουργικά εξαιρεθέντα ΜΜΚΠ, η έντονη 

λεμφοκυτταρική διήθηση (6-11% των ασθενών) συσχετίσθηκε με στατιστικά 

σημαντικά αυξημένη επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου (progression free 

survival, PFS) και συνολική επιβίωση (overall survival, OS) (38). 
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Μοριακός χαρακτηρισμός 

Ο χαρακτηρισμός συγκεκριμένων μοριακών υποομάδων στους ασθενείς με 

ΜΜΚΠ βασίζεται στον εντοπισμό μίας σειράς γενετικών και επιγενετικών 

ανωμαλιών, με διαφορετική προγνωστική σημασία. Συντονισμένες 

ερευνητικές προσπάθειες έχουν εστιάσει στη θεραπευτική στόχευση αυτών 

των μεταβολών και στην αναγνώριση της προβλεπτικής (predictive) τους 

αξίας.  

 Η παρουσία ενεργοποιητικών μεταλλάξεων του EGFR καθορίζει μια 

υποομάδα ασθενών με αδενοκαρκίνωμα, οι οποίοι έχουν σημαντικά 

καλύτερη πρόγνωση συγκριτικά με εκείνους χωρίς EGFR μεταλλάξεις 

και παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης στους EGFR-ΤΚΙs 

(erlotinib, gefitinib, afatinib) (39).  

 Η παρουσία του ογκογονιδίου σύντηξης EML4-ALK ή ROS1 ορίζει 

μία άλλη υποομάδα ασθενών με ΜΜΚΠ, νεαρότερης ηλικίας. Στον 

γενικό πληθυσμό με ΜΜΚΠ η ύπαρξη της ALK αντιμετάθεσης 

συσχετίζεται, πιθανότατα, με καλύτερη πρόγνωση (40). Οι ασθενείς 

αυτοί παρουσιάζουν κλινικά σημαντικές και μεγάλης διάρκειας 

ανταποκρίσεις στους ALK αναστολείς (crizotinib, ceritinib, alectinib). 

 Έχουν εντοπιστεί και άλλες λιγότερο συχνές μεταλλάξεις (HER2, 

BRAF, κτλ.) ο προγνωστικός ρόλος των οποίων δεν έχει πλήρως 

αποσαφηνισθεί. Πρόσφατα, ο συνδυασμός dabrafenib (BRAF 

αναστολέας) και trametinib (ΜΕΚ αναστολέας) οδήγησε σε κλινικά 

σημαντικές ανταποκρίσεις σε ασθενείς με ΜΜΚΠ που φέρουν BRAF-

V600E μετάλλαξη (41). 

 Τα δεδομένα σχετικά με τον προγνωστικό ρόλο της έκφρασης PD-L1 

είναι αντικρουόμενα (42) (43). 

 

 

7. Θεραπευτική αντιμετώπιση 

Η θεραπεία των ασθενών με ΜΜΚΠ εξαρτάται από το στάδιο της νόσου, τον 

ιστολογικό τύπο, τα μοριακά χαρακτηριστικά του νεοπλάσματος και την 

αξιολόγηση της λειτουργικής  κατάστασης του ασθενούς. Η αντιμετώπιση 

ασθενών με ΜΜΚΠ σταδίου Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ μπορεί να περιλαμβάνει χειρουργική 
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επέμβαση, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία ή κάποια μορφή συνδυασμένης 

προσέγγισης. Η συστηματική θεραπεία ενδείκνυται γενικά για την 

αντιμετώπιση ασθενών με προχωρημένη νόσο, συμπεριλαμβανομένων αυτών 

που έχουν μεταστατική νόσο (στάδιο IV) και αυτών με υποτροπή της νόσου 

μετά από αρχική ριζική θεραπεία (θεραπεία με σκοπό την ίαση).  

 

Συνοπτικά, η πλήρης χειρουργική εξαίρεση της νόσου αποτελεί τη θεραπεία 

εκλογής για τους ασθενείς με δυνητικά εξαιρέσιμο ΜΜΚΠ σταδίου Ι ή ΙΙ, 

προσφέροντας πιθανότητα μακροχρόνιας επιβίωσης. Ο προεγχειρητικός 

έλεγχος περιλαμβάνει τη σταδιοποίηση της νόσου και την αξιολόγηση του PS 

του ασθενούς. Επικουρικά, ο προσδιορισμός της συννοσηρότητας αλλά και 

της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων βοηθούν στην πρόβλεψη της 

μετεγχειρητικής λειτουργίας. Ένας ασθενής με δυνητικά εξαιρέσιμο ΜΜΚΠ 

μπορεί να κριθεί ακατάλληλος για χειρουργική αντιμετώπιση, λόγω πτωχής 

προβλεπόμενης μετεγχειρητικής αναπνευστικής λειτουργίας. Εντούτοις, οι 

σύγχρονες βελτιωμένες χειρουργικές τεχνικές και η πρόοδος στη 

μετεγχειρητική φροντίδα των ασθενών παρέχουν, σήμερα, τη δυνατότητα 

χειρουργικής εξαίρεσης του ΜΜΚΠ σε περιπτώσεις ασθενών, οι οποίοι τα 

προηγούμενα χρόνια δεν θεωρούνταν υποψήφιοι για επιθετική θεραπεία. 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η μετεγχειρητική συμπληρωματική 

χημειοθεραπεία βελτιώνει την επιβίωση σε ασθενείς με νόσο σταδίου ΙΙ και 

ίσως έχει κάποιο ρόλο σε ασθενείς με νόσο σταδίου ΙΒ (μέγιστη διάμετρος 

βλάβης πνεύμονα >4εκ). Σε ασθενείς με θετικά όρια χειρουργικής εκτομής 

υπάρχει ένδειξη για μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Επιπλέον, μη-

χειρουργική τοπική θεραπεία ενδείκνυται στην αντιμετώπιση ασθενών, οι 

οποίοι δεν είναι κατάλληλοι ή αρνούνται τη χειρουργική επέμβαση. Η 

ακτινοθεραπεία, με τη χρήση στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας (SBRT) ή 

συμβατικής εξωτερικής ακτινοθεραπείας, αποτελεί την κύρια εναλλακτική 

στρατηγική αντιμετώπισης. Μια σειρά άλλων τεχνικών τοπικής θεραπείας 

βρίσκονται υπό μελέτη, συμπεριλαμβανομένου της θερμοκαυτηρίασης με 

ραδιοσυχνότητες (RFA) ή μικροκύματα (microwave ablation) και η 

κρυοπηξία. Ωστόσο, καμία από αυτές δεν έχει καθιερωμένο ρόλο λόγω της 

έλλειψης ισχυρών δεδομένων από μεγάλες προοπτικές μελέτες που να 

υποστηρίζουν τη χρήση τους. 
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Η θεραπεία εκλογής για τους ασθενείς με παθολογοανατομικά επιβεβαιωμένη 

νόσο σταδίου ΙΙΙ, είναι η συνδυασμένη ταυτόχρονη χημειοακτινοθεραπεία. 

Ωστόσο, ο ρόλος της χειρουργικής επέμβασης μετά από ριζική 

χημειοακτινοθεραπεία δεν έχει αποσαφηνισθεί. Επιλεκτικά, ασθενείς με Τ3 ή 

Τ4 πρωτοπαθή βλάβη και, ιστολογικά επιβεβαιωμένη, απουσία 

νεοπλασματικής διήθησης των μεσοθωρακικών λεμφαδένων είναι υποψήφιοι 

για εξαρχής χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου. Σε κάθε περίπτωση, 

εφόσον η πλήρης χειρουργική εξαίρεση της νόσου είναι τεχνικά εφικτή θα 

πρέπει να ακολουθείται από τη χορήγηση συμπληρωματικής χημειοθεραπείας. 

Αντίθετα, ασθενείς με πτωχό PS, οι οποίοι δε μπορούν να ανεχτούν τη 

ταυτόχρονη (concurrent) χημειοακτινοθεραπεία θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται είτε μόνο με ακτινοθεραπεία είτε με διαδοχική (sequential) 

χημειοακτινοθεραπεία.  

 

Παρά τον ενδελεχή προεγχειρητικό έλεγχο, σε ένα ποσοστό ασθενών (<20%) 

με κλινικό στάδιο νόσου Ι ή ΙΙ, τεκμηριώνεται διήθηση των μεσοθωρακικών 

λεμφαδένων στο ιστολογικό παρασκεύασμα της χειρουργικής επέμβασης 

(παθολογοανατομικό στάδιο ΙΙΙ). Στην περίπτωση αυτή, η χορήγηση 

συμπληρωματικής χημειοθεραπείας έχει συσχετιστεί με σημαντικό όφελος 

στην επιβίωση. Η μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία μπορεί να έχει επίσης θέση 

στην αντιμετώπιση αυτής της ομάδας ασθενών. 

 

Σε ασθενείς με νόσο σταδίου IV, η θεραπευτική προσέγγιση έχει 

παρηγορητικό χαρακτήρα. Στόχος είναι η παράταση της επιβίωσης με 

διατήρηση της ποιότητας ζωής και η ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων 

ενεργειών που οφείλονται στη θεραπεία. Θεραπευτικές επιλογές αποτελούν η 

κυτταροτοξική χημειοθεραπεία, οι στοχευμένοι παράγοντες και η 

ανοσοθεραπεία. Αυτές οι προσεγγίσεις έχουν αξιολογηθεί σε πολυάριθμες 

τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ, τα αποτελέσματα των οποίων 

οδήγησαν στην έγκρισή τους από την Ευρωπαϊκή Αρχή Αξιολόγησης 

Φαρμάκων, για την αντιμετώπιση ασθενών με ΜΜΚΠ. Κύριοι παράγοντες 

που επηρεάζουν την επιλογή της αρχικής θεραπείας είναι: 

 Το PS του ασθενούς και τυχόν συμπαρομαρτούντα νοσήματα 
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 Η έκταση της νόσου, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού, των θέσεων 

καθώς και της παρουσίας συμπτωμάτων που συνδέονται με 

συγκεκριμένες μεταστατικές βλάβες 

 Ο ιστολογικός τύπος (πλακώδες ή μη πλακώδες νεόπλασμα) 

 Η παρουσία ή απουσία μεταλλάξεων οδηγών (π.χ. EGFR, ALK, 

ROS1, BRAF, κλπ.) που δύναται να στοχευθούν με κάποιο διαθέσιμο 

TKI 

 Η παρουσία υψηλού επιπέδου έκφρασης PD-L1 

 Οι προσδοκίες, ανάγκες και προτιμήσεις του ασθενούς. 

  

Για τους μη ηλικιωμένους ασθενείς χωρίς σημαντική συννοσηρότητα, η 

επιλογή της αρχικής συστηματικής θεραπείας θα πρέπει να εξατομικεύεται με 

βάση τα μοριακά και ιστολογικά χαρακτηριστικά του όγκου.  

 

Η προτιμώμενη αρχική προσέγγιση για ασθενείς στους οποίους έχει 

ανιχνευτεί η παρουσία μετάλλαξης οδηγού είναι η χρήση του ειδικού ΤΚΙ. Η 

μονοθεραπεία με EGFR TKIs (osimertinib, erlotinib, gefitinib, afatinib)  

ενδείκνυται για την αρχική αντιμετώπιση των ασθενών των οποίων οι όγκοι 

περιέχουν ενεργοποιητικές μεταλλάξεις του EGFR. Σε αυτή τη περίπτωση, η 

θεραπεία πρώτης γραμμής με EGFR TKI βελτιώνει το PFS συγκριτικά με την 

τυπική χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα. Ο αντίκτυπος στην OS ήταν 

λιγότερο εμφανής στις κλινικές μελέτες, αφού οι EGFR ΤΚΙs 

χρησιμοποιήθηκαν συχνά ως θεραπεία δεύτερης γραμμής στους ασθενείς που 

αρχικά είχαν λάβει χημειοθεραπεία (44). Παρομοίως, με βάση πρόσφατα 

δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης και της μελέτης ALEX (45), το alectinib 

θεωρείται η θεραπεία εκλογής για ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα, ALK-θετικό 

ΜΜΚΠ. Εναλλακτικά, το crizotinib και το ceritinib αποτελούν επιλογές στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση στο alectinib. Το crizotinib επίσης 

ενδείκνυται για την αντιμετώπιση ασθενών (προθεραπευμένων και μη)  στους 

οποίους έχει ανιχνευθεί η αντιμετάθεση ROS1 και ο συνδυασμός dabrafenib 

με trametinib για τους ασθενείς με BRAF-V600E μετάλλαξη. Τέλος, στην 

περίπτωση ασθενών των οποίων ο όγκος περιέχει την αντίστοιχη μοριακή 
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βλάβη και αρχικά υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία, ο ΤΚΙ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία δεύτερης γραμμής. 

 

Αντίστοιχα, συνήθης επιλογή για ασθενείς με υψηλή έκφραση PD-L1 (≥50% 

των κυττάρων όγκου) και χωρίς σχετικές αντενδείξεις αποτελεί η 

ανοσοθεραπεία πρώτης γραμμής με pembrolizumab (ΙgG4 μονοκλωνικό 

αντίσωμα έναντι του PD-1). Σε μια μελέτη φάσης ΙΙΙ στην οποία εντάχθηκαν 

305 ασθενείς με προχωρημένο ΜΜΚΠ που δεν είχαν λάβει προηγούμενη 

συστηματική θεραπεία για προχωρημένη νόσο και είχαν θετική χρώση PD-L1 

τουλάχιστον στο 50% των καρκινικών κυττάρων, η μονοθεραπεία με 

pembrolizumab (200 mg ενδοφλέβια κάθε τρεις εβδομάδες) οδήγησε σε 

στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο PFS και OS, συγκριτικά με τη χρήση 

συνδυαστικής χημειοθεραπείας με δύο φάρμακα (διπλέτα) με βάση την 

πλατίνη. Σοβαρού βαθμού (3-5) ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη 

θεραπεία παρατηρήθηκαν στο 27% των ασθενών που έλαβαν pembrolizumab 

σε σύγκριση με το 53% των ασθενών που έλαβαν χημειοθεραπεία με βάση 

την πλατίνη (46). Στη δεύτερη γραμμή θεραπείας το pembrolizumab έχει 

εγκριθεί για την αντιμετώπιση ασθενών με οποιοδήποτε βαθμού έκφραση PD-

L1 (≥1%). 

 

Αντίθετα, για ασθενείς με ΜΜΚΠ με χαμηλή έκφραση PD-L1 (<50% των 

κυττάρων όγκου) στους οποίους δεν έχει ανιχνευθεί η παρουσία κάποιας 

μετάλλαξης οδηγού, η θεραπεία πρώτης γραμμής συνήθως συνίσταται σε 

τέσσερις έως έξι κύκλους κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας (διπλέτας) με 

βάση την πλατίνη. Η υπεροχή των διπλετών έναντι της μονοθεραπείας έχει 

εδραιωθεί. Συγκεκριμένα, σε μια μετα-ανάλυση, που περιελάμβανε 13.601 

ασθενείς με ΜΜΚΠ από 65 τυχαιοποιημένες μελέτες, η χορήγηση 

χημειοθεραπευτικής διπλέτας αύξησε σημαντικά τόσο το ποσοστό 

ανταπόκρισης όσο και τη OS σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία. Αντίθετα, ο 

συνδυασμός τριών φαρμάκων συσχετίσθηκε με σημαντικά μεγαλύτερη 

αιματολογική τοξικότητα, χωρίς παράλληλα να υπάρχει όφελος στη OS (47). 

Ως αποτέλεσμα, η χορήγηση μονοθεραπείας, ως πρώτη γραμμή θεραπείας, 

περιορίζεται στους ασθενείς που δεν αναμένεται να ανεχθούν μια 

συνδυαστική χημειοθεραπευτική προσέγγιση. Επιπλέον, τυχαιοποιημένες 
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μελέτες προτείνουν ότι τα σχήματα που βασίζονται στη σισπλατίνη είναι πιο 

αποτελεσματικά από τους συνδυασμούς που βασίζονται στην καρβοπλατίνη ή 

τα σχήματα χωρίς πλατίνη (48). Ωστόσο, τα σχήματα που βασίζονται στη 

σισπλατίνη συνδέονται με αυξημένη μη αιματολογική τοξικότητα 

(καρδιοτοξικότητα, νεφροτοξικότητα, ωτοτοξικότητα) με αποτέλεσμα η 

καρβοπλατίνη να υποκαθιστά συχνά τη σισπλατίνη στα πλαίσια της 

παρηγορητικής θεραπείας ασθενών με ΜΜΚΠ,  λόγω του ευνοϊκότερου 

προφίλ τοξικότητας. Για τους ασθενείς με μη-πλακώδες ΜΜΚΠ, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το pemetrexed, ενώ μία πλατινούχος διπλέτα μπορεί να 

συμπληρωθεί με τη χορήγηση του αντι-αγγειογενετικού παράγοντα 

bevacizumab. Προς αυτή την κατεύθυνση, κλινικές μελέτες έδειξαν ότι η 

προσθήκη του αντι-αγγειογενετικού παράγοντα bevacizumab [μονοκλωνικό 

αντίσωμα έναντι του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF)] 

στη χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής προσφέρει σχετικά μικρό αλλά κλινικά 

σημαντικό όφελος στην επιβίωση των ασθενών με μη-πλακώδες ΜΜΚΠ (49).  

 

Για τους ηλικιωμένους ασθενείς γενικά χρησιμοποιείται ο ίδιος αλγόριθμος 

καθώς φαίνεται ότι ωφελούνται από την συστηματική θεραπεία στον ίδιο 

βαθμό με τους νεότερους ασθενείς, παρόλο που τα διαθέσιμα δεδομένα είναι 

περιορισμένα.  Ο συνυπολογισμός όμως της συννοσηρότητας, της ηλικίας και 

των προτιμήσεων του ασθενούς μπορεί να επηρεάσουν την επιλογή της 

θεραπείας. 

 

Γενικά, εφόσον η θεραπεία είναι καλώς ανεκτή, θα πρέπει να συνεχίζεται έως 

ότου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις επιδείνωσης της νόσου. Παρόλο που ένα 

σημαντικό ποσοστό ασθενών ανταποκρίνεται στη θεραπεία πρώτης γραμμής, 

σχεδόν όλοι οι ασθενείς εμφανίζουν πρόοδο νόσου και απαιτείται περαιτέρω 

θεραπεία. Στόχοι της θεραπευτικής μας προσέγγισης εξακολουθούν να είναι η 

παράταση της επιβίωσης και η βελτίωση των συμπτωμάτων. Η επιλογή της 

συστηματικής θεραπείας βασίζεται στην εκτίμηση του PS του ασθενούς, του 

ιστολογικού τύπου και του μοριακού προφίλ του νεοπλάσματος, στο είδος της 

προηγούμενης συστηματικής θεραπείας και τέλος, στις προτιμήσεις/αξιώσεις 

του ασθενούς. Η συστηματική θεραπεία είναι η πρωταρχική προσέγγιση για 

τη διαχείριση της μεταστατικής νόσου. Ωστόσο, η τοπική θεραπεία 
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συγκεκριμένων εστιών της νόσου έχει ένδειξη και αποδεικνύεται ωφέλιμη σε 

ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε ασθενείς με συμπτωματικές μεταστάσεις 

(αιμόπτυση, δύσπνοια, άλγος), σε ασθενείς με νόσο στο κεντρικό νευρικό 

σύστημα και τέλος σε ασθενείς που ενώ λαμβάνουν στοχευμένη θεραπεία 

εμφανίζουν πρόοδο νόσου που περιορίζεται σε μία μόνο εστία. 

 

 

8. Φλεγμονή και καρκίνος 

Ο κεντρικός ρόλος της φλεγμονώδους διαδικασίας και των κυττάρων του 

ανοσοποιητικού συστήματος κατά την καρκινογένεση έχει, σε μεγάλο βαθμό, 

θεμελιωθεί (50). Το 1863 ο Rudolph Virchow διατύπωσε για πρώτη φορά την 

άποψη ότι η χρόνια φλεγμονή αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για την 

ανάπτυξη καρκίνου, βασιζόμενος στην παρατήρηση ότι συχνά τα 

νεοπλάσματα εμφανίζονταν σε θέσεις χρόνιας φλεγμονής, με κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος να είναι παρόντα σε δείγματα ιστικών βιοψιών 

από κακοήθεις όγκους. Ο Theodor Heinrich, Γερμανός βιολόγος, το 1902 

υποστήριξε ότι οι κακοήθεις όγκοι μπορεί να προκληθούν από μηχανικές ή 

χημικές βλάβες ή από μικροσκοπικά παθογόνα - «παράσιτα», μέσω της 

ανάπτυξης φλεγμονής (51). Για περισσότερο από ένα αιώνα, οι παραπάνω 

απόψεις αντιμετωπίστηκαν με δυσπιστία από την επιστημονική κοινότητα. 

Εντούτοις, τα τελευταία 20 έτη, η κατανόηση και αποσαφήνιση του ρόλου του 

μικροπεριβάλλοντος του όγκου, επανέφεραν στο προσκήνιο τη θεωρία του 

Virchow και το ενδιαφέρον γύρω από τον ρόλο του ανοσοποιητικού 

συστήματος αναζωπυρώθηκε. Σήμερα πλέον, είναι κοινός τόπος ότι η χρόνια 

φλεγμονή, μέσω ανοσολογικών και μη-ανοσολογικών μηχανισμών, προωθεί 

την αρχική ανάπτυξη, τον πολλαπλασιασμό και τη διασπορά των καρκινικών 

κυττάρων, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει την ανταπόκριση στην 

αντινεοπλασματική θεραπεία (52). 

 

Κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ 

χρόνιας λοίμωξης, φλεγμονής και ποικίλων τύπων καρκίνου. Εκτιμάται ότι το 

15% του συνόλου των περιστατικών καρκίνου παγκοσμίως σχετίζεται με 

υποκείμενες λοιμώξεις και χρόνιες φλεγμονώδεις αντιδράσεις. Οι χρόνιες 

λοιμώξεις από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) και C (HCV) ή από ορισμένους 



33 
 

υποτύπους ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) είναι γνωστές αιτίες 

καρκίνου του ήπατος, του τραχήλου της μήτρας και της κεφαλής και 

τραχήλου, αντίστοιχα. Παρομοίως, η λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του 

πυλωρού (H. Pylori) και η επακόλουθη ανάπτυξη χρόνιας γαστρίτιδας έχουν 

συσχετισθεί με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του στομάχου. 

Ενδεικτικά, το 2012, λοιμώξεις από τους παραπάνω μικροοργανισμούς 

θεωρήθηκαν υπεύθυνες για 2 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου 

παγκοσμίως, με το H. pylori να έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά (53).  

 

 

9. Φλεγμονή και ΜΜΚΠ 

Πειστικά δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η χρόνια φλεγμονή προάγει 

μέσω του οξειδωτικού στρες τη δημιουργία βλαβών στο γενετικό υλικό των 

κυττάρων, καθώς και την ιστική αναδιαμόρφωση και την αγγειογένεση,  

κατέχοντας κεντρικό ρόλο στην παθογένεση του ΜΜΚΠ.  Το κάπνισμα αλλά 

και παράγοντες που δεν σχετίζονται με αυτό συνδέονται παθογενετικά με την 

ανάπτυξη χρόνιας φλεγμονώδους αντίδρασης στους βρόγχους και στο 

πνευμονικό παρέγχυμα.  

 

Ο καπνός του τσιγάρου είναι ένα σύνθετο μίγμα χημικών ουσιών που 

παράγονται κατά την καύση ή τη θέρμανση των φύλλων καπνού και έχουν 

κυτταροτοξικές, μεταλλαξιογόνες, καρκινογόνες και αντιγονικές ιδιότητες. Η 

εισπνοή του  (παθητική ή ενεργητική) οδηγεί στην ταχεία απορρόφηση αυτών 

των τοξινών από τα κύτταρα του βλεννογόνου της αναπνευστικής οδού, ενώ 

ένα ποσοστό τους εισέρχεται στη συστηματική κυκλοφορία. Οι δραστικές 

μορφές οξυγόνου/αντιδρώντα ιόντα οξυγόνου (ROS) που περιέχονται στον 

καπνό οδηγούν σε ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, ενισχύουν τη διέλευση των 

κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος προς την περιοχή των ιστών και 

προάγουν την τοπική ανάπτυξη χρόνιας φλεγμονώδους αντίδρασης. Επιπλέον, 

έχουν απευθείας βλαπτική επίδραση στα επιθηλιακά κύτταρα που καλύπτουν 

τους αεραγωγούς μέσω της καταστροφής των κυτταρικών μεμβρανών, της 

πρόκλησης βλαβών στο DNA αλλά και μέσω της ενεργοποίησης 

ενδοκυττάριων σηματοδοτικών μονοπατιών που οδηγούν στη μη φυσιολογική 

έκφραση γονιδίων που ρυθμίζουν τη φλεγμονώδη αντίδραση [πχ παράγοντα 
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νέκρωσης του όγκου-α (TNF-α), ιντερλευκίνης-8 (IL-8), πυρηνικού 

παράγοντα-kB (NF-kB)] (54) (55). Γίνεται φανερό, ότι το κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό του παθογενετικού καταρράκτη  του καπνίσματος είναι ο 

συνδυασμός ιστικής βλάβης και εκτεταμένης στρατολόγησης φλεγμονωδών 

κυττάρων του ξενιστή σε όλη την έκταση του αναπνευστικού βλεννογόνου. 

Αυτό το δίκτυο ενεργοποιημένων ανοσοκυττάρων (μακροφάγα, δενδριτικά 

κύτταρα, λεμφοκύτταρα, κοκκιοκύτταρα) σχηματίζει ένα μοναδικό 

μικροπεριβάλλον στο οποίο η ογκογένεση προάγεται μέσω της 

αλληλεπίδρασης καρκινικών κυττάρων με τα κύτταρα του στρώματος, τα 

φλεγμονώδη κύτταρα καθώς και τους διαμεσολαβητές της φλεγμονής. 

 

Μεταξύ των πνευμονικών παθήσεων, η ΧΑΠ χαρακτηρίζεται από επίμονη, 

προοδευτικά επιδεινούμενη φλεγμονή. Είναι γνωστό ότι, κεντρικό ρόλο στη 

παθοφυσιολογία της διαδραματίζει η ανάπτυξη χρόνιας φλεγμονής στους 

κεντρικούς και περιφερικούς αεραγωγούς, στο πνευμονικό παρέγχυμα με τις 

κυψελίδες και στα πνευμονικά αιμοφόρα αγγεία. Οι κυριότερες επιπτώσεις 

αυτού του χρόνιου ερεθισμού είναι η στένωση και η αναδιαμόρφωση των 

αεραγωγών, ο αυξημένος αριθμός φλεγμονωδών κυττάρων που διηθούν το 

πνευμονικό παρέγχυμα και η κυψελιδική καταστροφή. Πράγματι, κλινικά 

δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η μείωση της πνευμονικής λειτουργίας στα 

πλαίσια ΧΑΠ, σχετίζεται με αυξημένους δείκτες συστηματικής φλεγμονής. 

Συγκεκριμένα, τα επίπεδα του δυναμικά εκπνεόμενου όγκου αέρα σε ένα 

δευτερόλεπτο (FEV1) δείχνουν μια αντίστροφη συσχέτιση με τα επίπεδα της 

C-αντιδρώσας πρωτεΐνης, ενός ευαίσθητου δείκτη φλεγμονής (56). 

Συμπερασματικά, η ΧΑΠ χαρακτηρίζεται από μια ατέρμονη διαδικασία 

ιστικού τραυματισμού και προσπάθειας αποκατάστασης της βλάβης, «σαν μία 

πληγή που ποτέ δεν επουλώνεται», η οποία προάγει τον μετασχηματισμό των 

φυσιολογικών επιθηλιακών κυττάρων προς έναν κακοήθη φαινότυπο (57). 

 

Επίσης, οι διάμεσες πνευμονοπάθειες έχουν συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο 

ανάπτυξης ΜΜΚΠ. Ομοίως με την ΧΑΠ, ο χρόνιος ερεθισμός και η 

επακόλουθη ανάπτυξη χρόνιας φλεγμονής είναι ο κύριος παθογενετικός 

μηχανισμός. Μάλιστα, οι Fox και Risdon το 1968 παρουσίασαν 

ιστοπαθολογικά δεδομένα που υποστήριζαν τη σύνδεση μεταξύ ιδιοπαθούς 
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πνευμονικής ίνωσης και ΜΜΚΠ (58). Έκτοτε, μια σειρά γενετικών 

ανωμαλιών έχουν διαπιστωθεί σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, 

συμπεριλαμβανομένων και μεταλλάξεων των γονιδίων p53, ΚRAS, FHIT και 

μεταμορφωτικού αυξητικού παράγοντα (TGF) -β3. Αυτές οι γενετικές 

μεταβολές σε συνδυασμό με τη διάμεση φλεγμονή/ίνωση και την επακόλουθη 

οξειδωτική βλάβη του πνευμονικού ιστού συμβάλουν στη δημιουργία ενός 

μικροπεριβάλλοντος που προάγει την ανάπτυξη του ΜΜΚΠ (59). Επιπλέον, 

διάμεση πνευμονοπάθεια μπορεί να προκληθεί από χρόνια έκθεση σε τοξικά 

οργανικά και ανόργανα υλικά. Η αιτιοπαθογενετική σχέση μεταξύ της 

έκθεσης σε αμίαντο και της ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα διατυπώθηκε 

για πρώτη φορά πριν από περίπου 90 χρόνια. Επιδημιολογικά δεδομένα 

έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι στην κλωστοϋφαντουργία στη Μεγάλη Βρετανία, 

που εκτίθονταν σε υψηλά επίπεδα σκόνης αμιάντου, είχαν 10 φορές 

μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα σε σχέση με τον 

γενικό πληθυσμό (60). Ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος στους καπνιστές, 

υποδηλώνοντας μια συνεργική δράση μεταξύ της επαγγελματικής έκθεσης σε 

αμίαντο και του καπνίσματος. Άλλοι αποδεδειγμένοι ή πιθανοί παράγοντες 

επαγγελματική έκθεσης που σχετίζονται με την ανάπτυξη ΜΜΚΠ 

περιλαμβάνουν το νικέλιο, το χρώμιο, το βηρύλλιο, το αρσενικό και το 

διοξείδιο του πυριτίου (61). 

 

Συνολικά, τα παραπάνω δεδομένα υπογραμμίζουν ότι η ανάπτυξη 

συστηματικής αλλά και τοπικής χρόνιας φλεγμονώδους αντίδρασης αυξάνει 

σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα. Σήμερα πλέον, η 

φλεγμονή έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά 

(hallmarks) του καρκίνου (50) και τα παραπάνω δεδομένα τονίζουν τον 

κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει σε διάφορα στάδια κατά την διαδικασία της 

ογκογένεσης στο ΜΜΚΠ. Η βιολογική διαδικασία της φλεγμονής 

περιλαμβάνει τη στρατολόγηση πλήθους κυττάρων του ανοσοποιητικού 

συστήματος με διαφορετική λειτουργία. Η ισορροπία των ανοσο-διεγερτικών 

και ανοσο-κατασταλτικών σημάτων εγγυάται τη διατήρηση της ομοιόστασης 

του ιστού που φλεγμαίνει. Ωστόσο, πρόσφατα δεδομένα υποστηρίζουν ότι τα 

κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που διηθούν το νεοπλασματικό ιστό 

έχουν, επίσης, την ικανότητα να προάγουν την ανάπτυξη του καρκίνου, όταν 
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η παραπάνω ισορροπία διαταραχθεί. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι, η αμφίδρομη 

επικοινωνία και η συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ των καρκινικών κυττάρων 

και των κυττάρων της φλεγμονής προάγει τη δημιουργία ενός 

μικροπεριβάλλοντος που ευνοεί τον ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό, 

τη διαδικασία της διήθησης των γύρω ιστών και της μετάστασης, ενώ 

παράλληλα καταστέλλει την αντινεοπλασματική ανοσολογική απάντηση 

επιτρέποντας στα καρκινικά κύτταρα να διαφύγουν της επιτήρησης του 

ανοσοποιητικού συστήματος του ξενιστή. 

 

 

10. Ανοσοποιητικό σύστημα και καρκίνος 

Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ένα διάχυτο δίκτυο αλληλεπιδρώντων 

κυττάρων, κυτταρικών προϊόντων και ιστών που προστατεύει το σώμα από 

παθογόνους παράγοντες και άλλες ξένες ουσίες, καταστρέφει μολυσμένα και 

κακοήθη κύτταρα και αφαιρεί τα κυτταρικά συντρίμματα. Μπορεί να χωριστεί 

σε δύο ξεχωριστά λειτουργικά διαμερίσματα: την εγγενή (φυσική) και την 

επίκτητη ανοσία (innate and adoptive immunity). Τα δύο συστήματα 

περιλαμβάνουν διάφορους τύπους κυττάρων και διαλυτούς μεσολαβητές 

φλεγμονής (κυτοκίνες) οι οποίοι αλληλεπιδρούν μέσω ειδικών υποδοχέων και 

μηχανισμών με στόχο την ενίσχυση των ανοσολογικών απαντήσεων. 

 

Το ανοσοποιητικό σύστημα μέσω ποικίλων μηχανισμών συμμετέχει στην 

πρόληψη και την αντιμετώπιση των νεοπλασιών. Αρχικά, μέσω της 

πρόληψης, εξάλειψης ή καταστολής των ιογενών λοιμώξεων μπορεί να 

προστατεύσει τον ξενιστή από νεοπλασίες που αιτιοπαθογενετικά 

συσχετίζονται με τους αντίστοιχους ιούς. Επιπλέον, απομακρύνοντας έγκαιρα 

λοιμογόνους παράγοντες οδηγεί σε άμεση λύση της φλεγμονώδους 

αντίδρασης και αποτρέπει τη δημιουργία ενός μικροπεριβάλλοντος ευνοϊκού 

για την ογκογένεση. Τέλος, αναγνωρίζοντας τα καρκινικά κύτταρα ως ξένα, 

είτε με μη ειδικό τρόπο (φυσική ανοσία), είτε με βάση την έκφραση ειδικών 

αντιγόνων (επίκτητη ανοσία) που σχετίζονται με τον όγκο, ενορχηστρώνει την 

επίθεση εναντίον τους. 
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Ο τελευταίος μηχανισμός είναι γνωστός με τον όρο ανοσολογική επιτήρηση 

(immune surveillance) του όγκου και αφορά στην ικανότητα του 

ανοσοποιητικού συστήματος να αναπτύξει ισχυρή αντινεοπλασματική 

απάντηση όταν υπάρξει το κατάλληλο ερέθισμα. Η ιδέα της ανοσοεπιτήρησης 

του όγκου διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Burnet, πριν περίπου 50 έτη 

(62). Αρχικά, αυτή η υπόθεση εγκαταλείφθηκε λόγω της απουσίας 

πειραματικών δεδομένων που να την υποστηρίζουν. Ωστόσο, η πληθώρα 

επιδημιολογικών δεδομένων που αναδεικνύουν αυξημένη συχνότητα 

κακοήθων νεοπλασιών σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια, σε συνδυασμό με 

πρόσφατα πειραματικά και κλινικά δεδομένα προσφέρουν ισχυρές ενδείξεις 

ότι, δυνητικά, το ανοσοποιητικό σύστημα προστατεύει αποτελεσματικά τον 

ξενιστή από μικροβιακά παθογόνα και από κύτταρα που έχουν υποστεί 

κακοήθη εξαλλαγή. Εντούτοις, κακοήθεις όγκοι αναπτύσσονται παρά την 

ανοσολογική επιτήρηση του όγκου, υποδεκνύοντας ότι ο ρόλος του 

ανοσοποιητικού συστήματος κατά την ογκογένεση είναι μάλλον 

πολυδιάστατος. Μία πληρέστερη περιγραφή της σχέσης του ανοσιακού 

συστήματος και του καρκίνου παρέχεται από την επικαιροποιημένη θεωρία 

της ανοσοδιαμόρφωσης του καρκίνου (cancer immunoediting) (63). Σύμφωνα 

με αυτή, η αλληλεπίδραση μεταξύ ανοσοποιητικού συστήματος και καρκίνου 

είναι μία δυναμική διαδικασία, κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα 

αρχικά προστατεύει από την ανάπτυξη του καρκίνου. Ωστόσο, είναι γεγονός 

ότι, μέσω μερικώς ασαφών διαδικασιών, μπορεί να προάγει την εξέλιξη του 

όγκου, διαμορφώνοντας τον αντιγονικό και ανοσογονικό φαινότυπο των 

νεοπλασματικών κυττάρων. Η παράδοξη αυτή διαδικασία μπορεί να διακριθεί 

σε τρία στάδια: 1) το στάδιο της εξάλειψης (elimination), κατά το οποίο τα 

ανοσολογικά κύτταρα αναγνωρίζουν τα καρκινικά και τελικά τα απορρίπτουν, 

δρώντας ανασταλτικά στην ανάπτυξη του νεοπλάσματος, 2) τα στάδιο της 

ισορροπίας/ανοσοελέγχου (equilibrium), όπου το ανοσοποιητικό σύστημα 

αναγνωρίζει τα καρκινικά κύτταρα, ελέγχει την ανάπτυξή τους αλλά δεν τα 

εξαλείφει πλήρως και 3) το στάδιο της ανοσοδιαφυγής (escape), όπου τα 

νεοπλασματικά κύτταρα εγκαθιστώντας ένα ανοσοκατασταλτικό 

μικροπεριβάλλον διαφεύγουν της ανοσολογικής επιτήρησης και 

πολλαπλασιάζονται πλέον ανεξέλεγκτα (64).  
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Μεταξύ των μηχανισμών που χρησιμοποιούν τα καρκινικά κύτταρα για να 

διαφύγουν από την ανοσολογική επιτήρηση περιλαμβάνονται (65): 

 H ελαττωματική/μειωμένη αναγνώριση και παρουσίαση των 

καρκινικών αντιγόνων (πχ απουσία ισχυρών αντιγόνων, απώλεια MHC 

κλάσης Ι ή άλλων συνδιεγερτικών μορίων) με αποτέλεσμα τα 

κυτταροτοξικά κύτταρα του ανοσοποιητικού να μην μπορούν να 

αναγνωρίσουν τα αντιγόνα-στόχους στα καρκινικά κύτταρα 

 Η έκφραση μορίων από τα καρκινικά κύτταρα που σχετίζονται με 

αυξημένη αντοχή (STAT-3) ή επιβίωση (αντι-αποπτωτικό μόριο Βcl2) 

ή νέκρωση των Τ-κυττάρων (Fas-συνδέτη) και 

 Η παραγωγή κυτοκινών (VEGF, TGF-Β, IL-10) και 

ανοσοτροποποιητικών πρωτεϊνών (PD-L1, LAG-3, Tim-3, IDO, 

αδενοσίνη, κτλ.) που προωθούν, άμεσα ή έμμεσα, την επικράτηση 

ανοσοκατασταλτικών μηχανισμών στο μικροπεριβάλλον του όγκου. 

 

Η δράση αυτών των κυτοκινών επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της σύνδεσής 

τους με αντίστοιχους υποδοχείς στην επιφάνεια ανοσοκαταλτικών 

κυττάρων στόχων. Μεταξύ των ισχυρότερων αναστολέων της 

αντινεοπλασματικής ανοσολογικής απάντησης είναι τα Τ-ρυθμιστικά 

κύτταρα (Treg) και τα άωρα μυελοειδή κατασταλτικά κύτταρα (MDSCs). 

 

11. Άωρα μυελοειδή κατασταλτικά κύτταρα (MDSCs) 

Τα MDSCs αποτελούν έναν ετερογενή πληθυσμό άωρων μυελικών κυττάρων, 

που περιλαμβάνει πρόδρομες μορφές κοκκιοκυττάρων, μακροφάγων και 

δενδριτικών κυττάρων, με κατασταλτική δράση στην φυσική και την επίκτητη 

ανοσολογική απάντηση. Στα υγιή άτομα, τα άωρα μυελοειδή κύτταρα (IMCs) 

που παράγονται στο μυελό των οστών διαφοροποιούνται γρήγορα σε ώριμα 

κοκκιοκύτταρα, μακροφάγα ή δενδριτικά κύτταρα. Περίπου 2-3% των 

μονοπύρηνων κυττάρων στο περιφερικό αίμα ενός υγιούς ατόμου εκφράζουν 

φαινότυπο MDSCs. Πολλές κυτοκίνες και διαλυτά μόρια που εκκρίνονται από 

τον όγκο μπορούν να αναστείλουν την ωρίμανση των IMCs. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των MDSCs, τα οποία στη συνέχεια μεταναστεύουν 

σε δευτερογενή λεμφοειδή όργανα και στη θέση του όγκου. Μάλιστα, σε 
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ασθενείς με καρκίνο, έχει βρεθεί ότι η συχνότητα των MDSCs στο περιφερικό 

αίμα είναι 10 φορές υψηλότερη από τα επίπεδα σε υγιή άτομα, ενώ 

παράλληλα έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία τους σε εξαιρετικά υψηλές 

συγκεντρώσεις στο περιβάλλον του όγκου (66). 

 

Η ετερογένεια, που αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό των κυττάρων που 

περιλαμβάνονται σε αυτή την ομάδα, δημιούργησε αρχικά σύγχυση μεταξύ 

των ερευνητών κατά την προσπάθεια απομόνωσης και προσδιορισμού των 

MDSCs, μια ασάφεια που ενισχύθηκε με τη χρήση διαφορετικών ακρωνυμίων 

για τον ορισμό τους. Σε μια προσπάθεια να κωδικοποιηθεί η ανάλυση της 

φύσης και της κλινικής σημασίας αυτών των κυττάρων, πριν από 10 έτη μια 

ομάδα ερευνητών πρότεινε τη χρησιμοποίηση του όρου «άωρα μυελοειδή 

κατασταλτικά κύτταρα» (MDSCs), λαμβάνοντας υπόψη την μυελογενή τους 

προέλευση καθώς και την ανοσοκατασταλτική λειτουργία τους (67). Η αρχική 

πρόθεση δεν ήταν να οριστεί ένας νέος πληθυσμός κυττάρων με μυελική 

προέλευση, αλλά αφενός η παροχή ενός όρου που να περιγράφει τη 

λειτουργία, την προέλευση και την ετερογένεια αυτών των κυττάρων και 

αφετέρου η προσφορά ενός πλαισίου για την καθοδήγηση των ερευνητικών 

προσπαθειών που επικεντρώνονται στην αποσαφήνιση του ρόλου των MDSCs 

στην αντινεοπλασματική ανοσολογική απάντηση. 

 

Φαινοτυπικός προσδιορισμός MDSCs 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, με τη χρήση της κυτταρομετρίας 

ροής (flow cytometry), ο ορισμός και η μελέτη των πληθυσμών των MDSCs 

έχουν βρεθεί στο επίκεντρο πλήθους ερευνητικών προσπαθειών. Σε 

πειραματικά μοντέλα ποντικών, τα MDSCs φαινοτυπικά χαρακτηρίζονται από 

την συν-έκφραση του αντιγόνου διαφοροποίησης της μυελικής σειράς Gr1 

(επίσης γνωστού ως Ly6G) και του CD11b. Σε υγιή ποντίκια, περίπου 20-30% 

των κυττάρων στο μυελό των οστών και 2-4% των σπληνικών κυττάρων 

έχουν το συγκεκριμένο φαινότυπο (68). Ο εμβολιασμός ποντικών με 

καρκινικά κύτταρα ή η αυθόρμητη ανάπτυξη όγκων σε διαγονιδιακούς 

ποντικούς, έχει ως αποτέλεσμα μία έντονη συστηματική αύξηση του 

πληθυσμού αυτών των κυττάρων. Έτσι σε πειραματικά μοντέλα ποντικών που 

φέρουν όγκους, έχουν απομονωθεί υψηλές συγκεντρώσεις MDSCs στον 
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νεοπλασματικό ιστό και στους λεμφαδένες, ενώ 20-40% των σπληνικών 

κυττάρων εκφράζουν φαινοτυπικούς δείκτες MDSCs.  

 

Βασιζόμενοι σε αυτά τα δεδομένα, ερευνητές προσπάθησαν να προσδιορίσουν 

φαινοτυπικά τον πληθυσμό των MDSCs στους ανθρώπους. Ωστόσο, το μόριο 

Gr-1 δεν εκφράζεται στα ανθρώπινα MDSCs. Κατά συνέπεια αναζητήθηκαν 

νέοι επιφανειακοί δείκτες για τον χαρακτηρισμό αυτών των κυττάρων, όπως ο 

δείκτης μονοκυττάρων/μακροφάγων CD11b, το αντιγόνο διαφοροποίησης 

μονοκυττάρων CD14, ο δείκτης μονοκυτταρικής ωρίμανσης CD15, οι δείκτες 

μυελικής σειράς CD33 και ωριμότητας HLA-DR. Στον ανθρώπινο οργανισμό 

τα MDSCs εκφράζουν κοινά μυελικά μόρια (CD33 και CD11b) με μικρή ή 

καθόλου έκφραση του δείκτη ωριμότητας HLA-DR και διακρίνονται 

περαιτέρω σε δύο υπότυπους: τον μονοκυτταρικό (Μ-MDSC) που 

χαρακτηρίζεται από την έκφραση του αντιγόνου επιφανείας CD14 και τον 

κοκιοκυτταρικό (G-MDSC) υποπληθυσμό, που αναγνωρίζεται ως αρνητικός 

για το CD14. Αυτοί οι δείκτες παρέχουν ένα αρχικό πλαίσιο για τον 

χαρακτηρισμό των MDSCs και μπορούν να συμπληρωθούν από διάφορους 

άλλους δείκτες (69). Σε αντίθεση με άλλα πλήρως διαφοροποιημένα κύτταρα 

της μυελικής σειράς, τα MDSCs αντιπροσωπεύουν ποικίλα στάδια της 

διαδικασίας μυελοποίησης. Η αναστολή (πλήρης ή μερική) της ωρίμανσης, η 

επέκταση του πληθυσμού και η ακόλουθη διασπορά των MDSCs γίνεται υπό 

την επίδραση παραγόντων που απελευθερώνονται  από τον όγκο. Δεδομένου 

ότι διαφορετικά νεοπλάσματα παράγουν διαφορετικά δραστικά μόρια, ο 

τελικός φαινότυπος των MDSCs εξαρτάται από το μοναδικό φλεγμονώδες 

μικροπεριβάλλον του όγκου, από τον τύπο του νεοπλάσματος και από τον 

τύπο του ιστού που μεταναστεύουν. Γίνεται φανερό λοιπόν, ότι δεν υπάρχει 

ένας μοναδικός φαινότυπος που να περιγράφει και να ορίζει με ακρίβεια τον 

πληθυσμό των MDSCs. Δεδομένου ότι κανένας από τους μεμονωμένους 

δείκτες δεν είναι μοναδικός για τα MDSCs, για την ταυτοποίηση των MDSCs 

με ακρίβεια απαιτείται η συμμετοχή λειτουργικών δεικτών και δοκιμασιών 

που αναδεικνύουν τις ανοσοκατασταλτικές τους ιδιότητες. Πράγματι, τα 

τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο όγκος των πληροφοριών σχετικά 

με τους μηχανισμούς μέσω των οποίων τα MDSCs προωθούν την 

ανοσοκαταστολή. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν χρησιμοποιηθεί ποικίλοι 
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δείκτες όπως η αργινάση (Arg-1), τα ROS, η επαγώμενη συνθάση του 

νιτρικού οξέος (iNOS), η ινδολαμίνη 2,3-διοξυγενάση (IDO) και το CD124 

που είναι γνωστοί διαμεσολαβητές της ανοσοκαταστολής και νέοι 

υποπληθυσμοί MDSCs έχουν περιγραφεί (66). 

 

Μηχανισμοί λειτουργίας των MDSCs στον καρκίνο 

Η ανοσοκατασταλτική δράση είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του 

πληθυσμού των MDSCs. Εντούτοις, λόγω της έλλειψης μεθόδου για τον 

ακριβή φαινοτυπικό χαρακτηρισμό και την απομόνωσή τους, ο ρόλος αυτών 

των κυττάρων στην ανοσοκαταστολή, που σχετίζεται με τον καρκίνο, δεν έχει 

πλήρως αποσαφηνισθεί.  

 

Μολονότι τα MDSCs εμπλέκονται στην καταστολή διαφορετικών κυττάρων 

του ανοσοποιητικού συστήματος όπως τα κύτταρα φυσικοί φονείς (natural 

killer cells, NK), τα δενδριτικά κύτταρα (dendritic cells, DC) και τα Β 

λεμφοκύτταρα, η αναστολή της λειτουργίας των Τ κυττάρων αποτελεί τον 

χρυσό κανόνα για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας ενός πληθυσμού 

κυττάρων και αρκεί για τον χαρακτηρισμό τους ως MDSCs, υπό την 

προϋπόθεση ότι πληρούν τα φαινοτυπικά κριτήρια που περιγράφονται 

παραπάνω (69). Διάφορες μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί για τον 

προσδιορισμό της λειτουργικότητας των MDSCs. Η αναστολή του 

πολλαπλασιασμού (ενσωμάτωση 3H-θυμιδίνης ή αραίωση με CFSE) ή της 

παραγωγής ιντερφερόνης (IFN) -γ (ELISPOT ή ενδοκυτταρική χρώση) από Τ-

κύτταρα, μετά την προσθήκη ενός υποπληθυσμού MDSCs, παρέχουν επαρκείς 

πειραματικές ενδείξεις ανοσοκατασταλτικής δράσης.  

 

Μελέτες έχουν δείξει ότι προκειμένου τα MDSCs να εκδηλώσουν την 

ανοσοκατασταλτική τους δράση απαιτείται η άμεση επαφή κυττάρου με 

κύτταρο, γεγονός που υποδηλώνει ότι ενεργούν είτε μέσω υποδοχέων 

κυτταρικής επιφάνειας είτε/και μέσω απελευθέρωσης βραχύβιων διαλυτών 

μεσολαβητών (66). Οι κύριοι μηχανισμοί που εμπλέκονται στη 

διαμεσολαβούμενη από τα MDSCs ανοσοκαταστολή περιλαμβάνουν την 

παραγωγή Arg-1 και διάφορων κυτοκινών (π.χ. TGF-β και IL-10), τη σύνθεση 

IDO και iNOS καθώς και την απελευθέρωση ROS. Υπό διαφορετικές 
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συνθήκες τα MDSCs χρησιμοποιούν διαφορετικούς μηχανισμούς 

ανοσοκαταστολής. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί ο επικρατέστερος 

σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, κατέστη σαφές ότι τα M-

MDSCs και τα G-MDSCs χρησιμοποιούν διαφορετικούς και διακριτούς 

ανοσοκατασταλτικούς μηχανισμούς.  

 

Τα G-MDSCs είναι λειτουργικά και φαινοτυπικά διαφορετικά από τα 

πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα, παρά τη μορφολογική τους ομοιότητα. 

Φαινοτυπικά τα G-MDSCs χαρακτηρίζονται από αυξημένη έκφραση CD244 

και CD155 και από ελαττωμένη έκφραση CXCR1 και CXCR2 (70). 

Συγκριτικά με τα πολυμορφοπύρηνα, τα G-MDSCs είναι λιγότερο 

φαγοκυτταρικά, εκφράζουν υψηλότερα επίπεδα μυελοϋπεροξειδάσης και Arg-

1, παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες ROS και παρουσιάζουν μειωμένη 

χημειοταξία προς τις περιοχές ιστικής βλάβης. Η αυξημένη παραγωγή ROS 

φαίνεται να αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των G-MDSCs τόσο 

σε ποντίκια που φέρουν όγκους (71) όσο και σε ασθενείς με καρκίνο (72). Η 

αναστολή της παραγωγής ROS από MDSCs που απομονώθηκαν από ασθενείς 

με καρκίνο κατάργησε την ανοσοκατασταλτική δράση των κυττάρων αυτών 

in vitro (73). To ενζυμικό σύμπλεγμα NOX, που βρίσκεται στην κυτταρική 

μεμβράνη των MDSCs, φαίνεται να παίζει κεντρικό ρόλο στην καταστολή της 

ενεργοποίησης των T-κυττάρων. Η ενεργοποίηση του JAK/STAT3 

μονοπατιού φαίνεται να επάγει τη δράση του NOX (74). Αυτό με την σειρά 

του καταλύει μία σειρά χημικών αντιδράσεων που οδηγούν στην παραγωγή 

υπεροξειδίου, το οποίο αντιδρά αυθόρμητα με διάφορα μόρια για να παράγει 

πλήθος ROS, συμπεριλαμβανομένων του υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) 

και των ριζών υδροξυλίου. Εν συνεχεία, τα ROS έχουν βλαπτική επίδραση σε 

πρωτεΐνες, λιπίδια και νουκλεϊκά οξέα, ενισχύοντας τοπικά τη φλεγμονή και 

προάγοντας την απόπτωση. Για παράδειγμα, η παραγωγή Η2Ο2 σε ασθενείς με 

καρκίνο μειώνει την παραγωγή κυτοκινών και την έκφραση CD3ζ από τα 

κυτταροτοξικά Τ κύτταρα (75). Επιπλέον, το Η2Ο2 αντιδρά επίσης με ΝΟ για 

το σχηματισμό υπεροξυνιτρώδων (PNT), τα οποία νιτροζυλιώνουν 

(nitrosylate) τον αντιγονικό υποδοχέα των λεμφοκυττάρων (TCR) και το 

MHC-Ι στα καρκινικά κύτταρα. Με αυτό τον τρόπο τα καρκινικά κύτταρα 

διαφεύγουν της αναγνώρισης από τα ανοσολογικά κύτταρα που διηθούν τον 
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όγκο και καθίστανται ανθεκτικά στη διαμεσολαβούμενη από κυτταροτοξικά 

Τ-κύτταρα απόπτωση (CTL-mediated apoptosis) (76). Επιπλέον, το PNT 

προκαλεί τη νίτρωση πλήθους χημειοκινών, εμποδίζοντας έτσι τη 

μετανάστευση των Τ-κυττάρων στην περιοχή του όγκου (77). Οι υποδοχείς 

ιντεγκρινών στην κυτταρική μεμβράνη των MDSCs, αλλά και πλήθος μορίων 

που παράγονται από τον όγκο, όπως IL-10, IL-6, IL-3, ο αιμοπεταλιακός 

αυξητικός παράγοντας (PDGF) και ο παράγοντας διέγερσης αποικιών των 

κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων (GM-CSF), μπορούν να επάγουν την 

παραγωγή ROS από τα G-MDSCs (74). 

 

Ομοίως, μολονότι τα Μ-MDSCs και τα φλεγμονώδη μονοκύτταρα 

μοιράζονται κοινό φαινότυπο και μορφολογία, αυτοί οι κυτταρικοί πληθυσμοί 

είναι λειτουργικά διακριτοί. Τα M-MDSCs έχουν ανοσοκατασταλτική δράση 

εκφράζοντας, μεταξύ άλλων παραγόντων, υψηλά επίπεδα iNOS και Arg-1. 

Αντίθετα, αυτές οι δύο πρωτεΐνες δεν απαντώνται στα μονοκύτταρα. Ιστορικά, 

η ανοσοκατασταλτική δραστηριότητα των MDSCs έχει συσχετιστεί με το 

μεταβολισμό της L-αργινίνης. Η L-αργινίνη χρησιμεύει ως υπόστρωμα για 

δύο ένζυμα: την iNOS, η οποία παράγει NO και την αργινάση, η οποία 

μετατρέπει την L-αργινίνη σε ουρία και L-ορνιθίνη. Πρόσφατα δεδομένα 

υποδηλώνουν ότι η συντονισμένη δράση της iNOS με άλλα ένζυμα που 

εκφράζονται από τα MDSCs, όπως Arg-1 και NADPH οξειδάση, προάγει την 

παραγωγή PNT, η οποία αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό, τη μετανάστευση 

και την κυτταροτοξική δράση των Τ-κυττάρων (77). Επιπλέον, το NO 

καταστέλλει τη λειτουργία των Τ-κυττάρων μέσω ποικίλων μηχανισμών που 

περιλαμβάνουν την αναστολή του JAK3 και του STAT5 στα Τ-κύτταρα (78), 

την αναστολή της έκφρασης του MHC τάξης II (79) και την επαγωγή της 

απόπτωσής τους (80). H αυξημένη δραστηριότητα της Arg-1 οδηγεί σε 

καταβολισμό της L-αργινίνης, εξαντλώντας έτσι τα αποθέματα αυτού του 

αμινοξέους από το μικροπεριβάλλον του όγκου. Η έλλειψη της L-αργινίνης 

αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των Τ-κυττάρων μέσω πολλών 

διαφορετικών μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της έκφρασης 

του CD3ζ (81) και της αναστολής της έκφρασης των ρυθμιστών του 

κυτταρικού κύκλου, κυκλίνης D3 και εξαρτώμενης από κυκλίνη κινάσης 4 

(CDK4) (82).  
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Ποικίλοι άλλοι μηχανισμοί έχουν περιγραφεί να διαμεσολαβούν την 

κατασταλτική δράση των MDSCs στην μη-ειδική αλλά και στην αντιγονο-

ειδική ανοσία.  Ορισμένες υποομάδες MDSCs εκφράζουν γαλεκτίνη 9 και 

PD-L1, τα οποία συνδέονται με τους υποδοχείς ΤΙΜ3 και PD-1, αντίστοιχα, 

στα λεμφοκύτταρα και επάγουν την απόπτωση των Τ-κυττάρων (83) (84). 

Άλλες υποομάδες εκφράζουν υψηλά επίπεδα IDO, ένα ένζυμο που παρουσία 

ROS καταλύει τον καταβολισμό του αμινοξέος L-τρυπτοφάνη προς Ν-

φορμυλ-κινουρενίνη, αναστέλλοντας τον πολλαπλασιασμό των T-κυττάρων 

(85).  

 

Πέρα από την άμεση κατασταλτική δράση στα Τ-κύτταρα, τα MDSC επίσης 

καταστέλλουν έμμεσα τα Τ-κύτταρα, επηρεάζοντας την λειτουργία των 

αντιγονοπαρουσιαστικών (antigen presenting cells- APCs) και των NK 

κυττάρων και ενεργοποιώντας τα ανοσοκατασταλτικά Treg. Μολονότι 

απαιτείται περαιτέρω μελέτη της διακυτταρικής επικοινωνίας, υπάρχουν 

προκλινικά δεδομένα που υποστηρίζουν συμμετοχή των MDSCs στην 

επαγωγή των Treg μέσω της παραγωγής των κυτοκινών IL-10 και TGF-β (86) 

ή μέσω μηχανισμών που απαιτούν την άμεση επαφή κυττάρου με κύτταρο. Σε 

πειραματικά μοντέλα, η ενεργοποίηση των Treg απαιτεί την έκφραση του 

μορίου CTLA-4 στα MDSCs (87). Επιπλέον, τα MDSC παρεμποδίζουν τη 

λειτουργία των DC μέσω της παραγωγής IL-10, η οποία αναστέλλει την 

παραγωγή IL-12 από τα DCs και μειώνει την διαμεσολαβούμενη από DCs 

ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων (88). Με τον ίδιο τρόπο, τα MDSCs 

κατευθύνουν τα μακροφάγα προς τον φαινότυπο Μ2 με ανοσοκατασταλτική 

δράση και μειωμένη παραγωγή IL-12 και TNFα. Τέλος, τα MDSCs μειώνουν 

τον αριθμό και περιορίζουν την κυτταροτοξική δράση των NK κυττάρων, 

μέσω της παραγωγής TGF-β και της ακόλουθης δέσμευσής του με τον 

υποδοχέα ΝΚρ30 στην επιφάνεια των NK κυττάρων (89). 

 

 

MDSCs στο ΜΜΚΠ 

Οι προσπάθειες φαινοτυπικού χαρακτηρισμού των MDSCs έχουν οδηγήσει 

στην αναγνώριση υποπληθυσμών με κλινική σημασία στους ασθενείς με 
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κακοήθεις νεοπλασίες. Τα τελευταία χρόνια συνεχώς πληθαίνουν οι αναφορές 

που περιγράφουν αυξημένη συχνότητα MDSCs στο περιφερικό αίμα ασθενών 

με καρκίνο συγκριτικά με υγιείς αιμοδότες. Μάλιστα, η αυξημένη συχνότητα 

των MDSCs έχει συσχετισθεί με το στάδιο, το μεταστατικό φορτίο και την 

πρόγνωση της νόσου (90) (91) (92) (93). Ο ρόλος των MDSCs στο ΜΜΚΠ 

δεν έχει μελετηθεί εκτενώς. Tροχοπέδη αποτελεί η έλλειψη ομοφωνίας 

(consensus) στο φαινοτυπικό χαρακτηρισμό αυτών των κυττάρων και στην 

υιοθέτηση μιας κοινής-παγκόσμιας «γλώσσας» για τη μελέτη τους.  

 

Προκλινικά και κλινικά δεδομένα συγκλίνουν προς την υπόθεση ότι τα 

MDSCs παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την επέκταση του 

ΜΜΚΠ. Η έκθεση ποντικών στον καπνό των τσιγάρων προκάλεσε τη 

συσσώρευση αυτών των κυττάρων στους πνεύμονες και στο σπλήνα. Ωστόσο, 

μόνο μετά την ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα, αυτά τα κύτταρα απέκτησαν 

ανοσοκατασταλτική ικανότητα και η μείωση του αριθμού των MDSCs 

οδήγησε σε αύξηση της επιβίωσης (68). Επιπλέον, μέσω της παραγωγής 

διαφόρων κυτοκικών (IL-10, IL-6, VEGF) φαίνεται ότι εμπλέκονται στη 

διασπορά των καρκινικών κυττάρων και τη δημιουργία μεταστάσεων. 

Διηθώντας τον πρωτοπαθή όγκο προάγουν τη διαδικασία της επιθηλιο-

μεσεγχυματικής μετατροπής (EMT), δίνοντας στα καρκινικά κύτταρα ένα 

«μεταναστευτικό» φαινότυπο (94). Παράλληλα, σε πειραματικά μοντέλα 

φαίνεται ότι συμμετέχουν στην ιστική αναδιαμόρφωση και τη δημιουργία της 

προ-μεταστατικής νησίδας στους πνεύμονες, προάγοντας την αγγειογένεση 

και τη συγκέντρωση περισσότερων MDSCs στη συγκεκριμένη θέση (95).  

 

Σε ασθενείς με ΜΜΚΠ, οι Srivastana et al. το 2008, αναγνώρισαν 

CD33
+
CD11b

+
 MDSCs, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε περαιτέρω 

διάκριση μεταξύ των υποτύπων (96). Μεταγενέστερες μελέτες επιβεβαίωσαν 

την κατασταλτική δράση και την προγνωστική σημασία των CD14
+
HLA-DR

-

/low
 (97), CD11b

+
CD14

+
S100A9

+
  M-MDSCs (98) και των 

CD11b
+
CD14⁻CD15

+
CD33

+
 G-MDSCs (99). Συγκεκριμένα οι Liu et al., 

ανέφεραν ότι οι ασθενείς με προχωρημένο ΜΜΚΠ που δεν είχαν λάβει 

θεραπεία, είχαν αυξημένο ποσοστό MDSCs στο περιφερικό αίμα τους σε 

σύγκριση με υγιείς αιμοδότες. Επιπλέον, υπήρξε αρνητική συσχέτιση μεταξύ 
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του πληθυσμού των MDSCs και της συχνότητας των CD8
+
 Τ κυττάρων στο 

περιφερικό αίμα των ίδιων ασθενών, υποδηλώνοντας ένα σημαντικό ρόλο της 

L-αργινάσης και της iNOS, που παράγονται από τα MDSCs, στην καταστολή 

της αντιγονο-ειδικής ανοσολογικής απάντησης των Τ-κυττάρων. Τέλος, 

ασθενείς που στην συνέχεια ανταποκρίθηκαν στη χημειοθεραπεία ή ασθενείς 

με ΜΜΚΠ αρχικού σταδίου μετά από εκτομή του όγκου είχαν μικρότερη 

συχνότητα MDSCs (99). Γίνεται φανερό ότι, επί του παρόντος, μια σειρά από 

θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τη φύση, τη λειτουργία και την κλινική 

σημασία των MDSCs στο ΜΜΚΠ παραμένουν αναπάντητα. 

 

 

12. Ρυθμιστικά Τ-κύτταρα (Treg) 

Τα Treg συμβάλλοντας στην εδραίωση και διατήρηση της ανοσολογικής 

ανοχής έναντι αντιγόνων αποτελούν έναν ζωτικής σημασίας μηχανισμό της 

επίκτητης ανοσίας που λειτουργεί για την πρόληψη της αυτοανοσίας και της 

χρόνιας φλεγμονής. Το 1970, οι Gershon et al. (100), έκαναν την 

τεκμηριωμένη διαπίστωση ότι Τ-κύτταρα, διαφορετικά από τα βοηθητικά Τ-

κύτταρα, είχαν την ικανότητα να καταστέλλουν την ανοσολογική απάντηση. 

Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια η ύπαρξη αυτού του πληθυσμού Τ-κυττάρων, που 

ονομάστηκαν κατασταλτικά Τ-κύτταρα, αμφισβητήθηκε έντονα. Στη 

δημιουργία αυτού του αρνητικού κλίματος συνέβαλλαν η αποτυχία εύρεσης 

αξιόπιστων δεικτών για την διάκριση των κατασταλτικών Τ-κυττάρων από τις 

άλλες ομάδες Τ-κυττάρων και η αδυναμία αποσαφήνισης των μοριακών 

συνιστωσών της ανοσοκατασταλτικής τους δράσης. Το ενδιαφέρον των 

ανοσολόγων για τα κατασταλτικά Τ-κύτταρα αναζωπυρώθηκε στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 όταν καινοτόμες ερευνητικές προσπάθειες ανέδειξαν την 

κλωνική διαγραφή (clonal deletion) και την ανεργία Τ-κυττάρων ως δύο 

κυρίαρχους μηχανισμούς της ανοσολογικής ανοχής (101). Ακολούθως, ο 

μοριακός και λειτουργικός χαρακτηρισμός διαφόρων κυτοκινών, αποκάλυψε 

τις ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες διαφόρων μορίων, συμπεριλαμβανομένης 

και της IL-10. Τα παραπάνω ευρήματα οδήγησαν στη θεμελίωση της ύπαρξης 

της διαμεσολαβούμενης από Τ-κύτταρα ανοσοκαταστολής, η οποία 

αποδόθηκε σε ένα υποπληθυσμό των Τ-κυττάρων που εκκρίνουν 
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ανοσορυθμιστικές κυτοκίνες (IL-10, TGF-β, κ.α.) και ονομάστηκαν Treg 

(102). 

 

Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες τα Treg αποτελούν σημαντικό εγγυητή της 

ομοιόστασης του ανοσοποιητικού συστήματος, εμποδίζοντας την εμφάνιση 

αυτοάνοσων νοσημάτων. Αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των Τ 

λεμφοκυττάρων και διατηρούν την ανοχή στα αυτοαντιγόνα (103). Εντούτοις, 

κατά την εξέλιξη της νεοπλασματικής νόσου, τα κύτταρα αυτά ευοδώνουν 

μηχανισμούς που καταστέλλουν την ανοσολογική απάντηση έναντι των 

καρκινικών κυττάρων και έχουν, στην πλειονότητα των αναφορών, αρνητικό 

αντίκτυπο στην κλινική έκβαση των ασθενών (104).  

 

Φαινοτυπικός προσδιορισμός Treg 

Τα Treg αποτελούν ένα μικρό υποσύνολο (~5%) των CD4
+
 Τ λεμφοκυττάρων 

τα οποία καταστέλλουν τις λειτουργίες των αυτόλογων συμβατικών Τ-

κυττάρων (Tconv) και των DC. Περιλαμβάνουν αρκετές υποομάδες, 

φαινοτυπικά παρόμοιων κυττάρων, ικανών να καταστέλλουν τα Tconv μέσω 

διακριτών μηχανισμών. Ποικίλοι δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί για το 

χαρακτηρισμό αυτού του κυτταρικού πληθυσμού και τη φαινοτυπική διάκριση 

των κύριων υποομάδων Treg. Με βάση τον ιστό προέλευσης δύο υποομάδες 

Treg έχουν αναγνωριστεί στον άνθρωπο (105):  

 Τα θυμικής προέλευσης Treg (thymus-derived Treg, tTreg), επίσης 

αναφερόμενα ως φυσικά Treg (natural Treg, nTreg) που προέρχονται 

από το θύμο αδένα. Προκαλούν καταστολή μέσω μηχανισμών 

εξαρτώμενων από την επαφή κυττάρων (granzyme B/perforin ή 

Fas/FasL) και αποτελούν τον κύριο εγγυητή για τη διατήρηση της 

περιφερικής ανοχής.   

 Τα προερχόμενα από την περιφέρεια Treg (peripherally-derived Treg, 

pTreg), επίσης αναφερόμενα ως επαγώγιμα Treg (iTreg). Αυτά 

ενεργοποιούνται στην περιφέρεια ως απόκριση σε περιβαλλοντικά 

σήματα, συμπεριλαμβανομένων των ξένων αντιγόνων. Προκαλούν 

καταστολή μέσω μηχανισμών ανεξάρτητων από την επαφή, κυρίως 

μέσω της παραγωγής κυτοκινών (ΤGF-β, IL-10, κλπ). 
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Το 1995, μετά από μία μακρά περίοδο μειωμένου ενδιαφέροντος σχετικά με 

το ρόλο τους στην ανοσολογική απάντηση, οι Sakaguchi et al. πρότειναν ότι 

όλα τα CD4
+
 και CD25

+ 
κύτταρα έχουν ανοσοκατασταλτική δράση και θα 

πρέπει να αναφέρονται ως Treg (106). Ωστόσο, σημέρα πλέον, γνωρίζουμε ότι 

το CD25 εκφράζεται επίσης από ενεργοποιημένα Tconv (CD4
+
 και CD8

+
) με 

μη ρυθμιστικές ιδιότητες (107). Επιπροσθέτως, με την εισαγωγή λειτουργικών 

δοκιμασιών για το χαρακτηρισμό των Treg φάνηκε ότι μόνο ένα υποσύνολο 

των CD4
+
CD25

+
 κυττάρων έχουν ανοσοκατασταλτική δράση, 

υπογραμμίζοντας την ανάγκη χρησιμοποίησης επιπλέον δεικτών για τον 

ασφαλή χαρακτηρισμό τους (108). Σήμερα, το υψηλό επίπεδο έκφρασης 

CD25 (α-αλυσίδα υποδοχέα IL-2) παραμένει ένας από τους καθοριστικούς 

επιφανειακούς δείκτες για το χαρακτηρισμό και την απομόνωση των Treg. 

Κατά συνέπεια, αποτελεί κοινή πρακτική στη διάκριση των Τ-κυττάρων με 

κυτταρομετρία ροής, τα CD4
+
CD25

high
 κύτταρα να θεωρούνται Treg (107). 

 

Σχετικά πρόσφατες μελέτες αναδεικνύουν το μεταγραφικό παράγοντα FoxP3, 

μια ενδοκυττάρια πρωτεΐνη που ανήκει στην οικογένεια των forkhead/winged-

helix μεταγραφικών παραγόντων, ως σημαντικό ρυθμιστή της εξέλιξης 

περιφερικών πρόδρομων T κυττάρων (peripheral naive T cells) σε ρυθμιστικά 

κύτταρα με ανοσοκατασταλτική δράση (109). Αποτελεί ένα αξιόπιστο δείκτη 

για το χαρακτηρισμό Treg σε ποντίκια. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν είναι κατά 

τον ίδιο βαθμό ειδικός στον άνθρωπο. Πιο συγκεκριμένα, ενώ τα tTreg είναι 

FoxP3
+
,  έχουν διαπιστωθεί υποομάδες pTreg κυττάρων που είναι FoxP3

−
, 

υποδηλώνοντας  ότι αυτοί οι δύο υποπληθυσμοί αντιπροσωπεύουν διακριτές 

κυτταρικές σειρές CD4
+
 Τ λεμφοκυττάρων που ανταποκρίνονται σε 

διαφορετικά σήματα και εμφανίζουν διαφορετικό φαινοτυπικό και 

λειτουργικό προφίλ. Επιπλέον, το FoxP3 είναι μία ενδοκυττάρια πρωτεΐνη που 

δεν εκφράζεται στην κυτταρική επιφάνεια και επομένως δεν είναι χρηστική 

για την επιλογή και απομόνωση Treg.  

 

Ελλείψει ενός μοναδικού δείκτη που να ορίζει τα Treg, διάφορα πάνελ μορίων 

έχουν χρησιμοποιηθεί για το φαινοτυπικό προσδιορισμό τους. Άλλοι 

επιφανειακοί δείκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι η αυξημένη έκφραση 
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του CD152 (cytotoxic T lymphocyte antigen-4, CTLA-4) (110), του GITR 

(Glucocorticoid-Induced Tumour Necrosis Factor Receptor) (111), του CD39 

(112), του PD-1 (Programmed-Death -1) (113), του TIM-3(T cell 

immunoglobulin and mucin domain 3) (114) και του LAG-3 (Lymphocyte-

Activation-Gene-3) (115). Ωστόσο, κανένας από τους παραπάνω δείκτες δεν 

είναι ειδικός για τα Treg. Όταν, όμως, συνδυάζονται με την έκφραση του 

επιφανειακού δείκτη CD25
high

 και/ή του ενδοκυτταροπλασματικού FoxP3, 

είναι χρήσιμοι επειδή επιτρέπουν την εκτίμηση του λειτουργικού δυναμικού 

των Treg μέσω της κυτταρομετρίας ροής.  Ομοίως, η έκφραση των υποδοχέων 

χημειοκινών CCR4, CCR6 και CCR7 δεν περιορίζεται μόνο στα Treg αλλά 

επεκτείνεται και σε άλλα Τ-κύτταρα (104). Τα Treg χαρακτηρίζονται επίσης 

από την απουσία ορισμένων επιφανειακών δεικτών που εκφράζονται σε 

Tconv. Παράδειγμα αποτελεί η χαμηλή έκφραση του υποδοχέα της IL-7 

(CD127), μιας κυτοκίνης που προάγει τον πολλαπλασιασμό και την επιβίωση 

των Τ- και Β-λεμφοκυττάρων. Εντούτοις, ούτε αυτή αποτελεί ειδικό δείκτη, 

καθώς έχει διαπιστωθεί ότι στα ενεργοποιημένα Τconv μειώνεται σημαντικά η 

έκφραση του CD127 (116). Γίνεται αντιληπτό ότι, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει 

ομοφωνία σχετικά με τους δείκτες που πρέπει να χρησιμοποιούνται για το 

φαινοτυπικό χαρακτηρισμό των Treg.  

 

Επιπλέον, το στάδιο ενεργοποίησης και διαφοροποίησης των κυττάρων έχει 

προταθεί ως κριτήριο για το διαχωρισμό του πληθυσμού των CD4
+
Treg. Τρεις 

υπότυποι έχουν χαρακτηρισθεί με αυτόν τον τρόπο: «αρχέγονα» (naive) 

κύτταρα, κύτταρα «τελεστές» (effector) και κύτταρα «τελικοί τελεστές» 

(terminal effector). Πράγματι, με βάση την έκφραση του δείκτη CD45RO, 

έχουν ταυτοποιηθεί τρεις υποπληθυσμοί Treg. Τα naive Treg, που ορίζοναι ως 

CD4
+
CD25

high
CD127

− / low
CD152

-
FoxP3

low
CD45RO

−
 , εκφράζουν CD45RA, 

δεν έχουν έρθει σε επαφή με αντιγόνο, έχουν υψηλό δυναμικό 

πολλαπλασιασμού και παράγουν υψηλά επίπεδα IL-10. Είναι λιγότερο 

ευαίσθητα στον κυτταρικό θάνατο με απόπτωση και αντιπροσωπεύουν ένα 

προγενέστερο στάδιο διαφοροποίησης (117) (118). Τα effector Treg 

(CD4
+
CD25

high
CD127

low
CD152

+
FoxP3

+
CD45RO

+
) αντιπροσωπεύουν ένα 

βραχύβιο, τελικά διαφοροποιημένο πληθυσμό κυττάρων, ο οποίος γρήγορα 

διαιρείται και εξαφανίζεται από την κυκλοφορία (119). Τέλος, τα terminal 



50 
 

effector (CD4
+
CD25

high
CD127

−
CD152

+
FoxP3

+
CD45RO

+
) Treg είναι ο 

υπότυπος με την ισχυρότερη ανοσοκατασταλτική δράση και αντιπροσωπεύει 

περίπου το 20-30% των κυκλοφορούντων Treg (120). 

 

Μηχανισμοί λειτουργίας των Treg στον καρκίνο   

Υπό κανονικές συνθήκες, όταν αθροίζονται ενεργοποιημένα CD8
+
 και CD4

+
 

βοηθητικά Τ-κύτταρα σε απόκριση σε τοπικά ερεθίσματα, τα Treg διατηρούν 

την ομοιόσταση της ανοσολογικής απάντησης και αποτρέπουν πιθανή βλάβη 

των ιστών. Εντούτοις, στους συμπαγείς όγκους τα Treg, που αναπτύσσονται 

υπό την επίδραση παραγόντων που εκκρίνονται από τα νεοπλασματικά 

κύτταρα, έχουν διαφορετική λειτουργία. Στην πλειοψηφία τους είναι pTreg 

και η προέλευσή τους δεν έχει πλήρως αποσαφηνισθεί. Προκλινικά δεδομένα 

υποστηρίζουν ότι προκύπτουν από τη μετατροπή Tconv σε pTreg, στη θέση 

του όγκου (121). Η ρυθμιστική τους επίδραση στα δραστικά Τ-κύτταρα 

(κύτταρα στόχοι) περιλαμβάνει την αναστολή του πολλαπλασιασμού, της 

ενεργοποίησης και της παραγωγής κυτοκινών ή άλλων διαμεσολαβητών της 

φλεγμονής καθώς και τη μεταβολή των επιπέδων έκφρασης γονιδίων που 

σχετίζονται με την κυτταροτοξική τους δράση. Κυρίαρχος μηχανισμός είναι η 

παραγωγή διαλυτών ανοσοκατασταλτικών μορίων, όπως IL-10 (122), ΤGF-β 

(122) και IL-35 (123). Επιπροσθέτως, τα pTreg χαρακτηρίζονται από υψηλή 

έκφραση των μορίων CD39 και CD73 τα οποία μετατρέπουν το ΑΤΡ σε ΑΜΡ 

και το ΑΜΡ σε αδενοσίνη, αντίστοιχα. Η αδενοσίνη είναι ένας ισχυρός 

αντιφλεγμονώδης παράγοντας που αναστέλλει τη λειτουργία των δραστικών 

Τ-κυττάρων, μέσω της δέσμευσης στον υποδοχέα αδενοσίνης 2Α (Α2ΑΚ) και 

της επακόλουθης αύξησης των ενδοκυττάριων επιπέδων του cAMP (124). Η 

υψηλή έκφραση του CD25 (α-άλυσος του υποδοχέα IL-2) παρέχει στα Treg 

κύτταρα την ικανότητα να δεσμεύουν την τοπική IL-2 και ως εκ τούτου να 

εξαντλούν τα αποθέματα ενός διαμεσολαβητή του πολλαπλασιασμού των 

δραστικών Τ-κυττάρων που προωθεί την παραγωγή άλλων φλεγμονωδών 

κυτοκινών και ευοδώνει τη λειτουργία των NK κυττάρων. Επιπλέον, τα 

επίπεδα έκφρασης των υποδοχέων PD-1, CTLA-4, LAG-3 και ΤΙΜ-3 είναι 

σημαντικά αυξημένα στα pTreg, προάγοντας την καταστολή της 

αντινεοπλασματικής ανοσολογικής απάντησης εντός του μικροπεριβάλλοντος 

του όγκου. Το PD-1 συμμετέχει στη διατήρηση της ανεργίας και του 
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λειτουργικού φαινοτύπου των Treg (125). To CTLA-4 έχει υψηλότερη 

συγγένεια για σύνδεση με το Β7.1 και το Β7.2 από ότι με το CD28 στην 

επιφάνεια των DCs, καταστέλλοντας τη δράση των αντιγονοπαρουσιαστικών 

κυττάρων (126) και κατά συνέπεια την κυτταροτοξική δράση των Τ-κυττάρων 

(127). Τα TIM-3, LAG-3 και PD-1 αναστέλλουν την ενεργοποίηση των 

δραστικών Τ-κυττάρων συμπεριλαμβανομένων και των CD8
+
 

κυτταροτοξικών Τ-κυττάρων (114) (128). Γίνεται φανερό, ότι πλήθος 

ρυθμιστικών μηχανισμών χρησιμοποιούνται από τα Treg για την διαμόρφωση 

ενός ανοσοκατασταλτικού μικροπεριβάλλοντος στην περιοχή του όγκου. 

Δεδομένου ότι σε πειραματικά μοντέλα η απαλοιφή ή η κατάργηση ενός 

μοναδικού μηχανισμού δεν οδηγεί σε πλήρη εξάλειψη της 

ανοσοκατασταλτικής δράσης των Treg, είναι πιθανό οι μηχανισμοί αυτοί να 

δρουν συμπληρωματικά, με τον καθένα να συνεισφέρει ξεχωριστά στη 

συνολική λειτουργία αυτού του κυτταρικού πληθυσμού. 

 

Treg στο ΜΜΚΠ 

Τα επίπεδα των Treg στο περιφερικό αίμα είναι γενικά χαμηλά. Ωστόσο, 

αυξάνονται σημαντικά σε ασθενείς με καρκίνο. Η συστηματική επέκταση, η 

μετανάστευση και η συσσώρευση των ανοσοκατασταλτικών Treg στη θέση 

του όγκου θεωρείται ότι διαταράσσει την αντινεοπλασματική ανοσολογική 

απάντηση, ευνοώντας την ανάπτυξη και επέκταση ποικίλων κακοηθειών. Οι 

Woo et al. τo 2001, ήταν οι πρώτοι που ανέφεραν αυξημένα επίπεδα 

CD4
+
CD25

+
 κυττάρων σε ιστικά δείγματα ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα 

και καρκίνο των ωοθηκών (129). Σήμερα, έχει πλέον αναγνωρισθεί ότι σε 

ασθενείς με μελάνωμα, ΜΜΚΠ, γαστρικό και καρκίνο των ωοθηκών τα Treg 

αντιπροσωπεύουν το 30-50% του συνόλου των CD4
+
 Τ-κυττάρων, σε 

σύγκριση με το μόλις 5% στο περιφερικό αίμα υγιών ατόμων (130). Με βάση 

τα παραπάνω δεδομένα, η μελέτη των Treg ως βιοδεικτών στα πλαίσια 

νεοπλασιών έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. Ωστόσο, οι 

ερευνητικές προσπάθειες αποσαφήνισης της προγνωστικής τους αξίας έχουν 

οδηγήσει σε αντικρουόμενα αποτελέσματα. Υψηλά επίπεδα κυκλοφορούντων 

ή ογκο-διηθητικών Treg έχουν συσχετισθεί με χειρότερη πρόγνωση, 

υψηλότερο στάδιο νόσου (ΤΝΜ) και πτωχότερη επιβίωση σε διάφορους 

τύπους νεοπλασμάτων, όπως ο ΜΜΚΠ (131), ο νεφροκυτταρικός καρκίνος 
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(132), το πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου (133), το μελάνωμα 

(134), ο γαστρικός καρκίνος (135), το πλακώδες καρκίνωμα του τραχήλου της 

μήτρας (136) και ο καρκίνους του μαστού (137) (138). Στον καρκίνο των 

ωοθηκών, μειωμένη αναλογία CD8
+
 Τ-κυττάρων προς Treg που διηθούν τον 

όγκο έχει συσχετισθεί με κακή πρόγνωση (139), υποδεικνύοντας την 

κατασταλτική επίδραση των Treg επί των κυτταροτοξικών CD8
+
 Τ-κυττάρων. 

Ωστόσο, σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου και της ουροδόχου 

κύστης η ανεύρεση υψηλότερων επιπέδων FoxP3
+
 T-κυττάρων έχει 

συσχετισθεί με καλύτερη πρόγνωση (140) (141). 

 

Τα δεδομένα που υπάρχουν για τη συχνότητα και το ρόλο των Treg σε 

ασθενείς με ΜΜΚΠ είναι περιορισμένα. Έχει αναφερθεί ότι τα Treg 

εμπλέκονται στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης του όγκου, αλλά και στην εξέλιξη 

και την επέκταση του προχωρημένου ΜΜΚΠ. Σε πειραματικά μοντέλα 

KRAS-διαγονιδιακών τρωκτικών, η συχνότητα ανάπτυξης 

αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα, ήταν μικρότερη στα ποντίκια με 

ανεπάρκεια των FoxP3
+
 Treg. Επιπλέον, η έκθεση A/J ποντικών σε καπνό 

τσιγάρων οδήγησε σε σημαντική αύξηση των επιπέδων των Treg, αμέσως προ 

της εμφανίσεως καρκίνου του πνεύμονα (142). Κλινικές μελέτες, έχουν 

διαπιστώσει ότι τα επίπεδα CD4
+
CD25

+
FoxP3

+
 Treg στο περιφερικό αίμα 

ασθενών με τοπικά προχωρημένο/μεταστατικό ΜΜΚΠ είναι υψηλότερα σε 

σύγκριση με υγιείς αιμοδότες (143) (144) (145) (146) (147). Επίσης, υψηλά 

επίπεδα CD152
+
CD4

+
CD25

high
 FoxP3

+
 Treg σχετίζονται με προχωρημένο 

στάδιο νόσου (143) (145) (148), ενώ δύο σχετικά πρόσφατες μελέτες 

ανέδειξαν την προγνωστική σημασία των κυκλοφορούντων CD4
+
FoxP3

+
Treg 

σε ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου Ι-ΙΙΙ (149) (150) και τρεις μελέτες την 

προγνωστική σημασία της παρουσίας Treg στο μικροπεριβάλλον του όγκου 

(131) (149) (151). Εντούτοις, πρέπει να υπογραμμισθεί ότι όλες αυτές οι 

εργασίες, ανάλογα με τους φαινοτυπικούς δείκτες που χρησιμοποιούν, 

μελετούν ένα γενικό υποπληθυσμό Treg που μάλιστα διαφέρει από μελέτη σε 

μελέτη, κάνοντας δύσκολη την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. 
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13. VEGF και καταστολή ανοσολογικής απάντησης 

Ο VEGF είναι ο ισχυρότερος ρυθμιστής της νέο-αγγειογένεσης, μιας 

βιολογικής διαδικασίας κεφαλαιώδους σημασίας για την ανάπτυξη, την 

επέκταση και τη διασπορά των καρκινικών κυττάρων. Πέρα από την επίδρασή 

του στα ενδοθηλιακά κύτταρα, επάγει τη φλεγμονώδη αντίδραση και διεγείρει 

την παραγωγή διαφόρων κυτοκινών-διαμεσολαβητών της φλεγμονής. Γενικά, 

έχει αναφερθεί ότι τα νεοπλάσματα που παράγουν υψηλά επίπεδα VEGF 

έχουν πτωχή πρόγνωση (152). Πρόσφατα δεδομένα αναδεικνύουν μια 

πολύπλευρη και ισχυρή κατασταλτική επίδραση του VEGF στην 

αντινεοπλασματική ανοσολογική απάντηση. Μεταξύ των προτεινόμενων 

μηχανισμών περιλαμβάνονται η αναστολή της ωρίμανσης των DC (153) 

(154), η επαγωγή της διαφοροποίησης των DC προς ενδοθηλιακά κύτταρα τα 

οποία συμβάλλουν στη νέο-αγγείωση του όγκου και η ευόδωση ενός προ-

αγγειακού και ανοσοκατασταλτικού Μ2 φαινοτύπου των μακροφάγων που 

σχετίζονται με τον όγκο (TAM) (155). 

 

Είναι γνωστό από τις πρώτες σχετικές ερευνητικές αναφορές, ότι σε υγιείς 

ποντικούς ένα μικρό ποσοστό Treg εκφράζει υποδοχείς VEGF (VEGFR-1 ή -

2). Αντίθετα, η έκφραση των VEGFR-1 και -2 είναι σημαντικά μεγαλύτερη σε 

ποντίκια που φέρουν όγκο (156). Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι τα Treg 

εκφράζουν VEGFR-2 και ότι ο VEGF συμβάλλει στη συγκέντρωση και τη 

διατήρηση των Treg στο μικροπεριβάλλον του όγκου. Συγκεκριμένα, σε 

πειραματικά μοντέλα, στόχευση του VEGF με μονοκλωνικά αντισώματα 

οδήγησε σε μείωση της συχνότητας των Treg στην περιοχή του όγκου (157). 

Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι τα FoxΡ3
+
 Treg, εκφράζουν τον υποδοχέα NRP-1 

ο οποίος μετά από σύνδεση και ενεργοποίηση από τον VEGF καθοδηγεί τη 

μετανάστευση των ανοσοκατασταλτικών αυτών κυττάρων προς την περιοχή 

του όγκου, λειτουργώντας ως χημειοτακτικός παράγοντας (158). 

 

Πριν από περίπου μία δεκαετία είχε διαπιστωθεί ότι ο VEGF, σε συνδυασμό 

με πλήθος άλλων παραγόντων και κυτοκινών, προάγει τη συνάθροιση των 

MDSCs στην περιοχή του όγκου και ενισχύει την κατασταλτική τους 

λειτουργία. Ο VEGF αναστέλλοντας τον NF-κΒ εμποδίζει την ωρίμανση των 

DC και ταυτόχρονα προάγει το σχηματισμό και την αύξηση του αριθμού των 
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MDSCs (153). Τα MDSCs εκφράζουν VEGFR, δίνοντας τη δυνατότητα στον 

VEGF να λειτουργήσει χημειοτακτικά, προσελκύοντας τα MDSCs στην 

περιοχή του όγκου. Είναι σαφές ότι η παραγωγή ROS από MDSCs οδηγεί σε 

αύξηση του οξειδωτικού στρες που προάγει την έκφραση υποδοχέα VEGF 

στα MDSCs (159). Με τον τρόπο αυτό ο VEGF που παράγεται από τα 

MDSCs δημιουργεί ένα αυτοκρινές σύστημα θετικής ανατροφοδότησης που 

προωθεί την προσέλκυσή τους στη περιοχή του όγκου (160). Μάλιστα, σε 

πειραματικά μοντέλα, αναστολή του VEGF (είτε φαρμακευτική είτε με 

γενετική τροποποίηση) μείωσε την συγκέντρωση MDSCs και αύξησε τον 

αριθμό των CD8
+
 T-κυττάρων που διηθούν τον όγκο (161).  

 

Τα παραπάνω δεδομένα αναδεικνύουν τον VEGF ως βασικό διαμεσολαβητή 

της σχετιζόμενης με τον καρκίνο ανοσοκαταστολής (tumor associated 

immunosuppression). Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των θεραπειών 

στόχευσης του VEGF στο μικροπεριβάλλον του όγκου σε προκλινικά 

μοντέλα, γίνεται αντιληπτό ότι το bevacizumab μπορεί να έχει σημαντικό 

ρόλο στην αναστολή της ανοσολογικής ανοχής που προωθεί η νεοπλασματική 

νόσος. Εντούτοις, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν κλινικά δεδομένα σχετικά με 

την επίδραση της αντι-αγγειογενετικής θεραπείας στη συστηματική και τοπική 

αντινεοπλασματική ανοσολογική απόκριση. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. Στόχος 

Η παρούσα ερευνητική εργασία σχεδιάστηκε με στόχο την ανίχνευση και το 

φαινοτυπικό χαρακτηρισμό υποπληθυσμών ανοσοκατασταλτικών κυττάρων 

(Treg/MDSCs) στο περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ, τον ποσοτικό 

προσδιορισμό της συχνότητάς τους κατά τη διάγνωση και την αξιολόγηση της 

προγνωστικής τους αξίας. Κατόπιν, η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε 

επιτρέπει τη μελέτη της επίδρασης της χημειοθεραπείας, με ή χωρίς την 

προσθήκη, του μονοκλωνικού αντισώματος έναντι του VEGF, bevacizumab 

στη λειτουργικότητα και τα επίπεδα των κυκλοφορούντων 

ανοσοκατασταλτικών κυττάρων  (Treg/MDSCs) και τη συσχέτισή τους με 

πιθανές μεταβολές στην κλινική εξέλιξη των ασθενών. 

 

2. Ασθενείς και μέθοδοι 

Ασθενείς 

Στη μελέτη εντάχθηκαν ασθενείς που διαγνώστηκαν με ΜΜΚΠ σταδίου 

IIIB/IV στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και δεν είχαν 

υποβληθεί σε προηγούμενη χημειοθεραπεία. Περιφερικό αίμα συλλέχθηκε 

από τους ασθενείς πριν από την έναρξη της θεραπείας, μετά τον 3
ο
 κύκλο της  

χημειοθεραπείας και τη στιγμή που διαπιστώθηκε πρόοδος νόσου (PD). Όλοι 

οι ασθενείς ήταν >18 ετών και δεν είχαν λάβει οποιαδήποτε 

ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή αιμοποιητικό αυξητικό παράγοντα προ της 

αιμοληψίας και καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης. Παρόμοιας ηλικίας και 

φύλου, υγιείς αιμοδότες εντάχθηκαν στη μελέτη και χρησιμοποιήθηκαν ως 

φυσιολογικοί μάρτυρες. Όλοι οι ασθενείς έδωσαν συγκατάθεση, κατόπιν 

ενημέρωσής τους, πριν από την ένταξή τους στη μελέτη. Η διεξαγωγή της 

μελέτης αυτής εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (15307-21/12/2012) και 

πραγματοποιήθηκε με βάση τη Διακήρυξη του Ελσίνκι (1975). 
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Επεξεργασία δειγμάτων από ασθενείς 

Περιφερικό αίμα ασθενών και υγιών μαρτύρων (~7 ml) συλλέχθηκε σε 

σωληνάρια γενικής αίματος, τα οποία περιείχαν αντιπηκτικό K2 EDTA. 

Ποσότητα ολικού αίματος ίση με 2ml υποβλήθηκε σε φυγοκέντρηση (2500 

στροφές για 15 λεπτά) και το υπερκείμενο πλάσμα αφαιρέθηκε και 

αποθηκεύτηκε στους -80°C. Η υπόλοιπη ποσότητα ολικού αίματος 

χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των MDSCs και Treg. Αρχικά, έγινε η 

λύση των ερυθρών αιμοσφαιρίων με την προσθήκη 45ml λυτικού διαλύματος 

(αραίωση 1/10), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (BD 

Biosciences). Μετά από 20 λεπτά επώασης σε θερμοκρασία δωματίου σε 

περιστρεφόμενο αναδευτήρα, τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν για 5 λεπτά και 

ακολούθησε απομάκρυνση του υπερκείμενου και ξέπλυμα της πελέτας των 

κυττάρων με FACS διάλυμα (25ml, 1% FCS, 0,01% NaN3 εντός PBS, Sigma, 

USA). Μετά την ανασύσταση της πελέτας με 0,5 ml FACS, τα δείγματα ήταν 

έτοιμα για ανοσοφαινοτυπική ανάλυση με κυτταρομετρία ροής. 

 

Ανάλυση δειγμάτων 

Για την ανάλυση των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε ο κυτταρομετρητής ροής 

BD LSR II. Διαθέτει 4 laser (488nm-μπλε, 633nm-κόκκινο, 405nm-ιώδες, 

355nm-υπεριώδες) και μπορεί να ανιχνεύσει ταυτόχρονα μέχρι 20 

παραμέτρους. Διάφοροι υποπληθυσμοί MDSCs και Treg μελετήθηκαν μετά 

από σήμανσή τους με τα κατάλληλα αντισώματα.  

 

Για την απομόνωση και ποσοτικοποίηση των διαφόρων κυττάρων 

χρησιμοποιήθηκαν μονοκλωνικά αντισώματα συζευγμένα με φθοροχρώμιο 

έναντι διαφορετικών μορίων: (α) για MDSCs: αντι-CD14 ΡΕ-Cy7, αντι-CD15 

V450, αντι-CD11b FITC, αντι-CD33 Alexa 700, αντι-ΗLA-DR APC-H7, 

αντι-Lineage (CD3/CD4/CD16/ CD56/CD19) ΡΕ (β) για Β και Τ κύτταρα: 

αντι-CD3 ΡΕ-ΟΡ594, αντι-CD4 V500, αντι-CD8 APC-Cy7, αντι-CD19-FITC 

και (γ) για DC και μονοκύτταρα: αντι-CD14 ΡΕ-Cy7, αντι-CD11b FITC, αντι-

HLA-DR APC-H7 και (δ) για την απομόνωση και τον ποσοτικό προσδιορισμό 

των Treg: αντι-CD4-V500, αντι-CD3-ΡΕ-CF594, αντι-CD25-ΡΕ-Cy7, αντι-

CD127-V450 και αντι-CD45RO-Alexa700. Κατόπιν της προσθήκης των 

αντισωμάτων ακολούθησε επώαση για 30 λεπτά, στους 4˚C, στο σκοτάδι. Για 
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την ενδοκυτταρική χρώση, τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν και έγινε διαπερατή 

η κυτταρική μεμβράνη χρησιμοποιώντας ρυθμιστικό διάλυμα FoxP3 (BD 

Biosciences) σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. Ακολούθησε 

σήμανσή τους για FoxP3-FITC, CTLA-4-ΡΕ-Cy5, TGF-β και IL-10 για 1 ώρα 

σε πάγο, στο σκοτάδι. Όλα τα αντισώματα αγοράστηκαν από την BD 

Biosciences (USA).  

 

Μετά από έκπλυση για την απομάκρυνση των μη δεσμευμένων αντισωμάτων, 

η πελέτα επανασυστάθηκε σε 0,5 ml FACS διαλύματος και ακολούθησε 

ανάλυση των δειγμάτων με τον κυτταρομετρητή ροής χρησιμοποιώντας το 

πρόγραμμα FACS Diva Software (BD Biosciences). Σε κάθε δείγμα που 

αναλύθηκε μετρήθηκαν 100.000 κύτταρα. Τα επίπεδα των MDSCs και των 

Treg στο περιφερικό αίμα που παρουσιάζονται στη μελέτη αποτελούν το 

ποσοστό τους επί του συνόλου των CD11b
+
CD14

+
 και των CD3

+
 κυττάρων, 

αντίστοιχα. 

 

Η διαδικασία ανοσοφαινοτυπικής οριοθέτησης των MDSCs και των Treg 

παρουσιάζονται στις εικόνες 1 και 2, αντίστοιχα. 
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Εικόνα 1. Διαδικασία ανοσοφαινοτυπικής οριοθέτησης MDSCs. 

 

 

Εικόνα 2. Διαδικασία ανοσοφαινοτυπικής οριοθέτησης Tregs. 
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Προσδιορισμός της έκφρασης ROS και iNOS 

Ο προσδιορισμός των λειτουργικών ιδιοτήτων των MDSCs 

πραγματοποιήθηκε μετρώντας τα επίπεδα έκφρασης της iNOS και των ROS 

με τη χρήση κυτταρομετρίας ροής.  

 

Για την ανίχνευση του ROS, μετά από λύση ερυθρών έγινε αναρρόφηση του 

υπερκείμενου και χρησιμοποιήθηκε το υπολειπόμενο εναιώρημα κυττάρων. 

Σε αυτό προστέθηκαν 100μl RPMI 1640 θρεπτικό υλικό και 2,5 μΜ DCFDA 

με / ή χωρίς 30 ng/mL ΡΜΑ και ακολούθησε επώαση για 30 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου. Μετά από ξέπλυμα της πελέτας των κυττάρων με 

ρυθμιστικό διάλυμα προστέθηκαν μονοκλωνικά αντισώματα για τη σήμανση 

των MDSCs. Η ενδοκυτταρική οξειδωτική ένταση προσδιορίστηκε 

χρησιμοποιώντας 5-(και -6)-χλωρομεθυλο-2', 7'διχλωροδιϋδροφθορορεσκεϊνη 

διοξικό-ακετυλεστέρα (DCFDA, Invitrogen), ο οποίος μεταβολίζεται κατά την 

οξείδωση σε μία φθορίζουσα χρωστική, την 2'-7'-διχλωροφθορεσκεΐνη (DCF). 

Η μέση ένταση φθορισμού (Mean Fluorescence Intensity, MFI) του 

ενδοκυττάριου DCF προσδιορίστηκε με κυτταρομετρία ροής. 

 

Για τον προσδιορισμό της έκφρασης του iNOS, μετά από λύση των ερυθρών 

έγινε αναρρόφηση του υπερκείμενου και χρησιμοποιήθηκε το υπολειπόμενο 

εναιώρημα κυττάρων. Σε αυτό προστέθηκαν 100μl RPMI 1640 θρεπτικό 

υλικό και 250 μl Cytofix/Cytoperm με / ή χωρίς 30 ng/mL ΡΜΑ και 

ακολούθησε επώαση για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά από 

ξέπλυμα της πελέτας των κυττάρων με ρυθμιστικό διάλυμα προστέθηκαν 

μονοκλωνικά αντισώματα για τη σήμανση των MDSCs. Η ενδοκυτταρική 

ποσότητα iNOS προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας 40 μL iNOS-PerCP-Cy5.5. 

Μετά από επώαση για 30 λεπτά στους 4˚C έγινε μέτρηση του MFI με 

κυτταρομετρία ροής. 

 

Κατασταλτική δράση MDSCs και Treg στα Τ-κύτταρα 

Η ανοσοκατασταλτική δράση τόσο των MDSCs όσο και των Treg εκτιμήθηκε 

μέσω της κατασταλτικής τους επίδρασης στα επίπεδα της IFN-γ που 

παράγεται από ενεργοποιημένα Τ-κύτταρα. Από 50ml ολικού αίματος, που 
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ελήφθησαν από πέντε ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία, 

απομονώθηκαν τα μονοπύρηνα κύτταρα του περιφερικού αίματος (PBMC), 

μετά από φυγοκέντρηση πυκνότητας σε κλίση φικόλης (Ficoll) και 

μετριζιμίδης (Hypaque, Sigma, UK). Τα PBMC αφού πλύθηκαν σε θρεπτικό 

μέσο AIM-V, χρησιμοποιήθηκαν αμέσως για απομόνωση συγκεκριμένων 

υποπλυθησμών Treg και MDSCs με μαγνητικό διαχωρισμό, χρησιμοποιώντας 

ανοσομαγνητικά σφαιρίδια και το σύστημα autoMACS (MiltenyBiotec 

GmbH, Germany). Με ανάλογο τρόπο, χρησιμοποιώντας ανοσομαγνητικά 

σφαιρίδια έναντι του CD4 και του CD25 απομονώθηκαν CD4
+
CD25

−
 Τ-

κύτταρα (αρνητική επιλογή για CD25 ακολουθούμενη από θετική επιλογή για 

CD4) από τα PBMC (Miltenyi Biotec GmbH, Germany). Τα απομονωμένα 

κύτταρα ταυτοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας κυτταρομετρία ροής και η 

καθαρότητά τους ήταν μεγαλύτερη από 90%. Ο έλεγχος βιωσιμότητας των 

απομονωμένων κυττάρων έγινε με τη χρήση χρωστικής 0,1%  trypan blue. 

 

Τα CD4
+
CD25

−
 Τ-κύτταρα (κύτταρα στόχοι) που απομονώθηκαν με την 

παραπάνω διαδικασία, επιστρώθηκαν σε 96-well plates και ενεργοποιήθηκαν 

με την προσθήκη Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28 beads 

(Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Ακολούθως, 4x10
5  

«δραστικά» κύτταρα (Treg και MDSCs) συν-

καλλιεργήθηκαν με αυτόλογα ενεργοποιημένα ή μη ενεργοποιημένα κύτταρα 

στόχους (CD4
+
CD25

− 
Τ) σε ποικίλες συγκεντρώσεις. Μετά από επώαση 48-72 

ωρών, ελήφθη το υπερκείμενο με φυγοκέντρηση στα 500g για 5 λεπτά, και τα 

επίπεδα ΙFΝ-γ προσδιορίστηκαν με τεχνική ενζυμικού ανοσοπροσροφητικού 

προσδιορισμού (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay - ELISA), σύμφωνα 

με τις οδηγίες του κατασκευαστή (R&D Systems, Minneapolis, MN).  

 

Στατιστική Ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση διεξήχθη με τη χρήση της 6.0 έκδοσης του GraphPad 

Prism (GraphPad Institute Inc., USA). Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως ο 

αριθμητικός μέσος ± τυπικό σφάλμα μέσης τιμής (Standard Error of the Mean, 

SEM). Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας 

το μη παραμετρικό έλεγχο Kolmogorov-Smirnov και τον έλεγχο 

προσηµασµένης διάταξης του Wilcoxon κατά ζεύγη (Wilcoxon matched-pairs 
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signed rank test). Ως υψηλή έκφραση MDSCs και Treg ορίστηκε ποσοστό 

κυττάρων άνω του 90% του ποσοστού που απομονώθηκε από το περιφερικό 

αίμα που έχει ληφθεί από υγιείς δότες. Η OS και το PFS υπολογίσθηκαν 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Kaplan-Meier και οι συγκρίσεις μεταξύ των 

ομάδων πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τη δοκιμασία log-rank. Η OS 

ορίστηκε ως ο χρόνος από την ένταξη στη μελέτη έως το θάνατο και το PFS 

ως ο χρόνος μεταξύ της ένταξης και της ημερομηνίας της πρώτης 

παρατήρησης κλινικής προόδου ή του θανάτου. Τα αποτελέσματα και οι 

συσχετισμοί θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικά όταν p<0.05. 
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3. Αποτελέσματα 

 

3.1. Φαινοτυπικός χαρακτηρισμός υποπληθυσμών MDSCs σε ασθενείς με 

ΜΜΚΠ πριν την έναρξη θεραπείας και συσχέτιση με την κλινική έκβαση 

Συνολικά εντάχθηκαν στη μελέτη 110 ασθενείς με ΜΜΚΠ. Σε αυτούς 

ελήφθη περιφερικό αίμα πριν τη χορήγηση οποιασδήποτε συστηματικής 

θεραπείας. Τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 68 έτη. Το 

84.5% ήταν άντρες, το 51.8% είχε αδενοκαρκίνωμα και το 74.5% είχαν 

ασθένεια σταδίου IV. Το 13.6% των ασθενών έλαβε θεραπεία που 

περιελάμβανε bevacizumab.  

 Ασθενείς (n=110) Ποσοστό (%) 

Μέση Ηλικία   

Χρόνια (εύρος) 68 (53-89)  

Φύλο   

Άρρεν 93 84.5 

Θήλυ 17 15.5 

Στάδιο Νόσου   

ΙΙΙΑ/ΙΙΙΒ* 28 25.5 

IV 82 74.5 

Ιστολογικός Τύπος   

Αδενοκαρκίνωμα 57 51.8 

Πλακώδες 37 33.6 

Άλλος 16 14.6 

Καλύτερη Ανταπόκριση στη Θεραπεία 

 

  

PR 25 22.7 

SD 39 35.5 

PD 24 21.8 

ΝΕ 22 20.0 

Πίνακας 4. Δημογραφικά και κλινικά δεδομένα ασθενών που εντάχθηκαν στη 

μελέτη. 

*Νόσος που δεν ήταν δυνατό να αντιμετωπιστεί με χειρουργείο ή ακτινοθεραπεία 

PR: Μερική ανταπόκριση, SD: Σταθεροποίηση της νόσου, PD: Πρόοδος νόσου, 

NE: Νόσος που δεν έχει εκτιμηθεί η ανταπόκριση στη θεραπεία. 
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Συνολικά, 88 (86.3%) ασθενείς αξιολογήθηκαν ως προς την ανταπόκριση στη 

συστηματική θεραπεία. Οι υπόλοιποι (n = 22) είτε έλαβαν μόνο έναν κύκλο 

χημειοθεραπείας λόγω πρόωρου θανάτου (n = 14), είτε αρνήθηκαν 

συστηματική αντινεοπλασματική θεραπεία και έλαβαν μόνο υποστηρικτική 

αγωγή (n = 8). Για το φαινοτυπικό προσδιορισμό των MDSCs σε υγιή άτομα, 

συλλέχθηκαν δείγματα αίματος από 19 αιμοδότες/εθελοντές (μέση ηλικία 68 

έτη, 12 άντρες και 7 γυναίκες). 

 

Σε συμφωνία με προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες, αρχικά 

προσδιορίστηκαν τα επίπεδα των CD33
+
CD11b

+
, των κοκκιοκυτταρικών 

CD14
−
CD11b

+
, CD11b

+
CD14

−
CD15

+
, CD11b

+
CD33

+
CD14

−
CD15

+
 και των 

μονοκυτταρικών CD14
+
HLA-DR

−/low
 υποπληθυσμών των MDSCs (Πίνακας 

5). 

 

MDSCs υποπληθυσμοί 

(%) (parental gate) 

 Ασθενείς με ΜΜΚΠ 

(n = 110) 

 

 Mέσος ± SEM Εύρος Διάμεσος 

CD33+CD11b+  

(στα CD11b+) 

41.41 ± 3.9 0.2–97.9 40.80 

G-MDSC    

CD14−CD11b+  

(εξαίρεση λεμφοκυττάρων) 

66.07 ± 3.0 0.7–99.9 74.70 

CD14−CD11b+CD33+  

(στα CD14−CD11b+) 

83.25 ± 2.3 3.6–99.9 93.65 

CD14−CD15+CD33+CD11b+ 

(στα CD14−CD15+) 

40.27 ± 3.1 0.1–97.3 0.1–97.3 

M-MDSC    

CD14+HLA-DR−/low  

(στα CD14+) 

25.2 ± 2.1 0.8–83.2 19.01 

Πίνακας 5. Συχνότητα γνωστών υποπληθυσμών MDSCs στο περιφερικό αίμα 

ασθενών με ΜΜΚΠ. 

ΜΜΚΠ: Μη-Μικροκυττατικός Καρκίνος Πνεύμονα. 

 

 

Στην συνέχεια, με βάση την έκφραση των δεικτών CD15 και CD14 στον 

πληθυσμό των άωρων μυελοειδών κυττάρων (CD33
+
CD11b

+
HLA-DR

−
Lin

−
), 

αναγνωρίσθηκαν και περιγράφηκαν δύο νέοι μονοκυτταρικοί 

(CD14
+
CD15

+
HLA-DR

−
Lin

− 
και CD14

+
CD15

−
HLA-DR

−
Lin

−
) και ένας 
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κοκκιοκυτταρικός (CD14
−
HLA-DR

−
Lin

−
) υποπληθυσμός MDSCs, στο 

περιφερικό αίμα των ασθενών με ΜΜΚΠ (Πίνακας 6). 

 

MDSCs υποπληθυσμοί (%)  

(parental gate) 

 Ασθενείς με 

ΜΜΚΠ 

(n = 110) 

 

 Mέσος ± SEM Εύρος Διάμεσος 

G-MDSC    

CD14−CD15+CD33+CD11b+HLA-DR−Lin−  

(in CD14−CD15+) 

1.97 ± 0.5 0-44 0.65 

M-MDSC    

CD14+CD15+CD33+CD11b+HLA-DR−Lin−  

(in CD14+CD15+) 

3.55 ± 0.5 0-42 2.10 

CD14+CD15−CD33+CD11b+HLA-DR−Lin−  

(in CD14+CD15−) 

5.21 ± 0.5 0-21 3.15 

Πίνακας 6. Συχνότητα νέων υποπληθυσμών MDSCs στο περιφερικό αίμα ασθενών 

με ΜΜΚΠ. 

ΜΜΚΠ: Μη-Μικροκυττατικός Καρκίνος Πνεύμονα. 

 

 

Συγκριτικά με τους υγιείς αιμοδότες, τα ποσοστά των διάφορων 

υποπληθυσμών MDSCs ήταν στατιστικά σημαντικά αυξημένα στο 

περιφερικό αίμα των ασθενών με ΜΜΚΠ [CD33
+
CD11b

+
 (41.4 ± 4% έναντι 

24.4 ± 5%,  p=0.03), CD14
−
CD11b

+
 (66.1 ± 3% έναντι 48.02 ± 6%, p=0.01), 

CD11b
+
CD14

−
CD15

+
 (83.3 ± 2.3% έναντι 78.4 ± 4%, p=0.02), και 

CD11b
+
CD33

+
CD14

−
CD15

+
 (40.3 ± 3% έναντι 21.3 ± 5%, p=0.01)]. 

Εξαίρεση αποτελεί ο υποπλυθησμός CD14
+
CD11b

+
HLA-DR

−/low 
για τον 

οποίο δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (25.2 ± 2% έναντι 

24.4 ± 6%, p=0.2). 

 

Ειδικότερα, τα επίπεδα των νέων υποπληθυσμών MDSCs που 

αναγνωρίσθηκαν στο περιφερικό αίμα των ασθενών με ΜΜΚΠ ήταν 

στατιστικά σημαντικά αυξημένα σε σύγκριση με την συχνότητα των 

αντίστοιχων υποπληθυσμών στο περιφερικό αίμα των υγιών αιμοδοτών [M-

MDSCs: CD14
+
CD11b

+
CD33

+
CD15

+
HLA-DR

−
Lin

− (CD14
+
CD15

+
HLA-

DR
−
Lin

−
), 3.5 ± 0.5% έναντι 0.5 ± 0.2%, p≤0.0001 και 

CD14
+
CD11b

+
CD33

+
CD15

−
HLA-DR

−
Lin

−
 (CD14

+
CD15

−
HLA-DR

−
Lin

−
), 
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5.2 ± 0.5% έναντι 3 ± 0.8%, p=0.04). G-MDSCs: 

CD14
−
CD11b

+
CD33

+
CD15

+
HLA-DR

−
Lin

−
 (CD14

−
HLA-DR

−
Lin

−
) 2 ± 0.5% 

έναντι 0.1 ± 0.02%, p≤0.0001] (Εικόνα 3). 

Εικόνα 3. Τα ποσοστά των υποπληθυσμών των M-MDSCs (α) και (β) και G-

MDSCs (γ) στο περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ είναι στατιστικά σημαντικά 

αυξημένα συγκριτικά με τα αντίστοιχα ποσοστά στο περιφερικό αίμα φυσιολογικών 

αιμοδοτών. (δ) Σύγκριση μεταξύ των διάφορων υποπληθυσμών MDSCs. 

Φ.Α.: φυσιολογικοί αιμοδότες, ΜΜΚΠ: Μη-Μικροκυτταρικός Καρκίνος Πνεύμονα. 

 

 

Επιπροσθέτως, όλοι οι υποπληθυσμοί ήταν εξίσου αυξημένοι στους ασθενείς 

σε σχέση με τα επίπεδά τους στο περιφερικό αίμα των φυσιολογικών 

αιμοδοτών. Εντούτοις, συγκρίνοντας τη συχνότητα των διάφορων 

υποπλυθησμών MDSCs στο περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ, ο 

CD14
+
CD15

−
HLA-DR

−
Lin

− υποπληθυσμός ήταν επικρατέστερος των άλλων 

δύο (Εικόνα 3.δ). Αντίθετα, στους φυσιολογικούς αιμοδότες οι διαφορές στη 

συχνότητα των διαφόρων υποπληθυσμών MDSCs δεν ήταν στατιστικά 

σημαντικές. 
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Στη συνέχεια οι ασθενείς ομαδοποιήθηκαν με βάση το κλινικό στάδιο της 

νόσου. Οι διαφορές στη συχνότητα όλων των υποπληθυσμών MDSCs μεταξύ 

υγιών εθελοντών και ασθενών με  ΜΜΚΠ σταδίου III και IV ήταν 

στατιστικά σημαντικές (Εικόνα 4). Αντίθετα, οι διαφορές των ποσοστών των 

MDSCs μεταξύ των ασθενών με τοπικά προχωρημένο ΜΜΚΠ (στάδιο III) 

και ασθενών με νόσο σταδίου IV δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. 

 

 

Εικόνα 4. Τα ποσοστά των υποπληθυσμών των M-MDSCs [(α) και (β)] και G-

MDSCs (γ) στο περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ με βάση το στάδιο της νόσου 

είναι στατιστικά σημαντικά αυξημένα συγκριτικά με τα αντίστοιχα ποσοστά στο 

περιφερικό αίμα φυσιολογικών αιμοδοτών 

Φ.Α.: φυσιολογικοί αιμοδότες, ΜΜΚΠ: Μη-Μικροκυττατικός Καρκίνος Πνεύμονα. 

 

 

Στην συνέχεια συσχετίσθηκε η συχνότητα των MDSCs στο περιφερικό αίμα 

ασθενών με ΜΜΚΠ προ της έναρξης της θεραπείας με την κλινική έκβαση 

των ασθενών. Ασθενείς με PD ως καλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία 
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πρώτης γραμμής είχαν στατιστικά σημαντικά αυξημένη συχνότητα M-

MDSCs (CD14
+
CD15

+
HLA-DR

−
Lin

−
: 1.1 ± 0.3%, CD14

+
CD15

−
HLA-

DR
−
Lin

−
: 5.5 ± 1.1%) συγκριτικά με τους ασθενείς που ανταποκρίθηκαν (CR, 

PR και SD) στη θεραπεία (0.6 ± 0.07%, p=0.02 και 2.9 ± 0.3%, p=0.02 

αντίστοιχα, Εικόνα 5.α και 5.β). Αντίθετα, τα επίπεδα των G-MDSCs δε 

συσχετίσθηκαν με την ανταπόκριση στη θεραπεία (PD έναντι CR+PR+SD: 

1.1 ± 0.2% έναντι 0.6 ± 0.07%, p=0.3, αντίστοιχα, Εικόνα 5.γ) 

 

 

Εικόνα 5. Τα ποσοστά των υποπληθυσμών των M-MDSCs [(α) και (β)] και G-

MDSCs (γ) στο περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ με βάση την καλύτερη 

ανταπόκριση  στην 1
ης

 γραμμής θεραπεία.  

PD: Ασθενείς με πρόοδο νόσου, SD: Ασθενείς με σταθεροποίηση νόσου,  

PR: Ασθενείς με μερική ανταπόκριση, CR: Ασθενείς με πλήρη ανταπόκριση. 

 

 

Ακολούθως, χρησιμοποιώντας ως όριο αυξημένης έκφρασης/συχνότητας των 

MDSCs το ποσοστό κυττάρων άνω του 90% του ποσοστού που 

απομονώθηκε από το περιφερικό αίμα υγιών δοτών, οι ασθενείς διακρίθηκαν 

σε δύο ομάδες: σε αυτούς με υψηλή συχνότητα MDSCs (μεγαλύτερη από τα 
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«φυσιολογικά» επίπεδα) και σε αυτούς με φυσιολογική/χαμηλή συχνότητα 

MDSCs. Η ανίχνευση φυσιολογικών επιπέδων του υποπληθυσμού M-

MDSCs CD14
+
CD15

+
HLA-DR

−
Lin

− 
συσχετίσθηκε με στατιστικά σημαντικά 

βελτιωμένο PFS και OS (10.87 έναντι 5.3 μήνες, p=0.005 και 12.9 έναντι 7.1 

μήνες, p=0.008, αντίστοιχα) (Εικόνα 6). Αντίθετα, τα επίπεδα των δύο άλλων 

υποπληθυσμών MDSCs δεν είχαν προγνωστική σημασία. 

 

 

 

Εικόνα 6. Καμπύλες επιβίωσης Kaplan-Meier PFS (α) και OS (β) ανάλογα με τη 

συχνότητα του υποπληθυσμού CD14
+
CD15

+
HLA-DR

−
Lin

−
 M-MDSCs στο 

περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ, προ της έναρξης συστηματικής θεραπείας. 

  

Μάλιστα, στην πολυπαραγοντική ανάλυση επιβίωσης, τα υψηλά επίπεδα 

CD14
+
CD15

+
HLA-DR

−
Lin

−
 M-MDSCs αναδείχθηκαν ως ανεξάρτητος 

προγνωστικός παράγοντας για πτωχό PFS (HR=2.41, 95% CI: 1.37–4.24, 

p=0.002) και OS (HR=2.35, 95% CI: 1.25–4.41, p=0.008) (Πίνακας 7). 
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Μονοπαραγοντική  PFS  OS  

  Hazard ratio (95% CI) p-value Hazard ratio (95% CI) p-value 

Ηλικία (≥70 vs <70) 1.628(0.958–2.765) 0.072 1.516 (0.849–2.708) 0.160 

Φύλο (άρρεν/θήλυ) 1.817 (0.723–4.566) 0.204 2.553 (0.792–8.233) 0.117 

Ιστολογία (Όχι-άδενο/Άδενο) 1.075 (0.632–1.828) 0.789 1.006 (0.562–1.800) 0.984 

Στάδιο (IV vs IIIA/IIIB) 2.150  (1.078–4.288) 0.030 2.060 (0.947–4.481) 0.068 

CD14+CD11b+CD33+CD15+HLA-DR−Lin−  

(άνω / κάτω 90% των υγιών) 

2.343  (1.331–4.124) 0.02 2.349  (1.252–4.407) 0.008 

CD14+CD11b+CD33+CD15−HLA-DR−Lin−  

(άνω / κάτω 90% των υγιών) 

1.076 (0.458–2.526) 0.866 1.697 (0.521–5.527) 0.344 

CD14−CD11b+CD33+CD15+HLA-DR−Lin−  

(άνω / κάτω 90% των υγιών) 

1.115 (0.603–2.063) 0.729 1.071 (0.556–2.063) 0.836 

Πολυπαραγοντική PFS  OS  

Στάδιο (IV vs IIIA/IIIB) 1.838 (0.918–3.680) 0.086 - - 

CD14+CD11b+CD33+CD15+HLA-DR−Lin−  

(άνω / κάτω 90% των υγιών) 

2.408  (1.368–4.241) 0.002 2.349  (1.252–4.407) 0.008 

Πίνακας 7. Μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση PFS και OS των 

ασθενών με ΜΜΚΠ. 

 

3.2. Κατασταλτική λειτουργία των υποπληθυσμών MDSCs 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η λειτουργικότητα των νέων υποπληθυσμών 

MDSCs, M- και G-MDSCs, που απομονώθηκαν από ασθενείς με ΜΜΚΠ, 

συν-καλλιεργήθηκαν με ενεργοποιημένα CD3
+
 Τ-κύτταρα, που παράγουν 

IFN-γ. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7, η έκκριση ΙFΝ-γ από ενεργοποιημένα 

CD3
+
 Τ κύτταρα μειώθηκε παρουσία CD14

+
 ή CD14

− 
MDSCs, κατά τρόπο 

εξαρτώμενο από τη συγκέντρωση των MDSCs. Συγκεκριμένα, όταν η 

αναλογία των MDSCs προς CD3
+
Τ-κυττάρων στην συν-καλλιέργεια ήταν 

1:1, η καταστολή στην παραγωγή IFN-γ ήταν μεγαλύτερη συγκριτικά με την 

καταστολή στην περίπτωση της αναλογίας 0.25:1. Μάλιστα, τα G-MDSCs 

φαίνεται να ασκούν μεγαλύτερη ανασταλτική δράση στα Τ-κύτταρα από τα 

Μ-MDSCs (p<0.001) (Εικόνα 7). Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι τα MDSCs 

που απομονώθηκαν από τους ασθενείς που είχαν λάβει 3 κύκλους 

χημειοθεραπείας διατηρούσαν την ανοσοκατασταλτική τους ικανότητα. 
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Εικόνα 7. Κατασταλτική δράση των υποπληθυσμών MDSCs. Μέσω ELIZA, 

διαπιστώθηκε μείωση των επιπέδων IFN-γ στο υπερκείμενο θρεπτικό υλικό των 

συν-καλλιεργειών ενεργοποιημένων CD3
+
 Τ-κυττάρων και MDSCs που 

απομονώθηκαν από το περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ. Τα πειράματα 

εκτελέστηκαν εις διπλούν. 

∗∗ αντιστοιχεί σε p<0.01 και ∗∗∗ αντιστοιχεί σε p<0.001. 

 

 

Ακολούθως, εξετάζοντας τους πιθανούς μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για 

την κατασταλτική δράση των MDSCs, προσδιορίσαμε τα επίπεδα έκφρασης 

της iNOS και των ROS. Με την χρήση κυτταρομετρίας ροής, διαπιστώθηκε 

ότι οι ασθενείς με ΜΜΚΠ έχουν υψηλότερη συχνότητα των δύο 

υποπληθυσμών M-MDSCs (CD14
+
CD15

+
HLA-DR

−
Lin

−
 και 

CD14
+
CD15

−
HLA-DR

−
Lin

−
) που εκφράζουν iNOS συγκριτικά με τους 

φυσιολογικούς αιμοδότες [0.3 ± 0.1%, (n=6) και 0.4 ± 0.2%, (n=6), 

αντίστοιχα για τους δύο υποπληθυσμούς στους ασθενείς με ΜΜΚΠ, έναντι 

0.002 ± 0.001%, (n=6) και 0.02 ± 0.017% (n=6), αντίστοιχα για τους 

φυσιολογικούς αιμοδότες, p<0.02]. Αντίθετα, δε διαπιστώθηκαν G-MDSCs 

που να εκφράζουν iNOS, τόσο στους ασθενείς όσο και στους φυσιολογικούς 

αιμοδότες. Τέλος, τα επίπεδα έκφρασης της iNOS, όπως προσδιορίστηκαν 

μέσω της MFI, ήταν υψηλότερα στα CD14
+
CD15

+
HLA-DR

−
Lin

− που 

απομονώθηκαν από το περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ [453 ± 99, 

(n=6)] σε σύγκριση με τους υγιείς αιμοδότες [75 ± 50, (n=6), p<0.03] 

(Εικόνα 8β και 8γ). 
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Εικόνα 8. Αντιπροσωπευτικά ιστογράμματα ανάλυσης κυτταρομετρίας ροής (α) 

iNOS και (δ) ενδοκυττάριου οξειδωτικού στρες με τη μέθοδο DCF. Ποσοστά 

κυττάρων που εκφράζουν iNOS (β) και κυττάρων που παράγουν ROS (ε) από 

φυσιολογικούς αιμοδότες (Φ.Α.) και ασθενείς με ΜΜΚΠ. Ενδοκυττάρια επίπεδα 

iNOS (γ) και ROS (στ)  στους υπό μελέτη υποπληθυσμούς. Τα ενδοκυττάρια 

επίπεδα ROS προσδιορίστηκαν πριν και μετά από διέγερση με PMA.  

ΜΜΚΠ: Μη-Μικροκυττατικός Καρκίνος Πνεύμονα. 

 

 

Στη συνέχεια, αξιολογήσαμε τα επίπεδα έκφρασης ROS στους 

υποπληθυσμούς των M-MDSCs και G-MDSCs με μέτρηση της DCF (Εικόνα 

3δ). Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό των G-MDSCs (CD14
− HLA-DR

− Lin
−
) 

που παράγουν ROS ήταν αριθμητικά υψηλότερο στους ασθενείς σε σύγκριση 
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με τους υγιείς αιμοδότες, η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική. 

Ωστόσο, σε ασθενείς με ΜΜΚΠ τα επίπεδα παραγωγής ROS από τα G-

MDSCs μετά από διέγερση με ΡΜΑ ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα 

[1 ± 0.03, (n=6)] συγκριτικά με την παραγωγή ROS από τα G-MDSCs των 

φυσιολογικών αιμοδοτών [0.6 ± 0.08, (n=6), p<0.005] (Εικόνα 8ε, 8στ). 

 

3.3. Επίδραση της χημειοθεραπείας 1
ης

 γραμμής στους υποπληθυσμούς 

MDSCs στο περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ  

Συνολικά αναλύθηκαν 46 ασθενείς με ΜΜΚΠ. Από αυτούς ελήφθη αίμα προ 

της χορήγησης και μετά από 3 κύκλους θεραπείας. Τα δημογραφικά και 

κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. Η 

μέση ηλικία των ασθενών ήταν 68 έτη (εύρος, 46-84). Τριάντα εννέα (85%) 

ήταν άνδρες. Στην πλειοψηφία τους ήταν καπνιστές. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν 

χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα και 13 (28%) έλαβαν επιπλέον τον αντι-

αγγειογενετικό παράγοντα bevacizumab. Μετά τη χορήγηση 3 κύκλων 

χημειοθεραπείας, 11 (24%) ασθενείς είχαν PR, 31 (67%) είχαν SD και σε 4 

(9%) ασθενείς παρατηρήθηκε PD. 

 

Η επίδραση της χημειοθεραπείας στα MDSCs αξιολογήθηκε με ανάλυση των 

ποσοστών των τριών νέων υποπληθυσμών MDSCs, μετά από 3 κύκλους 

χημειοθεραπείας [μονοκυτταρικοί CD15
−
 και CD15

+
 M-MDSCs 

υποπληθυσμοί (CD14
+
CD15

−
CD11b

+
CD33

+
HLA-DR

−
Lin

− 
και 

CD14
+
CD15

+
CD11b

+
CD33

+
HLA-DR

−
Lin

−
, αντίστοιχα) και ένας 

κοκκιοκυτταρικός υποπληθυσμός G-MDSCs 

(CD14
−
CD15

+
CD11b

+
CD33

+
HLA-DR

−
Lin

−
)]. Συνολικά, η θεραπεία δεν 

επηρέασε σημαντικά τα ποσοστά των CD15
−
 (προ-θεραπείας έναντι μετά 3 

κύκλων θεραπείας: 5.23 ± 0.87% έναντι 3.75 ± 0.51%, p=0.18) και των 

CD15
+
 (2.89 ± 0.53% έναντι 3.27 ± 0.93%, p=0.86) M-MDSCs καθώς και 

του υποπληθυσμού των G-MDSCs (1.95 ± 0.76% έναντι 2.26 ± 0.76%, 

p=0.93). Επιπλέον, στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν bevacizumab, η 

θεραπεία δεν είχε στατιστικά σημαντική επίδραση στα ποσοστά των CD15
−
 

και CD15
+
 M-MDSCs. Εντούτοις, υπήρξε μια τάση προς σημαντική μείωση 

του ποσοστού των G-MDSCs (προ-θεραπείας έναντι μετά 3 κύκλων 
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θεραπείας: 5.1 ± 2.5% έναντι 4.42 ± 2.51%, p=0.06, αντίστοιχα) μετά από 3 

κύκλους χημειοθεραπείας σε συνδυασμό με bevacizumab (Πίνακας 9). 

 
Σύνολο 

Ασθενών 

n=46 (%) 

Ασθενείς που έλαβαν 

Bevacizumab 

n=13 (%)  

Ασθενείς που 

έλαβαν μόνο ΧΜΘ 

n=33 (%) 

Μέση Ηλικία    

Χρόνια (εύρος) 68 (46-84) 65 (57-72) 68 (46-84) 

Φύλο    

Άρρεν 39 (85%) 10 (77%) 29 (88%) 

Θήλυ 7 (15%) 13 (23%) 4 (12%) 

Κάπνισμα    

Ιστορικό καπνίσματος 40 (87%) 11 (84.6%) 29 (88%) 

Ενεργοί καπνιστές 25 (54%) 7 (54%) 18 (54%) 

Πρώην καπνιστές 6 (13%) 2 (15%) 4 (12%) 

Ιστολογικός Τύπος    

Αδενοκαρκίνωμα 30 (65%) 13 (100%) 17 (52%) 

Πλακώδες 15 (33%) - 15 (45%) 

Άλλος 1 (2%) - 1 (3%) 

Χημειοθεραπεία 

 

   

Πλατινούχος συνδυασμός 46 (100%) 13 (100%) 33 (100%) 

Ταξάνες 10 (22%) 3 (23%) 7 (21%) 

Pemetrexed 19 (41%) 6 (46%) 13 (39%) 

Γεμσιταβίνη 16 (35%) 4 (31%) 12 (36%) 

Βινορελμπίνη 1 (2%) 0 (0%) 1 (4%) 

Καλύτερη Ανταπόκριση μετά 

από 3 κύκλους ΧΜΘ 

 

   

PR 11 (24%) 4 (31%) 7 (21%) 

SD 31 (67%) 8 (61.5%) 23 (70%) 

PD 4 (9%) 1 (7.5%) 3 (9%) 

Πίνακας 8. Δημογραφικά και κλινικά δεδομένα των ασθενών. PR: Μερική 

ανταπόκριση, SD: Σταθεροποίηση της νόσου, PD: Πρόοδος νόσου 

 Συγχορήγηση ΧΜΘ με bevacizumab Μόνο ΧΜΘ 

Υποπληθυσμός Προ-θεραπείας 

 (μέση τιμή±SEM) 

Μετά 3 κύκλων 

(μέση τιμή±SEM) 

p-value Προ-θεραπείας 

(μέση τιμή±SEM) 

Μετά 3 κύκλων 

(μέση τιμή±SEM) 

p-value 

CD15+ M-MDSC’s 3.35±0.86 5.27±2.40 0.84 2.7±0.7 2.5±0.6 0.97 

CD15− M-MDSC’s 3.98±1.0 3.71±0.97 0.89 5.7±1.1 3.8±0.6 0.16 

G-MDSC’s 5.1±2.5 4.42±2.51 0.06 0.7±0.1 1.4±0.3 0.68 

Πίνακας 9. Μεταβολές στα ποσοστά των υποπληθυσμών των MDSCs στο 

περιφερικό αίμα των ασθενών με ΜΜΚΠ μετά από 3 κύκλους θεραπείας με ή χωρίς 

την προσθήκη bevacizumab. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η μείωση στα ποσοστά των G-

MDSCs στους ασθενείς που έλαβαν bevacizumab ως μέρος της θεραπείας 

τους ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μεταβολή 

στα επίπεδα των G-MDSCs στους ασθενείς που δεν έλαβαν bevacizumab 

(μέση μεταβολή στα ποσοστά G-MDSCs, θεραπεία με bevacizumab έναντι 

θεραπείας χωρίς bevacizumab: -0.68 ± 0.34% έναντι 0.69 ± 0.38%, p=0.0086, 

Εικόνα 9). Σε συμφωνία με τις παραπάνω παρατηρήσεις που υποστηρίζουν 

τη στόχευση των G-MDSCs από το bevacizumab, δείξαμε ότι ο 

υποπληθυσμός των G-MDSCs εκφράζει τον VEGF υποδοχέα (VEGFR) στην 

επιφάνεια του, ενώ παράλληλα η έκφραση του VEGFR στα Μ-MDSCs είναι 

πενιχρή (Εικόνα 10). 

 

 
 Εικόνα 9. (α) Σύγκριση της μέσης μεταβολής των ποσοστών των MDSCs στο 

περιφερικό αίμα των ασθενών με ΜΜΚΠ μετά από 3 κύκλους θεραπείας. 

Συγκεκριμένα για τα G-MDSCs (β), η μείωση που παρατηρήθηκε στην ομάδα του 

bevacizumab είναι στατιστικά σημαντική σε σύγκριση με την αύξηση που 

καταγράφηκε στην ομάδα των ασθενών που δεν έλαβαν bevacizumab. Οι μπάρες 

αντιπροσωπεύουν μέση τιμή ± SEM και οι τιμές στατιστικής σημαντικότητας (p) 

υπολογίσθηκαν με μη παραμετρικό τεστ Kolmogorov-Smirnov. 
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Εικόνα 10. (α) Αντιπροσωπευτικό ιστόγραμμα προσδιορισμού έκφρασης VEGFR 

στους υποπληθυσμούς MDSCs μέσω κυτταρομετρίας ροής. Τα διαφορετικά 

χρώματα αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς υποπληθυσμούς MDSCs.  (β) Σύγκριση 

των ποσοστών MDSCs που εκφράζουν VEGFR στους διάφορους υποπληθυσμούς. 

VEGFR: Υποδοχέας του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα. 

 

 

Ακολούθως, διερευνήσαμε την επίδραση της θεραπείας στην 

λειτουργικότητα των MDSCs. Αρχικά, διαπιστώσαμε ότι τα MDSCs που 

απομονώθηκαν από το περιφερικό αίμα ασθενών που έλαβαν 3 κύκλους 

θεραπείας διατήρησαν την ανοσοκατασταλτική τους ικανότητα. Εντούτοις, η 

περαιτέρω αξιολόγηση της λειτουργικότητας των MDSCs υπολογίζοντας τα 

ποσοστά MDSCs που παράγουν ROS και iNOS και τα MFI τους, πριν από 

την έναρξη της θεραπείας και μετά από 3 κύκλους θεραπείας, δεν αποκάλυψε 

στατιστικά σημαντικές διαφορές (Εικόνα 11). 
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Εικόνα 11. Ποσοστά κυττάρων MDSCs που εκφράζουν iNOS(α και β) και 

κυττάρων που παράγουν ROS (γ) στους ασθενείς με ΜΜΚΠ προ της χορήγησης 

θεραπείας και μετά από 3 κύκλους θεραπείας. Ενδοκυττάρια επίπεδα iNOS (δ και ε) 

και ROS (στ)  στους υπό μελέτη υποπληθυσμούς MDSCs, προ της χορήγησης 

θεραπείας και μετά από 3 κύκλους θεραπείας. 
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Στη συνέχεια, επιχειρήσαμε να αποσαφηνίσουμε τον προγνωστικό ρόλο των 

δυναμικών μεταβολών στα ποσοστά των υποπληθυσμών MDSCs στο 

περιφερικό αίμα των ασθενών με ΜΜΚΠ κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

Για το σκοπό αυτό οι ασθενείς αρχικά χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες: σε αυτούς 

με PD και σε αυτούς με PR ή SD, μετά από 3 κύκλους θεραπείας. Όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 12, κατά τη στιγμή της αξιολόγησης της ανταπόκρισης, 

τα ποσοστά και των τριών υποπληθυσμών MDSCs στο περιφερικό αίμα των 

ασθενών που εμφάνισαν PD ήταν σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με τα 

αντίστοιχα επίπεδα στους ασθενείς με έλεγχο της νόσου (PR + SD, non-PD). 

 

Επιπλέον, στους ασθενείς με PD, τα επίπεδα των CD15
+
M-MDSCs ήταν 

στατιστικά σημαντικά αυξημένα συγκιτικά με την αρχική συχνότητα αυτών 

των κυττάρων προ της έναρξης της θεραπείας (p=0.03) (Εικόνα 12α). Δεν 

παρατηρήθηκε ανάλογη συσχέτιση για τα G-MDSCs και τα CD15
−
M-

MDSCs (Εικόνα 12). Η εικόνα 13 δείχνει τις αριθμητικές μεταβολές των 

ποσοστών των διάφορων υποπληθυσμών MDSCs και την αντίστοιχη 

ανταπόκριση των ασθενών μετά από 3 κύκλους θεραπείας.  

 
Εικόνα 12. Δυναμικές μεταβολές των υποπληθυσμών MDSCs στο περιφερικό αίμα 

ασθενών με ΜΜΚΠ μετά από 3 κύκλους θεραπείας. Οι ασθενείς χωρίσθηκαν σε δύο 

ομάδες ανάλογα με την ανταπόκριση στη θεραπεία. Μετά από 3 κύκλους θεραπείας 

όλοι οι υποπληθυσμοί ήταν στατιστικά σημαντικά αυξημένοι στους ασθενείς με  

PD συγκριτικά με τους ασθενείς με έλεγχο της νόσου (PR+SD, non-PD). 
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Εικόνα 13. Γραφήματα καταρράκτη (waterfall plots) που απεικονίζουν τη μεταβολή 

στο ποσοστό των τριών υποπληθυσμών MDSCs στο περιφερικό αίμα κάθε 

ασθενούς, μετά από 3 κύκλους θεραπείας, σε σχέση με την ανταπόκριση στη 

θεραπεία. Οι ασθενείς που παρουσιάζουν PR, SD ή PD μετά από 3 κύκλους 

θεραπείας απεικονίζονται με πράσινες, μπλε και κόκκινες μπάρες, αντίστοιχα. Μετά 

από 3 κύκλους θεραπείας, όλοι οι ασθενείς με PD είχαν σημαντική αύξηση στα 

επίπεδα CD15
+
M-MDSCs. 

PR: Μερική ανταπόκριση, SD: Σταθεροποίηση της νόσου, PD: Πρόοδος νόσου. 
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Δεδομένου ότι τα MDSCs καταστέλλουν την αντινεοπλασματική 

ανοσολογική απάντηση, εξετάσαμε εάν η μεταβολή του ποσοστού τους μετά 

από 3 κύκλους θεραπείας σχετίζεται με την κλινική έκβαση των ασθενών. 

Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο PFS και την 

OS μεταξύ των ασθενών που παρουσίασαν αύξηση και των ασθενών με 

μείωση των ποσοστών κάθε υποπληθυσμού MDSCs, μετά από 3 κύκλους 

θεραπείας (Εικόνα 14). 

 

 
Εικόνα 14. Καμπύλες επιβίωσης Kaplan-Meier PFS (α-γ) και OS (δ-στ) ανάλογα με 

τη μεταβολή των ποσοστών (αύξηση έναντι μείωση) των διάφορων υποπληθυσμών 

MDSCs στο περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ, μετά από 3 κύκλους θεραπείας. 
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3.4. Φαινοτυπικός προσδιορισμός Treg σε ασθενείς με ΜΜΚΠ προ της 

έναρξης θεραπείας και συσχέτιση με την κλινική έκβαση 

Για το φαινοτυπικό χαρακτηρισμό αναλύθηκαν δείγματα περιφερικού 

αίματος από 156 ασθενείς με ΜΜΚΠ. Τα δημογραφικά και κλινικά δεδομένα 

των ασθενών παρουσιάζονται στον Πίνακα 10. Η μέση ηλικία των ασθενών 

ήταν 62 έτη και στην πλειοψηφία τους ήταν άρρενες (82.1%). Το 57.6% 

είχαν αδενοκαρκίνωμα και το 82.1% νόσο σταδίου IV. Δείγματα αίματος από 

31 υγιείς αιμοδότες χρησιμοποιήθηκαν ως φυσιολογικοί μάρτυρες (controls). 

Για τον έλεγχο του προγνωστικού ρόλου των Treg αναλύθηκαν δείγματα 

περιφερικού αίματος από 88 ασθενείς, οι οποίοι έλαβαν >1 κύκλο θεραπείας 

και ήταν διαθέσιμα τα ευρήματα του ελέγχου ανταπόκρισης στη θεραπεία. 

 

 Ασθενείς (n=156) Ποσοστό (%) 

Μέση Ηλικία   

Χρόνια (εύρος) 62 (47–89)  

Φύλο   

Άρρεν 128 82.1 

Θήλυ 28 17.9 

Στάδιο Νόσου   

ΙΙΙΑ/ΙΙΙΒ* 28 17.9 

IV 128 82.1 

Ιστολογικός Τύπος   

Αδενοκαρκίνωμα 90 57.6 

Πλακώδες 49 31.4 

Άλλος 17 11 

Καλύτερη Ανταπόκριση στη Θεραπεία 

 

  

PR 25 16.1 

SD 39 25 

PD 24 15.4 

ΝΕ 68 43.5 

Πίνακας 10. Δημογραφικά και κλινικά δεδομένα ασθενών που εντάχθηκαν στη 

μελέτη. 

*Νόσος που δεν ήταν δυνατό να αντιμετωπιστεί με χειρουργείο ή ακτινοθεραπεία 

PR: Μερική ανταπόκριση, SD: Σταθεροποίηση της νόσου, PD: Πρόοδος νόσου, 

NE: Νόσος που δεν έχει εκτιμηθεί η ανταπόκριση στη θεραπεία. 
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Για το φαινοτυπικό χαρακτηρισμό των Treg χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 9 

δείκτες. Τα επίπεδα των CD4
+
CD25

+
 Treg στο περιφερικό αίμα των ασθενών 

ήταν στατιστικά σημαντικά αυξημένα συγκριτικά με τους φυσιολογικούς 

αιμοδότες (24.81 ± 1% έναντι 14.67 ± 1.5%, αντίστοιχα, p=0.0002) (Εικόνα 

14α). Η αύξηση αυτή ήταν ανεξάρτητη του ιστολογικού τύπου και του 

σταδίου της νόσου (Πίνακας 11). Επιπλέον, δεν υπήρχαν σημαντικές 

διαφορές στα ποσοστά αυτού του υποπληθυσμού Treg, μεταξύ ασθενών με 

νόσο σταδίου ΙΙΙ και νόσο σταδίου IV, όπως επίσης και μεταξύ ασθενών με 

διαφορετικούς ιστολογικούς τύπους ΜΜΚΠ (Πίνακας 11). Αντίθετα, το 

ποσοστό του CD4
+
CD25

high
 υποπληθυσμού, όπως έχει οριστεί και μελετηθεί 

στη βιβλιογραφία (162), ήταν σημαντικά χαμηλότερο στους ασθενείς σε 

σύγκριση με τους φυσιολογικούς αιμοδότες (0.75 ± 0.03% έναντι 1.23 ± 

0.1%, αντίστοιχα, p<0.0001, Εικόνα 14β), ανεξάρτητα από το στάδιο και τον 

ιστολογικό τύπο της νόσου. 

 

Στην συνέχεια, μελετήθηκαν οι παραπάνω υποπληθυσμοί με την προσθήκη 

ενός επιπλέον δείκτη, του FoxP3. Έτσι προσδιορίστηκαν τα ποσοστά των 

CD4
+
CD25

+ 
και CD4

+
CD25

high 
υποπληθυσμών που εκφράζουν το 

συγκεκριμένο μεταγραφικό παράγοντα. Δε διαπιστώθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποσοστών των CD4
+
CD25

+
FoxP3

+
 ή των 

CD4
+
CD25

high
FoxP3

+ 
Treg σε ασθενείς με ΜΜΚΠ και των αντίστοιχων 

ποσοστών σε υγιείς αιμοδότες (29.04 ± 2.8% έναντι 35.46 ± 6.2%, p=0.1 

και 47.09 ± 2.8% έναντι 54.81 ± 5.9%, p=0.3, αντίστοιχα) (Εικόνα 14γ και 

14δ, αντίστοιχα). Ωστόσο, ασθενείς με πλακώδες καρκίνωμα είχαν 

στατιστικά σημαντικά υψηλότερα ποσοστά CD4
+
CD25

high
FoxP3

+ 
Treg 

συγκριτικά με τους ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα (Πίνακας 12).  
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Εικόνα 14. Ποσοστά υποπληθυσμών Treg στο περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ 

συγκριτικά με τα αντίστοιχα ποσοστά στο περιφερικό αίμα φυσιολογικών 

αιμοδοτών. 

Φ.Α.: φυσιολογικοί αιμοδότες, ΜΜΚΠ: Μη-Μικροκυτταρικός Καρκίνος Πνεύμονα 
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Πίνακας 11. Συσχέτιση των επιπέδων CD3

+
CD4

+
CD25

+
 Treg και 

CD3
+
CD4

+
CD25

high
Treg με τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με ΜΜΚΠ. 

 

 

 

 
Πίνακας 12. Συσχέτιση των επιπέδων FoxP3

+
CD3

+
CD4

+
CD25

+
 Treg και 

FoxP3
+
CD3

+
CD4

+
CD25

high
Treg με τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με 

ΜΜΚΠ. 
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Στη συνέχεια, προσδιορίσαμε, στο περιφερικό αίμα, τη συχνότητα 

υποπληθυσμών Treg με βάση το στάδιο της ενεργοποίησής τους. Όπως έχει 

περιγραφεί εκτενώς στο γενικό μέρος, έχουν αναγνωρισθεί τρεις υπότυποι: τα 

naive Treg (CD25
high

CD127
−/low

CD152
-
FoxP3

low
CD45RO

−
), τα effector 

Treg (CD25
high

CD127
low

CD152
+
FoxP3

+
CD45RO

+
) και τα terminal effector 

Treg (CD25
high

CD127
−
CD152

+
FoxP3

+
CD45RO

+
). Συγκεκριμένα, το 

ποσοστό των naive Treg ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο στο 

περιφερικό αίμα των ασθενών συγκριτικά με τους φυσιολογικούς 

αιμοδότες (1.6 ± 0.2% έναντι 1.33 ± 0.3%, p=0.02). Αντίθετα, δε 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη συχνότητα των 

effector ή των terminal effector Treg μεταξύ των ασθενών με ΜΜΚΠ και 

των φυσιολογικών αιμοδοτών. Ο επικρατέστερος υποπληθυσμός Treg στο 

περιφερικό αίμα των ασθενών αλλά και των φυσιολογικών αιμοδοτών ήταν 

τα terminal effector Treg (Εικόνα 15). 

 

 
Εικόνα 15. Ποσοστά των naïve, effector και terminal effector Treg στο περιφερικό 

αίμα φυσιολογικών αιμοδοτών και ασθενών με ΜΜΚΠ. 

Φ.Α.: φυσιολογικοί αιμοδότες, ΜΜΚΠ: Μη-Μικροκυτταρικός Καρκίνος Πνεύμονα 

 

 

Ακολούθως, εξετάσαμε αν τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών 

επηρεάζουν τα επίπεδα των τριών αυτών υποτύπων Treg στο περιφερικό 

αίμα. Πράγματι, ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα είχαν στατιστικά σημαντικά 

χαμηλότερα ποσοστά naive Treg συγκριτικά με τους φυσιολογικούς 

αιμοδότες και terminal effector Treg συγκριτικά με τους ασθενείς με 
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πλακώδες καρκίνωμα. Τέλος, ασθενείς με νόσο σταδίου ΙV είχαν στατιστικά 

σημαντικά υψηλότερα επίπεδα effector Treg συγκριτικά με τους ασθενείς με 

στάδιο νόσου III (Πίνακας 13). 

 

 
Πίνακας 13. Συσχέτιση των επιπέδων naive, effector και terminal effector Treg στο 

περιφερικό αίμα με τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με ΜΜΚΠ. 

 

 

Κατόπιν, συσχετίσθηκε η συχνότητα των Treg προ της έναρξης της 

θεραπείας με την κλινική έκβαση των ασθενών. Ασθενείς με PD, ως 

καλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία πρώτης γραμμής, είχαν στατιστικά 

σημαντικά αυξημένη συχνότητα naive Treg συγκριτικά με τους ασθενείς που 

ανταποκρίθηκαν (CR, PR και SD) στη θεραπεία (3.17 ± 0.58% έναντι 

0.81 ± 0.33%, αντίστοιχα, p=0.003). Αντίθετα, ασθενείς με PD, ως καλύτερη 

ανταπόκριση στη θεραπεία, είχαν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα 

ποσοστά terminal effector Treg (PD έναντι CR+PR+SD: 7.48 ± 1.27% έναντι 

14.08 ± 2.74%, αντίστοιχα, p=0.04), ενώ τα επίπεδα των effector Treg δεν 

συσχετίσθηκαν με την ανταπόκριση στη θεραπεία (PD έναντι CR+PR+SD: 

6.02 ± 2.1% έναντι 1.52 ± 0.7%, αντίστοιχα, p=0.77).  

 

Ακολούθως, ορίζοντας ως αυξημένη έκφραση/συχνότητα Treg το ποσοστό 

κυττάρων άνω του 90% του ποσοστού που απομονώθηκε από το περιφερικό 

αίμα υγιών αιμοδοτών, οι ασθενείς διακρίθηκαν σε δύο ομάδες: σε αυτούς με 
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υψηλή συχνότητα Τreg και σε αυτούς με φυσιολογική/χαμηλή συχνότητα 

Treg. Oι ασθενείς με αυξημένα επίπεδα naive Treg, προ της έναρξης της 

θεραπείας, είχαν στατιστικά σημαντικά μικρότερη OS συγκριτικά με τους 

ασθενείς στους οποίους τα επίπεδα των κυττάρων ήταν εντός των 

φυσιολογικών ορίων (OS: 18.37 έναντι 40.47 μήνες, αντίστοιχα, p=0.039). 

Παρομοίως, μολονότι το PFS ήταν μικρότερο στους ασθενείς με υψηλά 

ποσοστά naive Treg, η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική (6.4 έναντι 

8.5 μήνες, p=0.79). Επιπλέον, οι ασθενείς με υψηλά επίπεδα effector Treg, 

προ της έναρξης της θεραπείας, είχαν στατιστικά σημαντικά πτωχότερο PFS 

(6.8 έναντι 8.53 μήνες, p=0.046) και OS (5 έναντι 15.37 μήνες, p=0.037). 

Αντιθέτως, τα  υψηλά επίπεδα των terminal effector Treg, προ της έναρξης 

της θεραπείας, συσχετίσθηκαν με αυξημένο PFS (16.2 έναντι 7.5 μήνες 

αντίστοιχα, p=0.03) και OS (μη προσδιορισμένη έναντι 12.63 μήνες, 

αντίστοιχα, p=0.049). 
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Εικόνα 16. Καμπύλες επιβίωσης Kaplan-Meier PFS και OS ανάλογα με την 

συχνότητα του υποπληθυσμού Treg στο περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ, προ 

της έναρξης συστηματικής θεραπείας. Για τα naive Treg (α) και (β), για τα effector 

Treg (γ) και (δ) και τέλος για τα terminal effector Treg (ε) και (στ), αντίστοιχα. 
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Η μονοπαραγοντική ανάλυση επιβίωσης αποκάλυψε ότι η υψηλή έκφραση 

naive Treg προ της έναρξης της θεραπείας σχετίζεται με μειωμένη OS 

(p=0.046). Η χαμηλή έκφραση effector Treg σχετίζεται με αυξημένο PFS 

(p=0.032) και OS (p=0.049), ενώ η χαμηλή έκφραση terminal effector Treg 

σχετίζεται με μειωμένο PFS (p=0.039) και OS (p=0.05). Στην 

πολυπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης της επιβίωσης η υψηλή συχνότητα 

των naive Tregs στο περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ ήταν ανεξάρτητος 

προγνωστικός παράγοντας πτωχής OS (HR=8.632, 95% CI: 2.226-33.468, 

p=0.002), ενώ η υψηλή συχνότητα terminal effector ήταν ανεξάρτητος 

προγνωστικός παράγοντας που σχετίζεται με αυξημένο PFS (HR=3.47, 95% 

CI: 1.005-11.946, p=0.049) και OS (HR=7.417, 95% CI: 1.055-52.151, 

p=0.044) (Πίνακας 14). 

 

Μονοπαραγοντική  PFS  OS  

  Hazard ratio (95% CI) p-value Hazard ratio (95% CI) p-value 

Ηλικία (≥65 vs <65) 1.637(0.738–3.632) 0.225 1.115 (0.472–2.638) 0.803 

Φύλο (άρρεν/θήλυ) 1.171 (0.486–2.820) 0.725 1.559 (0.645–3.771) 0.324 

Ιστολογία (Όχι-πλακώδες/Πλακώδες) 1.001 (0.413–2.427) 0.998 1.216 (0.443–3.338) 0.704 

Naive Treg 

(άνω / κάτω 95% των υγιών) 
1.502 (0.609–3.704) 0.377 2.476 (1.016–6.034) 0.046 

Effector Treg 

(άνω / κάτω 95% των υγιών) 
3.050 (1.104–8.429) 0.032 3.357 (1.006–11.199) 0.049 

Terminal Effector Treg 

(άνω / κάτω 95% των υγιών) 
2.740 (1.050–7.151) 0.039 2.881 (0.960–8.644) 0.059 

Πολυπαραγοντική PFS  OS  

Naive Treg 

(άνω / κάτω 95% των υγιών) 
- - 8.632 (2.226–33.468 0.002 

Effector Treg 

(άνω / κάτω 95% των υγιών) 
2.050 (1.104–6.429 0.065 5.638 (0.985–32270) 0.052 

Terminal Effector Treg 

(άνω / κάτω 95% των υγιών) 
3.466 (1.005–11.946) 0.049 7.417 (1.055–52.151) 0.044 

Πίνακας 14. Μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση για το PFS και την 

OS των ασθενών με ΜΜΚΠ. 
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3.5. Κατασταλτική λειτουργία των υποπληθυσμών Treg 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η λειτουργικότητα των υποπληθυσμών Treg, 

naive, effector και terminal effector κύτταρα (CD25
+
CD4

+
CD127

−/low
)

 
που 

απομονώθηκαν από ασθενείς με ΜΜΚΠ και υγιείς αιμοδότες, συν-

καλλιεργήθηκαν με ενεργοποιημένα CD4
+
 Τ-κύτταρα και μετρήθηκε η IFN-γ 

στο υπερκείμενο θρεπτικό υλικό. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 17, η έκκριση 

ΙFΝ-γ από ενεργοποιημένα CD4
+
 Τ κύτταρα μειώθηκε παρουσία των Treg, 

κατά τρόπο εξαρτώμενο από τη συγκέντρωσή τους. Συγκεκριμένα, όταν η 

αναλογία των Treg προς CD4
+
 Τ-κυττάρων στη συν-καλλιέργεια ήταν 1:1, η 

καταστολή στην παραγωγή IFN-γ ήταν μεγαλύτερη συγκριτικά με την 

καταστολή στην περίπτωση της αναλογίας 0.25:1. Επιπλέον, παρατηρήσαμε 

ότι τα Treg που απομονώθηκαν από τους υγιείς αιμοδότες παρουσίασαν 

εξίσου ικανή ανοσοκατασταλτική δράση (Εικόνα 17στ).  

 

Ακολούθως, εξετάζοντας τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την 

κατασταλτική δράση των Treg, προσδιορίσαμε τα επίπεδα έκφρασης των 

ανοσοκατασταλτικών κυτοκινών TGF-β και IL-10. Με τη βοήθεια 

κυτταρομετρίας ροής, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι υπότυποι (naive, effector, 

terminal effector) εκκρίνουν τόσο TGF-β όσο και IL-10. Το ποσοστό των 

naive Treg που παράγουν TGF-β και IL-10 ήταν στατιστικά σημαντικά 

χαμηλότερο συγκριτικά με το αντίστοιχο ποσοστό των effector και terminal 

effector Treg (Εικόνα 17α και β). Μάλιστα, τα επίπεδα έκφρασης IL-10, 

όπως προσδιορίστηκαν μέσω της MFI, από τα terminal effector ήταν 

στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη συγκριτικά με τα effector (p=0.02) και τα 

naive Treg (p=0.03) (Εικόνα 17γ). Τα επίπεδα έκφρασης TGF-β (MFI) στα 

effector και στα terminal effector Treg ήταν στατιστικά σημαντικά 

υψηλότερα συγκριτικά με τα naive Treg (p=0.003 και p=0.0067, αντίστοιχα, 

Εικόνα 17δ). Τέλος, τα επίπεδα έκφρασης της IL-10 σε όλους τους 

υποτύπους Treg ήταν υψηλότερα σε σύγκριση με τα επίπεδα του TGF-β. 
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Εικόνα 17. Ανοσοκατασταλτική δράση των naive, effector και terminal effector Treg. 

Ποσοστά κυττάρων Treg που εκφράζουν IL-10 (α), TGF-β (β) και IL-10 και TGF-β 

ταυτόχρονα (γ). Ενδοκυττάρια επίπεδα IL-10 (δ) και TGF-β (ε) στους 3 υποτύπους Treg. 

Ανασταλτική επίδραση Treg επί των CD4
+ 

T-κυττάρων (στ) σε ασθενείς με ΜΜΚΠ 

(κόκκινες γραμμές) και σε υγιείς αιμοδότες (πράσινες γραμμές). Τα επίπεδα IFN-γ 

μετρήθηκαν μέσω ELISA στο υπερκείμενο θρεπτικό υλικό από συν-καλλιέργειες Treg με 

ενεργοποιημένα ή μη ενεργοποιημένα CD4
+ 
T-κύτταρα από ασθενείς με ΜΜΚΠ και 

υγιείς αιμοδότες. 
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3.6. Επίδραση της χημειοθεραπείας 1
ης

 γραμμής στους υποτύπους Treg στο 

περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ.  

Συνολικά αναλύθηκαν 46 ασθενείς με ΜΜΚΠ, οι ίδιοι ασθενείς που 

αναλύθηκαν για την επίδραση της θεραπείας στα MDSCs. Από αυτούς 

ελήφθη αίμα προ της χορήγησης και μετά από 3 κύκλους θεραπείας. Τα 

δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 8.  

 

Αρχικά, η επίδραση της θεραπείας στα Treg αξιολογήθηκε με ανάλυση του 

ποσοστού του συνόλου των CD4
+
CD25

high
CD127

−
CD152

+
FoxP3

+
 Treg και 

στη συνέχεια με ανάλυση των ποσοστών των τριών υποπληθυσμών (naive, 

effector και terminal effector), ξεχωριστά (Πίνακας 15).  

 

  Συγχορήγηση ΧΜΘ με bevacizumab Μόνο ΧΜΘ 
Υποπληθυσμός Προ-θεραπείας 

 (μέση τιμή±SEM) 
Μετά 3 κύκλων 

(μέση τιμή±SEM) 
p-value Προ-θεραπείας 

(μέση τιμή±SEM) 
Μετά 3 κύκλων 

(μέση τιμή±SEM) 
p-value 

Σύνολο Treg* 20.91±4.313 14.81±4.615 0.15 29.25±3.787 36.44±4.506 0.22 

Naive Treg 1.273±0.566 0.627±0.345 0.437 1.456±0.353 3.44±1.076 0.0468 

Effector Treg 1.473±0.895 1.855±1.237 0.875 7.991±1.984 6.4±1.538 0.563 
Terminal Effector 

Treg 
12.35±3.51 7.3±2.958 0.322 10.19±1.514 15.72±3.128 0.564 

Πίνακας 15. Μεταβολές στα ποσοστά των υποπληθυσμών Treg στο περιφερικό 

αίμα των ασθενών με ΜΜΚΠ μετά από 3 κύκλους θεραπείας με ή χωρίς την 

προσθήκη bevacizumab. 

* CD4
+
CD25

high
CD127

−
CD152

+
FoxP3

+
 Treg 

 

 

Συνολικά, η θεραπεία δεν οδήγησε σε στατιστικά σημαντική μεταβολή των 

επιπέδων του συνόλου των Treg στο περιφερικό αίμα των ασθενών (Πίνακας 

15). Ωστόσο, μετά από 3 κύκλους θεραπείας οι ασθενείς που έλαβαν 

bevacizumab είχαν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα 

CD4
+
CD25

high
CD127

−
CD152

+
FoxP3

+
 Treg συγκριτικά με τους ασθενείς που 

δεν έλαβαν bevacizumab (ποσοστά μετά από 3 κύκλους θεραπείας, θεραπεία 

με bevacizumab έναντι θεραπείας χωρίς bevacizumab: 14.81 ± 4.615% έναντι 

36.44 ± 4.506%, p=0.0058, Εικόνα 19α). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 

ότι η μείωση στα ποσοστά των CD4
+
CD25

high
CD127

−
CD152

+
FoxP3

+
 Treg 
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στους ασθενείς που έλαβαν bevacizumab ως μέρος της θεραπείας τους ήταν 

στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μεταβολή στους 

ασθενείς που δεν έλαβαν bevacizumab (μέση μεταβολή στα ποσοστά Treg, 

θεραπεία με bevacizumab έναντι θεραπείας χωρίς bevacizumab: -6.092 ± 

5.1% έναντι 7.2 ± 4.22%, p=0.0423, Εικόνα 19β). 

 

 

 
Εικόνα 19. (α) Ποσοστά CD4

+
CD25

high
CD127

−
CD152

+
FoxP3

+
 Treg, στο 

περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ, προ της έναρξης και μετά από 3 κύκλους 

θεραπείας. (β) Σύγκριση της μέσης μεταβολής των ποσοστών των 

CD4
+
CD25

high
CD127

−
CD152

+
FoxP3

+
 Treg μετά από 3 κύκλους θεραπείας. Η 

μείωση που παρατηρήθηκε στην ομάδα του bevacizumab είναι στατιστικά 

σημαντική σε σύγκριση με την αύξηση που καταγράφηκε στην ομάδα των ασθενών 

που δεν έλαβαν bevacizumab. Οι μπάρες αντιπροσωπεύουν μέση τιμή ± SEM. 

 

 

Ειδικότερα, για τα naive Treg μετά από 3 κύκλους θεραπείας οι ασθενείς που 

είχαν λάβει bevacizumab είχαν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα 

κυττάρων συγκριτικά με τους ασθενείς που δεν έλαβαν bevacizumab 

(ποσοστά naive Treg μετά από 3 κύκλους θεραπείας, θεραπεία με 

bevacizumab έναντι θεραπείας χωρίς bevacizumab: 0.6273 ± 0.345% έναντι 

3.44 ± 1.076%, p=0.019, Εικόνα 20α). Μάλιστα, η χημειοθεραπεία χωρίς την 

προσθήκη bevacizumab συσχετίσθηκε με στατιστικά σημαντική αύξηση των 

επιπέδων των naive Treg στο περιφερικό αίμα των ασθενών (ποσοστά naive 

Treg προ και μετά από 3 κύκλους θεραπείας χωρίς bevacizumab: 1.456 ± 

0.353% έναντι 3.44 ± 1.076% αντίστοιχα, p=0.045, Εικόνα 20α). Ωστόσο, η 

μείωση στα ποσοστά των naive Treg στους ασθενείς που έλαβαν 

bevacizumab δεν ήταν στατιστικά σημαντική συγκριτικά με την μεταβολή 
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(αύξηση) στα επίπεδά τους στους ασθενείς που δεν έλαβαν bevacizumab 

(μέση μεταβολή στα ποσοστά naive Treg, θεραπεία με bevacizumab έναντι 

θεραπείας χωρίς bevacizumab: -0.6454 ± 0.91% έναντι 8.435 ± 4.2%, p=0.29, 

Εικόνα 20β). 

 

 
Εικόνα 20. (α) Ποσοστά naive Treg, στο περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ, προ 

της έναρξης και μετά από 3 κύκλους θεραπείας. Μετά από 3 κύκλους θεραπείας οι 

ασθενείς που έλαβαν bevacizumab είχαν σημαντικά χαμηλότερη συχνότητα naive 

Treg. (β) Σύγκριση της μέσης μεταβολής των ποσοστών των naive Treg μετά από 3 

κύκλους θεραπείας. Οι μπάρες αντιπροσωπεύουν μέση τιμή ± SEM. 

 

 

Για τα effector Treg δεν παρατηρήθηκε κάποια στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των ασθενών που έλαβαν ή δεν έλαβαν bevacizumab (μέση 

μεταβολή στα ποσοστά effector Treg, θεραπεία με bevacizumab έναντι 

θεραπείας χωρίς bevacizumab: 0.3818 ± 1.54% έναντι -1.59 ± 3.2%, p=0.49, 

Εικόνα 21).  

 

Τέλος, μετά από 3 κύκλους θεραπείας οι ασθενείς που έλαβαν bevacizumab 

είχαν χαμηλότερα επίπεδα terminal effector Treg συγκριτικά με τους 

ασθενείς που δεν έλαβαν bevacizumab (ποσοστά terminal effector Treg μετά 

από 3 κύκλους θεραπείας, θεραπεία με bevacizumab έναντι θεραπείας χωρίς 

bevacizumab: 7.3 ± 2.958% έναντι 15.72 ± 3.128%, p=0.059, Εικόνα 22α). H 

μείωση των επιπέδων των terminal effector Treg μετά από 3 κύκλους 

θεραπείας με την προσθήκη bevacizumab άγγιξε τα όρια στατιστικής 

σημαντικότητας (μέση μεταβολή στα ποσοστά terminal effector Treg, 
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θεραπεία με bevacizumab έναντι θεραπείας χωρίς bevacizumab: -5.045 ± 

3.84% έναντι 5.531 ± 3.623%, p=0.054, Εικόνα 22β). 

 

 
Εικόνα 21. (α) Ποσοστά effector Treg, στο περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ, 

προ της έναρξης και μετά από 3 κύκλους θεραπείας. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική 

διαφορά στα επίπεδα των effector Treg, μετά από 3 κύκλους θεραπείας (β) Σύγκριση 

της μέσης μεταβολής των ποσοστών των effector Treg μετά από 3 κύκλους 

θεραπείας. Οι μπάρες αντιπροσωπεύουν μέση τιμή ± SEM. 

 

 

 
Εικόνα 22. (α) Ποσοστά terminal effector Treg, στο περιφερικό αίμα ασθενών με 

ΜΜΚΠ, προ της έναρξης και μετά από 3 κύκλους θεραπείας. Δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα των terminal effector Treg, μετά από 3 

κύκλους θεραπείας (β) Σύγκριση της μέσης μεταβολής των ποσοστών των effector 

Treg μετά από 3 κύκλους θεραπείας. Οι μπάρες αντιπροσωπεύουν μέση τιμή ± 

SEM. 
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4. Συζήτηση 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ανάπτυξη ανοσοκατασταλτικών μηχανισμών, 

στο περιβάλλον του όγκου αλλά και στη συστηματική κυκλοφορία ασθενών 

με καρκίνο, αποτελεί σημαντική τροχοπέδη στην εκδήλωση μιας ισχυρής 

αντινεοπλασματικής ανοσολογικής απόκρισης. Οι κακοήθεις όγκοι, ως 

«πληγές που δεν επουλώνονται», συνδέονται οντογενετικά με την ανάπτυξη 

χρόνιας φλεγμονώδους αντίδρασης και τη δράση κυττάρων του 

ανοσοποιητικού συστήματος που έχουν την ικανότητα να προωθήσουν ή να 

καταστείλουν τη διαδικασία της ογκογένεσης. Τα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος, στο περιφερικό αίμα και στο μικροπεριβάλλον 

του όγκου, αντιδρούν σε τοπικά και συστηματικά ερεθίσματα που 

καθοδηγούνται από τα καρκινικά κύτταρα και προωθείται η επικράτηση 

μηχανισμών που αντιστρατεύονται την ανάπτυξη ισχυρής ανοσολογικής 

απόκρισης έναντι των κυττάρων του όγκου. Κεντρικές συνιστώσες αυτού του 

ανοσοκατασταλτικού δικτύου είναι τα MDSCs και τα Treg. Τα κύτταρα αυτά 

διαθέτουν την ικανότητα να εξουδετερώνουν την κυτταροτοξική δράση των 

Τ-κυττάρων και αποτελούν το επίκεντρο ενεργού μελέτης τα τελευταία 

χρόνια. Εντούτοις, από τις πρώιμες ερευνητικές προσπάθειες με στόχο την 

περιγραφή τους, ήταν προφανές ότι αυτές οι ομάδες κυττάρων ήταν 

εξαιρετικά ετερογενείς. Δημιουργήθηκε, λοιπόν, αβεβαιότητα και ασάφεια 

στο φαινοτυπικό προσδιορισμό τους, ο οποίος αποτελεί το σημείο εκκίνησης 

για την ανάλυση και το λειτουργικό χαρακτηρισμό τους, δεδομένου ότι ορίζει 

τον πληθυσμό των κυττάρων που θα μελετηθεί. Σε αυτό το γνωστικό πλαίσιο, 

σκοπός της μελέτης ήταν να προτείνει ένα συνδυασμό φαινοτυπικών και 

λειτουργικών δεικτών για τον ακριβή προσδιορισμό, την ταξινόμηση και την 

αποσαφήνιση της κλινικής σημασίας των MDSCs και των Treg στο 

περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ. 

 

Άωρα μυελοειδή κατασταλτικά κύτταρα (MDSCs) 

Πιο συγκεκριμένα για τα MDSCs, πλήθος ερευνητών έχουν επιχειρήσει να 

περιγράψουν την ετερογένεια αυτής της ομάδας άωρων κυττάρων με τη χρήση 

ποικίλων δεικτών, όπως την έκφραση των μορίων CD33, CD11b και CD15 

και την απουσία ή τα χαμηλά επίπεδα του μορίου HLA-DR. Η αύξηση της 

συχνότητας του πληθυσμού αυτών των κυττάρων έχει διαπιστωθεί στο 
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περιφερικό αίμα ασθενών με ηπατοκυτταρικό και νεφροκυτταρικό καρκίνο, 

μελάνωμα, καρκίνο ουροδόχου κύστης και προστάτη, καρκίνο πνεύμονα και 

κεφαλής και τραχήλου, γλοιοβλάστωμα, πολλαπλό μυέλωμα και χρόνια 

λεμφοκυτταρική λευχαιμία (163). Όσον αφορά τους ασθενείς με ΜΜΚΠ, 

πρόσφατες μελέτες έχουν εστιάσει στους ακόλουθους υποπληθυσμούς: 

CD14
−
CD11b

+ 
(99), CD33

+
CD11b

+
 (96), CD14

+
HLA-DR

−/low 
(97), 

CD15
−
CD14

+
CD33

+
CD11b

+
 (98) και CD15

+
CD14

−
CD33

+
CD11b

+
 (99). Στην 

παρούσα μελέτη ερευνήσαμε όλους τους προαναφερθέντες υποπληθυσμούς 

MDSCs και επιβεβαιώσαμε, σε συμφωνία με προγενέστερες μελέτες, ότι η 

συχνότητά τους στο περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ είναι στατιστικά 

σημαντικά αυξημένη συγκριτικά με τα επίπεδα τους στο περιφερικό αίμα 

υγιών αιμοδοτών (ομάδα ελέγχου). Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός ότι, για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία, προκειμένου να 

προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια το στάδιο διαφοροποίησης των 

MDSCs, προχωρήσαμε στη ταυτοποίηση δύο νέων μονοκυτταρικών 

(CD14
+
CD11b

+
CD33

+
CD15

+
HLA-DR

−
Lin

−
 και 

CD14
+
CD11b

+
CD33

+
CD15

−
HLA-DR

−
Lin

−
) και ενός κοκκιοκυτταρικού 

(CD14
−
CD11b

+
CD33

+
CD15

+
HLA-DR

−
Lin

−
) 

υποπληθυσμού MDSCs. Αποδείξαμε την παρουσία τους στο περιφερικό αίμα 

των ασθενών και προσδιορίσαμε τα αυξημένα επίπεδά τους συγκριτικά με 

τους υγιείς αιμοδότες. Μάλιστα, σε συμφωνία με πρόσφατα δημοσιευμένα 

δεδομένα, τα Μ-MDSCs ήταν ο επικρατέστερος υποπληθυσμός (164). 

Δεδομένου ότι οι αρχικές παρατηρήσεις για το ρόλο των MDSCs προήλθαν 

από τη μελέτη τους σε πειραματικά μοντέλα ποντικών όπου κυριαρχούν τα G-

MDSCs, η κλινική σημασία των M-MDSCs στον άνθρωπο είχε υποεκτιμηθεί. 

Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια, τα συνεχώς εμπλουτιζόμενα δεδομένα, που 

προκύπτουν από την μελέτη των MDSCs σε κλινικά δείγματα από ασθενείς με 

ποικίλα νεοπλάσματα, αναδεικνύουν υποπληθυσμούς M-MDSCs με κυρίαρχο 

ρόλο στην επικράτηση ανοσοκατασταλτικών μηχανισμών και την 

εγκατάσταση μιας δυσλειτουργικής αντινεοπλασματικής ανοσολογικής 

απάντησης (165). 

 

Ιστορικά, η παρατήρηση της εξέλιξης των ερευνητικών προσπαθειών για τη 

θέσπιση κοινών κανόνων και όρων στη μελέτη των MDSCs αναδεικνύει 
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σημαντικές αποκλίσεις, στην ορολογία και τη μεθοδολογία μεταξύ των 

ερευνητικών ομάδων. Προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, η ομάδα 

μας αλλά και άλλοι ερευνητές, προτείνουν ότι για τον ασφαλέστερο 

χαρακτηρισμό των MDSCs απαιτείται ένας συνδυασμός φαινοτυπικών και 

λειτουργικών δεικτών (69). Εξ’ ορισμού, η ανοσοκατασταλτική λειτουργία 

θεωρείται θεμελιώδες χαρακτηριστικό των MDSCs και η ασάφεια στο 

φαινοτυπικό προσδιορισμό τους καθιστά αδύνατο το χαρακτηρισμό μιας 

ομάδας κυττάρων ως MDSCs εάν δεν έχει αποδειχθεί η κατασταλτική τους 

δράση επί των κυττάρων τελεστών (effector cells) του ανοσοποιητικού 

συστήματος. Η παρούσα μελέτη προσφέρει σαφείς αποδείξεις ότι οι ανωτέρω 

περιγραφόμενοι υποπληθυσμοί MDSCs έχουν ανοσοκατασταλτική δράση 

καθώς περιορίζουν την παραγωγή IFN-γ από ενεργοποιημένα CD3
+ 

T-

κύτταρα. Ειδικότερα, δείξαμε ότι τα G-MDSCs στο περιφερικό αίμα των 

ασθενών με ΜΜΚΠ είχαν ισχυρότερη κατασταλτική δράση συγκριτικά με τα 

M-MDSCs. Ωστόσο, προηγούμενες αναφορές υποστηρίζουν ότι η 

δραστικότητα των M-MDSCs που διηθούν τον όγκο είναι ισχυρότερη από την 

αντίστοιχη των G-MDSCs. Πιθανώς, ερεθίσματα που παράγονται τοπικά στην 

περιοχή του όγκου ευθύνονται για την περαιτέρω ενίσχυση της δράσης των 

M-MDSCs (166). Σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες, διαπιστώσαμε ότι 

κύριος διαμεσολαβητής της λειτουργικότητας των G-MDSCs είναι τα ROS, 

ενώ των M-MDSCs είναι η iNOS (167). Θα πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι 

επί του παρόντος υπάρχει μεγάλη ετερογένεια στη βιβλιογραφία σχετικά με τη 

μέθοδο αξιολόγησης της ανοσοκατασταλτικής δράσης των MDSCs. Σε 

κύτταρα που απομονώνονται από το περιφερικό αίμα ανθρώπων εξετάζεται 

κυρίως η επίδραση των MDSCs στον πολλαπλασιασμό των T-κυττάρων ή 

στην παραγωγή κυτοκικών. Η έλλειψη συναίνεσης (consensus) καθιστά 

δύσκολη την ερμηνεία των αποτελεσμάτων από διάφορες μελέτες και 

καταδεικνύει την ανάγκη για εναρμόνιση και ομογενοποίηση των 

πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της λειτουργίας 

των MDSCs.  

 

Η αναστολή της ωρίμανσης των άωρων κυττάρων της μυελικής σειράς και η 

επακόλουθη παθολογική ενεργοποίησή τους είναι αποτέλεσμα της επίμονης, 

χαμηλής έντασης διέγερσης του μυελικού διαμερίσματος του αιμοποιητικού 
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συστήματος από σήματα/ερεθίσματα που προέρχονται από την περιοχή του 

όγκου. Αποτέλεσμα της παραπάνω διεργασίας είναι η συσσώρευση MDSCs 

στους λεμφικούς ιστούς, το περιφερικό αίμα των ασθενών και το 

μικροπεριβάλλον του όγκου. Τα MDSCs που παράγονται κάτω από αυτές τις 

συνθήκες παρουσιάζουν πτωχή φαγοκυτταρική ικανότητα και παράγουν 

υψηλά επίπεδα ROS, ΝΟ και αντιφλεγμονωδών κυτοκινών. Συνεπώς, αυτά τα 

κύτταρα δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν αποτελεσματικά τις φυσιολογικές 

λειτουργίες των μυελικών κυττάρων και αποκτούν ισχυρό ανοσοκατασταλτικό 

δυναμικό. Αντανακλώντας τον ισχυρό ανοσοκατασταλτικό χαρακτήρα τους 

στην κλινική έκβαση των ασθενών, αναμένει κάποιος ότι η συχνότητα των 

MDSCs σχετίζεται ισχυρά με την επιβίωση και την ανταπόκριση στη 

θεραπεία. Πράγματι, στην παρούσα μελέτη τα επίπεδα των MDSCs 

συσχετίσθηκαν με την κλινική έκβαση των ασθενών με ΜΜΚΠ. Ασθενείς με 

PD, ως καλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία πρώτης γραμμής, είχαν 

στατιστικά σημαντικά αυξημένη συχνότητα M-MDSCs συγκριτικά με τους 

ασθενείς που ανταποκρίθηκαν (CR, PR και SD). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το εύρημα ότι ασθενείς με επίπεδα CD14
+
CD15

+
HLA-

DR
−
Lin

−
 MDSCs  εντός των «φυσιολογικών ορίων» προ της έναρξης 

θεραπείας είχαν βελτιωμένο PFS και OS συγκριτικά με τους ασθενείς με 

αυξημένα επίπεδα. Συνολικά, για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία, αναδείξαμε 

την ανεξάρτητη προγνωστική αξία ενός υποπληθυσμού MDSCs στο 

περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ, όπως αποκαλύπτει η πολυπαραγοντική 

ανάλυση για το PFS και OS. Εξ’ όσων γνωρίζουμε, περιορισμένος αριθμός 

μελετών έχει εξετάσει την προγνωστική αξία των MDSCs σε ασθενείς με 

καρκίνο. Οι Gabittas et al., έδειξαν ότι αυξημένα επίπεδα 

CD11b
+
CD33

+
HLA-DR

−
Lin

−/low
 MDSCs αποτελούν ανεξάρτητο προγνωστικό 

παράγοντα σχετιζόμενο με αυξημένο κίνδυνο θανάτου σε ασθενείς με καρκίνο 

οισοφάγου, στομάχου και παγκρέατος. Παρομοίως, η υψηλή έκφραση 

CD14
+
 HLA-DR

low/−
 M-MDSCs σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα (168) και 

Β-λέμφωμα (169) έχουν συσχετισθεί με πτωχότερη πρόγνωση. Επιπλέον, 

πρόσφατες μελέτες έχουν συσχετίσει τα υψηλά επίπεδα CD14
+
HLA-DR

−/low 

MDSCs στο περιφερικό αίμα ασθενών με ηπατοκυτταρικό (170) και καρκίνο 

της ουροδόχου κύστεως (171) με πτωχότερη επιβίωση. Ειδικότερα, σε 

ασθενείς με ΜΜΚΠ τα δεδομένα που συσχετίζουν τα επίπεδα των MDSCs με 
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την κλινική έκβαση των ασθενών είναι ελάχιστα, ενώ δεν έχει εξεταστεί τυχόν 

σχέση με την OS. Οι Liu et al., έδειξαν ότι χαμηλά επίπεδα των 

CD11b
+
CD14⁻CD15

+
CD33

+
 G-MDSCs στο περιφερικό αίμα των ασθενών με 

ΜΜΚΠ συνδέονται με καλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία (99). Πρόσφατα, 

οι Yamauchi et al., ανέδειξαν τη συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας των G-

MDSCs στο περιφερικό αίμα ασθενών με χειρουργήσιμο ΜΜΚΠ και του 

διαστήματος επιβίωσης χωρίς υποτροπή της νόσου (recurrence free survival-

RFS) μετά από χειρουργική επέμβαση (172). Παρόμοια, δύο μελέτες 

περιέγραψαν δύο υποπληθυσμούς, CD14
+
HLA-DR

−/low 
(97)

 
και 

CD11b
+
CD14

+
S100A9

+
 (98), MDSCs που σχετίζονται αρνητικά με το PFS 

και την ανταπόκριση στη θεραπεία. Εντούτοις, καμία μελέτη δεν εξέτασε 

συσχέτιση με την OS. 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα της μελέτης μας, που αναδεικνύουν 

την ανοσοκατασταλτική δράση και τον προγνωστικό τους ρόλο, οι 

συγκεκριμένοι υποπληθυσμοί MDSCs στο περιφερικό αίμα των ασθενών με 

ΜΜΚΠ αναδύονται ως νέοι θεραπευτικοί στόχοι, με σκοπό τη βελτίωση της 

κλινικής έκβασης των ασθενών και την ενίσχυση της δράσης της 

ανοσοθεραπείας. Τα τελευταία χρόνια ποικίλες θεραπευτικές στρατηγικές που 

στοχεύουν τους ανοσοκατασταλτικούς μηχανισμούς έχουν δοκιμαστεί σε προ-

κλινικό και κλινικό επίπεδο (173). Σε αυτό το πλαίσιο, τα κλασικά 

χημειοθεραπευτικά φάρμακα και οι στοχευτικές θεραπείες, που ήδη 

χρησιμοποιούνται, αποτελούν ελκυστικές προτάσεις, καθώς λόγω της 

διαθεσιμότητάς τους υπάρχει η δυνατότητα ταχύτερης μετάβασης και 

μετάφρασης των πειραματικών δεδομένων στην κλινική πρακτική. Στην 

παρούσα μελέτη, εξετάσαμε προοπτικά την επίδραση της χημειοθεραπείας και 

της αντι-αγγειογενετικής θεραπείας στους υποπληθυσμούς των MDSCs που 

έχουμε αναγνωρίσει.  

 

Τα προ-κλινικά (174) (175) (176) (177) και κλινικά (178) (179) (180) 

δεδομένα που υπάρχουν αναφορικά με την επίδραση της χημειοθεραπείας 

στην έκφραση και τη λειτουργικότητα ποικίλων υποτύπων MDSCs είναι 

περιορισμένα και συχνά αντικρουόμενα. Στον καρκίνο του παχέος εντέρου, 

παρατηρήθηκε διαφορετική επίδραση των διαφορετικών χημειοθεραπευτικών 
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σχημάτων (με βάση την οξαλιπλατίνα ή την ιρινοτεκάνη), στα επίπεδα των 

CD11b
+
CD33

+
HLA-DR

-
 MDSCs στο περιφερικό αίμα των ασθενών, χωρίς 

όμως να διαπιστωθεί άμεσο αντίκτυπο στην κλινική έκβαση (181). Επιπλέον, 

παρά τις ισχυρές ενδείξεις που υπήρχαν σε πειραματικά μοντέλα ποντικών για 

επιβλαβή επίδραση της κυκλοφωσφαμίδης (182) και της πακλιταξέλης (183) 

στα MDSCs, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε κλινικά, σε ασθενείς με καρκίνο του 

μαστού (184). Επιπλέον, σε προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος, δε 

διαπιστώθηκε ανασταλτική επίδραση της γεμσιταβίνης και της καπεσιταβίνης 

επί των CD11b
+
HLA-DR

−
Lin

−
 MDSCs (185). Προφανώς, η φαινοτυπική 

ετερογένεια των MDSCs περιπλέκει την ανίχνευσή τους και καθιστά αδύνατη 

την καθιέρωση μιας στρατηγικής για την αποτελεσματική στόχευσή τους. 

 

Σε συμφωνία με την παραπάνω βιβλιογραφία, τα αποτελέσματα της παρούσας 

ερευνητικής προσπάθειας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η χημειοθεραπεία δεν 

ασκεί ομοιόμορφη επίδραση επί των διαφόρων υποπληθυσμών MDSCs. 

Επιπλέον, δεν αναδείχθηκε κάποιο αντίκτυπο στη λειτουργικότητα των 

MDSCs, όπως αυτή προσδιορίσθηκε μέσω της έκφρασης ROS και iNOS ή 

μέσω της παραγωγής IFN-γ από Τ-κύτταρα. Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί 

ότι ένας πιθανός περιορισμός της παρούσας μελέτης είναι ότι ο πληθυσμός της 

μελέτης αποτελείται από μια ετερογενή ομάδα ασθενών που έλαβαν 

διαφορετικά σχήματα χημειοθεραπείας. Δυνητικά, διαφορετικά φάρμακα 

μπορεί να εμφανίζουν διαφορετική επίδραση στα κυκλοφορούντα MDSCs, 

ενώ άλλοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του φορτίου της νόσου και της 

ηλικίας των ασθενών (186), μπορεί να έχουν πιο σημαντικό αντίκτυπο στη 

συχνότητα των MDSCs στο περιφερικό αίμα και στη λειτουργικότητά τους. 

 

Ωστόσο, εστιάζοντας στη μελέτη της επίδρασης της αντι-VEGF θεραπείας 

παρατηρήσαμε ότι το bevacizumab στοχεύει τον υποπληθυσμό των G-

MDSCs. Εξ’ όσων γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη μελέτη που εξετάζει την 

επίδραση των θεραπευτικών σχημάτων που περιλαμβάνουν το μονοκλωνικό 

αντίσωμα bevacizumab επί των MDSCs στο περιφερικό αίμα ασθενών με 

ΜΜΚΠ. Τα δεδομένα από προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες που 

μελέτησαν τη στόχευση του VEGF είναι περιορισμένα και εν μέρει 

αντικρουόμενα. Παρόλο που σε πειραματικά μοντέλα ποντικών με 
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νεφροκυτταρικό καρκίνο η χορήγηση του bevacizumab οδήγησε σε μείωση 

της συχνότητας των κυκλοφορούντων VEGFR1
+ 

MDSCs (159), το 

αποτέλεσμα αυτό δεν επιβεβαιώθηκε κλινικά σε ασθενείς με προχωρημένο 

νεφροκυτταρικό καρκίνο (187). Στην ίδια κατεύθυνση, οι Fricke et al., 

διαπίστωσαν ότι η θεραπεία με μονοκλωνικό αντίσωμα που παγιδεύει τον 

VEGF (VEGF-Trap, Aventis Pharamceuticals, Inc., Παρίσι, Γαλλία) αύξησε 

τα επίπεδα των δενδριτικών κυττάρων αλλά δεν είχε καμία επίδραση στη 

συχνότητα των MDSCs στο περιφερικό αίμα πολυθεραπευμένων ασθενών με 

συμπαγείς όγκους (188). Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι μελέτησαν την 

επίδραση της θεραπείας σε ένα γενικό πληθυσμό Lin
−
HLA-DR

−
CD33

+ 

MDSCs και δε προχώρησαν σε περαιτέρω εστιασμένη ανάλυση των 

υποομάδων των MDSCs. Αντίθετα, τα ευρήματά μας, αν και προκύπτουν 

κυρίως από συσχετίσεις, δείχνουν ότι τα θεραπευτικά σχήματα που 

περιλαμβάνουν bevacizumab μείωσαν σημαντικά τη συχνότητα του 

υποπληθυσμού G-MDSCs, σε σύγκριση με τα θεραπευτικά σχήματα που δεν 

περιείχαν bevacizumab. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι 

ο συγκεκριμένος υποπληθυσμός MDSCs εκφράζει υψηλά επίπεδα VEGFR, 

παρέχοντας το βιολογικό υπόβαθρο που πιθανώς ερμηνεύει την επιλεκτική 

στόχευση των G-MDSCs από το bevacizumab. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα G-

MDSCs είχαν ισχυρότερη ανοσοκατασταλτική δράση συγκριτικά με τα M-

MDSCs, τα ευρήματα μας συνολικά αναδεικνύουν τα G-MDSCs ως ένα 

πιθανό θεραπευτικό στόχο και την αντι-αγγειογεννετική θεραπεία ως ένα 

εργαλείο που θα περιορίσει το ανοσοκατασταλτικό δυναμικό σε ασθενείς με 

ΜΜΚΠ. Θα πρέπει να τονιστεί ωστόσο, ότι τα παραπάνω δεδομένα 

παραμένει να επιβεβαιωθούν προοπτικά σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες 

όπου θα ενταχθούν περισσότεροι ασθενείς με μεγαλύτερη ομοιογένεια στον 

ιστολογικό τύπο και τη θεραπεία που λαμβάνουν. 

 

Ενδελεχής ανάλυση των δεδομένων επιβίωσης και ανταπόκρισης στη 

θεραπεία, έδειξε ότι μετά από 3 κύκλους θεραπείας, οι ασθενείς με PD είχαν 

στατιστικά σημαντικά υψηλότερα ποσοστά MDSCs σε σύγκριση με ασθενείς 

που είχαν SD ή ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία. Ειδικότερα, η πρόοδος νόσου 

συσχετίσθηκε με στατιστικά σημαντική αύξηση της συχνότητας των CD15
+
 

M-MDSCs. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι τα αυξημένα επίπεδα του ίδιου 
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υποπληθυσμού MDSCs προ της έναρξης θεραπείας είναι, επίσης, ανεξάρτητος 

προγνωστικός παράγοντας πτωχότερου PFS και OS. Τα παραπάνω ευρήματα 

αναδεικνύουν την πιθανή χρησιμότητα της αυξημένης έκφρασης αυτών των 

κυττάρων στο περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ, ως βιοδείκτη πτωχής 

ανταπόκρισης στη θεραπεία. Φυσικά, η επικύρωση της κλινικής σημασίας και 

η ακόλουθη καθιέρωση του συγκεκριμένου βιοδείκτη για τον εντοπισμό 

εκείνων των ασθενών με υψηλότερο κίνδυνο υποτροπής, απαιτεί τη διενέργεια 

προοπτικών τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών, στις οποίες θα ενταχθεί 

μεγαλύτερος αριθμό ασθενών. 

 

Αντίθετα, οι μεταβολές στα ποσοστά των G-MDSCs και CD15
−
 M-MDSCs δε 

συσχετίστηκαν με πρόοδο της νόσου. Μολονότι διαπιστώσαμε αριθμητική 

μείωση των ποσοστών των δύο αυτών υποπληθυσμών MDSCs στο περιφερικό 

αίμα των ασθενών που ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία, αυτή η μείωση δεν 

έφθασε στο απαιτούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας.  Η 

παρατήρηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα μιας 

προηγούμενης μελέτης από τους Wang et al., όπου οι δυναμικές μεταβολές 

των επιπέδων των CD11b
+
CD14

−
 MDSCs (φαινότυπος G-MDSCs) σε 

ασθενείς με ΜΜΚΠ αντικατοπτρίζουν την ανταπόκριση στη θεραπεία (189).  

Στην ερμηνεία του συγκεκριμένου αποτελέσματος πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 

ένας πιθανός περιορισμός της μελέτης μας είναι ο μικρός αριθμός των 

ασθενών που εμφάνισαν PD, γεγονός που μπορεί να συνέβαλε στην απουσία 

στατιστικής σημαντικότητας. Ωστόσο, σε καμία μελέτη δεν έχει διαπιστωθεί 

συσχέτιση των μεταβολών στα ποσοστά των MDSCs  και της επιβίωσης (PFS 

και OS). Είναι πιθανό ότι άλλοι παράγοντες, όπως το άμεσο κυτταροτοξικό 

αποτέλεσμα της θεραπείας στο νεοπλασματικό ιστό, είναι πλέον σημαντικοί 

και επηρεάζουν καθοριστικά την επιβίωση των ασθενών. Πράγματι, μέχρι 

σήμερα εξακολουθεί να θεωρείται απομακρυσμένος στόχος η τεκμηρίωση 

ισχυρής συσχέτισης, μεταξύ της μεταβολής στη συχνότητα υποπληθυσμών 

MDSCs στο περιφερικό αίμα και της επιβίωσης των ασθενών με 

προχωρημένο ΜΜΚΠ. Ενώ υπάρχουν πειραματικές ενδείξεις ότι η μείωση 

του αριθμού και/ή της κατασταλτικής λειτουργίας των MDSCs σε μοντέλα 

ποντικών βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των θεραπειών (190), τα 

αντίστοιχα κλινικά δεδομένα από μελέτες σε ασθενείς είναι περιορισμένα 
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(191) και, μέχρι σήμερα, δεν έχει αποδειχθεί ότι η στόχευση των MDSCs 

οδηγεί σε βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών.  

 

Ρυθμιστικά Τ-Κύτταρα (Treg) 

Αρκετές ερευνητικές ομάδες έχουν μέχρι σήμερα περιγράψει ποικίλους 

υποπληθυσμούς Treg ως μηχανισμό που συμβάλλει στο περιορισμό της 

αντινεοπλασματικής ανοσολογικής απάντησης, τόσο στο μικροπεριβάλλον 

του όγκου όσο και στο περιφερικό αίμα των ασθενών. Από τη μελέτη της 

δημοσιευμένης βιβλιογραφίας γίνεται φανερό ότι δεν υπάρχει συμφωνία 

στους δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον φαινοτυπικό χαρακτηρισμό και 

την απομόνωση των Treg. Ειδικότερα σε ασθενείς με ΜΜΚΠ, είναι 

περιορισμένες οι διαθέσιμες πληροφορίες για την έκφραση των Treg στο 

περιφερικό αίμα, για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και επέκταση της 

νεοπλασματικής νόσου και τέλος, για την κλινική έκβαση των ασθενών. Στην 

παρούσα μελέτη αναλύθηκε η έκφραση διαφόρων υποτύπων Treg που έχουν 

ήδη περιγραφεί στη βιβλιογραφία, στο περιφερικό αίμα νεοδιαγνωσθέντων 

ασθενών με ΜΜΚΠ, πριν από τη χορήγηση οποιασδήποτε συστηματικής ή 

τοπικής θεραπείας. Προσδιορίσαμε περαιτέρω υποπληθυσμούς Treg, με βάση 

την έκφραση δεικτών που σχετίζονται με την ανοσοκατασταλτική τους 

λειτουργία. Τέλος, διερευνήσαμε τη πιθανή σχέση της συχνότητας 

συγκεκριμένων υποτύπων Treg στο περιφερικό αίμα με την κλινική έκβαση 

των ασθενών και μελετήσαμε τη μεταβολή των επιπέδων τους υπό την 

επίδραση της θεραπείας. 

 

Δεδομένου ότι τα CD4
+
CD25

+
 Treg έχουν ήδη μελετηθεί από την πλειοψηφία 

των ερευνητών στον ΜΜΚΠ (144) (192) (143), χρησιμοποιήσαμε το 

συγκεκριμένο φαινότυπο ως σημείο εκκίνησης της ανάλυσής μας. Σε 

συμφωνία με τις παραπάνω αναφορές, διαπιστώσαμε στατιστικά σημαντική 

αύξηση των επιπέδων των CD4
+
CD25

+
 Treg στο περιφερικό αίμα ασθενών με 

ΜΜΚΠ, συγκριτικά με τους υγιείς αιμοδότες (ομάδα ελέγχου). Αντίθετα, δεν 

ανιχνεύθηκε σημαντική διαφορά στη συχνότητα των CD4
+
CD25

+
 

FoxP3
+
Treg. Τα διαθέσιμα δεδομένα για το συγκεκριμένο υπότυπο Treg είναι 

αντιφατικά. Μολονότι κάποιες ομάδες, σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της 

παρούσας μελέτης, δεν έδειξαν κάποια διαφορά (193), άλλες ερευνητικές 
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προσπάθειες διαπίστωσαν αύξηση της συχνότητας των CD4
+
CD25

+
 

FoxP3
+
Treg σε ασθενείς με ΜΜΚΠ συγκριτικά με υγιείς αιμοδότες (149) 

(147). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συχνότητα των Treg και η έκφραση του 

γονιδίου FoxP3 αυξάνονται με την ηλικία (194), γίνεται φανερό ότι η μέση 

ηλικία των υγιών αιμοδοτών και των ασθενών με ΜΜΚΠ που εντάχθηκαν 

στις μελέτες επηρεάζει και μπορεί ίσως να εξηγήσει τα αντιφατικά 

αποτελέσματα. Ενώ στην παρούσα μελέτη, η ομάδα των υγιών αιμοδοτών και 

των ασθενών με ΜΜΚΠ είχαν την ίδια μέση ηλικία, στις άλλες μελέτες, που 

έδειξαν διαφορά στα επίπεδα των Treg, η μέση ηλικία των υγιών δοτών ήταν 

μικρότερη σε σύγκριση με τους ασθενείς. Παρομοίως, δεν διαπιστώθηκε 

αύξηση στα επίπεδα των CD4
+
CD25

high
 και CD4

+
CD25

high
FoxP3

+ 
Treg στους 

ασθενείς με ΜΜΚΠ. Η σχετικά υψηλή μέση ηλικία των ασθενών σε 

συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό ασθενών με αδενοκαρκίνωμα που 

εντάχθηκαν στη μελέτη μας, πιθανώς, ερμηνεύουν τα παραπάνω ευρήματα. 

Πράγματι, ασθενείς με πλακώδες νεόπλασμα είχαν υψηλότερα επίπεδα αυτών 

των υποτύπων Τreg, γεγονός που ίσως αντανακλά την υψηλή 

ανοσογονικότητα αυτού του ιστολογικού τύπου ΜΜΚΠ, ενώ παράλληλα 

δικαιολογεί μερικώς την ασυμφωνία μεταξύ των μελετών. 

 

Ο πληθυσμός των CD4
+
CD25

high
FoxP3

+ 
Treg χαρακτηρίζεται από υψηλή 

ετερογένεια και περιλαμβάνει κύτταρα σε διάφορα στάδια διαφοροποίησης 

και ενεργοποίησης. Η χρήση επιπλέον δεικτών ωρίμανσης και 

λειτουργικότητας ( CD45RO, CD127, CD152) επέτρεψε την αναγνώριση 

τριών υποτύπων Treg: naive, effector και terminal effector. Για πρώτη φορά 

στη βιβλιογραφία, οι τρεις αυτοί υπότυποι Treg μελετήθηκαν σε ασθενείς με 

ΜΜΚΠ.  

 

Συγκεκριμένα, τα επίπεδα των naive Treg ήταν αυξημένα σε ασθενείς με 

ΜΜΚΠ, ιδιαίτερα σε αυτούς με πλακώδες καρκίνωμα, σε σχέση με τους 

υγιείς αιμοδότες. Παρατηρήθηκε ότι η συχνότητα των naive Treg σχετίζεται 

με την κλινική έκβαση των ασθενών. Συγκεκριμένα, ασθενείς με PD, ως 

καλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία πρώτης γραμμής, είχαν στατιστικά 

σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα αυτών των κυττάρων συγκριτικά με τους 

ασθενείς που ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία (PR+SD). Επιπλέον, ασθενείς με 
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υψηλά επίπεδα naive Treg, προ της έναρξης της θεραπείας είχαν πτωχότερο 

PFS και OS. Πιθανώς, η σχετική αντοχή των naive Treg στον αποπτωτικό 

θάνατο και η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους (119) (195) συγκριτικά με τους 

άλλους υποτύπους μπορεί να εξηγήσει την εντονότερη επίδρασή τους στην 

καταστολή της αντινεοπλασματικής ανοσολογικής απάντησης και κατ’ 

επέκταση στην κλινική έκβαση των ασθενών με ΜΜΚΠ. 

 

Τα effector Treg αποτελούν τον κυρίαρχο υπότυπο στην περιοχή του όγκου 

και η συχνότητά τους είναι υψηλότερη μεταξύ των κυττάρων που διηθούν τον 

όγκο συγκριτικά με την συχνότητά τους στο περιφερικό αίμα των ασθενών 

(196). Στην παρούσα μελέτη δε διαπιστώσαμε σημαντική διαφορά στα 

επίπεδα αυτών των κυττάρων μεταξύ των ασθενών με ΜΜΚΠ και των υγιών 

αιμοδοτών. Ωστόσο, η ομάδα των ασθενών με υψηλή συχνότητα effector Treg 

προ της έναρξης της θεραπείας, είχε πτωχότερο PFS και OS συγκριτικά με 

τους ασθενείς με χαμηλή συχνότητα. Σε συμφωνία με την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, δείξαμε ότι τα effector Treg χαρακτηρίζονται από την 

ικανότητά τους να παράγουν μεγάλες ποσότητες ανοσοκατασταλτικών μορίων 

συμπεριλαμβανομένων της IL-10 και του TGF-β (197). Η συνεπαγόμενη 

καταστολή της αντινεοπλασματικής ανοσολογικής απόκρισης, πιθανώς, 

ερμηνεύει και την επίδραση που έχει ο συγκεκριμένος υπότυπος Treg στην 

κλινική έκβαση των ασθενών. 

 

Τέλος, τα terminal effector Treg αποτελούν έναν τελικά διαφοροποιημένο 

κυτταρικό πληθυσμό με ισχυρή ανοσοκατασταλτική δράση και βραχεία 

διάρκεια ζωής στην περιοχή του όγκου. Στην παρούσα μελέτη δε 

διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά στη συχνότητα αυτού του κυτταρικού 

πληθυσμού στο περιφερικό αίμα μεταξύ ασθενών με ΜΜΚΠ και υγιών 

αιμοδοτών. Ωστόσο, η ομάδα των ασθενών με πλακώδες καρκίνωμα είχε 

στατιστικά σημαντικά υψηλότερα επίπεδα terminal effector Treg συγκριτικά 

με τους ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα. Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι υψηλό 

ποσοστό terminal effector Treg στο περιφερικό αίμα των ασθενών προ της 

έναρξης της θεραπείας σχετίζεται με βελτιωμένο PFS και OS. Δεδομένου ότι 

τα βραχύβια, τελικά διαφοροποιημένα Treg ασκούν την -αρνητική για την 

επιβίωση- δράση τους στη περιοχή του όγκου, η αυξημένη συχνότητα terminal 
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effector Treg στο περιφερικό αίμα μπορεί να αντανακλά χαμηλά επίπεδα στην 

περιοχή του όγκου, όπως έχει αναφερθεί σε μελέτες σε πειραματικά μοντέλα 

ποντικών (198), γεγονός που ίσως εξηγεί το θετικό προγνωστικό τους ρόλο. 

Ανασκόπηση της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας σχετικά με την προγνωστική 

αξία διαφόρων υποτύπων Treg, αναδεικνύει αντικρουόμενα αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα, υψηλά επίπεδα FoxP3
+
 Treg που διηθούν τον όγκο έχουν 

συσχετισθεί με ευνοϊκότερη πρόγνωση σε ασθενείς με ορθοκολικό, 

οισοφαγικό καρκίνο και καρκίνο κεφαλής και τραχήλου (138) και 

πτωχότερη πρόγνωση σε ασθενείς με ΜΜΚΠ (199). Λαμβάνοντας υπόψη 

τα προαναφερθέντα δεδομένα, γίνεται φανερό ότι μελλοντικές ερευνητικές 

προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην καλύτερη κατανόηση του 

ακριβούς ρόλου των terminal effector Treg, τόσο στo περιφερικό αίμα όσο 

και στο μικροπεριβάλλον του όγκου, σε ασθενείς με ΜΜΚΠ. 

 

Επιπρόσθετα, αποδείξαμε την ανοσοκατασταλτική λειτουργία αυτού του 

πληθυσμού κυττάρων. Για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία, δείξαμε ότι 

CD4
+
CD25

+
CD127

-/ dim  
Treg που έχουν απομονωθεί από το περιφερικό αίμα 

ασθενών με ΜΜΚΠ και υγιών αιμοδοτών καταστέλλουν την παραγωγή IFN-γ 

από ενεργοποιημένα CD4
+
 T-κύτταρα. Ωστόσο, ένας περιορισμός της 

παρούσας μελέτης είναι ότι λόγω ανεπαρκούς βιολογικού υλικού, δε 

μπορέσαμε να απομονώσουμε τους 3 υποτύπους Treg προκειμένου να 

αξιολογήσουμε ξεχωριστά την ανοσοκατασταλτική τους ικανότητα, in vitro. 

 

Στη συνέχεια, αξιολογήσαμε την επίδραση της θεραπείας, 

συμπεριλαμβανομένου του bevacizumab, επί των Treg. Εξ’ όσων γνωρίζουμε, 

είναι η πρώτη φορά που μελετάται η μεταβολή των ποσοστών των naive, 

effector και terminal effector Treg στο περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ 

που λαμβάνουν 1
ης

 γραμμής θεραπεία. Πρόσφατα, μία μελέτη όπου 

εντάχθηκαν 36 ασθενείς με διάφορους τύπους συμπαγών όγκων, έδειξε ότι η 

χημειοθεραπεία και ιδιαίτερα η μετρονομική χορήγησή της, σχετίζεται με 

αύξηση του ποσοστού των CD4
+
CD25

+
 Treg στο περιφερικό αίμα (200). 

Επιπρόσθετα, παρά τα ισχυρά προκλινικά δεδομένα ότι η χορήγηση 

κυκλοφωσφαμίδης καταστέλλει την επέκταση των CD4
+
CD25

+
 Treg και 

ενισχύει τη δράση της ανοσοθεραπείας (201), η παρατήρηση αυτή δεν 



107 
 

επιβεβαιώθηκε σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους (202). Αντίθετα, η 

γεμσιταβίνη μειώνει τα επίπεδα CD4
+
FoxP3

+
 Treg σε πειραματικά μοντέλα 

ποντικών (203) και τη συχνότητα CD3
+
CD4

+
CD127

−
FoxP3

+
 Treg στο 

περιφερικό αίμα ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος (180). Στην παρούσα 

μελέτη υπήρξαν ενδείξεις για επιλεκτική στόχευση των Treg από την αντι-

αγγειογενετική  θεραπεία. Συγκεκριμένα, η θεραπεία με bevacizumab 

σχετίσθηκε με σημαντική μείωση στα ποσοστά των 

CD4
+
CD25

high
CD127

−
CD152

+
FoxP3

+
 Treg συγκριτικά με τους ασθενείς που 

δεν έλαβαν bevacizumab. Μάλιστα, εστιάζοντας στους υποπληθυσμούς, η 

αρνητική αυτή επίδραση του bevacizumab ήταν ισχυρότερη επί των naive και 

των terminal effector Treg. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το μικρό αριθμό 

ασθενών στο σκέλος της θεραπείας με bevacizumab, γίνεται φανερό ότι τα 

παραπάνω δεδομένα μπορούν μόνο να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 

ερευνητικών υποθέσεων. Για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά 

με την επίδραση της αντι-VEGF θεραπείας επί της ανοσοκαταστολής που 

σχετίζεται με τον καρκίνο (tumor-associated immunosuppression), κρίνεται 

απαραίτητη η διενέργεια κλινικών μελετών όπου θα ενταχθεί μεγαλύτερος 

αριθμός ασθενών που θα λάβουν ομοιογενή θεραπεία και η συχνότητα των 

Treg στο περιφερικό αίμα θα συσχετισθεί με τα αντίστοιχα επίπεδα των 

κυττάρων αυτών στην περιοχή του όγκου,  όπου ασκούν την 

ανοσοκατασταλτική τους δράση. 

 

Επίλογος 

Εν κατακλείδι, η παρούσα διδακτορική διατριβή είναι μία πιλοτική εργασία 

όπου αναδεικνύονται και περιγράφονται σαφώς, φαινοτυπικά και λειτουργικά, 

διακριτοί υποπληθυσμοί MDSCs και Treg με προγνωστική αξία, στο 

περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ. Με την εισαγωγή νέων παραμέτρων 

ταυτοποίησης των κυττάρων (συνδυασμός φαινοτυπικών δεικτών και 

λειτουργικών δοκιμασιών) εστιάσαμε στη μελέτη συγκεκριμένων υποτύπων 

MDSCs και Treg, που σχετίζονται με την κλινική έκβαση των ασθενών με 

ΜΜΚΠ. Μάλιστα, η μεθοδολογία μας και οι κυτταρικοί υποπληθυσμοί, που 

περιγράψαμε για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία, έχουν ήδη υιοθετηθεί από 

άλλες ερευνητικές ομάδες και αποτελούν σημείο αναφοράς για μελλοντικές 

αναλύσεις (204). Συνολικά, η παρούσα ερευνητική προσπάθεια συμβάλει 
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σημαντικά στην εγκατάσταση μιας «κοινής» επιστημονικής ορολογίας και 

πειραματικής πρακτικής για τη μελέτη των MDSCs και Treg σε ασθενείς με 

ΜΜΚΠ. Επιπλέον, η ποσοτικοποίηση της συχνότητάς τους στο περιφερικό 

αίμα αναδείχθηκε ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας επιβίωσης των 

ασθενών, ενισχύοντας τις προοπτικές της κλινικής χρησιμότητας του 

συγκεκριμένου βιοδείκτη. Στην σημερινή εποχή της ανοσοθεραπευτικής 

επανάστασης στην αντιμετώπιση του καρκίνου, τα ευρήματα της παρούσας 

εργασίας προστίθενται στις υπάρχουσες γνώσεις σχετικά με την επίδραση των 

ανοσοκατασταλτικών κυττάρων (MDSCs και Treg) στη κλινική έκβαση των 

ασθενών με ΜΜΚΠ και αναδεικνύουν συγκεκριμένους υποπληθυσμούς ως 

δυνητικούς στόχους θεραπείας. Τέλος, η χρήση του bevacizumab 

συσχετίσθηκε με μείωση της συχνότητας συγκεκριμένων υποπληθυσμών 

MDSCs και Treg στο περιφερικό αίμα. Συνεπώς, η προσθήκη αντι-

αγγειογενετικών παραγόντων στην ανοσοθεραπεία θα μπορούσε να ενισχύσει 

τη δράση των νεότερων ανοσοτροποιητικών φαρμάκων, που πρόσφατα έχουν 

εγκριθεί για τη θεραπεία ασθενών με ΜΜΚΠ. Πράγματι, κλινικές δοκιμές 

συνδυασμού, των αναστολέων των σημείων ελέγχου (immune checkpoint 

inhibitors) CTLA-4 και PD-1 με το bevacizumab, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί 

στο ΜΜΚΠ και τα πρώιμα αποτελέσματα δραστικότητας είναι ενθαρρυντικά 

(205). 

 

Ταυτόχρονα, γίνεται φανερό ότι θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω 

προσπάθειες για την ενδελεχή κατανόηση της φύσης και της λειτουργίας 

αυτών των κυττάρων, μέσω της ανάλυσης του γονιδιακού και πρωτεϊνικού 

προφίλ τους και τον προσδιορισμό των μοριακών μονοπατιών που καθορίζουν 

την ανοσοκατασταλτική ταυτότητά τους. Η αποσαφήνιση των βιολογικών 

διαδικασιών που οδηγούν στην αρχική ανάπτυξη, επέκταση και, τέλος, την 

εγκατάστασή τους στο μικροπεριβάλλον του όγκου θα παρέχει πρόσθετες 

πληροφορίες για την αλληλεπίδρασή τους με τα νεοπλασματικά κύτταρα και 

θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των μηχανισμών που χρησιμοποιούν για την 

εξέλιξη του ΜΜΚΠ. Επιπλέον, η συσχέτιση της συχνότητάς τους στο 

περιφερικό αίμα με τα επίπεδα έκφρασής τους στην περιοχή του όγκου ίσως 

αναδείξει την μέτρηση των κυκλοφορούντων ανοσοκατασταλτικών κυττάρων 

ως μορφή «υγρής βιοψίας», που αντανακλά τις αριθμητικές μεταβολές και τη 
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κατάσταση ενεργοποίησης των ανοσοκυττάρων που διηθούν τον όγκο. Είναι 

κοινός τόπος ότι, η αναβάθμιση της γνώσης μας για τα MDSCs και τα Treg 

κρίνεται θεμελιώδους σημασίας για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων 

στρατηγικών με στόχο την αποτελεσματική ανίχνευση και ποσοτικοποίηση 

του «ανοσοκατασταλτικού δυναμικού» στο μικροπεριβάλλον του όγκου και 

την επιλογή ασθενών με ΜΜΚΠ που πιθανώς θα επωφελούνταν από την 

εφαρμογή μιας ανοσοθεραπευτικής προσέγγισης. Επιπλέον, η άμεση 

θεραπευτική στόχευση των MDSCs/Treg μπορεί να επάγει την ανάπτυξη 

ισχυρής αντινεοπλασματικής ανοσολογικής απόκρισης και να ενισχύσει τη 

δράση τόσο της συμβατικής χημειοθεραπείας αλλά και των νεότερων 

ανοσοθεραπειών. Η δυσεπίτευκτη πρόκληση της ανάπτυξης αποτελεσματικών 

στρατηγικών για την εξάλειψη ή ακόμα και την αναστροφή της 

ανοσοκαταστολής στο περιβάλλον του όγκου, μέσω της στόχευσης των 

MDSCs και Τreg, φαντάζει στην εποχή μας ολοένα και πιο εφικτή.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Εισαγωγή 

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μία από τις συχνότερες νεοπλασίες, 

αντιπροσωπεύοντας το 13% των νέων διαγνώσεων καρκίνου παγκοσμίως 

κατά το έτος 2012. Ο ΜΜΚΠ είναι ο πιο συχνός τύπος καρκίνου του 

πνεύμονα (~85% των περιπτώσεων) και διακρίνεται περαιτέρω σε διάφορους 

υπότυπους (αδενοκαρκίνωμα, πλακώδες καρκίνωμα, κτλ) με βάση μοριακά 

και ιστολογικά χαρακτηριστικά.  

 

Ο κεντρικός ρόλος της φλεγμονώδους διαδικασίας και των κυττάρων του 

ανοσοποιητικού συστήματος κατά την καρκινογένεση έχει σε σημαντικό 

βαθμό ήδη αποδειχθεί. Το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή αλληλεπιδρά 

με τα καρκινικά κύτταρα μέσω μίας παράδοξης διαδικασίας που μπορεί να 

διακριθεί σε τρία στάδια: 1) το στάδιο της εξάλλειψης (elimination), 2) το 

στάδιο της ισορροπίας/ανοσοελέγχου (equilibrium) και 3) το στάδιο της 

ανοσοδιαφυγής (escape), όπου τα νεοπλασματικά κύτταρα εγκαθιστώντας ένα 

ανοσοκατασταλτικό μικροπεριβάλλον διαφεύγουν της ανοσολογικής 

επιτήρησης και πολλαπλασιάζονται πλέον ανεξέλεγκτα. Μεταξύ των 

ισχυρότερων αναστολέων της αντινεοπλασματικής ανοσολογικής απάντησης 

είναι τα Τ-ρυθμιστικά κύτταρα (Treg) και τα άωρα μυελοειδή κατασταλτικά 

κύτταρα (MDSCs). Ωστόσο, τα δεδομένα που υπάρχουν για το ρόλο των 

MDSCs και των Treg σε ασθενείς με ΜΜΚΠ είναι περιορισμένα. 

 

Ο VEGF είναι ο ισχυρότερος ρυθμιστής της νέο-αγγειογένεσης. Πρόσφατα 

δεδομένα υποστηρίζουν μία πολύπλευρη και ισχυρή κατασταλτική επίδραση 

του VEGF στην αντινεοπλασματική ανοσολογική απάντηση. Μεταξύ των 

προτεινόμενων μηχανισμών περιλαμβάνονται η αναστολή της ωρίμανσης των 

δενδριτικών κυττάρων, η προσέλκυση MDSCs  στην περιοχή του όγκου και η 

προαγωγή του πολλαπλασιασμού των Treg. Λαμβάνοντας υπόψη την 

προτεινόμενη σχέση ανάμεσα στο VEGF και την ανοσοκαταστολή , το 

bevacizumab (μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του VEGF) μπορεί να έχει έναν 
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ισχυρό ρόλο στην αναστροφή του «μικροπεριβάλλοντος ανοσολογικής 

ανοχής» που δημιουργεί ο καρκίνος. 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα, γίνεται αντιληπτό ότι ένα ευρύ δίκτυο 

επικοινωνίας μεταξύ καρκινικών και ανοσοκατασταλτικών κυττάρων 

συμμετέχει και, πιθανώς, συνεισφέρει στην εξέλιξη της νεοπλασματικής 

νόσου. Τον ρόλο του διαμεσολαβητή σε αυτή την αλληλεπίδραση έχουν 

ποικίλες ουσίες, συμπεριλαμβανομένου και του VEGF, με τελικό στόχο την 

εγκατάσταση ενός συστήματος ανοσοδιαφυγής στον περιβάλλον του όγκου, 

που επιτρέπει τον απρόσκοπτο πολλαπλασιασμό των νεοπλασματικών 

κυττάρων. Η μελέτη του μηχανισμού επέκτασης, μετανάστευσης και τελικά 

εγκατάστασης των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος στην περιοχή 

του όγκου, η αναγνώριση και ο καθορισμός συγκεκριμένων υποπληθυσμών 

τους με σημαντική συμμετοχή στην ανοσολογική απάντηση και ο ενδελεχής 

προσδιορισμός της λειτουργικότητάς τους θα αποκαλύψει δυνητικά κομβικούς 

θεραπευτικούς στόχους έναντι της ογκο-επαγόμενης ανοσοκαταστολής. 

 

Σκοπός 

Η παρούσα ερευνητική εργασία σχεδιάστηκε με στόχο την ανίχνευση και το 

φαινοτυπικό χαρακτηρισμό υποπληθυσμών ανοσοκατασταλτικών κυττάρων 

(Treg/MDSCs) στο περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ, τον προσδιορισμό 

της συχνότητάς τους κατά τη διάγνωση και την αξιολόγηση της προγνωστικής 

τους αξίας.  Κατόπιν, η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε επέτρεψε τη μελέτη 

της επίδρασης της χημειοθεραπείας, με ή χωρίς την προσθήκη του 

bevacizumab, στη λειτουργικότητα και τα επίπεδα των κυκλοφορούντων 

ανοσοκατασταλτικών κυττάρων (Treg/MDSCs) και τη συσχέτιση των 

μεταβολών τους με την κλινική έκβαση. 

 

Ασθενείς και μέθοδοι 

Στη μελέτη εντάχθηκαν νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου 

IIIB/IV. Περιφερικό αίμα συλλέχθηκε από τους ασθενείς πριν από την έναρξη 

της θεραπείας, μετά το 3
ο
 κύκλο της θεραπείας, καθώς και τη στιγμή που 

διαπιστώθηκε πρόοδος νόσου. Παρόμοιας ηλικίας και φύλου, υγιείς αιμοδότες 

χρησιμοποιήθηκαν ως φυσιολογικοί μάρτυρες. Διάφοροι υποπληθυσμοί 
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MDSCs και Treg μελετήθηκαν μετά από σήμανσή τους με τα κατάλληλα 

αντισώματα και αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας κυτταρομετρία ροής. Η 

ανοσοκατασταλτική τους δράση εκτιμήθηκε μέσω της ανασταλτικής τους 

επίδρασης στην παραγωγή IFN-γ από ενεργοποιημένα Τ-κύτταρα. 

 

Αποτελέσματα 

Φαινοτυπικός προσδιορισμός υποτύπων MDSCs με κλινική σημασία στο 

ΜΜΚΠ και ο προγνωστικός τους ρόλος. 

Στη μελέτη εντάχθηκαν 110 ασθενείς. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 68 

έτη. Στην πλειοψηφία τους ήταν άρρενες (84.5%). Το 51.8% είχαν 

αδενοκαρκίνωμα και το 74.5 % είχαν νόσο σταδίου IV. Δείγματα αίματος από 

19 υγιείς αιμοδότες χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες (controls). 

 

Για το φαινοτυπικό χαρακτηρισμό των MDSCs χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 

11 δείκτες. Συνοπτικά, τρεις νέοι υποπληθυσμοί MDSCs ταυτοποιήθηκαν 

στους ασθενείς με ΜΜΚΠ, δυο μονοκυτταρικής 

[CD14
+
CD15

−
CD11b

+
CD33

+
HLA-DR

−
Lin

−
 (CD15

−
M-MDSCs) και ο 

CD14
+
CD15

+
CD11b

+
CD33

+
HLA-DR

−
Lin

−
 (CD15

+
 M-MDSCs)] και ένας 

κοκκιοκυτταρικής προέλευσης [CD14
−
CD15

+
CD11b

+
CD33

+
HLA-DR

−
Lin

− 

(G-MDSCs)]. Αυτοί οι πληθυσμοί ήταν αυξημένοι στο περιφερικό αίμα των 

ασθενών συγκριτικά με τους φυσιολογικούς αιμοδότες [(CD15
+
 M-MDSCs, 

3.5 ± 0.5% έναντι 0.5 ± 0.2%, p≤ 0.0001), (CD15
−
 M-MDSCs, 5.2 ± 0.5% 

έναντι 3 ± 0.8%, p= 0.04) και (G-MDSCs, 2 ± 0.5% έναντι 0.1 ± 0.02%, 

p≤0.0001)]. Εντούτοις, η διαφορά στη συχνότητα των MDSCs μεταξύ των 

ασθενών με νόσο σταδίου ΙΙΙ και εκείνων με νόσο σταδίου IV δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική. Με βάση την καλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία, οι 

ασθενείς που εμφάνισαν πρόοδο νόσου (PD) είχαν υψηλότερα επίπεδα Μ-

MDSCs προ της έναρξης της θεραπείας (CD14
+
CD15

+
HLA-DR

−
Lin

−
: 1.1 ± 

0.3%, CD14
+
CD15

−
HLA-DR

−
Lin

−
: 5.5 ± 1.1%) συγκριτικά με τους ασθενείς 

που ανταποκρίθηκαν (CR, PR και SD) στην θεραπεία (0.6 ± 0.07%, p=0.02 

και 2.9 ± 0.3%, p=0.02 αντίστοιχα). «Φυσιολογικά» επίπεδα των CD15
+
 Μ-

MDSCs (εντός του 90% των επίπεδων των φυσιολογικών αιμοδοτών) προ της 

έναρξης της θεραπείας συσχετίσθηκαν με μεγαλύτερο διάστημα επιβίωσης 

χωρίς πρόοδο νόσου (PFS) και μεγαλύτερη συνολική επιβίωση (OS), 
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συγκριτικά με τα αυξημένα επίπεδα (10.87 έναντι 5.3 μήνες, p=0.005 και 12.9 

έναντι 7.1 μήνες, p=0.008, αντίστοιχα). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση 

διακύμανσης της επιβίωσης, τα υψηλά επίπεδα CD15
+
 Μ-MDSCs προ της 

έναρξης της θεραπείας ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας πτωχής 

επιβίωσης (για το PFS: HR = 2.41, 95% CI: 1.37–4.24, p=0.002 και για το OS: 

HR = 2.35, 95% CI: 1.25–4.41, p=0.008). Τέλος, επιβεβαιώθηκε ότι αυτοί οι 

υποπληθυσμοί MDSCs είναι λειτουργικοί και καταστέλλουν την παραγωγή 

IFN-γ από ενεργοποιημένα CD3
+
 T κύτταρα. 

 

Επίδραση της θεραπείας στα επίπεδα των MDSCs στο περιφερικό αίμα των 

ασθενών με ΜΜΚΠ 

Στην ανάλυση αυτή εντάχθηκαν συνολικά 46 ασθενείς, 33 στο σκέλος της 

χημειοθεραπείας και 13 στο σκέλος της χημειοθεραπείας με bevacizumab. Η 

μέση ηλικία των ασθενών ήταν 68 έτη. Στην πλειοψηφία τους ήταν άνδρες 

(85%). Μετά από 3 κύκλους χημειοθεραπείας το 24% των ασθενών εμφάνισε 

PR, το 67% SD και τέλος το 9% PD.  

 

Συνολικά, η χημειοθεραπεία δεν είχε κάποια ομοιόμορφη, καθολική επίδραση 

στον αριθμό των διαφόρων μονοκυτταρικών (M-) και κοκκιοκυτταρικών (G-) 

υποπληθυσμών MDSCs στο περιφερικό αίμα των ασθενών με ΜΜΚΠ. 

Εντούτοις, τρεις κύκλοι χημειοθεραπείας σε συνδυασμό με bevacizumab 

οδήγησαν σε στατιστικά σημαντική μείωση του αριθμού των G-MDSCs 

συγκριτικά με τα σχήματα που δεν περιελάμβαναν bevacizumab (μέση 

μεταβολή στη συχνότητα των G-MDSCs, θεραπεία με bevacizumab έναντι 

θεραπείας χωρίς bevacizumab: -0.68±0.34% έναντι 0.69±0.38%, αντίστοιχα, 

p=0.0086). Επίσης, μετά από τρεις κύκλους θεραπείας οι ασθενείς που 

εμφάνισαν PD είχαν αυξημένα επίπεδα όλων των υποπληθυσμών των MDSCs 

συγκριτικά με τους ασθενείς που ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία. Μία άλλη 

ενδιαφέρουσα παρατήρηση από τη μελέτη αυτή ήταν ότι, μετά από 3 κύκλους 

θεραπείας, οι ασθενείς που παρουσίασαν PD είχαν στατιστικά σημαντική 

αύξηση των επιπέδων των CD15
+
 M-MDSCs, σε σχέση με τα επίπεδα προ της 

έναρξης της θεραπείας (p=0.03). Τέλος, η θεραπεία δεν επηρέασε την 

ανοσοκατασταλτική λειτουργία των κυττάρων. 
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Φαινοτυπικός προσδιορισμός Treg με κλινική σημασία στο ΜΜΚΠ και ο 

προγνωστικός τους ρόλος. 

Στη μελέτη αυτή αναλύθηκαν δείγματα περιφερικού αίματος από 156 

ασθενείς με ΜΜΚΠ. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 62 έτη και στην 

πλειοψηφία τους ήταν άρρενες (82.1%). Το 57.6% είχαν αδενοκαρκίνωμα και 

το 82.1% είχαν νόσο σταδίου IV. Δείγματα αίματος από 31 υγιείς αιμοδότες 

χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες (controls). 

 

Για το φαινοτυπικό χαρακτηρισμό των Treg χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 9 

δείκτες. Τα επίπεδα των CD4
+
CD25

+
 Treg στο περιφερικό αίμα των ασθενών 

ήταν αυξημένα συγκριτικά με τους φυσιολογικούς δότες (24.81 ± 1% έναντι 

14.67 ± 1.5%, αντίστοιχα, p=0.0002). Ανάλογα με το στάδιο ενεργοποίησης 

και διαφοροποίησής τους, τρεις υπότυποι των CD4
+
 Treg (naive, effector και 

terminal effectors) μελετήθηκαν. Ασθενείς με PD, ως καλύτερη ανταπόκριση 

στη θεραπεία πρώτης γραμμής, είχαν στατιστικά σημαντικά αυξημένη 

συχνότητα naive Treg (CD25
high

CD127
–/low

CD152
–
FoxP3

low
CD45RO

–
) 

συγκριτικά με τους ασθενείς που ανταποκρίθηκαν (CR, PR και SD) στη 

θεραπεία (3.17 ± 0.58% έναντι 0.81 ± 0.33%, αντίστοιχα, p=0.003). Επιπλέον, 

τα αυξημένα (άνω του 90% των επίπεδων στους φυσιολογικούς αιμοδότες) 

επίπεδα των naive CD4
+
Treg προς της έναρξης της θεραπείας συσχετίστηκαν 

με πτωχότερη OS συγκριτικά με τους ασθενείς στους οποίους τα επίπεδα των 

κυττάρων ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων (OS: 18.37 έναντι 40.47 μήνες, 

αντίστοιχα, p=0.039). Oι ασθενείς με υψηλά επίπεδα των effector CD4
+ 

Treg 

(CD25
high

CD127
low

CD152
+
FoxP3

+
CD45RO

+
) προ της έναρξης της θεραπείας 

είχαν μικρότερο PFS (6.8 έναντι 8.53 μήνες, p=0.046) και OS (5 έναντι 15.37 

μήνες, p=0.037). Αντιθέτως, ασθενείς με PD, ως καλύτερη ανταπόκριση στη 

θεραπεία, είχαν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά terminal effector 

Treg (CD25
high

CD127
–
CD152

+
FoxP3

+
CD45RO

+
) (PD έναντι CR+PR+SD: 

7.48 ± 1.27% έναντι 14.08 ± 2.74%, αντίστοιχα, p=0.04). Μάλιστα, υψηλά 

επίπεδα των terminal effector Treg, προ της έναρξης της θεραπείας, 

συσχετίσθηκαν με αυξημένο PFS (16.2 έναντι 7.5 μήνες αντίστοιχα, p=0.03) 

και OS (μη προσδιορισμένη έναντι 12.63 μήνες, αντίστοιχα, p=0.049). Στην 
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πολυπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης της επιβίωσης η υψηλή συχνότητα 

των naïve Tregs στο περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ ήταν ανεξάρτητος 

προγνωστικός παράγοντας πτωχής OS (HR= 8.632, 95% CI: 2.226-33.468, 

p=0.002). Τέλος, διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένοι υποπληθυσμοί Treg, 

ανεξάρτητα από το στάδιο ενεργοποίησης τους και διαφοροποίησης τους, 

είναι λειτουργικοί και καταστέλλουν την παραγωγή IFN-γ από 

ενεργοποιημένα CD4
+
 T κύτταρα. 

 

Επίδραση της θεραπείας στα επίπεδα των Treg υποτύπων στο περιφερικό αίμα 

ασθενών με ΜΜΚΠ. 

Συνολικά αναλύθηκαν 46 ασθενείς με ΜΜΚΠ, οι ίδιοι ασθενείς που 

αναλύθηκαν για την επίδραση της θεραπείας στα MDSCs. Από αυτούς 

ελήφθη αίμα προ της χορήγησης και μετά από 3 κύκλους θεραπείας. 

 

Συνολικά, η θεραπεία δεν οδήγησε σε στατιστικά σημαντική μεταβολή των 

επιπέδων των CD4
+
CD25

high
CD127

−
CD152

+
FoxP3

+ 
Treg στο περιφερικό 

αίμα των ασθενών. Ωστόσο, μετά από 3 κύκλους θεραπείας οι ασθενείς που 

έλαβαν bevacizumab είχαν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα 

CD4
+
CD25

high
CD127

−
CD152

+
FoxP3

+
 Treg συγκριτικά με τους ασθενείς που 

δεν έλαβαν bevacizumab (ποσοστά μετά από 3 κύκλους θεραπείας, θεραπεία 

με bevacizumab έναντι θεραπείας χωρίς bevacizumab: 14.81 ± 4.615% έναντι 

36.44 ± 4.506%, p=0.0058). Ειδικότερα για τα naive Treg, μετά από 3 

κύκλους θεραπείας, οι ασθενείς που είχαν λάβει bevacizumab είχαν 

στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα κυττάρων συγκριτικά με τους 

ασθενείς που δεν έλαβαν bevacizumab (ποσοστά naive Treg μετά από 3 

κύκλους θεραπείας, θεραπεία με bevacizumab έναντι θεραπείας χωρίς 

bevacizumab: 0.6273 ± 0.345% έναντι 3.44 ± 1.076%, p=0.019). Μάλιστα, η 

χημειοθεραπεία χωρίς την προσθήκη bevacizumab συσχετίσθηκε με 

στατιστικά σημαντική αύξηση των επιπέδων των naive Treg στο περιφερικό 

αίμα των ασθενών (ποσοστά naive Treg προ και μετά από 3 κύκλους 

θεραπείας χωρίς bevacizumab: 1.456 ± 0.353% έναντι 3.44 ± 1.076% 

αντίστοιχα, p=0.045). Για τα effector Treg δεν παρατηρήθηκε κάποια 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ασθενών που έλαβαν ή δεν έλαβαν 

bevacizumab (μέση μεταβολή στα ποσοστά των effector Treg, θεραπεία με 
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bevacizumab έναντι θεραπείας χωρίς bevacizumab: 0.3818 ± 1.54% έναντι      

-1.59 ± 3.2%, p=0.49). Τέλος, μετά από 3 κύκλους θεραπείας οι ασθενείς που 

έλαβαν bevacizumab είχαν χαμηλότερα επίπεδα terminal effector Treg 

συγκριτικά με τους ασθενείς που δεν έλαβαν bevacizumab (ποσοστά terminal 

effector Treg μετά από 3 κύκλους θεραπείας, θεραπεία με bevacizumab έναντι 

θεραπείας χωρίς bevacizumab: 7.3 ± 2.958% έναντι 15.72 ± 3.128%, 

p=0.059).  

 

Συμπέρασμα 

Συμπερασματικά, η παρούσα διδακτορική διατριβή περιγράφει σαφώς, 

φαινοτυπικά και λειτουργικά, διακριτούς υποπληθυσμούς MDSCs και Treg με 

προγνωστική αξία, στο περιφερικό αίμα ασθενών με ΜΜΚΠ. Η 

ποσοτικοποίηση της συχνότητάς τους στο περιφερικό αίμα αναδείχθηκε ως 

ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας επιβίωσης των ασθενών, ενισχύοντας 

τις προοπτικές της κλινικής χρησιμότητας του συγκεκριμένου βιοδείκτη. Η 

επιλεκτική στόχευση συγκεκριμένων υποπληθυσμών MDSCs και Treg μέσω 

της θεραπείας με bevacizumab παρέχει ενδείξεις αφενός για την 

ανοσοτροποιητική δράση της αντι-αγγειογενετικής θεραπείας και αφετέρου  

για την κλινική χρησιμότητά της ως ένα εργαλείο που θα περιορίσει το 

ανοσοκατασταλτικό δυναμικό σε ασθενείς με ΜΜΚΠ. Θα πρέπει να τονιστεί 

ωστόσο, ότι τα παραπάνω δεδομένα παραμένει να επιβεβαιωθούν προοπτικά 

σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες όπου θα ενταχθούν περισσότεροι 

ασθενείς, με μεγαλύτερη ομοιογένεια στον ιστολογικό τύπο και τη θεραπεία 

που λαμβάνουν και τα επίπεδα των κυκλοφορούντων MDSCs/Treg θα 

συσχετισθούν με την συχνότητά τους στη περιοχή του όγκου, όπου ασκούν 

την ανοσοκατασταλτική τους δράση. Είναι κοινός τόπος, ότι η αναβάθμιση 

της γνώσης μας για τα MDSCs και τα Treg κρίνεται θεμελιώδους σημασίας 

για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων στρατηγικών με στόχο την 

αποτελεσματική ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του «ανοσοκατασταλτικού 

δυναμικού» στο μικροπεριβάλλον του όγκου και την επιλογή ασθενών με 

ΜΜΚΠ που πιθανώς θα επωφελούνταν από την εφαρμογή μιας 

ανοσοθεραπευτικής προσέγγισης. 

 



117 
 

Abstract 

Introduction 

Lung cancer (LC) is among the most frequent type of malignancies, 

accounting for 13% of the newly diagnosed cases worldwide in 2012. Non-

small-cell lung cancer (NSCLC) represents almost 85% of the total number of 

LC diagnoses and can be further classified into different subtypes based on the 

expression of certain molecular and histological features.  

Cancer-related Inflammation has been identified as a hallmark of cancer. Host 

immune system interacts with tumor cells in a complex and paradoxical 

process that has been shown to consist of three phases: elimination, 

equilibrium and escape. During the escape phase tumor cells have acquired the 

ability to evade immune surveillance by establishing an immunosuppressive 

tumor microenvironment and begin to grow uncontrollably. A wide range of 

cytokines released by either tumor cells or other cells in the tumor stroma 

appear to disrupt the balance between the antitumor immune response and 

immune tolerance and play a crucial role in the development of potent 

immunosuppressive mechanisms by inducing immunosuppressive cells, 

including myeloid-derived suppressive cells (MDSCs) and regulatory T cells 

(Treg), in both the tumor microenvironment and the peripheral blood of cancer 

patients. 

 

Vascular endothelial growth factor (VEGF) is the principal mediator and key 

promoter of tumor angiogenesis. Recent data suggest a multifaceted inhibitory 

effect of VEGF on the development of a potent antitumor immune response. 

Mechanisms underlying the immunosuppressive capacity of VEGF have been 

found to include inhibition of maturation of dendritic cells, promotion of 

MDSCs migration and selective accumulation in tumor sites and induction of 

Treg proliferation and enhancement of their suppressive functionality. Taking 

into consideration the proposed link between VEGF and immunosuppression, 

it can be hypothesized that, the monoclonal antibody against VEGF, 

bevacizumab may be useful in reversing tumor-induced immune tolerance. 
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There is a growing body of evidence that links MDSC-, Treg- and VEGF-

induced immunosuppression to tumor development and progression. 

Accumulating data suggest that the presence of these cells in the peripheral 

blood and in the tumor microenvironment is significantly associated with the 

patients’ clinical outcome and survival. However, there is no consensus on the 

phenotypic and functional characterization of these cells in NSCLC patients. 

Furthermore, there are limited data regarding the effect of first-line 

chemotherapy, with or without anti-VEGF therapy, on the frequency and 

functionality of these cells in patients with NSCLC. The aim of this study was 

to identify, phenotypically and functionally characterize subpopulations of 

MDSCs and Treg in the peripheral blood of NSCLC patients, determine their 

frequency at diagnosis and evaluate their prognostic significance. 

Additionally, the methodology developed allowed the study of the effect of 

chemotherapy, with or without the addition of bevacizumab, on the 

functionality and the levels of circulating immunosuppressive cells 

(Treg/MDSCs) and the correlation of their changes with the clinical outcome. 

 

Patients and methods 

Peripheral blood was collected from newly diagnosed, treatment-naïve patients 

with stage IIIB/IV NSCLC before initiation of treatment, after the 3
rd

 cycle of 

chemotherapy, as well as at the time of disease progression. Blood samples 

from aged- and sex-matched healthy volunteers were used as normal controls. 

Various subpopulations of MDSCs and Treg were identified and analyzed 

using flow cytometry. Their immunosuppressive activity was assessed by 

demonstrating their inhibitory effect on IFN-γ production by activated T-cells. 

 

Results 

Phenotypic characterization of MDSCs subpopulations with clinical 

significance and their prognostic role in treatment-naïve patients with NSCLC 

A total of 110 patients were enrolled in this study. The patients’ median age 

was 68 years. Approximately, 84.5% were men, 51.8% had adenocarcinoma 

and 74.5% had stage IV disease. Briefly, three new subpopulations of MDSCs 

were identified in patients with NSCLC: two monocytic 

[CD14
+
CD15

−
CD11b

+
CD33

+
HLA-DR

−
Lin

−
 (CD15

−
M-MDSCs) and 
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CD14
+
CD15

+
CD11b

+
CD33

+
HLA-DR

−
Lin

−
 (CD15

+
 M-MDSCs)] and one 

granulocytic [CD14
−
CD15

+
CD11b

+
CD33

+
HLA-DR

−
Lin

−
 (G-MDSCs)]. The 

levels of these MDSCs subpopulations were significantly increased in the 

peripheral blood of the patients compared to healthy donors [(CD15
+
 M-

MDSCs, 3.5 ± 0.5% versus 0.5 ± 0.2%, p≤ 0.0001), (CD15
−
 M-MDSCs, 5.2 ± 

0.5% versus 3 ± 0.8%, p= 0.04) and (G-MDSCs, 2 ± 0.5% versus 0.1 ± 0.02%, 

p≤ 0.0001)]. However, the difference in the frequency of these subpopulations 

among patients with stage III disease and those with stage IV disease was not 

statistically significant. Patients who progressed after 3 cycles of treatment had 

higher M-MDSCs levels prior to initiation of treatment (CD14
+
CD15

+
HLA-

DR
−
Lin

−
: 1.1 ± 0.3% and CD14

+
CD15

−
HLA-DR

−
Lin

−
: 5.5 ± 1.1%) compared 

to those with disease control (CR, PR and SD) (0.6 ± 0.07%, p=0.02 and 2.9 ± 

0.3%, p=0.02, respectively). Moreover, MDSCs’ percentage within the 

“normal range” (levels within the 90% of the healthy controls) prior to 

initiation of therapy was associated with a longer progression-free survival 

(PFS) and overall survival (OS) compared to increased (>90% of the healthy 

controls) MDSCs’ levels (10.87 versus 5.3 months, p=0.005 and 12.9 versus 

7.1 months, p=0.008, respectively). In the multivariate analysis, increased 

frequency of circulating CD15
+
 Μ-MDSCs before treatment initiation was 

identified as an independent prognostic factor for poor survival (PFS: HR = 

2.41, 95% CI: 1.37–4.24, p=0.002 and OS: HR = 2.35, 95% CI: 1.25–4.41, 

p=0.008). Finally, it was demonstrated that these MDSCs subpopulations are 

functional and suppress the production of IFN-γ by activated CD3
+
 T cells. 

 

Effect of treatment on the MDSCs’ subpopulations in the peripheral blood of 

patients with NSCLC 

A total of 46 patients were included, 33 on the chemotherapy arm and 13 on 

the chemotherapy plus bevacizumab arm. The patients’ median age was 68 

and 85% were male. After 3 cycles of treatment, 24% of the patients 

experienced PR, 67% SD and 9% PD. 

 

Overall, chemotherapy did not appear to have a uniform or significant impact 

on the levels or the functionality of the various subpopulations of circulating 

MDSCs. However, three cycles of bevacizumab-based chemotherapy resulted 
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in a statistically significant decrease in the levels of the G-MDSCs 

subpopulation compared to regimens that did not include bevacizumab (mean 

change in percentages of G-MDSCs with the bevacizumab-based versus non–

bevacizumab-based regimens: –0.68% ± 0.34% versus 0.69% ± 0.38%, 

p=0.0086). Furthermore, after 3 cycles of treatment, patients experiencing PD 

had significantly increased levels of all three MDSCs subpopulations 

compared to the levels in patients that responded (CR+PR+SD) to treatment. 

Interestingly, patients with PD had a statistically significant increase in the 

percentage of CD15
+
 M-MDSCs compared to the pre-treatment levels 

(p=0.03). 

 

Phenotypic characterization of Treg subpopulations with clinical significance 

and their prognostic role in treatment-naïve patients with NSCLC 

A total of 156 patients with NSCLC were enrolled in this study. The patients’ 

median age was 62 years, 82.1% were male, 57.6% had adenocarcinoma and 

82.1% had stage IV disease. 

 

Briefly, the levels of CD4+CD25+ Treg were significantly increased in the 

peripheral blood of the patients compared to healthy donors (24.81 ± 1% 

versus 14.67 ± 1.5%, respectively, p= 0.0002). Depending on the stage of 

activation and differentiation, three CD4+ Treg subtypes were further 

analyzed: naive, effector and terminal effector Treg. Patients with PD as best 

response to first line treatment had increased percentage of naive Treg 

(CD25
high

CD127
-/low

CD152
-
FoxP3

low
CD45RO

–
) prior to treatment initiation 

compared to those with disease control (CR, PR and SD) (3.17 ± 0.58% versus 

0.81 ± 0.33%, respectively, p=0.003). Moreover, increased (>90% of the 

healthy controls) levels of naïve Treg at baseline were associated with 

significantly shorter OS compared to that of patients with Treg percentage 

within the normal range (levels within the 90% of the healthy controls) (OS: 

18.37 versus 40.47 months, respectively, p=0.039). Similarly, patients with 

increased levels of effector Treg(CD25
high

CD127
low

CD152
+
FoxP3

+
CD45RO

+
) 

before treatment initiation had significantly shorter PFS (6.8 versus 8.53 

months, p=0.046) and OS (5 versus 15.37 months, p=0.037) relative to that of 

patients with Treg levels within the normal range. In contrast, patients 
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experiencing PD had significantly lower levels of terminal effector Treg 

(CD25
high

CD127
-
CD152

+
FoxP3

+
CD45RO

+
) at baseline compared to those 

with disease control (PD versus CR+PR+SD: 7.48 ± 1.27% versus 

14.08 ± 2.74%, respectively, p=0.04). Moreover, increased levels of terminal 

effector Treg were associated with longer PFS (16.2 versus 7.5 months 

respectively, p=0.03) and OS (undefined versus 12.63 months, respectively, 

p=0.049). Multivariate analysis revealed that increased frequency of 

circulating naive Treg at baseline is an independent prognostic factor for poor 

OS (HR = 8.632, 95% CI: 2.226-33.468, p=0.002). Finally, it was found that, 

all the above described, Treg subpopulations, regardless of their activation and 

differentiation stage, are functional and suppress the production of IFN-γ by 

activated CD4
+
 T cells. 

 

Effect of treatment on the Treg subtypes in the peripheral blood of patients 

with NSCLC 

A total of 46 patients were included in this study, the same patients analyzed 

for the effect of treatment on MDSCs. Blood samples were obtained before 

initiation of first-line therapy and after 3 cycles of treatment.  

 

Overall, chemotherapy was not associated with a significant change in the 

levels of the CD4
+
CD25

high
CD127

−
CD152

+
FoxP3

+
 Treg, in the peripheral 

blood of the patients. However, after three cycles of bevacizumab-based 

chemotherapy, patients receiving bevacizumab had statistically significant 

decreased levels of CD4
+
CD25

high
CD127

−
CD152

+
FoxP3

+
 Treg compared to 

patients who did not receive bevacizumab (percentages after 3 cycles of 

treatment with bevacizumab-based versus non-bevacizumab-based regimens: 

14.81 ± 4.615% versus 36.44 ± 4.506%, p=0.0058). In particular, regarding 

naive Treg, patients who received 3 cycles of bevacizumab-based treatment 

had statistically significantly lower cell counts compared to patients who did 

not receive bevacizumab (naive Treg percetnage after 3 cycles of treatment, 

bevacizumab versus non-bevacizumab based treatment: 0.6273 ± 0.345% 

versus 3.44 ± 1.076%, p=0.019). In contrast, non-bevacizumab based 

chemotherapy was associated with a statistically significant increase in the 

naive Treg levels in the peripheral blood of the patients (naive Treg pre- and 
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after 3 cycles of treatment without bevacizumab: 1.456 ± 0.353% versus 3.44 

± 1.076% respectively, p=0.045). There was no statistically significant 

difference in the levels of effector Treg between patients treated with or 

without the addition of bevacizumab (mean change in effector Treg 

percentage, bevacizumab based versus non-bevacizumab based regimens: 

0.3818 ± 1.54% versus -1.59 ± 3.2%, p=0.49). Finally, after 3 cycles of 

treatment, patients treated with bevacizumab had decreased levels of terminal 

effector Treg compared to patients who did not receive bevacizumab (terminal 

effector Treg percentage after 3 cycles of treatment, bevacizumab based versus 

non-bevacizumab regimens: 7.3 ± 2.958% versus 15.72 ± 3.128%, p=0.059). 

 

Conclusions 

In conclusion, this study precisely defines, phenotypically and functionally, 

distinct MDSCs and Treg subpopulations with prognostic significance in the 

peripheral blood of patients with NSCLC. Quantification of their frequency in 

the peripheral blood has emerged as an independent prognostic factor for 

survival in patients with NSCLC, highlighting the potential clinical utility of 

the particular biomarker. The selective targeting of specific MDSCs and Treg 

subpopulations through bevacizumab-based treatment provides evidence for 

the immunomodulating effect of anti-angiogenic therapy and bevacizumab 

emerges as a promising agent in “taking the foot off the brake of 

immunosuppression”. Nevertheless, these experimental and clinical findings 

remain to be confirmed prospectively in future randomized clinical trials 

enrolling more patients with more homogeneity in the histological type, the 

disease burden and the treatment that they receive. At the same time, efforts 

should be mounted toward linking the levels of the circulating MDSCs and 

Treg with their frequency in the tumor microenvironment, where they exert 

their immunosuppressive action. Improving the understanding of the biology 

and the functionality of MDSCs and Treg is considered to be of paramount 

importance for the development of novel strategies to efficiently detect, 

quantify and, finally, target tumor-induced immunosuppression. 
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Myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) represent a heterogeneous population of cells with immunosuppressive properties and
might confer to worse prognosis in cancer patients.The presence of phenotypically newly described subpopulations of MDSCs and
their association with the clinical outcome were investigated in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients. The percentages and
correlation betweenMDSCs and distinct immune cells in the peripheral blood of 110 chemotherapy-naive patients before treatment
and healthy controls were investigated using flow cytometry. Two monocytic [CD14+CD15−CD11b+CD33+HLA-DR−Lin− and
CD14+CD15+CD11b+CD33+HLA-DR−Lin−] and a granulocytic [CD14−CD15+CD11b+CD33+HLA-DR−Lin−] subpopulations of
MDSCs were identified, expressing inducible nitric oxide synthase, and reactive oxygen species, respectively. Increased percentages
of both monocytic-MDSCs’ subpopulations were inversely correlated to dendritic/monocyte levels (𝑃 ≤ 0.04), while granulocytic-
MDSCs were inversely correlated to CD4+ T cells (𝑃 = 0.006). Increased percentages of monocytic-MDSCs were associated
with worse response to treatment (𝑃 = 0.02) and patients with normal levels of CD14+CD15+CD11b+CD33+HLA-DR−Lin−
had longer overall survival and progression free-survival compared to those with high levels (𝑃 = 0.008 and 𝑃 = 0.005,
resp.). Multivariate analysis revealed that the increased percentages of CD14+CD15+CD11b+CD33+HLA-DR−Lin− MDSCs were
independently associated with decreased progression free-survival and overall survival. The data provide evidence that increased
percentages of new monocytic-MDSCs’ subpopulations in advanced NSCLC patients are associated with an unfavourable clinical
outcome.

1. Introduction

Lung cancer is the major cause of cancer-related death
in many developed countries. Non-small cell lung cancer
(NSCLC) is the most common type (about 85%) of lung
cancer [1]. However, the overall survival (OS) of the major-
ity of patients with NSCLC receiving conventional cancer
treatment such as surgery, radiotherapy, and chemotherapy
remains low [2]. Immunotherapy is an attractive therapeutic
option that has been increasingly used against several types
of cancer targeting antigens derived from cancer cells and

enforcing patient’s immune system. Nevertheless, most of the
clinical studieswith cancer immunotherapy, so far, have failed
to demonstrate a clear clinical benefit [3].

A possible explanation is that activation of the immune
system alone is not capable of inducing a sufficient response
to therapy since othermechanisms, such as immune suppres-
sion, are involved.Therefore, combined therapies that on one
hand induce immune activation andon the other hand inhibit
suppressive mechanisms could be considered necessary to
develop an effective immunologic strategy against cancer [4].
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Table 1: Patients’ demographics.

Patients (𝑛 = 110) %
Median age

Years (range) 68 (53–89)
Sex

Male 93 84.5
Female 17 15.5

Histology
Adenocarcinoma 57 51.8
Squamous 37 33.6
Other types 16 14.6

Stage
ΙΙΙΑ/Β (noneligible for radiation) 28 25.5
IV 82 74.5

Treatment regimens
Platinum-based 86 78.3
Taxane-based + bevacizumab 15 13.6
Taxane (single agent) 5 4.5
Taxane (single agnet) + bevacizumab 4 3.6

Response to therapy
PR 25 22.7
SD 39 35.5
PD 24 21.8
NE 22 20.0

NE: nonevaluated, PR: partial response, SD: stable disease, PD: progressive
disease.

Myeloid-derived suppressor cells (MDSC) [5], T reg-
ulatory cells (Tregs) [6], and T helper 17 (Th17) cells [7]
have been characterized as suppressive cells targeting both
innate and adaptive immunity. These cells exert their sup-
pressive action through several mechanisms including the
release of inhibitory cytokines such as interleukin 10 (IL-
10) [8] and transforming growth factor-beta (TGF-𝛽) [9],
the stimulation of inhibitory cell surface components on T
cells such as programmed death-1 (PD-1) [10] and cytotoxic
T-lymphocyte-associated protein 4 (CTLA-4) [11] or by
activation of Fas/FasL pathway [12].

Among the distinct suppressor cell populations, MDSCs
play a key role. They represent a heterogeneous population
of immature myeloid cells consisting of myeloid progenitors
and precursors of macrophages, granulocytes, and dendritic
cells (DCs) which are characterized by their functional
suppressive ability [13]. Two main subpopulations of MDSCs
have been identified in humans; monocytic (M-MDSC) and
granulocytic (G-MDSC) [14]. Several suppressive functions
of MDSC have been suggested including inhibition of T
cell (CD8+ and CD4+) activation [15], DC differentiation
[16], impairment of B-cells [17], blocking natural killer (NK)
cell cytotoxicity [18], and expansion of Tregs [19]. MDSCs
are also involved in angiogenesis and metastasis through
production of matrix metallopeptidase 9 (MMP9) and TGF-
𝛽1 [20]. However, the mechanisms leading to the suppression
of the immune responses are highly dependent on the cancer’s
microenvironment [21].

In the recent years, investigation of MDSCs has spread
over most of the human solid tumors. However, there is no
consensus regarding the phenotypic characterization of these
cells since several distinct combinations of markers have
been used in different studies. Few studies have tested the
expression of MDSCs in NSCLC patients and even less have
identified them by using markers of immaturity of myeloid
and lymphoid cells such as human leukocyte antigen-DR
(HLA-DR) or Lineage according to themore recent definition
ofMDSCs [22]. It has been recently demonstrated that a gran-
ulocytic subtype (CD15+CD14−CD33+CD11b+) of MDSCs
has suppressive activity, whereas an increased number of
MDSCs (CD11b+CD14− cells) was negatively associated with
the frequency of CD8+ T lymphocytes and responsiveness to
treatment in patients with NSCLC [23]. Moreover, it has been
reported that CD33+CD11b+MDSCs, a populationwithmore
mature features, were able to suppress T cell proliferation in
NSCLC patients [24].

The aims of the current study were to identify phenotyp-
ically new subpopulations of MDSCs, strictly in immature
myeloid cells, in NSCLC patients and to correlate them with
the patients’ clinical outcome.

2. Materials and Methods

2.1. Patients and Healthy Donors. Peripheral blood in
EDTA (BD Biosciences, Europe) was obtained from 110
chemotherapy-naive NSCLC patients at the time of diag-
nosis and before the administration of any systemic or
local treatment. All patients were older than 18 years and
had not received any immunosuppressive drugs or G-CSF
injections prior to immune testing. Patients’ demographics
are presented in Table 1. All patients were diagnosed with
inoperable, locally advanced (Stage III with pleural effusion
or severe respiratory failure) ormetastatic (Stage IV)NSCLC.
The median patients’ age was 68 years, 84.5% were men,
51.8% had an adenocarcinoma, and 74.5% had stage IV
disease. All patients were treated with 4–6 cycles of platinum-
based chemotherapeutic regimen (13.6% and 78.3% with or
without bevacizumab, resp.). Eighty-eight (86.3%) patients
were evaluable for assessment of clinical outcome; the rest
of them (𝑛 = 22) either received only one chemotherapy
cycle (𝑛 = 14) because of early death or refused systemic
anticancer treatment and received only supportive care (𝑛 =
8). For controls, blood samples were collected from 19 age-
and sex-matched healthy (12 males and 7 females; age 68 ± 7
years) volunteers. All patients and controls provided awritten
informed consent and the study was approved by the ethics
and scientific committees of our Institution.

2.2. Cell Isolation and Flow Cytometry for Immunopheno-
typic Analysis of Cells. Peripheral blood from chemotherapy-
naive patients with advanced or metastatic NSCLC was cen-
trifuged; the plasma was removed and was stored at −80∘C.
Blood samples underwent red blood cell lysis using red
blood cell (RBC) lysing buffer according to the manufacturer
recommendations (BD Biosciences). Briefly, 5mL EDTA-
treated whole blood was added into a tube containing 45mL
RBC lysing buffer at room temperature. Following 20min
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incubation at room temperature, the tubes were centrifuged
at 500 g for 5min. The supernatant was discarded and the
white blood cell pellet was washed twice with 15mL flow
buffer (1% FCS, 0.01% NaN

3
in PBS; Sigma, USA) and cells

were then resuspended in flow buffer (1 × 107/mL) for
immunophenotypic analysis.

Fluorescence-active cell sorting (FACS) analysis was
performed on freshly isolated cells. White blood cells
were stained for expression of surface markers using anti-
human monoclonal antibodies conjugated to fluorochrome
against different molecules: (a) for the MDSCs subsets:
anti-CD14 PE Cy7; anti-CD15 V450; anti-CD11b FITC;
anti-CD33 Alexa 700; anti-HLA-DR APC-H7; anti-Lin
(CD3/CD4/CD16/CD56/CD19) PE, (b) for B and T cells:
anti-CD3 PE-CF594; anti-CD4 V500; anti-CD8 APC-
Cy7, anti-CD19-FITC, and (c) for DC and monocytes:
anti-CD14 PE Cy7; anti-CD11b FITC; anti-HLA-DR APC-
H7. All antibodies were purchased from BD Biosciences
(USA). Staining was performed for 30min, on ice in dark.
After washing, cells were resuspended in 0.5mL flow
buffer and a multicolour analysis was performed using an
LSRII flow cytometer (BD Biosciences). For intracellular
staining, the cells were permeabilized by BD IntraSure kit
according to manufacturers’ instructions and stained for
inducible nitric oxide synthase (iNOS)—PerCP (Santa-
Cruz, USA). Analysis of FACS data was done using FACS
Diva Software (BD Biosciences). For T-cell subset and
B cell analysis, the acquisition and analysis gates were
restricted to the lymphocyte population, whereas for
MDSC analysis, all cells, but lymphocytic mononuclear
cells, were included. CD3+/CD4+ and CD3+/CD8+ cells
were calculated as a percentage of CD3+ lymphocytes. In
an attempt to be in line with the definitions of MDSCs
that have been used in various tumors [22], we defined
and investigated the presence of CD14 and CD15 markers
strictly gated in HLA-DR and Lineage negative myeloid cells
(CD33+CD11b+HLA-DR−Lin−). MDSCs were subclassified
into two subsets: M-MDSC and G-MDSC. The M-MDSCs
expressing HLA-DR−Lin−CD33+CD11b+CD14−CD15+ or
CD15− (referred to as CD14+CD15+HLA-DR−Lin− and
CD14+CD15−HLA-DR−Lin−, resp.) and the G-MDSCs
expressing HLA-DR−Lin−CD33+CD11b+CD14+CD15− (re-
ferred to as CD14−HLA-DR−Lin− throughout the paper)
were calculated as a percentage of CD11b+CD14− and
CD11b+CD14+, respectively. Each measurement contained
100,000 events. The gating strategy for both M-MDSCs and
G-MDSCs populations is shown in Figure 1.

2.3. Reactive Oxygen Species (ROS) Detection. The intracel-
lular oxidant intensity was determined by using 5-(and-
6)-chloromethyl-2,7-dichlorodihydrofluorescein diacetate-
acetyl-ester (DCFDA; Invitrogen, USA), which is metabo-
lized to fluorescent 2-7-dichlorofluorescein (DCF) upon
oxidation. Single-cell suspensions frombloodwere incubated
in RPMI1640 medium containing 2.5 𝜇M DCFDA with/or
without 30 ng/mLPMA for 30min at room temperature. Sub-
sequently, cells were washed twice in flow buffer and stained
withMDSCmAbs and themean fluorescence intensity (MFI)
of intracellular DFC was determined by flow cytometry.

2.4. Statistical Analysis. Statistical analysis was performed
using GraphPad Prism version 6.0 (GraphPad Institute Inc,
USA). Data are presented as mean ± SEM. Differences
between groups were determined using the Mann-Whitney
nonparametric test andWilcoxonmatched-pairs signed rank
test, as stated. Spearman’s rank correlation tests were used to
assess relationships between the levels of MDSCs and other
tested immune cells types. High expression of MDSCs was
defined as the percentage of the cells above the 90%percentile
of the controls. Median OS and progression-free survival
(PFS) were estimated using the Kaplan-Meier method with
groups compared using the log-rank test. OS was defined
as the time from the study enrolment to death. PFS was
defined as the time between the enrolment and the first
date of first observation of clinical progression or death. A
univariate Cox regression analysis, with hazard ratios (HR)
and 95% confidence intervals (95% CI), was used to assess
the association between each potential prognostic factor with
OS and PFS. All variables significant on univariate analysis
were considered further in a multivariate Cox proportional
hazards regression model to evaluate the independent signif-
icance of different variables on OS and PFS. Differences and
associations were considered significant where 𝑃 < 0.05.

3. Results

3.1. Phenotypic Definition of MDSCs in the Peripheral Blood
in NSCLC Patients. Initially, we sought the MDSC sub-
populations that have been described by other groups
in NSCLC patients. Indeed, we determined the percent-
ages of CD33+CD11b+, CD14−CD11b+, CD11b+CD14−CD15+,
CD11b+CD33+CD14−CD15+, and CD14+HLA-DR−/low popu-
lation (Table 2(a)).

Next, we identified, phenotypically, two newlymonocytic
subpopulations (CD14+CD15+HLA-DR−Lin− and CD14+
CD15−HLA-DR−Lin−, resp.) and one granulocytic (CD14−
HLA-DR−Lin−) based on the expression of CD15 and
CD14 markers in the immature myeloid cell population
(CD33+CD11b+HLA-DR−Lin−) in the peripheral blood of
chemotherapy-naive NSCLC patients (Table 2(b)).

3.2. Myeloid-Derived Suppressor Cell Subsets Are Increased
in Patients with NSCLC. The percentages of CD33+CD11b+
(41.4±4% versus 24.4±5%; 𝑃 = 0.03), CD14−CD11b+ (66.1 ±
3% versus 48.02 ± 6%; 𝑃 = 0.01), CD11b+CD14−CD15+
(83.3 ± 2.3% versus 78.4 ± 4%; 𝑃 = 0.02), and
CD11b+CD33+CD14−CD15+ (40.3 ± 3% versus 21.3 ± 5%; 𝑃 =
0.01) cells were significantly increased in patients compared
to healthy donors (Figures S1(a–d) in Supplementary Mate-
rial available online at http://dx.doi.org/10.1155/2014/659294),
with an exception of the CD14+CD11b+HLA-DR−/low popula-
tionwhich did not differ (25.2± 2% versus 24.4± 6%;𝑃 = 0.2;
Figure S1(e)).

Elevated levels of M-MDSC subpopulations, defined
as CD14+CD11b+CD33+CD15+HLA-DR−Lin− (CD14+
CD15+HLA-DR−Lin−; 3.5 ± 0.5% versus 0.5 ± 0.2%;
𝑃 ≤ 0.0001) and CD14+CD11b+CD33+CD15−HLA-DR−Lin−
(CD14+CD15−HLA-DR−Lin−; 5.2 ± 0.5% versus 3 ± 0.8%;
𝑃 = 0.04), were observed in patients compared to healthy
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Table 2: Percentages of MDSCs subpopulations in NSCLC patients.

(a) Published subpopulations

MDSC subpopulations (%) (parental gate) NSCLC patients (𝑛 = 110)
Mean ± SEM Range Median

CD33+ CD11b+ (in CD11b+) 41.41 ± 2.9 0.2–97.9 40.80
G-MDSC

CD14−CD11b+ (lymphocytes excluded) 66.07 ± 3.0 0.7–99.9 74.70
CD14−CD11b+CD33+ (in CD14−CD11b+) 83.25 ± 2.3 3.6–99.9 93.65
CD14−CD15+CD33+CD11b+ (in CD14−CD15+) 40.27 ± 3.1 0.1–97.3 40.40

M-MDSC
CD14+HLA-DR−/low (in CD14+) 25.2 ± 2.1 0.8–83.2 19.01

(b) New subpopulations

MDSC subpopulations (%) (parental gate) NSCLC patients (𝑛 = 110)
Mean ± SEM Range Median

G-MDSC
CD14−CD15+CD33+CD11b+HLA-DR−Lin− (in CD14−CD15+) 1.97 ± 0.5 0–44 0.65

M-MDSC
CD14+CD15+CD33+CD11b+HLA-DR−Lin− (in CD14+CD15+) 3.55 ± 0.5 0–42 2.10
CD14+CD15−CD33+CD11b+HLA-DR−Lin− (in CD14+CD15−) 5.21 ± 0.5 0–21 3.15

M-MDSC: Monocytic Myeloid-Derived Suppressor cells; G-MDSC: Granulocytic Myeloid-Derived Suppressor cells.

donors (Figures 2(a) and 2(b)). Similarly, the levels of the
G-MDSC subpopulation (CD14−CD11b+CD33+CD15+HLA-
DR−Lin−; CD14−HLA-DR−Lin−) were significantly increased
in patients (2 ± 0.5%, 𝑛 = 102) compared to healthy controls
(0.1 ± 0.02%, 𝑃 ≤ 0.0001; Figure 2(c)).

Patients were then grouped by clinical cancer stage. The
differences between normal volunteers and patients with
stage III and stage IV solid tumours were also statistically
significant (𝑃 < 0.0001). However, the differences of
the MDSCs’ percentages between locally advanced cancer
patients (stage III) and stage IV were not significant (Figure
S2).

Subsequently, we investigated whether these subpopula-
tions are equally expanded in the peripheral blood of NSCLC
patients in NSCLC favour of one subpopulation over the
other. Indeed, the frequency of CD14+CD15−HLA-DR−Lin−
subpopulation was more prevalent (5.2 ± 0.5%) in the whole
blood of patients compared to the other two subpopulations
(CD14+CD15+HLA-DR−Lin−: 3.5 ± 0.5%, 𝑃 ≤ 0.0001, and
CD14−HLA-DR−Lin−: 2 ± 0.5%, 𝑃 = 0.0001) (Figure 2(d)).
However, there were significant positive correlations between
each MDSC subpopulation (CD14+CD15−HLA-DR−Lin−
versus CD14+CD15+HLA-DR−Lin−, Spearman 𝑟2 = 0.5,
𝑃 ≤ 0.0001; CD14+CD15−HLA-DR−Lin− versus CD14−HLA-
DR−Lin−, Spearman 𝑟2 = 0.2, 𝑃 ≤ 0.05; CD14+CD15+HLA-
DR−Lin− versus CD14−HLA-DR−Lin−, Spearman 𝑟2 = 0.3,
𝑃 ≤ 0.003) indicating that all MDSCs subtypes are equally
increased. In contrast, the percentages of all subtypes of
MDSCs did not statistically differ in the normal control
(Figure 2(d)).

3.3. ROS Production and iNOS Expression inDifferentMDSCs’
Subtypes. In order to investigate if these new subpopula-
tions of NSCLC MDSCs are functional as well as their

possible mechanisms of action, we assessed the expression
of ROS and iNOS in all of our subpopulations by flow
cytometry (Figure 3(a)). A higher frequency of both sub-
populations of M-MDSCs (CD14+CD15+HLA-DR−Lin− and
CD14+CD15−HLA-DR−Lin−) expressed iNOS [0.3 ± 0.1%,
(𝑛 = 6) and 0.4 ± 0.2%, (𝑛 = 6), resp., 𝑃 < 0.02]
in NSCLC patients compared to normal controls [0.002 ±
0.001%, (𝑛 = 6) and 0.02 ± 0.017%, (𝑛 = 6), resp.]. In contrast,
neither NSCLC patients nor healthy controls did have iNOS-
expressing CD14−HLA-DR−Lin− MDSCs (Figure 3(b)). The
expression levels of iNOS, as determined by mean fluo-
rescence intensity (MFI), were also higher only in NSCLC
CD14+CD15+HLA-DR−Lin− [453 ± 99, (𝑛 = 6); 𝑃 < 0.03]
compared with healthy donors [75±50, (𝑛 = 6); Figure 3(c)].

Next, we assessed ROS levels in M-MDSCs and
G-MDSCs subpopulations by measurement of 2-7-
dichlorofluorescein (DCF) (Figure 3(d)). Even though the
percentage of G-MDSCs (CD14−HLA-DR−Lin−-) producing
ROS was numerically higher in patients compared to other
subpopulations and healthy controls, this difference could
not reach statistical significance (Figure 3(e)). However,
in patients, the levels of ROS production by G-MDSCs
following PMA stimulation was significantly higher [1 ± 0.03,
(𝑛 = 6), 𝑃 < 0.005] than the healthy controls’ G-MDSCs
[0.6 ± 0.08, (𝑛 = 6); Figure 3(f)].

3.4. Percentages of CD4+ T Cells, Dendritic Cells/Monocytes
in Treatment-Naive NSCLC Patients. Phenotypic analysis of
other immune cells demonstrated a decrease in the percent-
ages of CD3+CD4+ T helper cells (36 ± 2.1% versus 58.7 ±
4.5%, 𝑃 ≤ 0.0001), CD14+CD11b+ monocytes (18.8 ± 1.7%
versus 34.4 ± 4.6%, 𝑃 ≤ 0.0004), and mature CD14+HLA-
DR+ DC (47.6 ± 2.6% versus 63.1 ± 5.2, 𝑃 = 0.015) in NSCLC
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Figure 1: Phenotypic analysis of MDSC subpopulations in NSCLC patients. Representative dot plots, as well as the gating strategy for
identification and quantification of MDSCs. Arrows indicate the sequence of gating. The gates for each dot plot and histogram are presented
on the top of each box. The positive expression of markers compared to cells without Ab staining. Purple color represents the CD11b+CD14−
population whereas bright light green represents the CD11b+CD14+ population.

Table 3: T cells, B cells, DC/monocytes in the blood of NSCLC patients and healthy controls. Percentages of the cells in the peripheral
blood of NSCLC patients and healthy controls as obtained by flow cytometry analysis. Percentages indicated in the plots represent the
percentages of phenotypic marker expression in the parental population, which are presented in brackets. Data presented as Mean ± SEM of
the. (∗,∗∗∗,∗∗∗∗𝑃 < 0.05, 0.001, 0.0001, resp.).

Cells Healthy donors (𝑛 = 19) NSCLC patients (𝑛 = 110)
% cells ± SEM % cells ± SEM

CD3+CD4+ (in lymphocytes) 58.7 ± 4.5 36.4 ± 2.1∗∗∗∗

CD3+CD8+ (in lymphocytes) 20.1 ± 2 20.6 ± 1.2
CD19+ (in lymphocytes) 7.40 ± 0.9 8.20 ± 0.8
CD11b+CD14+ (lymphocytes excluded) 34.4 ± 4.6 18.8 ± 1.7∗∗∗

CD14+HLA-DR+Lin− (CD14+ cells) 63.1 ± 5.2 47.6 ± 2.6∗

patients compared to normal controls. On the contrary, there
was no difference in the expression of CD19+ B cells (8.2 ±
0.8% versus 20.1 ± 2%, 𝑃 = 0.6) and CD3+CD8+ cytotoxic T
cells (20.6 ± 1.2% versus 7.4 ± 0.9%, 𝑃 = 0.9; Table 3).

3.5. Relationship between MDSC Subpopulations and Other
Immune Cells. Further analysis revealed that the percentage
of both subpopulations of M-MDSCs, but not of G-MDSCs
subpopulation, was inversely correlated with DC/monocytes
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Figure 2:M-MDSCandG-MDSC subpopulations inNSCLCpatients andnormal controls. Percentage ofmonocytic (a), (b), and granulocytic
(c) subpopulations ofMDSCs in whole blood. Each point corresponds to an individual patient or healthy controls.Themedians, 75 percentile
(box), and max and min (whiskers) are represented. P values are determined by Mann-Whitney test (d). Comparison of the percentages
betweenMDSCs subpopulations in the whole blood of the patients. Percentages indicated in the plots represent the percentages of phenotypic
marker expression in the parental population, which are presented inside the brackets. The bars denote mean values ± SEM and the 𝑃 values
are determined by Wilcoxon matched-pairs signed rank test.

percentages (CD14+CD15+HLA-DR−Lin− versus DC/mon-
ocytes: Spearman 𝑟2 = −0.3, 𝑃 ≤ 0.001; CD14+CD15−HLA-
DR-Lin− versus DC/monocytes: 𝑟2 = −0.201, 𝑃 ≤ 0.04).
Moreover, the G-MDSCs subpopulation, but not the M-
MDSCs subpopulations, was inversely correlated with the
levels of CD4+ T cells (CD14−HLA-DR-Lin− versus CD4+ T:
𝑟2 = −0.3, 𝑃 = 0.006).

3.6. Response to Treatment according to Baseline Immunologi-
cal Parameters. Patients with progressive disease (PD) upon
front-line chemotherapy had significantly increased percent-
ages of both M-MDSC subpopulations of (CD14+CD15+
HLA-DR−Lin−: 1.1 ± 0.3%; CD14+CD15−HLA-DR−Lin−: 5.5
± 1.1%) compared to those with disease control (DiC) (0.6 ±
0.07%, 𝑃 = 0.02; 2.9 ± 0.3%; 𝑃 = 0.02, resp.; Figures 4(a)
and 4(b)). In contrast, the G-MDSCs did not correlate with
the response to treatment (PD versus DiC: 1.1 ± 0.2% versus
0.6 ± 0.07%, 𝑃 = 0.3, resp.; Figure 4(c)).

Assuming increased levels of MDSCs those that were
over the 90% percentile of the controls (outliers excluded)
patients were dichotomized into those with above normal
range of MDSC percentage (high expression > 2.2%) and
those within the normal range (≤2.2%). The detection of
CD14+CD15+HLA-DR−Lin− MDSCs within the normal lev-
els at baseline was associated with longer PFS and OS com-
pared to those with high levels (10.87 versus 5.3 months 𝑃 =
0.005 and 12.9 versus 7.1 months, 𝑃 = 0.008, resp.; Figure 5).
On the other hand, neither the levels of CD14+CD15−HLA-
DR−Lin− nor CD14−HLA-DR−Lin− subpopulation corre-
lated with the clinical outcome of the patients.

3.7. Correlation of M-MDSC Levels with the Patients’ Clinical
Outcome. Univariate analysis revealed that high expres-
sion of CD14+CD15+HLA-DR−Lin− M-MDSCs (𝑃 =
0.003) and disease stage (𝑃 = 0.03) significantly cor-
related with decreased PFS whereas only high expression
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Figure 3: Representative histograms of flow cytometry analysis of (a) iNOS and (d) intracellular oxidative stress by the DCF method.
Percentages of (b) iNOS and (e) ROS producing cells from healthy and NSCLC patients. Intracellular levels of (c) iNOS and (f) ROS in
all tested subpopulations. The data are the mean fluorescence intensity (MFI). Intracellular ROS levels in subpopulations of MDSCs before
and after PMA stimulation. Green bars, healthy controls; red bars, NSCLC patients. The gates for each dot plot and histogram are presented
on the top of each box. The positive expression of markers is compared to cells without Ab staining. Colours in histograms represent the
different subpopulations; pink colour, CD11b+CD14+CD15+CD33+HLA-DR−Lin− population; black colour, CD11b+CD14+CD15−CD33+HLA-
DR−Lin−, and bright blue, CD11b+CD14−CD15+CD33+HLA-DR−Lin−. Percentages indicated in the plots represent the percentages of
phenotypic marker expression in the parental population, which are presented inside the brackets. The data are represented as the mean ±
SEM and the 𝑃 values are determined by Mann-Whitney test.
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Figure 4: Response to 1st line treatment in patients according to the MDSC expression at baseline. The percentages of both monocytic (a)
and (b), but not the granulocytic (c), subpopulations of MDSCs were increased in patients with disease progression (PD) compared to those
with disease control after therapy. Each point corresponds to an individual patient or healthy controls. The medians, 75 percentile (box), and
max and min (whiskers) are represented. Groups were compared by Mann-Whitney test.

of CD14+CD15+HLA-DR−Lin− M-MDSCs was significantly
associated with decreased OS (Table 4(a)). The multivari-
ate analysis showed that high levels of CD14+CD15+HLA-
DR−Lin− M-MDSCs emerged as an independent prognostic
factor for decreased PFS (HR = 2.41; 95% CI, 1.37–4.24, 𝑃 =
0.002) and OS (HR = 2.35; 95% CI, 1.25–4.41, 𝑃 = 0.008;
Table 4(b)).

4. Discussion

Nowadays, it is widely accepted that there are distinct
tumor-mediated mechanisms observed in cancer patients
and impede the adequate immune response against tumor
cells. Among them, MDSCs play a crucial role and their
importance is a subject of extensive investigation. Phenotypic
and functional heterogeneity of these cells creates many
difficulties in the identification ofMDSCs in humans. Studies
in cancer patients with different tumor types suggest var-
ious MDSCs definitions based, mainly, on the expression
of CD33, CD11b, and CD15 molecules and by the absence
or low levels of the HLA-DR molecule [22]. Two major

subtypes of MDSCs have been described in humans, the
M-MDSCs that express predominantly the CD14 molecule
and the G-MDSCs that express CD15 molecule. In prostate
cancer [25] and melanoma patients [26], increased levels of
CD14+CD11b+HLA-DRlow/−M-MDSCs have been associated
with poor immune response to an antitumor vaccine. In addi-
tion, high percentages of CD14+HLA-DR−/low M-MDSCs
in patients with hepatocellular carcinoma were shown to
induce the production of CD4+CD25+Foxp3+ regulatory T
cells [19]. On the other hand, in patients with renal cell
carcinoma, an increased expression of a G-MDSC subtype
was detected [27], whereas other studies in colon carcinoma
andmelanoma have shown increased levels of both G-MDSC
and M-MDSC subtypes [28]. Recent reports in NSCLC have
defined MDSCs as CD33+CD11b+ [24], CD14−CD11b+ [23],
CD15+CD14−CD33+CD11b+ [23], CD14+HLA-DR−/low [29],
and CD15−CD14+CD33+CD11b+ [30] cells.

In the current study, we investigated all the above
mentioned subpopulations of MDSCs in patients with
NSCLC and we confirmed that many of them were
significantly increased compared to the healthy control
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Figure 5: Kaplan-Meier plots of OS and PFS in patients according to the percentages of monocytic subpopulation (CD14+CD15+
CD11b+CD33+HLA-DR−Lin−) of MDSCs before any systemic treatment. Comparison of (a) progression-free survival (PFS) and (b) overall
survival (OS) between normal (≤2.2%) and increased (>2.2%) percentages of CD14+CD15+CD11b+CD33+HLA-DR−Lin−MDSC.

Table 4: Univariate and multivariate analysis for PFS and median OS for NSCLC patients.

(a) Univariate analysis

Hazard ratio (95% CI) 𝑃 value
PFS

Age (≥70 vs <70) 1.628 (0.958–2.765) 0.072
Gender (male vs female) 1.817 (0.723–4.566) 0.204
Histology (Non-Adeno vs Adeno) 1.075 (0.632–1.828) 0.789
Stage (IV vs IIIA/IIIB) 2.150 (1.078–4.288) 0.030
CD14+CD11b+CD33+CD15+HLA-DR−Lin− (above vs below 90% of controls) 2.343 (1.331–4.124) 0.02
CD14+CD11b+CD33+CD15−HLA-DR−Lin− (above vs below 90% of controls) 1.076 (0.458–2.526) 0.866
CD14−CD11b+CD33+CD15+HLA-DR−Lin− (above vs below 90% of controls) 1.115 (0.603–2.063) 0.729

OS
Age (≥70 vs <70) 1.516 (0.849–2.708) 0.160
Gender (male vs female) 2.553 (0.792–8.233) 0.117
Histology (Non-Adeno vs Adeno) 1.006 (0.562–1.800) 0.984
Stage (IV vs IIIA/IIIB) 2.060 (0.947–4.481) 0.068
CD14+CD11b+CD33+CD15+HLA-DR−Lin− (above vs below 90% of controls) 2.349 (1.252–4.407) 0.008
CD14+CD11b+CD33+CD15−HLA-DR−Lin− (above vs below 90% of controls) 1.697 (0.521–5.527) 0.344
CD14−CD11b+CD33+CD15+HLA-DR−Lin− (above vs below 90% of controls) 1.071 (0.556–2.063) 0.836

(b) Multivariate analysis

Hazard ratio (95% CI) 𝑃 value
PFS

Stage (IV vs IIIA/IIIB) 1.838 (0.918–3.680) 0.086
CD14+CD11b+CD33+CD15+HLA-DR−Lin− (above vs below 90% of controls) 2.408 (1.368–4.241) 0.002

OS
CD14+CD11b+CD33+CD15+HLA-DR−Lin− (above vs below 90% of controls) 2.349 (1.252–4.407) 0.008
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(Figures S1(a–d)). Interestingly, it is demonstrated,
for the first time, the presence of two monocytic
CD14+CD11b+CD33+CD15+HLA-DR−Lin− and CD14+
CD11b+CD33+CD15−HLA-DR−Lin− and a granulocytic
CD14−CD11b+CD33+CD15+HLA-DR−Lin− subpopulation
of MDSCs associated with the clinical outcome in NSCLC
patients (Table 4), although there was no difference in
the frequency of the distinct subpopulations of MDSCs
according to the histology, stage, and subsequent
chemotherapy treatment (data not shown). The M-MDSC
subpopulations were the predominant subtypes, as they were
markedly increased compared to G-MDSC in contrast with
the data coming from preclinical studies which reported that
the G-MDSC subtype was predominant in tumor-bearing
mice [31]. However, Movahedi et al. showed that both
subtypes were equally increased in mice bearing T cell
lymphoma [32]. This observation seems to indicate that
regulation of MDSCs differentiation can be tumor-driven
by taking into consideration that different tumor-factors
are released in different cancer types [32]. Therefore, the
significance of the increased levels of M-MDSCs over
the granulocytic subtype in NSCLC needs to be further
investigated by a direct comparison of their expression in
distinct cancers.

Several studies have suggested a negative impact of
MDSC in the effector cells of the immune system of cancer
patients, including NK cells [33], DCs, both lymphocytic
populations (CD4+ andCD8+ T cells), B cells, andmonocytes
[34, 35]. Indeed, in the present study a dramatic reduction
in the numbers of mature DC (CD14+HLA-DR+), the key
regulators in the activation of lymphocyte subsets to control
or eliminate tumors, was observed. In addition, the levels of
monocytes (CD14+CD11b+), as well as of CD3+CD4+ T cells
were also found significantly decreased compared to healthy
controls. On the contrary, the levels of CD3+CD8+ cytotoxic
T cells, as well as CD19+ B cells did not differ between the
NSCLC patients and controls.Moreover, the reduced levels of
the effector cells were inversely correlated with the presence
of the MDSCs suggesting that the circulating MDSCs exert
a negative regulation on the effector immune cells. Whether
this negative regulation could be attributed to direct contact
of MDSCs and the effector cells or other underlying indirect
mechanisms such as release of cytokines is a subject of
extensive investigation.

Identification of specific prognostic/predictivemarkers in
NSCLC is of high importance in order to facilitate the selec-
tion of patients whomost likely will respond to the treatment
or even those whomight need an immune intervention. Only
few studies, so far, have provided evidence for the prognostic
and/or predictive value of the elevated levels ofMDSC in can-
cer patients. Brimnes et al. have shown increased expression
of CD14+HLA-DR−/low M-MDSC in the blood of multiple
myeloma patients at the time of diagnosis compared to
patients with disease remission [36]. Similarly, increased lev-
els of CD11b+CD33+HLA-DR−Lin−/low MDSCwere shown as
an independent prognostic factor in pancreatic, oesophageal,
and gastric cancers andwere associatedwith an increased risk
of death [37]. Recently, two clinical studies have shown that

high levels of CD14+HLA-DR−/low and CD11b+CD14−CD15+
MDSCs were negatively associated with survival in renal cell
carcinoma patients [38]. In NSCLC patients few studies have
correlated the high MDSC levels with the clinical outcome
and none of them has reported a correlation of MDSC
levels with the OS. Liu et al. [23] demonstrated that a G-
MDSC subtype (CD15+CD14−CD33+CD11b+) was negatively
associated with responsiveness to treatment. However, in
our study, the G-MDCS subpopulation did not correlate
with the clinical outcome of the patients which might be
interpreted by the fact that this subpopulation in Liu’s study
had been defined in PBMCs after Ficoll isolation. Two other
studies have correlated the increased levels of circulating
CD14+HLA-DR−/low and CD11b+CD14+S100A9+ cells with
worse PFS and response to treatment [29, 30], but none with
theOS.Moreover, all of the studies did not definedMDSCs as
strictly immature myeloid cells defined by the complete lack
of the HLA-DR and lineage molecules.

An interesting finding of the present study is that baseline
M-MDSCs levels had a clear predictive denotation since
disease progression during or after chemotherapy was cor-
related to elevated values of these cells. In our study, it is
emerged for the first time the independent predictive and
prognostic value of CD14+CD15+HLA-DR−Lin− but not the
CD14+CD15−HLA-DR−Lin− monocytic MDCSs, as revealed
by multivariate analysis. Normal levels of CD14+CD15+HLA-
DR−Lin− MDSCs at baseline were associated with a better
patients’ PFS and OS compared to patients with high levels.

A limitation of the current study is the absence of
functional data demonstrating the suppressive activity of
the newly identified subpopulations of MDSCs. This was
beyond the scope of the study which was the clarifica-
tion of new, more specific, subpopulations of MDSCs and
interestingly, their possible correlation with the patients’
clinical outcome. Several studies have clearly shown that
the immunosuppressive effect of the MDSCs is mediated
by distinct mechanisms. The function of MDSC is highly
depended on the cancer microenvironment and mediates its
suppressive activity on the immune system through multiple
mechanisms such as the production of ROS, nitric oxide
(NO), and arginase (ARG-1) and secretion of the cytokines
IL-10 and TGF-𝛽1 [21]. The activity of ROS with NO forms
peroxynitrite affects the conformational flexibility of TCR
and its interaction with peptide-MHC complex [39]. On the
other hand, ARG-1 contributes to the downregulation of the
CD3𝜁 chain expression of the T cell receptor causing T cell
arrest [27]. In the present study, we demonstrated that G-
MDSC subpopulation exerts its function by producing ROS,
while M-MDSCs work rather through expression of iNOS
(Figure 3). Apparently, further functional studies are required
for determination of specific immune suppressive activity of
these novel MDSC subpopulations.

To conclude, in the present study, for first time, three
distinct subpopulations of MDSCs were identified in NSCLC
patients, two of monocytic and one of granulocytic ori-
gin. These subsets were independently associated with the
patients’ clinical outcome and thus they could be consid-
ered as potential, predictive, and/or prognostic factors. The
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observation that their increased expression was correlated
with reduced percentages of effector cells, such as dendritic
and T- helper cells could lead to the hypothesis that their
elimination would likely restore the host’s antitumor immune
activity and consequently would improve the clinical out-
come.
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ABSTRACT

Introduction: Myeloid-derived suppressor cells (MDSCs)
are a heterogeneous population of immature cells of
myeloid origin whose expression is induced by, among
others things, vascular endothelial growth factor. We have
previously identified two monocytic and one granulocytic
MDSC subpopulations associated with the clinical outcome
in patients with non–small cell lung cancer (NSCLC). The
aim of the present study was to evaluate the effect of
chemotherapy on these MDSC subpopulations.

Methods: Circulating immune cells from 46 patients with
unresectable NSCLC were analyzed by flow cytometry
before the initiation of chemotherapy and after three cycles.
Changes in the frequencies of the MDSC subpopulations
were correlated with clinical outcome.

Results: Chemotherapy had no uniform effect on either the
number or the functionality of monocytic and granulocytic
MDSCs. However, three cycles of bevacizumab-containing
regimens significantly reduced the percentage of the
granulocytic-MDSCs compared with non–bevacizumab-
based regimens (p ¼ 0.0086). At the time of evaluation of
response, disease progression was associated with signifi-
cantly higher levels of all three MDSC subpopulations
compared with in patients with disease control. In patients
with disease progression after three cycles of chemo-
therapy, the percentage of CD15-positive monocytic MDSCs
was significantly increased compared with baseline.

Conclusions: In the peripheral blood of patientswith NSCLC,
bevacizumab-based chemotherapy significantly reduced the
levels of granulocytic MDSCs. An increase in the levels of
CD15-positive monocytic MDSCs was associated with poor
response to treatment and disease progression, providing
evidence of their clinical relevance in patients with NSCLC.
� 2016 International Association for the Study of Lung
Cancer. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

Keywords: Non–small cell lung cancer; Myeloid-derived
suppressor cells; Bevacizumab-based regimen; VEGF
Introduction
Lung cancer is among the most common tumor types,

representing 13% of newly diagnosed cancers. It is the
leading cause of cancer-related deaths, with approxi-
mately 158,040 deaths in 2015 in the United States.1

Non–small cell lung cancer (NSCLC) accounts for 85%
of all cases of lung cancer and is further classified into
several subtypes based on various molecular and histo-
logical features.2 Patients with NSCLC typically receive a
diagnosis of unresectable disease, which despite the
improvement in the available therapeutic modalities,
remains incurable.3 Although platinum-based chemo-
therapy doublets represent the standard of care for pa-
tients with unresectable locally advanced or metastatic
NSCLC,4 recent studies have demonstrated that frontline
Journal of Thoracic Oncology Vol. 11 No. 8: 1263-1272
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bevacizumab-based regimens result in limited but clini-
cally significant improvement in the survival of patients
with nonsquamous histological features.5

The fundamental role of the inflammatory process in
augmenting multiple pathways that induce tumor
growth and progression has been established.6 Multiple
compartments of the immune system interact with tu-
mor cells and host factors playing a paradoxical role, by
either preventing tumor growth through cytotoxic im-
mune surveillance or contributing to tumor proliferation
and evasion of antitumor immune responses (immune
subversion) through immunosuppression.7 Cytokines
released by tumor cells seem to play a pivotal role in the
development of potent immunosuppressive mechanisms
by inducing immunosuppressive cells, including
myeloid-derived suppressive cells (MDSCs) and regula-
tory T cells, in both the peripheral blood circulation and
the tumor microenvironment.8,9

MDSCs are a heterogeneous population of bone
marrow–originated cells containing precursors of gran-
ulocytes, macrophages, and dendritic cells that share a
common suppressive capacity in relation to both adaptive
and innate immunity. Two distinct MDSC subpopulations
have been identified in humans: a population resembling
immature granulocytes (granulocytic MDSCs [G-MDSCs])
and a population with a monocytic morphologic pattern
(monocytic MDSCs [M-MDSCs]), with distinct immuno-
suppressive properties,10,11 including inhibition of T-cell
activation,12,13 dendritic cell maturation,14 induction of
anergy of natural killer cells,15,16 and promotion of a de
novo expansion of regulatory T cells.12,17 Production of
transforming growth factor-b, secretion of interleukin-
10,18 high expression of arginase19 and reactive oxygen
species (ROS), and production of peroxynitrite by
G-MDSCs, and on the other hand, nitric oxide generation
through the activity of inducible nitric oxide synthase
(iNOS) by M-MDSCs, are among the proposed mecha-
nisms used by MDSCs to “silence” the anticancer immune
response at the tumor microenvironment.11,18–21

Recent data support a complex interplay between
vascular endothelial growth factor (VEGF) and MDSCs.
Indeed, several studies have demonstrated an inhibitory
effect of VEGF on MDSCs’ maturation toward antigen-
presenting cells.22 In vivo and in vitro analyses have
shown that VEGF released from the tumor microenvi-
ronment stimulates the mobilization of MDSCs from the
bone marrow to the peripheral blood, thus leading to
their increased expression in the peripheral blood. In
addition, VEGF contributes to their selective accumula-
tion within tumor sites.23,24 Therefore, VEGF may not
only promote tumor growth but also participate in a
suppressive process against antitumor immunity.25

Several groups have focused on the phenotypic
characterization of MDSC subpopulations with clinical
significance in NSCLC. Huang et al. delineated a fraction
of ROS-producing (CD14þ human leukocyte antigen–
antigen D–related [HLA-DR]-negative/low) MDSCs
linked with distant metastatic disease and poor response
to chemotherapy.26 Similarly, Feng et al. described a
(CD11bþCD14þS100A9þ) monocytic-MDSC subpopula-
tion exhibiting a negative impact on the survival
and responsiveness of patients with advanced NSCLC
to platinum doublets.27 In the same direction, our
group recently reported the identification of one
granulocytic (CD14–CD15þCD11bþCD33þHLA-DR–Lin–)
and two phenotypically different monocytic
(CD14þCD15–CD11bþCD33þHLA-DR–Lin– and CD14þ

CD15þCD11bþCD33þHLA-DR–Lin–) MDSC subpopula-
tions that were significantly increased in the peripheral
blood of chemotherapy-naive patients with NSCLC and
were correlated with the patients’ clinical outcome.28

However, the existing data regarding the effect of
different chemotherapy regimens on the distinct MDSC
subpopulations are sparse. In the present study we
sought to investigate the immunomodulating effect of
first-line chemotherapy with or without anti-VEGF
therapy for the aforementioned MDSC subpopulations
in patients with NSCLC.

Patients and Methods
Patients

Forty-six treatment-naive patients in whom histologi-
cally or/and cytologically confirmed, inoperable stage IIIB
and IV NSCLC was diagnosed between January 2009 and
June 2014 were enrolled in the study. All patients were
older than 18 years and treated with platinum-based
chemotherapy regimens with or without bevacizumab;
patients who had had a recent infection or had received
immunosuppressive or/and immune-enhancing drugs
such as granulocyte colony-stimulating factor before or
during the study were excluded from the study. Disease
staging at the time of diagnosis was based on the seventh
edition of the lung cancer tumor, node, and metastasis
classification and staging system,29 and tumor response to
chemotherapy was assessed using the Response Evalua-
tion Criteria in Solid Tumors (RECIST), version 1.1.30 All
patients gave their signed informed consent to participate
in the study. The study protocol complied with the Ethical
Principles forMedical Research InvolvingHuman Subjects
according to theWorldMedical Association Declaration of
Helsinki and was approved by the ethics and scientific
committees of our institution.

Detection of MDSC Subpopulations by Flow
Cytometry

Peripheral blood was obtained before initiation of
treatment, after the third cycle of chemotherapy, and at
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the time of disease progression. Baseline samples were
obtained within 2 days before administration of treat-
ment, whereas subsequent samples were obtained
immediately before the administration of the fourth
treatment cycle and within 1 week after the computed
tomography scans for response evaluation.

Freshly collected peripheral blood from
chemotherapy-naive patients with advanced or meta-
static NSCLC was subject to red blood cell lysis using
red blood cell lysing buffer according to the manufac-
turer recommendations (BD Biosciences, San Jose, CA).
White blood cells were stained for expression of surface
markers using anti-human monoclonal antibodies
conjugated to fluorochrome: anti-CD14 phycoerythrin-
cyanine dye 7, anti-CD15 V450, anti-CD11b fluorescein
isothiocyanate, anti-CD33 Alexa 700, anti–HLA-DR
Allophycocyanin-Cyanine dye 7, anti-Lin (CD3/CD4/
CD16/CD56/CD19) R-phycoerythrin, and anti–VEGF
receptor (VEGFR)-PerCP/Cy5.5. All antibodies were
purchased from BD Biosciences. Staining was performed
for 30 minutes on ice in the dark. After washing, cells
were resuspended in 0.5 mL of flow buffer and a
multicolor analysis was performed using an LSRII flow
cytometer (BD Biosciences). For intracellular staining,
the cells were permeabilized with a BD IntraSure kit
according to manufacturers’ instructions and stained
using iNOS-PerCP (Santa Cruz Biotechnology, Dallas, TX).
Analysis of fluorescence-activated cell sorting data
was performed using FACS Diva Software (BD Bio-
sciences). For MDSC analysis, all cells but lymphocytic
mononuclear cells were included. MDSCs were
subclassified into two subsets: M-MDSCs and G-MDSCs.
The M-MDSCs expressing CD14-positive CD15-negative
CD11b-positive CD33-positive HLA–DR-negative
Lin-negative and CD14-positive CD15-positive CD11b-
positive CD33-positive HLA–DR-negative Lin-negative
(referred to as CD15- M-MDSCs and CD15þ M-MDSCs,
respectively), and the G-MDSCs expressing CD14-
negative CD15-positive CD11b-positive CD33-positive
HLA–DR-negative Lin-negative (referred to as G-MDSCs
throughout this article) were calculated as a percentage
of CD11b-positive CD14-negative and CD11b-positive
CD14-positive, respectively. Each measurement con-
tained 100,000 events.
In Vitro Functional Suppression Assay
Peripheral CD14-positive and CD14-negative MDSCs

were isolated using specific magnetic microbeads
and the autoMACS system (Miltenyi Biotec, Bergisch
Gladbach, Germany). HLA–DR-negative cells were iso-
lated from erythrolysed peripheral blood by negative
selection, followed by positive selection of CD11b cells.
Finally, CD14-positive and CD14-negative fractions were
collected after incubation with anti-CD14 microbeads
(Miltenyi Biotec, Germany). The purity of the isolated cell
populations was found to be greater than 90% by flow
cytometry. Fresh T cells were isolated from patients’
peripheral blood using anti-CD3-positive microbeads and
seeded into 96-well plates at 4 � 105 cells per well. CD3-
positive T (responder) cells were activated by Dyna-
beads Human T-Activator CD3/CD28 beads (Invitrogen,
Carlsbad, CA) and interleukin-2 (100 U/mL, SigmaAl-
drich, St. Louis, MO). CD14-positive or CD14-negative
MDSCs (effector cells) were added to the wells at
different concentrations (effector cell–to–responder cell
ratios of 1:1, 0.5:1, and 0.25:1). For each patient and
assay run, controls included T cells cultured alone (0%
suppression) with and without stimulation. After a 72-
hour coculture, the supernatant was obtained by
centrifugation at 500 g for 5 minutes and the interferon-
g [IFN-g] levels were measured using enzyme-linked
immunosorbent assay (R&D Systems, Minneapolis, MN)
according to the manufacturer’s instructions.
ROS Detection
The intracellular oxidant intensity was determined by

using 5-(and-6)-chloromethyl-2’,7’-dichlorodihydro-
fluorescein diacetate acetyl ester (Invitrogen), which
is metabolized to fluorescent 2’-7’-dichlorofluorescein
upon oxidation. Single-cell suspensions from blood
were incubated in Roswell Park Memorial Institute
medium 1640 medium containing 2.5 mM 5-(and-6)-
chloromethyl-2’,7’-dichlorodihydrofluorescein diacetate
acetyl ester with/or without 30 ng/mL of phorbol myr-
istate acetate for 30 minutes at room temperature.
Subsequently, cells were washed twice in flow buffer
and stained with MDSC monoclonal antibodies; the mean
fluorescence intensity of intracellular 2’-7’-dichloro-
fluorescein was determined by flow cytometry.
Statistical Analysis
Statistical analysis was performed using GraphPad

Prism software, version 6.0 (GraphPad Software, La Jolla,
CA). Data are presented as means plus or minus the
standard error of the mean. Differences between groups
were determined using the Kolmogorov-Smirnov
nonparametric test and Wilcoxon matched-pairs signed
rank test, as stated. The Kolmogorov-Smirnov nonpara-
metric test was used to compare the mean changes in
MDSCs between treatments with different chemotherapy
regimens. High expression of MDSCs was defined as a
percentage of the cells above the 90th percentile of the
controls. Median overall survival (OS) and progression-
free survival (PFS) were estimated using the Kaplan-
Meier method and comparisons within groups were
performed using the log-rank test. OS was defined as the
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time from the study enrollment to death and PFS as the
time between the enrollment and the date of first
observation of clinical progression or death. Differences
and associations were considered significant when p was
less than 0.05.

Results
Patients’ Demographics

Patients’ demographics are listed in Table 1.
The median age of the patients was 68 years (range 46–
84) and 39 (85%) were male. All patients received
platinum-based chemotherapy and 13 (28%) also
received bevacizumab. After the administration of three
chemotherapy cycles, a partial response (PR) was ach-
ieved in 11 patients (24%) whereas 31 (67%) and four
(9%) experienced stable disease and progressive disease
(PD), respectively.
Dynamic Changes in the Percentages of
Peripheral Blood MDSCs during Treatment

The impact of chemotherapy on MDSCs was evalu-
ated in all patients by analyzing the percentages of the
three subpopulations of MDSCs after three cycles of
chemotherapy. Overall, treatment did not significantly
affect the percentages of the CD15-negative (before
treatment versus after three cycles: 5.23% ± 0.87%
versus 3.75% ± 0.51%, p ¼ 0.18) and the CD15-positive
(2.89% ± 0.53% versus 3.27% ± 0.93%, p ¼ 0.86)
Table 1. Patients’ Demographics and Clinical Characteristics

Characteristic
All Patients
(N ¼ 46)

Median age (range), y 67 (46–84)
Sex, n

Male 39 (85%)
Female 7 (15%)

Smoking status, n
Ever-smokers 40 (87%)
Active smokers 25 (54%)
Never-smokers 6 (13%)

Histological diagnosis, n
Squamous 15 (33%)
Adenocarcinoma 30 (65%)
Other 1 (2%)

Platinum-based chemotherapy regimen, n 46 (100%)
Taxanes 10 (22%)
Pemetrexed 19 (41%)
Gemcitabine 16 (35%)
Vinorelbine 1 (2%)

Response after 3 treatment cycles, n
Partial response 11 (24%)
Stable disease 31 (67%)
Progressive disease 4 (9%)
M-MDSC or G-MDSC subpopulations (1.95% ± 0.76%
versus 2.26% ± 0.76%, p ¼ 0.93). In addition, although
bevacizumab-based chemotherapy failed to demonstrate
any significant impact on the percentages of both CD15-
negative and CD15-positive M-MDSCs, there was a trend
toward a significant reduction of the percentage of the G-
MDSCs (before treatment versus after three cycles: 5.1%
± 2.5% versus 4.42% ± 2.51%, p ¼ 0.06) compared with
baseline (Table 2).

In fact, bevacizumab-based regimens significantly
reduced the percentages of the G-MDSC subpopulation
compared with the effect of non–bevacizumab-based
regimens (mean change in percentages of G-MDSCs with
the bevacizumab-based versus non–bevacizumab-based
regimens: –0.68% ± 0.34% versus 0.69% ± 0.38%,
p ¼ 0.0086 [Fig. 1]). In addition, Figure 2 demonstrates
that G-MDSCs express VEGFR on their surface (Fig. 2A)
whereas VEGFR expression on M-MDSCs is practically
negligible (p ¼ 0.006 [Fig. 2B]).

Immunosuppressive Activity of MDSCs in
Patients with Newly Diagnosed NSCLC

M-MDSCs and G-MDSCs isolated from patients with
NSCLC were cocultured with IFN-g–producing activated
CD3-positive T cells to evaluate their functional activity.
As shown in Figure 3, IFN-g secretion by activated CD3-
positive T cells was decreased in the presence of CD14-
positive or CD14-negative MDSCs in a dose-dependent
manner. In fact, G-MDSCs seem to exert a greater
Bevacizumab Group
(n ¼ 13)

Chemotherapy-Only Group
(n ¼ 33)

65 (57–72) 68 (46–84)

10 (77%) 29 (88%)
3 (23%) 4 (12%)

11 (84.6%) 29 (88%)
7 (54%) 18 (54%)
2 (15%) 4 (12%)

15 (45%)
13 (100%) 17 (52%)

1 (3%)
13 (100%) 33 (100%)
3 (23%) 7 (21%)
6 (46%) 13 (39%)
4 (31%) 12 (36%)
0 (0%) 1 (4%)

4 (31%) 7 (21%)
8 (61.5%) 23 (70%)
1 (7.5%) 3 (9%)



Table 2. Changes in the Percentages of the MDSC Subpopulations in the Peripheral Blood of Patients with NSCLC Receiving
Bevacizumab-Containing and Non–Bevacizumab-Based Chemotherapy Regimens

Cell Type

Bevacizumab Based Non–Bevacizumab Based

Before Chemotherapy
(Mean ± SEM)

After Third Cycle
(Mean ± SEM) p Value

Before Chemotherapy
(Mean ± SEM)

After Third Cycle
(Mean ± SEM) p Value

CD15þ M-MDSCs 3.35 ± 0.86 5.27 ± 2.40 0.84 2.7 ± 0.7 2.5 ± 0.6 0.97
CD15� M-MDSCs 3.98 ± 1.0 3.71 ± 0.97 0.89 5.7 ± 1.1 3.8 ± 0.6 0.16
G-MDSCs 5.1 ± 2.5 4.42 ± 2.51 0.06 0.7 ± 0.1 1.4 ± 0.3 0.68

Note: Boldface indicates statistical significance.
MDSC, myeloid-derived suppressor cell; NSCLC, non–small cell lung cancer; SEM, standard error of the mean; M-MDSC, monocytic myeloid-derived suppressor
cell; G-MDSC, granulocytic myeloid-derived suppressor cell.
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inhibitory activity on T cells than do M-MDSCs (p <

0.001). Furthermore, we observed that MDSCs isolated
from the patients treated with three cycles of chemo-
therapy retained their immunosuppressive ability.

Further evaluation of MDSCs’ functionality by
measuring the percentages of ROS-producing and iNOS-
expressing MDSCs and their mean fluorescence in-
tensities before initiation of treatment and after three
cycles of therapy could not reveal any significant dif-
ferences (Supplementary Fig. 1).

Correlation of the Dynamic Changes in the MDSC
Subpopulations during Treatment and Clinical
Outcome
1. Correlation according to response to treatment. We
further evaluated the changes in the MDSC sub-
populations during treatment after dividing our patients
into progressors (PD after three cycles of treatment)
Figure 1. Mean change in the percentages of the granulo-
cytic myeloid-derived suppressor cell (G-MDSC) subpopula-
tion. Comparison of the mean change in the percentages of
G-MDSCs in the peripheral blood of the patients after three
cycles of therapy. The decrease observed in the bevacizumab
group is significant when compared with the increase docu-
mented in the non-bevacizumab group of patients. The bars
denote mean values plus or minus the standard error of the
mean, and the p values are as determined by the
Kolmogorov-Smirnov nonparametric test. For more details
see Supplementary Table 1.
and nonprogressors (stable disease plus a PR at the
same time point). As shown in Figure 4, at the time of
evaluation of tumor response the percentages of all
three MDSC subpopulations among the patients who
experienced PD were significantly higher than the
pecentages among the nonprogressors.

However, in patients with disease progression, only
the CD15-positive M-MDSC subpopulation was signifi-
cantly increased compared with baseline (p ¼ 0.03 [see
Fig. 4A]); no correlation could be found for the G-MDSCs
and the CD15-negative M-MDSCs (see Figs. 4C and B,
respectively). Figure 5 shows the numerical changes in
the percentages of the different MDSC subpopulations
according to patients’ response to treatment.

2. Survival outcomes. Because MDSCs suppress anti-
tumor immunity and therefore have a potential detri-
mental effect on patients’ survival, we further
investigated whether the change in percentage of the
MDSC subpopulations after three cycles of chemo-
therapy could be associated with clinical outcome. No
significant difference was observed in terms of PFS and
OS between patients with an increase or a decrease in
the percentages of each distinct MDSC subpopulation
after three cycles of treatment (Supplementary Figs. 2
and 3).

Discussion
Several studies have reported that chemotherapeutic

drugs may exert an effect on the distinct compartments
of patients’ immune system, suggesting that combined
chemotherapy and immunotherapy could be an
intriguing alternative option in cancer management.31 In
addition, there has been a growing amount of evidence
over the past 15 years suggesting that the presence of
certain immune cells in the peripheral blood and in
the tumor microenvironment of patients with NSCLC
is significantly associated with clinical outcome and
survival.32–34

MDSCs represent a fundamental mediator in the im-
mune evasion of tumor cells with established prognostic



Figure 2. Vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR) expression in myeloid-derived suppressor cell (MDSC) sub-
populations. Representative histogram of flow cytometry analysis of VEGFR expression on different MDSC subpopulations (A).
The gates for the histogram are presented on the top of each box. The positive expression of VEGFR (right histogram) is
compared with cells without antibody staining (left histogram). Colors in histograms represent the different subpopulations:
purple is used for the population of CD15-positive monocytic MDSCs (M-MDSCs), light blue is used for CD15-negative M-MDSCs,
and gray is used for granulocytic MDSCs (G-MDSCs). (B) Comparison of the percentages between MDSC subpopulations
expressing the VEGFR receptor in the whole blood of the patients. Percentages indicated in the plots represent the per-
centages of VEGFR expression in the parental population, which are presented inside the brackets. The bars denote mean
values for standard error of the mean, which are as determined by the Wilcoxon matched-pairs signed rank test.
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immunosorbent assay. The experiments were performed in
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significance in the peripheral blood of patients with
cancer, including patients with NSCLC.28 However, there
are limited and controversial preclinical35–37 and clin-
ical38,39 data regarding the effect of chemotherapy on
expression of the MDSC subtypes and their immuno-
suppressive capacity in various tumor types. In colo-
rectal cancer, a different effect of the particular
chemotherapeutic regimens (FOLFOX [5 fluorouracil and
oxaliplatin]-FOLFIRI [folinic acid, fluorouracil, and iri-
notecan]) on the circulating (CD11bþCD33þHLA-DR-)
MDSCs has been observed, with no direct impact on
patients’ clinical outcome.40 Furthermore, even though
there was a strong indication of a deleterious effect of
cyclophosphamide41 and paclitaxel42 on MDSCs in
tumor-bearing mice, this was not confirmed in patients
with breast cancer43; however, in advanced pancreatic
cancer, gemcitabine and capecitabine did not exert any
inhibitory effect on Lin-negative DR-negative CD11b-
positive MDSCs.44 Apparently, the heterogeneity of
MDSCs complicates their detection and the establish-
ment of a single strategy for their eradication.

Our group has recently reported the identification of
three distinct MDSC subpopulations that were shown to
be clinically relevant in patients with NSCLC.28 In the



Figure 4. Dynamic changes in myeloid-derived suppressor cell (MDSC) subpopulations after three cycles of chemotherapy and
their correlation with tumor response. All MDSC subpopulations (A, B, and C) are significantly elevated in patients experi-
encing progressive disease (PD) after three cycles of chemotherapy. The bars denote mean values. p Values are as determined
by the Kolmogorov-Smirnov nonparametric test. Patients experiencing PD after three cycles of treatment had a statistically
significant increase in their percentage of CD15-positive M-MDSCs (A). p Values are as determined by the Wilcoxon matched-
pairs signed rank test between different time points. HLA-DR, human leukocyte antigen–antigen D–related.
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current study, we prospectively investigated the impact
of chemotherapy and anti-VEGF therapy on these MDSC
subpopulations. Our data clearly indicate that chemo-
therapy did not exert a uniform effect on the levels of the
different MDSC subpopulations, which is in agreement
with the aforementioned existing literature. In addition,
no impact on the MDSCs’ functionality was found in
terms of ROS and iNOS expression or in terms of IFN-g
production by T-cells when cocultured with MDSCs. A
potential drawback of our work is that the study popu-
lation consisted of a heterogeneous group of patients
who received various chemotherapy regimens. Different
drugs may exhibit a different effect on circulating MDSCs
and other factors, including disease burden and age, may
have a more dominant impact on circulating MDSCs’
levels or functionality.

However, it is interesting to note that the present study
demonstrated that bevacizumab–based regimens appear
to target the G-MDSC subpopulation. To our knowledge,
this is the first study investigating the impact of
bevacizumab-containing chemotherapy regimens on
MDSCs in the peripheral blood of patients with NSCLC.
Previous data on targeting VEGF signaling in circulating
MDSCs are sparse and conflicting. Although bevacizumab
was associated with a decrease in the percentage
of circulating VEGFR1þ myeloid cells in renal cell
carcinoma–bearing mice,45 this effect was not confirmed
in patients with advanced renal cell carcinoma.46 In
addition, treatment with VEGF-Trap (Aventis Phar-
amceuticals, Inc., Paris, France) antibody did not have any
influence on percentage of MDSCs in a small cohort of
patients with refractory solid tumors.47 Our data indicate
that compared with non–bevacizumab-containing regi-
mens, bevacizumab-based regimens significantly reduced
the frequency of the G-MDSC subpopulation. Indeed, it
was shown that these MDSCs express high levels of
VEGFR, providing the theoretical background for the re-
ported effect. As G-MDSCs seem to exert a greater inhib-
itory activity on T cells than do M-MDSCs (see Fig. 3), they
represent an intriguing therapeutic target and bev-
acizumab emerges as a promising agent in “taking the foot
off the brake of immunosuppression.” However, the data
of the present analysis should be interpreted cautiously,
taking into the account the small number of patients
treated with bevacizumab-based chemotherapy. Never-
theless, these observations could be considered hypoth-
esis generating and might serve as the theoretical
framework for future studies.

Consistent with the data in experimental animal tu-
mor models and in humans showing that percentage of
MDSCs correlates with clinical outcome, it was observed
that after three cycles of treatment, patients with PD had
significantly higher percentages of MDSC compared with
patients experiencing disease control (stable disease or
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PR). Notably, patients with PD had significantly
increased levels of CD15-positive M-MDSCs compared
with baseline. It was previously reported by our group
that increased percentages of this subpopulation before
initiation of treatment is an independent prognostic
factor for decreased PFS and OS.28 Therefore, it could be
hypothesized that increased expression of these cells
may serve as an indicator for poor response to treatment
and thus provide a potential biomarker to identify those
patients at higher risk for recurrence.

Nevertheless, after three cycles of treatment, there
was no significant correlation between the changes in
the percentage of the CD15-negative M-MDSC and
G-MDSC subpopulations and tumor response. As illus-
trated in Figure 5, all patients experiencing PD had an
increase in the percentage of the CD15-positive M-MDSC
subpopulation after three cycles of treatment compared
with baseline. In contrast, the changes in the percentages
of G-MDSCs and CD15-negative M-MDSCs were not
correlated with disease progression. Although these
MDSC subpopulations decreased numerically (mean
changes) in responders compared with in non-
responders, this reduction did not reach the level of
statistical significance (see Figs. 4B and C), which is in
contrast to the results of a previous study by Wang et al.
regarding CD11b-positive CD14-negative MDSCs in pa-
tients with NSCLC.48 The small number of patients who
experienced PD in our study may have contributed to the
failure to show such statistical significance. Nevertheless,
as in that study, no correlation between changes in
MDSC percentages and survival was observed, even after
neutralization of the tumor response variable. Other
factors, such as the direct antineoplastic effect of treat-
ment on tumor tissue, might play a more dominant role
in defining the final survival outcome. Thus, documen-
tation of a clear-cut association between the change in
the expression of circulating MDSC subpopulations and
the survival of patients with advanced NSCLC is still
considered a distant goal. Therefore, although there is a
strong rationale in targeting MDSCs to enhance the ef-
ficacy of immunotherapy in patients with cancer, thus far
there are no conclusive data indicating that a depletion
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of circulating MDSCs or a downregulation of their func-
tionality could essentially improve patients’ survival.

In conclusion, the data presented in this study shed
light on the effect of antineoplastic treatment on MDSC
subpopulations in patients with NSCLC. Our results
strongly suggest that the use of antiangiogenic agents
have a diverse impact on the distinct MDSC sub-
populations, as was shown with G-MDSCs. However,
these data remain to be confirmed in future studies
enrolling a group of patients that is more homogeneous in
terms of histological diagnosis, disease burden, and
chemotherapy regimens used, as the enrollment of the
patients included in our study was not in a randomized
manner. At the same time, efforts should be mounted
toward achieving a more precise definition of MDSCs
through identification of specific phenotypic markers,
utilization of functional characterization, or even use of
proteomic or genomic profiling assays to establish a
“universal language” in MDSC-related research. Upgrad-
ing our knowledge regarding MDSCs is considered crucial
in developing novel strategies to effectively detect and
target tumor-related immunosuppression and thus,
induce potent and durable anticancer immune responses.
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Prognostic value of circulating 
regulatory T cell subsets in 
untreated non-small cell lung 
cancer patients
Athanasios Kotsakis1,2,3, Filippos Koinis1,2,3, Afroditi Katsarou1,3, Marianthi Gioulbasani1,3, 
Despoina Aggouraki1,3, Nikolaos Kentepozidis3,4, Vassilis Georgoulias1,2,3 & Eleni-
Kyriaki Vetsika1,3

The role of the different circulating regulatory T-cells (Treg) subsets, as well as their correlation with 
clinical outcome of non-small cell lung cancer (NSCLC) patients is poorly understood. Peripheral blood 
from 156 stage III/IV chemotherapy-naive NSCLC patients and 31 healthy donors (HD) was analyzed 
with flow cytometry for the presence and functionality of CD4+ Treg subsets (naive, effector and 
terminal effector). Their frequencies were correlated with the clinical outcome. All CD4+ Treg subsets 
exhibited highly suppressive activity by TGF-β and IL-10 production. The percentages of naive Treg were 
found elevated in NSCLC patients compared to HD and were associated with poor clinical outcome, 
whereas the percentage of terminal effector Treg was lower compared to HD and higher levels were 
correlated with improved clinical response. At baseline, normal levels of naive and effector Treg were 
associated with longer overall survival (OS) compared to high levels, while the high frequency of the 
terminal effector Treg was correlated with longer Progression-Free Survival and OS. It is demonstrated, 
for first time, that particular CD4+ Treg subtypes are elevated in NSCLC patients and their levels are 
associated to the clinical outcome. The blocking of their migration to the tumor site may be an effective 
therapeutic strategy.

Regulatory T lymphocytes (Treg) play an important role in the homeostasis of immune system, preventing the 
development of autoimmune diseases. However, in malignant disease, they contribute to the prevalence of immu-
nosuppressive mechanisms by inhibiting the immune response against a variety of cancer cells1–3. Treg play a 
pivotal role in tumor immunology, thereby having an important impact on the outcome of cancer patients4,5. 
High levels of peripheral blood Treg prior to therapy have been associated with decreased progression-free sur-
vival (PFS) in patients with follicular lymphomas6, whereas increased levels of circulating and tumor-infiltrating 
Tregs, in patients with ovarian and non-small-cell lung cancer (NSCLC), are correlated with worse prog-
nosis and higher risk or recurrence7,8. Treg exert their suppressive function on effector T cells, namely CD4+ 
and CD8+ cells, through several distinct mechanisms including the secretion of inhibitory cytokines such as 
transforming-growth factor- β  (TGF-β ) and interleukin-10 (IL-10), the direct contact inhibition via pro-
grammed cell death-1 (PD-1), cytotoxic T lymphocyte associated antigen-4 (CTLA-4), indoleamine-pyrrole 
2,3-dioxygenase (IDO), T cell immunoglobulin and mucin domain-3 (TIM-3), Lymphocyte-activation gene 3 
(LAG-3), and adenosine-prostaglandin E2 (ADO-PGE2) pathways and via the secretion of granzymes and other 
cytolytic molecules8–11.

Multiple markers have been used to better characterize the Tregs, mainly based on their functional character-
istics. The transcription factor forkhead box P3 (FoxP3), a crucial intracellular marker, induces peripheral naive 
T cells to become regulatory T cells with immune suppressive capacity. CD127, the interleukin-7 (IL-7) receptor 
alpha, plays a vital role in T cell survival and memory phenotype12 and its low or no expression (CD127low/−) 
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has been proposed as a marker of Tregs13–15. Furthermore, the expression of CD152 antigen (CTLA-4)16, is fun-
damental for the immunosuppressive activity of Treg17. Nonetheless, there is currently no consensus regarding 
the appropriate markers that should be used to accurately characterize Treg and their subtypes. Induced Treg 
(iTreg), which have commonly the CD4+CD25high FoxP3+CD127−/low phenotype9,18, are differentiated in the 
periphery, under the influence of multiple cytokines produced by cells involved in the “inflammation process”, 
including tumor cells, and are characterized by their high suppressive function19,20. It has also been proposed 
that CD4+ Treg population could be compartmentalized into “naive”, “effector” and “terminal effector” subtype, 
bearing unique markers on their surface21, in respect to their activation and differentiation stage in the blood 
circulation. Indeed, based on the expression of CD45RO marker, three Treg subpopulations have been iden-
tified21,22.Naive Treg, defined as CD4+CD25highCD127−/lowCD152-FoxP3lowCD45RO− 23,24 express high levels of 
FoxP3 and have suppressive role25. They are less sensitive to apoptotic cell death and occur in an earlier stage 
of differentiation23. Effector Treg (CD4+CD25highCD127lowCD152+FoxP3+ CD45RO+) represent a short-lived 
terminally differentiated population, which is divided rapidly and disappears26. Terminal effector subtype 
(CD4+CD25highCD127−CD152+FoxP3+ CD45RO+) is the most efficiently suppressive subtype27,28, and repre-
sents about 20–30% of circulating Tregs26.

The data regarding the frequency and the role of circulating Treg subpopulations in NSCLC patients 
are very limited. Some studies reported significantly higher percentage of CD4+CD25+FoxP3+ Treg in 
patients with advanced/metastatic NSCLC compared to healthy donors29–32, whereas the high percentage of 
CD152+CD4+CD25high FoxP3+ Tregs correlates with more advanced stage of disease29,33. Furthermore, two 
recent studies demonstrated a prognostic value of peripheral CD4+FoxP3+Treg in stage I-III NSCLC patients34,35. 
However, all studies have focused to a relatively, general population of Treg, which differs from study to study, 
rather than the quantitative and qualitative assessment of specific Treg subtypes.

There is no consensus regarding the optimal, phenotypic characterization of Treg subtype that could be safely 
used to better identify patients with more immune suppressive profile, which, eventually, might be of great inter-
est in the era of the rapid evolvement of immunotherapy. Therefore, we sought to identify and investigate the 
frequency and functional activity of the CD4+ Treg subtypes, in NSCLC patients, particularly of three distinct 
circulating CD4+ Treg subtypes (naive, effector and terminal effector). We also correlated their frequency with 
the disease stage, the histologic subtype and the clinical outcome.

Results
Patients and Healthy Donors. Patients’ demographics are presented in Table 1. One hundred fifty-six 
chemotherapy-naive patients were enrolled in the study. All patients were diagnosed with inoperable, locally 
advanced (stage III) or metastatic (Stage IV) NSCLC and were treated with 4–6 cycles of platinum-based chemo-
therapy regimens with or without bevacizumab (12.2% and 87.8%, respectively). The median age was 62 years, 
82.1% were men, 57.6% had an adenocarcinoma, and 82.1% had stage IV disease. Eighty-eight (56.4%) patients 

Patients (n = 156) %

Median age

 years (range) 62 (47–89)

Sex

 Male 128 82.1

 Female 28 17.9

Histology

 Adenocarcinoma 90 57.6

 Squamous 49 31.4

 Other types 17 11

Stage

 Ι Ι Ι Α /Β  (non eligible for radiation) 28 17.9

 IV 128 82.1

Treatment regimens

 Platinum-based 131 84

 Taxane-based+ bevacizumab 15 9.6

 Taxane (single agent) 6 3.8

 Taxane(single agnet)+ bevacizumab 4 2.6

Response to therapy

 PR 25 16.1

 SD 39 25

 PD 24 15.4

 NE 68 43.5

Table 1.  Patients’ demographics. NE: Non-Evaluated, PR: partial response, SD: stable disease, PD: progressive 
disease.
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were evaluable for assessment of clinical outcome, while 60 patients were not clinically evaluated because of early 
death or treatment discontinuation for medical reasons. Eight patients refused any systemic treatment.

Percentage of circulating CD4+Treg subpopulations in NSCLC patients. The percentage 
of CD4+CD25+ Treg cells was significantly increased in NSCLC patients (24.81 ±  1%) compared to HD 
(14.67 ±  1.5%; p =  0.0002; Fig. 1A). Their expression remained significantly elevated compared to control group, 
regardless the tumor histology or the stage of disease (Supplementary Table S1). However, there was no signifi-
cant difference of the percentage of Treg between the different clinical stages (stage III versus IV) or histologies 
(squamous versus adenocarcinoma). In contrast, the percentage of another commonly used subpopulation, the 
CD4+CD25high, was significantly lower in patients compared to HD (0.75 ±  0.03% versus 1.23 ±  0.1%, respec-
tively; p <  0.0001; Fig. 1B), irrespectively of the stage and histology (Supplementary Table S1).

The proportion of CD4+CD25+ and CD4+CD25highTreg expressing the transcription factor FoxP3+ was, 
subsequently, analyzed. There was no significant difference between the percentages of CD4+CD25+FoxP3+ 
or CD4+CD25highFoxP3+ Treg in NSCLC patients and HDs (29.04 ±  2.8% versus 35.46 ±  6.2%; p =  0.1 and 
47.09 ±  2.8% versus 54.81 ±  5.9%; p =  0.3, respectively, Fig. 1C,D). The frequencies of both subpopulations did not 
differ between the tumor stages (Supplementary Table S2). Patients with adenocarcinoma had a significant lower 
percentage of CD4+CD25+FoxP3+ (26.22 ±  3.53%) and a numerical lower percentage of CD4+CD25highFoxP3+ 
(41.89 ±  3.74%) than HD (35.46 ±  6.23, p =  0.03 and 54.81 ±  5.9%, p =  0.13,respectively), whereas patients with 
squamous cell carcinoma had significantly higher frequencies of CD4+CD25highFoxP3+compared to patients with 
adenocarcinoma (57.44 ±  4.83% versus 41.89 ±  3.74%, p =  0.006; Supplementary Table S2).

Detection of circulating naive, effector and terminal effector Treg in NSCLC patients. Treg were 
further investigated according to their stage of activation and differentiation. Three subtypes could be identified: 
naive (CD25highCD127−/lowCD152-FoxP3lowCD45RO−), effector (CD25highCD127lowCD152+FoxP3+CD45RO+) 
and terminal effector (CD25highCD127−CD152+FoxP3+CD45RO+) Treg. The percentages of naive CD4+ Treg 
were increased in NSCLC patients compared to HD (1.6 ±  0.2% vs 1.33 ±  0.3%; p =  0.02). In contrast, no dif-
ference in the frequencies of effector Treg was found (1.21 ±  0.6% vs 4.35 ±  0.83%; p =  0.24) between the HD 
and NSCLC patients. Concerning the percentage of circulating terminal effector Treg in NSCLC patients, even 
though they were numerically lower compared to HD, no significant difference was observed (10.22 ±  1.1% vs 

Figure 1. NSCLC patients show a significant increase in CD4+CD25+ T cells compared to healthy donors. 
(A) The percentage of CD4+CD25+, (B) CD4+CD25high, (C) CD4+CD25+FoxP3+ and (D) CD4+CD25+FoxP3high 
Tregs in the peripheral blood of 156 NSCLC patients was determined by flow cytometry and compared with 31 
healthy donors (HD). The study group did not show significantly different percentage of CD4+CD25+FoxP3+ 
and CD4+CD25+FoxP3high Tregs than HD. Each point corresponds to an individual patient (red circle) or HD 
(green circle). The medians, 75 percentile (box) and max and min (whiskers) are represented. Groups were 
compared by nonparametric Kolmogorov-Smirnov test.
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11.95 ±  3.74%; p =  0.68; Fig. 2). Conversely, the terminal effector subtype was the most expanded subtype in 
comparison with naive and effector Treg subtypes (p <  0.0001; Fig. 2) in both HD and patients.

Following the above observation, we tested whether pathological type or clinical stage influenced the presence 
of these three subsets. The analysis of Treg based on histologic subtype revealed that naive Treg were decreased 
in adenocarcinoma compared to HD (1.22 ±  0.26% vs 1.33 ±  0.33; p =  0.01), while no difference was observed 
between squamous and other NSCLC subtypes and HD (Supplementary Table S3). There was no difference 
regarding the frequency of effector Treg compared to HD, in the different NSCLC subgroups (histology and 
stage). Finally, the percentage of terminal effector Treg in adenocarcinoma was significant lower compared to 
squamous histology (p =  0.0008; Supplementary Table S3). The percentages of naive and terminal effector Treg 
subtypes were not different between the variant clinical stages. However, patients with stage IV NSCLC had sig-
nificantly higher percentage (5.04 ±  0.97%) of effector Treg compared to stage III (1.15 ±  0.95%, p =  0.03) disease 
(Supplementary Table S3).

Functionality of the distinct Treg subtypes in NSCLC. In order to investigate the suppressive func-
tion of different CD4+ Treg subtypes in NSCLC patients, we assessed the secretion of the immunosuppressive 
cytokines TGF-β  and IL-10 by these cells using flow cytometry analysis (see Supplementary Fig. S2). It was 
found that all subtypes secreted both TGF-β  and IL-10. The percentage of naive Treg producing both IL-10 and 
TGF-β  was significantly lower compared to effector and terminal effector CD4+ Treg producing IL-10 and TGF-β  
(Fig. 3A–C). Moreover, the terminal effector Treg had the highest expression of IL-10, as determined by the 
median fluorescence intensity (Δ MFI), compared to naive (p =  0.03) and effector (p =  0.02) Treg. Although the 
percentage of effectors and terminal effectors Treg producing IL-10 were numerically comparable, the levels of 
the IL-10 expression were significantly higher in terminal effector Treg than in effector Treg (p =  0.02; Fig. 3A,D). 
Both effector and terminal effector Treg expressed higher amounts of TGF-β  ( =  0.007, p =  0.003; respectively 
Fig. 3C) compared to naive Treg (Fig. 3D,E). Finally, the expression levels of IL-10 in all subtypes were higher 
compared to TGF-β  levels (Fig. 3D,E).

Suppressive activity of Treg (CD4+CD25+CD127−/dim) in NSCLC cancer patients and healthy donors.  
In order to assess the suppressive ability of the above mentioned Treg subsets in NSCLC patients and HDs, iso-
lated enriched Treg of all stages of activation and differentiation (CD127−/lowCD25+CD4+) were co-cultured with 
activated CD4+ T-cells and culture supernatants were tested for IFNγ  production. Figure 3F clearly indicates that 
Treg significantly decreased IFNγ -production by activated CD4+ T-cells in a dose-dependent manner in NSCLC 
patients. Isolated CD4+ Treg (CD127−/lowCD25+CD4+) from HDs showed an equivalent suppressive capacity 
(Fig. 3F, inset).

Correlation of the different subtypes of circulating Treg with the clinical outcome. Patients 
with stage IV disease experiencing disease progression (PD) during front-line chemotherapy had significantly 
increased percentages of baseline naive Treg (CD25highCD127−/lowCD152-FoxP3lowCD45RO−; 3.17 ±  0.58%) 
compared to those who achieved disease control (DC) (0.81 ±  0.33%; p =  0.003). In contrast, baseline high levels 
of terminal effector Treg were correlated with improved clinical response (PD versus DC: 7.48 ±  1.27% versus 

Figure 2. Percentage of CD4+ Treg subtypes in NSCLC patients and healthy donors. The percentages 
of the naive Treg (green open square) were statistically increased in NSCLC patients compared to healthy 
donors (HD). In contrast, there was no significant difference between NSCLC patients and healthy donors 
in the effector (blue open square) and terminal effector (red open square) Treg subtypes. The percentage of 
terminal effector Treg was the most dominant subtype compared to the other two, in NSCLC patients. Each 
point corresponds to an individual patient or healthy donors. The p values are determined by nonparametric 
Kolmogorov-Smirnov test (between HD and NSCLC patients) and Wilcoxon matched-paired signed rank test 
between different subtypes.
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14.08 ±  2.74%; p =  0.04). Finally, effector Treg were not correlated with the response to treatment (PD versus DC: 
6.02 ±  2.1% versus 1.52 ±  0.7%; p =  0.77, Table 2).

Assuming increased levels of Treg subtypes those that were over the 95% percentile of the HD, the stage IV 
patients, who received chemotherapy, were dichotomised to those with Treg percentage above and those within 
the normal range. The detection of naive Treg in patients with normal or high levels, at baseline, did not altered 
the progression-free survival [(PFS) 6.4 vs 8.5 months; p =  0.79; Fig. 4A]. Yet, the patients with normal naive Treg 
levels achieved a significantly longer overall survival [(OS); 18.37 versus 40.47 months; p =  0.039; Fig. 4B] in com-
parison to patients with high levels. Similarly, the subgroup of patients with high percentage of effector Treg at 

Figure 3. Functionality of CD4+ Treg subtypes in NSCLC patients. Percentages of (A) IL-10+, (B) TGFβ +and 
(C) TGFβ + IL-10+-producing naive, effector and terminal effector Treg from NSCLC patients. Percentages 
indicated in the plots represent the percentages of phenotypic marker expression in the Treg subtypes. The data 
are represented as the mean ±  SEM and the P values are determined by the Wilcoxon matched-paired signed 
rank test. Intracellular levels of (D) IL-10 and (E) TGF-β  in the three Treg subtypes. Bars represent the average 
Δ MFI (median fluorescence intensity corresponded to unstained control subtracted from median fluorescence 
intensity of specific Ab). Data are presented as mean ±  SEM and the P values are determined by the Wilcoxon 
matched-paired signed rank test. (F) Inhibitory effect of Treg on CD4+ T cell in NSCLC patients and in HD 
(inset figure). IFN-γ  levels in the supernatant from co-cultures of activated (NSCLC: red open square; HD: 
green open square) or non-activated (NSCLC: red closed square; HD: green closed square) CD4+T cells with 
Treg isolated from NSCLC patients and HD detected by ELISA. The experiments were performed in duplicates. 
The data shown are of five independent experiments and represented as mean values ±  SEM and the p values 
are determined by Friedman test. CD4+ Treg subtypes; naive (CD25highCD127−/lowCD152−FoxP3lowCD45RO−); 
effector (CD25highCD127lowCD152+FoxP3+ CD45RO+) and terminal effector (CD25highCD127−CD152+ 
FoxP3+CD45RO+).

Response to 1st 
line treatment

% of Naïve CD4+ Tregs 
Mean ± SEM P value

% of Effector CD4+ Tregs 
Mean ± SEM P value

% of Terminal Effector CD4+ Tregs 
Mean ± SEM P value

PD (n =  30) 3.17 ±  0.58** 0.003 6.02 ±  2.2 0.77 7.48 ±  1.3* 0.04

Non-PD (n =  18) 0.81± 0.33 1.52 ±  0.7 14.08 ±  2.7

Table 2. Correlation of the percentage of Naive, Effector and Terminal Effector CD4+ Tregs with response 
to 1st line treatment. PD: progressive disease, Non-PD: non progressive disease, naive: CD25highCD127−/

lowCD152−FoxP3lowCD45RO−, effector: CD25highCD127lowCD152+FoxP3+CD45RO+, terminal effector: 
CD25highCD127−CD152+FoxP3+CD45RO+. (*,**PD compared non-PD; p <  0.05, 0.01, KS test).



www.nature.com/scientificreports/

6Scientific RepoRts | 6:39247 | DOI: 10.1038/srep39247

baseline had shorter PFS (6.8 vs 8.53 months; p =  0.046) and OS (5 months vs 15.37 months; p =  0.037; Fig. 4C,D) 
compared to those within normal range. In contrast, high frequency of the terminal effector Treg at baseline 
was correlated with longer PFS (16.2 vs 7.5 months; p =  0.03) and OS (undefined vs 12.63 months, respectively; 
p =  0.049; Fig. 4E,F) compared to low frequency.

Univariate analysis revealed that high baseline expression of naive Treg was significantly associated with 
decreased OS (p =  0.046). Low expression of effector Treg was significantly correlated with increased PFS 
(p =  0.032) and OS (p =  0.049), whereas low expression of terminal effector Treg was significantly associated 

Figure 4. Prognostic significance of Naive, Effector and Terminal Effector CD4+ Treg in NSCLC patients. 
Kaplan-Meier survival analysis of patients divided according to the percentages of naive, effector and terminal 
effector CD4+ Treg. Normal percentages of Naive and Effector CD4+ Treg were associated with improved  
(A,C) progression-free survival and (B,D) overall survival. In contrast, normal percentage of Terminal Effector 
CD4+ Treg was associated with both (A) shorter PFS (P =  0.0341) and (B) OS (P =  0.0492); dashed line: below 
95%, solid line: above 95% of normal control.
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with decreased PFS (p =  0.039) and OS (p =  0.05; Table 3A). Multivariate analysis revealed that high levels of 
terminal effector Treg is an independent factor associated with increased PFS (HR =  3.47; 95% CI: 1.005–11.946, 
p =  0.049) and OS (HR =  7.417; 95% CI: 1.055–52.151, p =  0.044). In contrast, high levels of naive Treg emerged 
as an independent factor associated with decreased OS (HR =  8.632; 95% CI: 2.226–33.468, p =  0.002; Table 3B).

Discussion
Although regulatory T-cells play a critical role in the maintenance of immunological homeostasis and 
self-tolerance, in cancer patients, these cells contribute to the establishment of immune suppressive conditions. 
Several groups have studied different Treg subpopulations, both in tumor microenvironment and in peripheral 
blood and they have investigated their role in solid tumors. However, there is no consensus regarding the pheno-
typic characterization of Treg. In NSCLC, little is known about the expression of different circulating subtypes of 
Treg and their contribution in the tumor development, progression, and eventually, the disease clinical outcome. 
In the current study, the expression of different subtypes of circulating Tregs, in newly diagnosed NSCLC patients 
before the administration of any systemic or local treatment, was investigated. We further analyzed the different 
subtypes of circulating Treg according to the expression of markers associated with their suppressive function, 
such as FoxP3, CTLA-4 and IL-7R alpha. Finally, we correlated the levels of the distinct subtypes with the clinical 
outcome of the patients.

Several reports in NSCLC patients have described Tregs as CD4+CD25+ 36 and have shown that this popu-
lation is elevated in comparison to healthy donors31,37,38.Therefore, we used this general phenotype as a starting 
point. The present data showed a significant 1.7-fold increase of CD4+CD25+ Treg cells compared to healthy 
donors, in accordance with previous reports31. In contrast, no difference was detected in the percentage of 
CD4+CD25+FoxP3+ Treg between the whole NSCLC population and HD, also, in agreement with a previous 
study39. However, other groups have shown increased levels of this particular subpopulation in NSCLC patients 
compared to healthy controls34,40. These contradictive results may be explained by the fact that in our study the 
HD and NSCLC patients were age-matched, whereas in the other studies the median age of the healthy donors 
was lower compared to the patients40. Pan and colleagues have shown that the increased number of Treg and the 
overexpression of FoxP3 gene are correlated to aging, as healthy elderly had a higher proportion of peripheral 
Treg compared with younger healthy donors41.

Another subpopulation of Treg (CD4+CD25high cells), that has been proposed having even higher suppres-
sive properties27, was found in significantly lower levels in NSCLC patients compared to the healthy donors 
(p <  0.0001), regardless the clinical stage or the histology. These results are contradictive to other studies in sim-
ilar patient population42,43. We further investigated whether FoxP3 could be a likely mechanism of function of 
these highly suppressive Treg, as it has been suggested in studies in other tumor types44. In the current study, 
no statistically significant differences in the percentage of CD4+CD25highFoxP3+ Treg subtype between NSCLC 

Hazard ratio (95% CI) P value

A. Univariate Analysis

PFS

 Age (< 65 vs ≥ 65) 1.637 (0.738–3.632) 0.225

 Gender (Male vs Female) 1.171 (0.486–2.820) 0.725

 Histology (Non-Squamous vs Squamous) 1.001 (0.413–2.427) 0.998

 Naive Tregs (above vs below 95% of controls) 1.502 (0.609–3.704) 0.377

 Effector Tregs (above vs below 95% of controls) 3.050 (1.104–8.429) 0.032

 Terminal Effector Tregs (below vs above 95% of controls) 2.740 (1.050–7.151) 0.039

OS

 Age (< 65 vs ≥ 65) 1.115 (0.472–2.638) 0.803

 Gender (Male vs Female) 1.559 (0.645–3.771) 0.324

 Histology (Non-Squamous vs Squamous) 1.216 (0.443–3.338) 0.704

 Naive Tregs (above vs below 95% of controls) 2.476 (1.016–6.034) 0.046

 Effector Tregs (above vs below 95% of controls) 3.357 (1.006–11.199) 0.049

 Terminal Effector Tregs (below vs above 95% of controls) 2.881 (0.960–8.644) 0.059

B. Multivariate Analysis

PFS

 Effector Tregs (above vs below 95% of controls) 2.050 (1.104–6.429) 0.065

 Terminal Effector Tregs (below vs above 95% of controls) 3.466 (1.005–11.946) 0.049

OS

 Naive Tregs (above vs below 95% of controls) 8.632 (2.226–33.468) 0.002

 Effector Tregs (above vs below 95% of controls) 5.638 (0.985–32270) 0.052

 Terminal Effector Tregs (below vs above 95% of controls) 7.417 (1.055–52.151) 0.044

Table 3.  Univariate and multivariate analysis of PFS and median OS for NSCLC patients. naive: 
CD25highCD127−/lowCD152−FoxP3lowCD45RO−, effector: CD25highCD127lowCD152+FoxP3+CD45RO+, 
terminal effector: CD25highCD127−CD152+FoxP3+CD45RO+.
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patients and HDs were observed. However, an important finding in the present study was the fact that in the 
adenocarcinoma patients, the frequency of this subpopulation was significantly decreased compared to HD and 
those with squamous cell carcinoma. The fact that adenocarcinoma patients were the majority of the enrolled 
patients, could be an explanation for the discordance occurred in the current study compared to the correspond-
ing data from other studies. Moreover, the higher expression of this subpopulation in squamous cell carcinoma 
may imply that this histologic type might be more immunogenic, resulting eventually, to an increased expression 
of suppressive cells. The addition of other markers involved in the suppressive function of Treg, such as CD152 
and CD127, allowed the identification of a more homogeneous cell population in different carcinomas45.

CD4+CD25highFoxP3+ Treg are a heterogeneous population in different stages of activation and differentia-
tion. Thus, naive, effector and terminal effector Treg, which can be detected in the circulation, exert their suppres-
sive function with distinct mechanisms. In the present study, for the first time, the three subtypes of Treg were 
identified and quantified in NSCLC patients. Increased percentages of naive Treg were revealed compared to 
healthy donors (p =  0.02); however, the percentage of naive Treg was significantly lower in patients with adeno-
carcinoma than in healthy controls (p =  0.02), implying that naive Treg were mainly increased in squamous cell 
carcinoma (Supplementary Table S3). It was also observed that the increased percentage of naive Treg, at baseline, 
was correlated with disease progression at the first treatment evaluation (Table 2). Moreover, naive Treg were 
associated with resistance to chemotherapy and worse clinical outcome in terms of PFS and OS (Fig. 4A,B). This 
observation may be related to the fact that naive Treg are less sensitive to apoptotic cell death23,25 and, therefore, 
based on their immunosuppressive properties, may strongly contribute to the down-regulation of the immune 
response against tumor cells.

Effector Treg are predominant among tumor-infiltrating FoxP3+ T cells with suppressive function, while their 
frequency is higher in TILs compared to peripheral blood46. Indeed, the current study confirmed that there was 
no difference regarding the percentage of effector Treg between NSCLC patients and HD, as well as between 
the distinct histology subtypes (Fig. 2; Supplementary Table S3). However, it was shown that the percentage of 
effector Treg was significantly higher in stage IV patients compared to stage III (p =  0.03). Moreover, the major-
ity of these cells produced IL-10 and TGF-β , in contrast to the other two subtypes, naive and terminal effector 
cells (Fig. 3A–C). In addition, no correlation was observed in the percentage of the effector Treg at baseline and 
response to 1st line treatment (Table 2). However, the group of patients with high percentage of effector Treg at 
baseline had shorter PFS and OS compared to the group with low percentage (Fig. 4C,D). It is known, from pre-
clinical studies, that effector Treg could efficiently suppress conventional effector T-cell responses in vitro, which 
possibly reflect their effect in clinical outcome47.

Terminal effector Treg are part of the effector Treg compartment of which they seem to constitute a terminally 
differentiated subset26 with a more efficient and rapid suppressive function compared to other subtypes28. In this 
study, no significant difference was observed in the percentage of terminal effector Tregs between patients and 
HD (Fig. 2). However, a significant increase was observed in the percentages of terminal effector Treg in patients 
with squamous cell carcinoma or other NSCLC subtypes compared to adenocarcinoma patients. Moreover, this 
subset expressed higher levels of immunosuppressive cytokines (IL-10 and TGF-β ), compared to the other sub-
types (Fig. 3D,E). In addition, a correlation between increased circulating terminal effector Treg percentages and 
better clinical outcome in terms of higher response rate, longer PFS and OS was observed (Table 2 and Fig. 3D,E). 
One possible explanation might be that the increased levels of circulating terminal effector Treg may reflect their 
decreased levels in tumor site48. As these cells inhibit tumor immune reactions by direct cell-to-cell contact, the 
increased circulating terminal effector Treg population in the blood may not influence the immune response 
against cancer cells. Consequently, high levels of terminal effector Treg in the blood stream may lead to a signif-
icant survival advantage.

On the other hand, chronic inflammation is considered as one of the major risk factors for the develop-
ment of lung cancer. Therefore, the presence of high levels of circulating terminal effector Treg may contribute 
to dampen these local inflammatory responses49. It can be hypothesized that the increased levels of circulating 
terminal effector Treg is the result of this highly immunogenic tumor type. It has been suggested that tumors 
with strong immune response have better clinical outcome compared to those with no immunological response. 
Several studies have also suggested the positive prognostic role of Treg in patients with different types of cancer 
such as in colorectal cancer; indeed, high levels of CD45RO+ and FoxP3+ infiltrating Treg have been associated 
with improved survival and could be emerged as independent prognostic factor for longer OS50–52. In addition, 
high levels of CD25+FoxP3+ tumor-infiltrating T-cells were associated with favorable prognosis in triple negative 
breast cancer patients53. Finally, high percentages of circulating Tregs have been correlated with longer overall 
survival compared to low levels in patients with oropharyngeal squamous cell carcinoma54. Taking all the above 
mentioned data into consideration, future studies should be focused on better understanding of the precise role 
of the terminal effector Treg in cancer patients, both in circulation and tumor microenvironment.

The present study also demonstrated the independent predictive and prognostic value of distinct CD4+ Treg 
subtypes. Normal levels of naive and effectorCD4+ Treg, at baseline, were associated with better patients’ PFS and 
OS compared to patients with high levels, whereas normal levels of terminal effector CD4+ Treg were correlated 
with worse clinical outcome. Therefore, the functional heterogeneity of CD4+ Treg (naive, effector and terminal 
effector) should be taken into account, when the role of CD4+ Treg in prognosis of NSCLC patients is proposed. 
The limitation of this study is that, due to insufficient biological material, we were unable to isolate the distinct 
Treg subtypes in order to evaluate their suppressive function in vitro. Despite this fact, we performed co-culture 
experiments using an enriched isolated Treg population ( CD4+CD25+CD127−/dim ) from both NSCLC patients 
and HDs and proved that this enriched population had suppressive capacity, since they could reduce the produc-
tion of IFNγ  by activated CD4+ T cells (Fig. 3F).

To conclude, the data presented in the current study demonstrate that the presence of naive and effector 
CD4+ Treg are clearly correlated with poor clinical outcome, while high expression of terminal effector cells 
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correlates with better clinical outcome in patients with metastatic NSCLC. The expression of these subpopula-
tions might be exploited as a potential predictive, as well as prognostic biomarker in future studies, especially 
in the current era of immunotherapy. Moreover, better understanding of the role of these subpopulations in the 
carcinogenesis and tumor development will potentially allow for superior selection and stratification of patients 
in Treg-targeting therapies, which in turn contribute to better clinical outcome. Finally, based on the present 
findings, future immunotherapies need to take into consideration, the distinct Treg subsets, instead of a general 
population, in order to enhance their effectiveness in the NSCLC.

Materials and Methods
Patients and Healthy Donors’ Samples. Peripheral blood in EDTA (BD Biosciences, Europe) was 
obtained from 156 chemotherapy-naive NSCLC patients at the time of diagnosis, and before the administration of 
any treatment and 31 age- and sex-matched healthy volunteers [23 males and 8 females; age 64 ±  3 years; healthy 
blood donors; (HD)]. All patients were older than 18 years and had not received any immunosuppressive drugs 
or granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) prior to immune testing. Blood samples from HD were used 
as controls. The methods were carried out in accordance with relevant guidelines. The study complied with the 
Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects according to the World Medical Association 
Declaration of Helsinki and was approved by the local ethics and scientific committees of the University Hospital 
of Heraklion (Greece), No.17869–16/12/2014. All patients and HDs provided a written informed consent in order 
to participate in the study.

Cell isolation and Flow cytometry for immunophenotypic analysis of cells. Peripheral blood 
(6 ml) was centrifuged and the plasma was removed and stored at − 80 °C. For flow cytometry analysis, blood 
samples underwent red blood cell lysis using Red Blood Cell (RBC) lysing buffer according to the manufacturer 
recommendations (BD Biosciences; USA). Briefly, 5 ml EDTA-treated whole blood was added into a tube contain-
ing 45 ml RBC lysing buffer at room temperature. Following 20 min incubation at room temperature, the tubes 
were centrifuged at 500 g for 5 min. The supernatant was discarded and the white blood cell pellet was washed 
twice with 15 ml flow buffer (1% FCS, 0.01% NaN3 in PBS; Sigma, USA) and cells were then re-suspended in flow 
buffer (1 ×  107/ml) for immunophenotypic analysis.

Fluorescence-active cell sorting (FACS) analysis was performed on freshly isolated cells. White blood cells were 
stained for expression of surface markers using anti-human monoclonal antibodies conjugated to fluorochrome 
against different molecules: anti-CD4-V500; anti- CD3-PE-CF594; anti-CD25-PE-Cy7; anti-CD127-V450 and 
anti-CD45RO-Alexa700 (BD Biosciences, USA). Staining was performed for 30 min, on ice in dark. For intra-
cellular staining, the cells were fixed and permeabilized using FoxP3 Buffer set (BD Biosciences) according to 
manufacturers’ instructions and stained for FoxP3-FITC, CTLA-4-PE-Cy5, TGFβ  and IL-10 for 1 h on ice in dark. 
After washing, cells were re-suspended in 0.5 ml FACS buffer and a multicolour analysis was performed using a 
BD LSR II Flow Cytometer (BD Biosciences). Analysis of FACS data was done using FACS Diva Software (BD 
Biosciences). For T-cell subset, the acquisition and analysis gates were restricted to the lymphocyte population. 
Each measurement contained 106single cells. The gating strategy for Treg populations (A) and subtypes (B) is 
shown in Supplementary Fig. S1. The expression levels of IL-10 and TGFβ - are reported as Δ MFI (median fluo-
rescence intensity of the specific antibody minus the corresponding median fluorescence intensity of the negative 
control). Unstained cells were used as negative control.

Isolation of Treg and in vitro suppression assay. Peripheral blood mononuclear cells (PBMC) were 
obtained after Ficoll-Hypaque density (Sigma, UK) density centrifugation of peripheral blood (50 ml in EDTA) 
from five treatment-naive patients. PBMCs were washed in AIM-V medium and immediately used for Treg iso-
lation by magnetic separation using immunomagnetic beads and the autoMACS system (MiltenyBiotec GmbH, 
Germany).

Immunomagnetically purified CD4+ CD25+CD127−/dimTreg and CD4+ CD25− T cells were obtained from 
PBMCs using the CD4+CD25+CD127−/dim Treg isolation kit and the CD25 and CD4 microbeads (Milteny Biotec 
GmbH, Germany), according to the manufacturer’s instructions. Patients’ and HDs’ PBMCs were incubated with 
a mix of biotin-conjugated antibodies (CD8, CD19, CD123, and CD127) for 5 minutes at 4° to 8 °C followed 
by addition of anti-biotin microbeads and further incubation for 10 minutes 4° to 8 °C. After incubation, cells 
were resuspended in MACS buffer, and CD127dim/− CD4+ Tregs were isolated using negative selection. CD25 
microbeads II were then added in the CD127dim/− CD4+ cell suspension for 15 minutes at 4° to 8 °C, and finally 
the CD4+ CD25+CD127−/dimTreg were isolated using positive selection. CD4+CD25-T cells were isolated from 
the PBMCs of the corresponding patients and HDs also using antibody-coated magnetic beads against CD4 and 
CD25 by CD25 negative selection followed by CD4 positive selection (Miltenyi Biotec GmbH, Germany). The 
isolated cells were identified using flow cytometry and their purity was greater than 90%. Viability of isolated cells 
was measured using 0.1% trypan blue.

CD4+CD25− T (responders) were seeded in 96-well plates at 1 ×  105cells/well and were stimulated using 
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28 beads (Invitrogen, Carlsbad, CA) according to manufacturer’s  
instructions. CD4+CD25+CD127−/dim Treg (effector cells)were co-cultured with autologous activated or 
non-activated responder cells (CD4+CD25− T) at a ratio of 1:1, 0.5:1 and 0.25:1 (effector: responder cell ratio). 
For each patient, HD and assay run, controls included T cells cultured alone (0% suppression) with and without 
stimulation. After a 48-hour co-culture, the supernatant was obtained by centrifugation at 500 g for 5 min and the 
IFN-γ  levels were detected using Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) according to the manufacturer’s 
instructions (R&D Systems, Minneapolis, MN).
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Statistical analysis. Statistical analysis was performed using GraphPad Prism version 6.0 (GraphPad 
Institute Inc, USA). Data are presented as mean ±  SEM. Differences between groups were determined using the 
Kolmogorov-Smirnov (KS) non-parametric test, Unpaired T test, Fieldman test and Wilcoxon matched-pairs 
signed rank test, as stated. High expression of Treg was defined as the percentage of the cells above the 95% 
percentile of the controls. Median OS and PFS were estimated using the Kaplan-Meier method with groups com-
pared using the log-rank test. OS was defined as the time from the study enrolment to death. PFS was defined as 
the time between the enrolment and the first date of first observation of clinical progression or death. Univariate 
and multivariate Cox regression hazards model were performed using the SPPS Statistics 20 software (SPSS Inc, 
USA). All patients included in the univariate and multivariate Cox regression analysis had stage IV disease and 
received chemotherapy regimens. Differences and associations were considered significant when p <  0.05.
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