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Адоптивний клітинний перенос (adoptive cell transfer, ACT) – но-
вий напрям імунотерапії раку, що активно розвивається упродовж 
останніх 20 років. Він передбачає ex vivo культивування аутологічних 
(а в деяких випадках і алогенних) лімфоцитів онкологічних хворих 
з нарощуванням їх кількості (1000-кратно і більше) та подальшою 
реінфузією в кровотік пацієнта. Зазвичай, цей підхід проводиться 
в поєднанні з традиційними методами лікування, такими як хірургіч-
не втручання, променева і хіміотерапія, і призначений для усунення 
залишків пухлини, які спостерігаються після вказаних курсів терапії 
[1-5]. ACT заснований на тому, що імунна система може розпізнава-
ти і знищувати злоякісні клітини, але ця здатність ослаблена через 
ряд причин (так званий феномен «уникнення від імунної відповіді») 
[6 – 11], які будуть обговорені в цьому огляді.

Лімфокін-активовані клітини-кілери (lymphokine-activated killers – 
LAK) або цитокін-індуковані кілери (cytokine-induced killers – CIK) – 
це цитотоксичні імунні клітини, які утворюються під впливом інтерлей-
кіну-2 in vivo та in vitro з лімфоцитів периферичної крові, селезінки, 
тимусу та кісткового мозку. Вони здатні знищувати клітини пухлин, 
не впливаючи при цьому на нормальні клітини.
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РЕЗЮМЕ

У даному короткому огляді обговорюються успіхи та труднощі сучасного методу імунотерапії раку – адоптивного клітинного переносу 
(adoptive cell transfer – AСT). Зосереджена увага на позитивній або негативній ролі CD4+ Т-лімфоцитів-хелперів як одного з основних ком-
понентів культури цитокін-індукованих кілерів, що вводяться онкологічним хворим. Проаналізовано та поставлено під сумнів позитивний 
вплив CD4+ T-хелперів при AСT культури лімфоцитів. Описано феномени «перенесеної толерантності» та «втечі від імунної відповіді» 
пухлини з особливим акцентом на їх суттєві наслідки для імунотерапії раку методом ACT. Обговорюються такі шляхи уникнення небажа-
них ефектів підвищеної кількості CD4+ Т-хелперів у культурі для AСT, як повне видалення CD4-позитивних клітин, або менш радикальний 
метод зменшення пулу CD4+CD25+FoxP3+ регуляторних Т- лімфоцитів в культурі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: імунотерапія раку; адоптивний клітинний перенос; цитокін-індуковані кілери; CD4+ Т-регуляторні лімфоцити

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

Для клінічного застосування CIK можна отримати і виростити 
з трьох основних джерел: біопсійного матеріалу пухлини (у цьому ви-
падку їх називають лімфоцитами, що інфільтрують пухлину (tumor-
infiltrating lymphocyte – TIL); з дренуючих лімфатичних вузлів видале-
ної пухлини (місце проліферації антиген-специфічних лімфоцитів); 
з мононуклеарних клітин периферичної крові або продуктів лейко-
ферезу [1, 2, 12-26].

Основний процес полягає у виділенні лімфоцитів з цільної маси 
клітин білої крові за допомогою центрифугування на градієнті щіль-
ності з подальшим використанням стимуляції дендритних клітин 
антигенами пухлини або комбінації IFN-γ + анти-CD3 mAb (часто за-
стосовують додаткові моноклональні антитіла, зазвичай анти-CD28), 
культивуванням і експансією в ростовому середовищі, яке містить 
різні цитокіни (зазвичай, IL-2 та інші) [1, 3-5, 11-13, 22, 24-25, 27-28].

За останні роки активно розвивались такі передові підходи, як 
трансфекція CIKs з генетично-модифікованими пухлин-специфіч-
ними антигенами нормальних або химерних Т-клітинних рецепторів 
(T-сell receptors – TCRs), успішність яких показана у клінічних ви-
пробуваннях [3-5, 11-12, 18, 25]. Крім того, ефективність АСТ може 
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зростати завдяки застосуванню моноклональних антитіл, блокуючих 
імунні контрольні точки (immune checkpoint) [9] і біспецифічних ан-
титіл [2-4]. Численні стратегії ACT, в яких використовують CIK, вже 
схвалені для клінічного використання у багатьох країнах (наприклад, 
США, Китай, країни Європейського Союзу, і т. д.). У багатьох випад-
ках були досягнуті значні терапевтичні успіхи. Залежно від клінічного 
протоколу і від властивостей конкретної пухлини, часткова відповідь 
на терапію коливається у межах від 30% до 80% і навіть спостері-
галися випадки повного клінічного одужання [3, 5, 16, 18, 29, 30]. 
Особливо ефективна CIK терапія, наприклад, при меланомі [11, 
16-17, 26] та раку легенів [11], які мають високу імуногенність.

СКЛАД CIK: TH1, CTL, NK, NKT
CIKs – неоднорідна популяція клітин. Це складна суміш різних під-

типів лімфоцитів, головними з яких є CD3+CD4+ Т-хелпери, CD3+CD8+ 
цитотоксичні лімфоцити (cytotoxic lymphocyte – CTL), CD16+CD56+ на-
туральні кілери (NK) і невелика частина клітин, яка має характеристики 
як NK, так і T-клітин – CD3+CD56+ NKТ [1-2, 13-14, 16-18, 26-27, 31-32].

Раніше, на початкових етапах розвитку напряму ACT при імуно-
терапії раку, вважалося, що CD4+ T-хелпери відіграють важливу роль 
у протипухлинній реакції фракції CIK/TIL. Стівен Розенберг, один 
з провідних спеціалістів в імунотерапії, дотримувався цієї точки зору 
протягом багатьох років [18, 29-30]. Тим не менш, сам Розенберг, 
поряд з іншими дослідниками, визнав, що застосування для АКТ ге-
нетично немодифікованих Т-хелперів має обмежений клінічний успіх 
[7, 25-26]. І на сьогодні користь від CD4+ Т-хелперів, на застосуванні 
яких базуються підходи для ACT, ставиться під сумнів. 

ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З CD3+TCR+ Т-КЛІТИНАМИ 
По-перше, високодиференційовані лінії Т-клітин, культивовані 

in vitro та виснажені тривалим контактом з антигеном, схильні до 
старіння та апоптозу і, отже, мають коротку тривалість життя після 
інфузії пацієнту [17-18, 25-26].

По-друге, висока специфічність TCR призводить до того, що 
тільки дуже обмежена частина клонів Т-клітин реагує з конкретни-
ми антигенами пухлини. Ця проблема може бути частково подолана 
(крім генетичної модифікації) шляхом культивування СІК з лізатом 
пухлини або конкретним маркером пухлинного антигену. Успішна 
селекція антиген-реактивних клонів проводиться за допомогою ана-
лізу цитотоксичності або визначення секреції цитокінів з подальшим 
культивуванням та експансією цих клітин [30].

По-третє, більшість пухлинних антигенів (крім антигенів онкоген-
них вірусів і нео-антигенів, які несуть мутацію) є самостійними ан-
тигенами; експресуються або ектопічно, або на аномально високих 
рівнях, або на нетиповій стадії розвитку. Це зменшує їх імуногенність 
[11, 33], а імунна відповідь на них жорстко контролюється натураль-
ними та індукованими регуляторними Т-лімфоцитами, про які піде 
мова далі.

По-четверте, пухлинні антиген-специфічні Т-клітини дуже схиль-
ні до інактивації їх лігандами так званих рецепторів імунних конт-
рольних точок [9], або індукції апоптозу за допомогою проапоп-
тозних лігандів (наприклад, FasL), експресія яких була показана на 
багатьох пухлинах [7].

CD4+ Т-ХЕЛПЕРИ ТА ЇХ РОЛЬ ПРИ ІМУНОТЕРАПІЇ ПУХЛИН
На додаток до перерахованих вище обмежень Т-клітинної імуно-

терапії, CD4+ Т-хелпери виступають в якості досить специфічного під-
класу ефекторних Т-лімфоцитів. Як відомо, CD4+ Т-хелпери беруть 
участь в посиленні імунної відповіді через секрецію імуностимулюю-
чих цитокінів, таких як IL-2, IFN-γ тощо та активацію В-клітини і CD8+ 
цитотоксичних лімфоцитів [2, 30]. Тим не менш, є повідомлення про 
те, що Т-хелпери в дуже обмеженій мірі сприяють протипухлинній дії 
CIK [16, 32]. Основна функція Т-хелперів полягає в регулюванні імун-
ної відповіді: в її посиленні або пригніченні за потребою. В умовах па-
тології (наприклад, при злоякісному рості) виникає дерегуляція цих 

функцій. До речі, було встановлено раніше, що Th1-клітини більш 
чутливі до супресії та/або анергії, ніж CD8+ клітини [34]. 

Багатьма дослідниками показано, що в Th1/Th2 диференціацію 
також можуть бути залучені Th2 підкласи для отримання імуномо-
делюючого ефекту, і навіть клітини з пригніченими імунологічними 
властивостями [6, 10, 35-38]. Вважають, що лише група Th1 є тією 
субпопуляцією CD4+ клітин, яка стимулює імунну відповідь (і лише за 
певних умов); тоді як вищевказані Th2 і, особливо, CD4+CD25+FoxP3+ 
Т-регуляторні лімфоцити (Tregs) [2-3, 5, 8-10, 13-14, 16-18, 21, 23-24, 
32, 34, 36-49] і Th3 [37-38, 40-43] пригнічують імунну відповідь.

Зрозуміло, що всі форми CD4+ Т-клітин можуть набувати здатності 
продукувати імунорегуляторні цитокіни, такі як інтерлейкін-10, транс-
формуючий фактор росту β та інтерлейкін-4. Такі клітини раніше на-
зивали Т-хелперами 2-го типу та Т-хелперами 3-го типу і розглядались 
з точки зору імунних порушень або регуляторних впливів [38].

Висновки в роботі Shevach E. також узгоджуються з поглядами 
про механізм дії Tregs: Th1-клітини за певних умов можуть набувати 
імуносупресивних властивостей завдяки секреції імуносупресивних 
цитокінів, таких як IL-10 і TGF-β [37]. Причини і механізми набуття 
CD4+ Т-хелперами імуносупресивних властивостей наведено нижче.

ІНДУКЦІЯ ТА ЗАЛУЧЕННЯ TREGS ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ 
МЕХАНІЗМІВ ВТЕЧІ ВІД ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ. ПЕРЕНЕСЕНА 
ТОЛЕРАНТНІСТЬ
Багато компаній, що займаються клітинною терапією, зосере-

дили увагу на результатах досліджень, в яких відкрито і досліджено 
явище «перенесеної толерантності». Такі роботи є актуальними для 
CIK імунотерапії раку, особливо для терапії, в якій задіяні Т-хелпери 
[44-46]. Наявність невеликої популяції CD4+CD25+FOXP3+ Tregs у про-
ліферуючій та адоптивно трансфекованій культурі СІК за певних умов 
може призвести до генерації з CD4+CD25-FoxP3- Т-хелперів значної 
кількості регуляторних лімфоцитів з імунно- супресивними власти-
востями, які потім можуть приживатись in vivo в організмі пацієнта. 
Такий зростаючий лавиноподібний ефект, пов’язаний з феноменом 
«перенесеної толерантності», може перешкодити протипухлинній дії 
перенесених CIK або навіть призвести до більш глибокої імунної су-
пресії [44-46]. 

Конститутивна презентація аутоантигенів незрілим дендритним 
клітинам, високі рівні трансформуючого фактору росту-β і проста-
гландину Е2 внаслідок підвищеної експресії COX-2 в мікрооточенні 
пухлини можуть також посилювати конверсію FoxP3-негативних 
ефекторів CD4+ Т-клітин в FoxP3-позитивні регуляторні Т-клітини. На 
моделях трансплантованих пухлин, застосування антитіл до CD4 або 
CD25, які ефективно протидіють регуляторній функції Т-клітин, вста-
новили важливу роль регуляції Т-клітинно-опосередкованої імунної 
супресії як на ранніх, так і на пізніх стадіях хвороби, так як ці маніпу-
ляції викликали вражаючу регресію пухлини і захист від подальших 
ускладнень, пов’язаних з нею [8].

Незважаючи на зазвичай значну інфільтрацію тіла пухлини CD4+ 
T-хелперними клітинами та CD8+ цитотоксичними T-лімфоцитами, 
пухлинні клітини можуть використовувати імуносупресивні прийоми 
для індукції CD4+ та CD8+ T-клітинної анергії та створення толерант-
ного мікрооточення пухлини. Антиген-презентуючі клітини грають 
ключову роль у позбавленні імуногенності протипухлинних анти-
ген-специфічних CD4+ та CD8+ T клітин. Пухлини можуть порушувати 
протипухлинний імунітет завдяки спонуканню регуляторних Т-клітин 
(Treg) до експансії, постійного оновлення їх пулу та активації. CD4+ 
Treg субпопуляція включає природні CD4+CD25+ Treg клітини, а також 
периферично індуковані CD4+ Т-регуляторні клітини [10]. 

Презентація антигену наївним CD4+ T-хелперам незрілими та 
деякими тканинно-специфічними плазмоцитоїдними, а також не-
зрілими мієлоїдними дендритними клітинами [8, 37, 42, 46-47, 51] 
та/або антигенна презентація у субоптимальних умовах за присутнос-
ті імуноінгібуючих цитокінів TGF-β та IL-10 [8, 44, 49-50] також при-
зводить до перетворення CD4+ Т-ефекторів на CD4+CD25+FoxP3+ Tregs. 
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КОРОТКИЙ ОГЛЯД

Чимало пухлин або безпосередньо секретують TGF-β та IL-10 разом 
з імуносупресивними молекулами, або стимулюють нетрансфор-
мовані клітини (такі як пухлино-інфільтруючі/асоційовані макро-
фаги) та супресорні клітини мієлоїдного походження у пухлинному 
мікрооточенні [9, 18, 32-34, 49].  

До речі, вибір в якості мішені в організмі хворого на рак 
Т-регуляторних лімфоцитів з їх деплецією, або інактивацією, або по-
рушенням механізмів постійного залучення пухлиною Tregs клітин є 
одним з перспективних напрямів в імунотерапії даної групи захворю-
вань [33, 47, 52], який може дати значний сумісний позитивний ефект 
при комбінації з адоптивним клітинним переносом за допомогою CIK.

Більше того, деякі FoxP3 негативні супресорні популяції 
Т-лімфоцитів Tr1 та Th3 за певних умов можуть бути індуковані 
CD4+CD25- T-ефекторами. Наприклад, при антигенній стимуляції 
наївних CD4+ T-хелперів у присутності TGF-β/IL-10, які, як було вка-
зано вище, часто присутні у пухлинному мікрооточенні [41, 43, 51].

Також варто звернути увагу, що лише CD4+ T-хелпери, але не 
CD8+ CTL, короткочасно експресують ключовий Tregs фактор тран-
скрипції FoxP3 при їх активації, тобто індукція Foxp3 є специфічною, в 
залежності від типу клітин, та не знайдена у CD8+ T-лімфоцитах [10].

У багатьох дослідженнях показані результати з іншими імуно-
інгібуючими молекулами, наприклад, CTLA-4, CD25, OX40 (CD137), 
які конститутивно експересовані на Tregs та в короткий проміжок 
часу – на вже активованих Т-ефекторних клітинах, частіше на CD4+ 
T-хелперах [10, 37, 39-40, 47, 49-50].

КЛІНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Високий рівень CD4+ клітин (до 85%) у культурі ліфоцитів може 

бути причиною відсутності будь-якого терапевтичного успіху у бага-
тьох клінічних випробуваннях з використанням Т-клітин, трансдуко-
ваних антираковим химерним рецептором (CAR); тоді як у тих клініч-

них випробуваннях, де трансфековані культури мали досить низький 
(~45%) рівень Т-клітин, було досягнуто значного терапевтичного 
результату.

У ряді дуже успішних клінічних випробуваннях з використанням 
CAR- або антигенспецифічних αβ-TCR-трансфекованих Т-клітин 
більшість пухлино-інфільтруючих клітин, виявлених в аналізі 
біопсійного матеріалу після лікування, були не CD4+, а CD8+ αβ-TCR/ 
CAR трансфекованими [4-5, 11]. 

МОЖЛИВІ РІШЕННЯ
Беручи до уваги вищесказане, немає нічого дивного, що деякі 

терапевтичні центри, які виконують ACT, проводять в основному за 
допомогою магнітного сортування (MACS) процедуру деплеції CD4+ 
клітин з вирощених CIK культур для отримання CD8+ CTL-збагаченої 
популяції CIK [12].

Рядом дослідників був запропонований менш радикальний під-
хід – видалення або інактивація CD4+FOXP3+(CD127+)CD25+ Tregs 
з вирощених CIK культур, що досягається за допомогою процедури 
MACS [2, 14]. Розробка протоколів культивування, що не передба-
чають проліферацію Tregs (наприклад, додавання IL-7 і IL-15 в су-
міш цитокінів), також може бути одним з варіантів [13]. Ці заходи 
будуть перешкоджати каскаду генерації великої кількості CD4+ iTregs 
з CD4+ Т-хелперів, викликаних «перенесеною толерантністю» in vitro; 
що, ймовірно, неможливо зробити in vivo, тобто імуносупресивному 
мікрооточенні пухлини в організмі пацієнта.

Індукована пухлиною експансія регуляторних Treg клітин є пе-
решкодою для успішної імунотерапії раку. У теорії, функціональна 
інактивація Treg клітин буде підтримувати їх у великій кількості в пух-
линах і сприяти уникненню їх поповнення з пулу периферичних лім-
фоцитів, які мають потенціал для подальшої супресії протипухлинної 
відповіді ефекторних лімфоцитів [49].

ВИСНОВКИ

Резюмуючи все вищесказане, кількість експериментальних та клінічних даних свідчить про те, що CD4+ T-хелпери є досить мінливою, 
нестійкою популяцією лімфоцитів, що пов’язано з їх основною функцією – регуляцією імунної відповіді, посилюючи або інгібуючи її за 
потреби. За певних умов, таких як онкологічні захворювання, з їх добре охарактеризованою здатністю пригнічувати імунну відповідь, 
CD4+ Т-хелпери можуть завдавати швидше шкоди, ніж приносити користі [6-11, 32, 49]. 

Це припущення має бути ретельно зважене при розробці імунотерапевтичних стратегій для лікування раку. Позбавитись від усіх CD4+ 
клітин – як Т-хелперів, так і Tregs – можна за допомогою процедури магнітного сортування. Як варіант менш радикального підходу може 
бути запропоноване видалення CD4+CD25+FOXP3+ регуляторних Т-лімфоцитів, що сприятиме покращенню результатів лікування злоякіс-
них захворювань при адоптивному переносі цитокін-індукованих кілерів. 
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