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Celem artyku³u jest przedstawienie roli komórek NK w mechanizmach odpornoœci przeciwnowotworowej organizmu oraz zaprezentowanie wyników badañ nad wp³ywem diagnozy
i operacyjnego leczenia choroby nowotworowej
na aktywnoœæ owych komórek. Omówiono reakcje psychologiczne pojawiaj¹ce siê w odpowiedzi na diagnozê i operacyjne leczenie raka oraz
ich mo¿liwy wp³yw na mechanizmy odpornoœciowe. Dowody na to, ¿e komórki NK bior¹ udzia³
w obronie przeciwnowotworowej, pochodz¹
g³ównie z badañ prowadzonych na zwierzêtach,
jednak istniej¹ coraz liczniejsze przes³anki, które
pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e u ludzi pe³ni¹ one analogiczn¹ rolê. W zwi¹zku z tym, byæ mo¿e artyku³ ten
sk³oni do zastanowienia nad zasadnoœci¹
wdro¿enia interwencji psychologicznych, które
przyczyni³yby siê do zminimalizowania negatywnych reakcji psychologicznych wystêpuj¹cych
u pacjentów od momentu postawienia diagnozy,
a¿ do ca³kowitego zakoñczenia leczenia.
Komórki NK zaliczane s¹ do du¿ych ziarnistych limfocytów (large granural lymphocytes –
LGL), stanowi¹cych mniej wiêcej 10% populacji
wszystkich limfocytów wystêpuj¹cych we krwi
obwodowej zdrowego cz³owieka. Aktywnoœæ NK
obserwuje siê u mniej wiêcej 70% wszystkich
LGL. Komórki NK posiadaj¹ zdolnoœæ zabijania
niektórych komórek nowotworowych, komórek
zaka¿onych wirusami, a tak¿e, co stwierdzono
dopiero niedawno, pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w procesach
immunoregulacji (14). Bardzo istotn¹ cech¹ tych

komórek jest to, ¿e ich aktywnoœæ cytotoksyczna
zostaje zapocz¹tkowana ju¿ w ci¹gu pierwszych
minut kontaktu z komórk¹ nowotworow¹ lub
komórk¹ zaka¿on¹ wirusem a w pe³ni rozwija siê
mniej wiêcej po czterech godzinach. Inne komórki na zapocz¹tkowanie tego procesu potrzebuj¹
o wiele wiêcej czasu (12). Kolejn¹ wa¿n¹ cech¹
komórek NK jest fakt posiadania przez nie receptorów dla cz¹steczek MHC, które s¹ konieczne, by zaprezentowaæ antygen komórkom
uk³adu odpornoœciowego. Wiele wirusów oraz
komórek nowotworowych hamuje ekspresjê
MHC w zaatakowanych komórkach, przez co
niemo¿liwe staje siê zaprezentowanie antygenu
limfocytom i zapocz¹tkowanie procesów, które
doprowadz¹ do zniszczenia komórki. Z tym
w³aœnie problemem radz¹ sobie komórki NK.
Gdy rozpoznaj¹ one cz¹steczkê MHC, ich
aktywnoœæ zostaje zahamowana, natomiast brak
takiej cz¹steczki stanowi dla komórki NK sygna³
aktywuj¹cy, który zapocz¹tkowuje procesy
lityczne. Wydaje siê, ¿e komórki NK pe³ni¹ rolê
uzupe³niaj¹c¹ w stosunku do dzia³ania limfocytów T (12, 14).
Dowody na to, ¿e komórki NK bior¹ udzia³
w obronie przeciwnowotworowej, pochodz¹ g³ównie z badañ na zwierzêtach, jednak wydaje siê,
¿e u ludzi mog¹ one pe³niæ podobn¹ rolê. W tym
przypadku dowody s¹ g³ównie poœrednie i pochodz¹ przede wszystkim z obserwacji pacjentów
cierpi¹cych na niedobory odpornoœci, u których
zapadalnoœæ na choroby nowotworowe jest wiêk-
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sza ni¿ przeciêtna. Niewielka liczba doniesieñ
œwiadczy o tym, ¿e komórki NK kontroluj¹ wczesne etapy rozwoju chorób nowotworowych, wydaje siê, ¿e ich podstawowym zadaniem jest
ograniczanie tworzenia siê spontanicznych przerzutów. Okazuje siê, ¿e u osób cierpi¹cych na
choroby nowotworowe we wczesnym stadium
liczebnoœæ i aktywnoœæ komórek NK jest porównywalna do tej, któr¹ obserwuje siê u osób zdrowych; zaburzenia aktywnoœci komórek NK
stwierdza siê dopiero w dalszych stadiach choroby, choæ wydaje siê, ¿e jest to raczej rezultat, a
nie przyczyna tocz¹cego siê procesu chorobowego (12). Komórki NK bior¹ równie¿ udzia³
w obronie organizmu przed infekcjami wirusowymi, a tak¿e s¹ w stanie wywieraæ efekt cytotoksyczny lub cytostatyczny wzglêdem bakterii, grzybów i pierwotniaków. Komórki NK skutecznie
hamuj¹ replikacjê wirusa, niszcz¹c zaka¿one komórki. Efekt cytotoksyczny zwi¹zany jest g³ównie z miejscowym dzia³aniem interferonu, choæ
mo¿e zachodziæ równie¿ bez jego udzia³u (12,
17). Cytotoksyczna „wydajnoœæ” komórek NK
zale¿na jest miêdzy innymi od obecnoœci czynników aktywuj¹cych, takich jak IL – 2. Aktywowana
komórka NK jest o wiele efektywniejsza ni¿ komórka pozostaj¹ca w stanie spoczynku; efektywnoœæ ta jest rezultatem wzmo¿onego wydzielania
ró¿nych cytokin, min.: IL-3, IL-5, IL-8, GM-CSF,
TNF i inerferonów (6, 12, 14, 19). Podstawowym
czynnikiem aktywuj¹cym komórki NK jest interleukina 2, która zarówno stymuluje proliferacjê
subpopulacji komórek posiadaj¹cych receptor
o du¿ym powinowactwie do IL-2, jak i nasila cytotoksyczne dzia³anie komórek NK. Oprócz IL-2
aktywnoœæ komórek NK wzmagaj¹ tak¿e INF-a,
INF-b, IL-12, IL-15 i IL-18 (6, 12, 14, 19). Podstawowymi czynnikami hamuj¹cymi aktywnoœæ
komórek NK s¹ prostaglandyny, szczególnie
PGE2, a tak¿e IL-4, transformuj¹cy czynnik
wzrostu b oraz kortyzol.
Stwierdzono, ¿e podstawowa aktywnoœæ komórek NK jest do pewnego stopnia cech¹ charakterystyczn¹ dla jednostki, która prawdopodobnie stanowi wypadkow¹ czynników genetycznych, œrodowiskowych a tak¿e zmiennych psychologicznych (1, 5, 6, 7, 11, 20).
Najwczeœniejsze doniesienia o tym, ¿e stres
mo¿e stanowiæ czynnik redukuj¹cy aktywnoœæ
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komórek NK u kobiet cierpi¹cych na chorobê
nowotworow¹, pochodz¹ z prac S. Levy’ego,
R. Herbermana, M. Lippmana i T. d’Angelo (16).
Autorzy ci przebadali grupê siedemdziesiêciu
piêciu kobiet ze zdiagnozowanym I lub II stadium
raka piersi. Pacjentki proszono o wype³nienie
kwestionariuszy psychologicznych oraz pobierano od nich próbki krwi 5–7 dni po zabiegu operacyjnym (tu¿ przed rozpoczêciem chemioterapii
lub radioterapii); badanie kontynuowano tak¿e
w trakcie leczenia przez okres trzech miesiêcy
(16). Zgodnie z danymi pochodz¹cymi z literatury stwierdzono, ¿e podstawowa aktywnoœæ komórek NK w du¿ym stopniu zale¿y od iloœci przerzutów do wêz³ów ch³onnych. Analiza statystyczna pokaza³a jednak, ¿e 51% wariancji pocz¹tkowych wyników dotycz¹cych litycznej aktywnoœci komórek NK mo¿na przypisaæ trzem zmiennym psychologicznym: psychicznemu „przystosowaniu siê” do choroby, subiektywnie postrzeganej dostêpnoœci i odpowiednioœci uzyskiwanego
wsparcia spo³ecznego oraz obecnoœci symptomów zmêczenia/depresji (ibidem). Gdy po trzech
miesi¹cach ponownie zbadano aktywnoœæ komórek NK, stwierdzono, zgodnie z wynikami uzyskanymi wczeœniej, ¿e jest ona znacz¹co ni¿sza
u pacjentek z wiêksz¹ liczb¹ przerzutów do
wêz³ów ch³onnych. Równoczeœnie okaza³o siê,
¿e ani chemioterapia, ani radioterapia nie wywiera wp³ywu na poziom aktywnoœci komórek
NK, natomiast wp³yw czynników psychologicznych nadal pozostaje znacz¹cy. Po trzech miesi¹cach leczenia 30% wariancji wyników nadal
mo¿na by³o przypisaæ czynnikom psychologicznym: postrzeganemu wsparciu spo³ecznemu
oraz nasileniu symptomów zmêczenia/depresji.
Autorzy opisanych badañ dowiedli, ¿e czynniki psychologiczne modyfikuj¹ aktywnoœæ komórek NK u kobiet cierpi¹cych na raka piersi. Co
wiêcej, uda³o im siê wykazaæ, ¿e ich wp³yw jest
niemal porównywalny do czynników bezpoœrednio zwi¹zanych z chorob¹, tj. iloœci¹ przerzutów
do wêz³ów ch³onnych. Jak wiadomo, rola komórek NK polega miêdzy innymi na ochronie przed
powstawaniem spontanicznych przerzutów,
a wiêc im wiêksza ich aktywnoœæ u osób cierpi¹cych na chorobê nowotworow¹, tym wiêksze
szanse na d³u¿szy okres remisji choroby. Zarówno chemioterapia, jak i radioterapia dzia³aj¹
raczej immunosupresyjnie, a wiêc tym wiêksze
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znaczenie maj¹ zidentyfikowane czynniki
psychologiczne.
Wyniki nowszych badañ wskazuj¹, ¿e zarówno proces diagnozowania choroby nowotworowej, jak i leczenie operacyjne mog¹ stanowiæ
Ÿród³o stresorów, które prowadz¹ do redukcji
aktywnoœci komórek NK. E. L. McGravey, R. J.
Canterbury i R. B. Cohen w swoich badaniach
wykazali, ¿e po zdiagnozowaniu choroby nowotworowej u pewnej grupy pacjentów wystêpuje
ostra reakcja na stres, która w skrajnych przypadkach mo¿e przerodziæ siê w zespó³ stresu
posttraumatycznego (18). Ostra reakcja na stres
najczêœciej jest wynikiem nag³ego, niespodziewanego zadzia³ania stresora o bardzo du¿ym
nasileniu (4). Zazwyczaj objawia siê ona zaburzeniami emocjonalnymi, tj. napadami paniki, lêku,
niepokojem, któremu zazwyczaj towarzyszy
silne pobudzenie psychoruchowe. W pewnych
przypadkach osoby reaguj¹ na sytuacje traumatyczne nienaturalnym spokojem, zobojêtnieniem
czy emocjonaln¹ pustk¹. Reakcja taka najczêœciej trwa od kilku godzin do kilku dni, jeœli jednak
jednostka nie posiada wystarczaj¹cych zasobów, by poradziæ sobie z trudn¹ sytuacj¹, zaburzenia te mog¹ przerodziæ siê w zespó³ stresu posttraumatycznego, który objawia siê min. powa¿nymi zaburzeniami przystosowania, pogorszeniem
funkcjonowania spo³ecznego, poczuciem derealizacji, depresonalizacji, zaburzeniami somatycznymi, bezsennoœci¹, uporczywym powracaniem
w myœlach do sytuacji traumatycznej, unikaniem
bodŸców i sytuacji kojarz¹cych siê z traum¹,
nadpobudliwoœci¹, rozdra¿nieniem, napadami
paniki, lêku itd. Wyniki badañ dowodz¹, ¿e
diagnoza choroby nowotworowej czêsto stanowi
przyczynê zaburzeñ lêkowych i stanów depresyjnych (Khouzham, 1996 za: 18), a stosunkowo
trwa³e zaburzenia pod postaci¹ zespo³u stresu
posttraumatycznego stwierdziæ mo¿na u 3–10%
pacjentów, przy czym znacznie czêœciej wystêpuj¹ one u ludzi m³odych (Cordova, Andrykowski, Kenady, 1995; za: 18). Najczêstsze reakcje
psychologiczne obserwowane u pacjentów tu¿
po zdiagnozowaniu choroby nowotworowej to
strach i poczucie bezsilnoœci, które po pewnym
czasie przeradzaj¹ siê w reakcje dysocjacyjne,
koszmary senne bêd¹ce odtworzeniem sytuacji,
w której pacjent po raz pierwszy us³ysza³ diagnozê, unikanie wszelkich bodŸców kojarz¹cych siê

z chorob¹, bezsennoœæ, zaburzenia koncentracji, nadmiern¹ czujnoœæ oraz irytacjê (18). Traumatyczne doœwiadczenia s¹ tak¿e przyczyn¹
zmian w uk³adzie limbicznym, którego centrum
stanowi cia³o migda³owate, (15) oraz w strukturach reguluj¹cych wydzielanie adrenaliny i noradrenaliny przez pieñ mózgu (9). Obwody odpowiedzialne za sekrecjê amin katecholowych obejmuj¹ tak¿e korê mózgu; uwa¿a siê, ¿e zmiany
w tych w³aœnie obwodach wywo³uj¹ obserwowane
w zespole stresu posttraumatycznego objawy (op.
cit.). Rozregulowaniu ulega równie¿ dzia³anie
obwodów ³¹cz¹cych uk³ad limbiczny z przysadk¹,
czego rezultatem s¹ zaburzenia wydzielania
hormonu adrenokortykotropowego oraz endorfin.
Nadmierne wydzielanie ACTH ma swoje konsekwencje dla uk³adu odpornoœciowego. Hormon
adrenokortykotropowy pobudza aktywnoœæ wydzielnicz¹ kory nadnerczy. Charakterystyczne dla
chronicznego stresu wysokie stê¿enie adrenaliny i noradrenaliny ma ogólnie dzia³anie immunosupresyjne, które obejmuje tak¿e redukcje
liczebnoœci i aktywnoœci komórek NK (por. np.
13). Równie¿ wzmo¿ona sekrecja endorfin jest
czynnikiem, który os³abia aktywnoœæ komórek NK
(10).
Wyniki badañ œwiadcz¹ tak¿e o tym, ¿e operacja jest specyficznym czynnikiem, który powoduje os³abienie aktywnoœci komórek NK. S. Ben-Eliyahu, G. G. Page, R. Yirmiya i G. Shakar
w swoich badaniach oceniali wp³yw wywo³anych
stresem zaburzeñ aktywnoœci komórek NK na
podatnoœæ na rozwój nowotworu u szczurów rasy
Fisher 344 (3). Odpornoœæ na chorobê nowotworow¹ oceniano w odniesieniu do trzech rodzajów
komórek nowotworowych: niewra¿liwych na
komórki NK komórek bia³aczki CRNK-16 i komórek raka sutka MADB106 oraz wra¿liwych na
dzia³anie komórek NK komórek raka okrê¿nicy
C4047 (ibidem). W opisywanych badaniach wykorzystano dwa rodzaje stresorów. Pierwszy to
trzyminutowe p³ywanie z przytwierdzonym do
ogona obci¹¿nikiem o wadze 25g/kg masy cia³a;
po ka¿dych trzech minutach w wodzie zwierzê
odpoczywa³o przez kolejne trzy minuty, procedurê tê powtarzano piêæ razy. Drugi stresor to przeprowadzany w ogólnym znieczuleniu zabieg
laparotomii (op.cit.). Badacze stwierdzili, ¿e
stres zwi¹zany z p³ywaniem zwiêksza³ œmiertelnoœæ wywo³an¹ CRNK-16 oraz przyspiesza³
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rozwój komórek MADB106, natomiast nie mia³
¿adnego wp³ywu na tempo tworzenia siê przerzutów komórek C4047. Wykazano równie¿, ¿e
5, 12 i 24 godziny po zabiegu operacyjnym liczebnoœæ komórek NK by³a znacznie zredukowana,
jednak wraca³a do poziomu wyjœciowego ju¿ po
siedmiu dniach. U szczurów poddanych operacji
5 lub 24 godziny przed wszczepieniem komórek
nowotworowych obserwowano znacznie d³u¿szy
czas ich utrzymywania, w porównaniu do zwierz¹t zoperowanych siedem dni przed inokulacj¹
komórek raka. Mierzono równie¿ odsetek zachorowañ oraz œmiertelnoœæ w grupie szczurów,
którym wszczepiono wra¿liwe na komórki NK,
wywo³uj¹ce bia³aczkê komórki CRNK-16,
godzinê po operacji. Po 43 dniach wszystkie
zwierzêta z grupy poddanej dzia³aniu stresora
nie ¿y³y, natomiast w grupie kontrolnej 33%
szczurów nadal by³o zdrowych i do dnia 90 (tj.
momentu zakoñczenia eksperymentu) nie
zaobserwowano u nich ¿adnych oznak choroby
(ibidem). Wyniki opisanych badañ pokazuj¹, ¿e
zabieg operacyjny rzeczywiœcie stanowi stresor,
który mo¿e spowodowaæ os³abienie aktywnoœci
komórek NK. Jednak¿e efekt ten jest stosunkowo krótkotrwa³y – znaczn¹ redukcjê aktywnoœci
obserwuje siê do 24 godzin po zabiegu, natomiast
po siedmiu dniach wszystkie parametry powracaj¹ do poziomu wyjœciowego. Nie mniej jednak
wszczepienie komórek nowotworowych wra¿liwych na dzia³anie komórek NK w tym krytycznym
okresie, kilku godzin przed lub po zabiegu,
powoduje znacznie szybszy wzrost przeniesionych komórek, znacznie wiêksz¹ zachorowalnoœæ i œmiertelnoœæ. Nale¿y jednak pamiêtaæ,
¿e badania te prowadzono na zwierzêtach, nie
wiadomo wiêc, czy w przypadku ludzi wyst¹pi³aby taka sama zale¿noœæ. Co wiêcej, poddane
badaniom zwierzêta by³y zdrowe, a komórki
nowotworowe wszczepiono im tu¿ przed lub tu¿
po ekspozycji na stanowi¹ce obci¹¿enie dla
organizmu bodŸce. Trudno, wiêc przewidywaæ,
czy taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku
osób poddanych operacji usuniêcia guza.
Nieco œwiat³a na to zagadnienie rzucaj¹
wyniki badañ przeprowadzonych przez B. L.
Andersena, W. B. Farrara, D. Golden-Kreutza,
L. A. Kutza, R. MacCalluma, M. E. Courtney i R.
Glasera. Autorzy ci przebadali 116 kobiet, które
w okresie czterech miesiêcy poprzedzaj¹cych
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badanie poddane zosta³y operacji usuniêcia
nowotworu piersi w II (70% badanych) lub III
(30% badanych) stadium zaawansowania (2).
Oceniano wp³yw nasilenia stresu na odpornoœæ
komórkow¹ w okresie po diagnozie oraz po
operacji. Jeœli chodzi o wskaŸniki funkcjonowania uk³adu odpornoœciowego, to oceniano lityczn¹ aktywnoœæ komórek NK, si³ê ich odpowiedzi na rINF gamma oraz rIL – 2 oraz zdolnoœæ
komórek T do proliferacji w odpowiedzi na dwa
mitogeny – fitohamaglutyninê (PHA) oraz konkanawalinê A (Con A). W badaniu tym kontrolowano zmienne mog¹ce wywieraæ wp³yw na odpornoœæ komórkow¹, tj. wiek pacjentki, zaawansowanie choroby oraz to, jaki okres up³yn¹³ od
zabiegu chirurgicznego (ibidem). Okaza³o siê, ¿e
im wy¿szy jest wynik w skali mierz¹cej nasilenie
stresu, tym s³absza lityczna aktywnoœæ komórek
NK. Co wiêcej, stwierdzono, ¿e zdolnoœæ tych
komórek do reagowania na rINF gamma jest
negatywnie skorelowana z wynikiem uzyskanym
w teœcie. Doœæ zaskakuj¹cy okaza³ siê wynik
dotycz¹cy odpowiedzi komórek NK na kuracjê
rIL – 2; otó¿ stwierdzono, ¿e komórki NK pochodz¹ce od wiêkszoœci osób badanych zupe³nie nie reaguj¹ na ten rodzaj kuracji (ibidem).
Ponadto wykazano, ¿e u osób bardziej zestresowanych komórki T reaguj¹ s³absz¹ proliferacj¹
na mitogeny PHA i Con A (op.cit.), co zgodne
jest z wynikami wielu wczeœniejszych eksperymentów.

Wnioski
Zaprezentowane wyniki badañ nie wskazuj¹
bezpoœrednio na to, ¿e stres zwi¹zany z zabiegiem operacyjnym jest przyczyn¹ redukcji litycznej aktywnoœci komórek NK, dowodz¹ jednak, ¿e
natê¿enie stresu, niezale¿nie od tego, z jakimi
czynnikami jest zwi¹zane, ma wp³yw na aktywnoœæ komórek NK w okresie do czterech miesiêcy po zabiegu usuniêcia guza piersi. Bardzo
wa¿ne jest tak¿e spostrze¿enie, ¿e poziom stresu moduluje zdolnoœæ komórek NK do odpowiedzi
na rINF gamma, jeden z dwóch podstawowych
aktywatorów tych komórek. Jak do tej pory nie
uda³o siê wykazaæ, ¿e wywo³ana stresem
redukcja aktywnoœci komórek NK w okresie po
diagnozie i operacji ma bezpoœredni zwi¹zek
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z d³ugoœci¹ okresu zdrowienia, remisji choroby
i w koñcu prze¿ycia pacjenta. Znaj¹c jednak rolê
komórek NK w ochronie przed tworzeniem siê
spontanicznych przerzutów oraz wyniki badañ
œwiadcz¹ce o tym, ¿e stres, bez wzglêdu na to,
jakimi czynnikami zosta³ spowodowany, znacz¹co redukuje ich aktywnoœæ, warto zastanowiæ
siê nad zastosowaniem interwencji psychologicznych, które przyczyni³yby siê do zmniejszenia
stresu u pacjentek od momentu postawienia
diagnozy, a¿ do ca³kowitego zakoñczenia
leczenia.
Streszczenie
Aktywnoœæ komórek NK stanowi jeden z najwa¿niejszych czynników odpornoœci przeciwnowotworowej organizmu. Ich rola polega przede
wszystkim na ograniczaniu tworzenia siê spontanicznych przerzutów, a wiêc aktywnoœæ komórek NK odgrywa szczególnie wa¿n¹ rolê u osób
cierpi¹cych na chorobê nowotworow¹, zwiêkszaj¹c szanse na d³u¿szy okres remisji choroby.
Istniej¹ równie¿ przypuszczenia, ¿e komórki NK
mog¹ kontrolowaæ wczesne etapy rozwoju guza.
Wyniki badañ dowodz¹, ¿e czynniki psychologiczne s¹ wa¿nym elementem warunkuj¹cym
aktywnoœæ komórek NK. W niniejszej pracy
zaprezentowano wyniki badañ, które wskazuj¹,
¿e stres zwi¹zany z procesem diagnozowania
oraz operacyjnym leczeniem choroby nowotworowej mo¿e stanowiæ istotny czynnik redukuj¹cy
aktywnoœæ komórek NK.

researches prove that psychological factors
influences NK cells’ activity. This article is aiming
for presentation of the researches’ results that
indicates that stress of being diagnosed with
cancer and being operated can result in decreasing NK cells’ activity.
Key words: cancer, stress, NK cells,
surgery
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