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Streszczenie
Makrofagi są komórkami wywodzącymi się z monocytów. Wyróżniono dwie drogi polaryzacji makrofagów, które są
uwarunkowane aktualnie panującymi warunkami mikrośrodowiska. Na podstawie różnic w ekspresji markerów
powierzchniowych oraz w sygnałach aktywujących, populacje makrofagów podzielono na aktywowane klasycznie makrofagi
(fenotyp M1) oraz alternatywnie (fenotyp M2). Makrofagi M1 posiadają właściwości prozapalne związane z profilem
uwalnianych cytokin (IL-1β, IL-12, IL-6, IL-23, TNF-α), sprzyjające rozwojowi odpowiedzi immunologicznej typu
komórkowego. Z kolei makrofagi M2 uwalniają szereg cytokin przeciwzapalnych, mobilizując odpowiedź immunologiczną
typu Th2. Populacja makrofagów M2 została podzielona na 4 podtypy: M2a, M2b, M2c i M2d. Makrofagi M2d nazywane
również makrofagami TAM, odgrywają znaczącą rolę w modulowaniu odpowiedzi immunologicznej w chorobach
nowotworowych. Warto podkreślić, iż makrofagi wywierają wpływ cytostatyczny na komórki pronowotworowe. Wykazują
również zdolność do niszczenia komórek nowotworowych za pośrednictwem mechanizmu cytotoksyczności zależnej lub
niezależnej od przeciwciał.
Słowa kluczowe: makrofagi, polaryzacja, fenotyp M1 i M2, cytokiny, TAM
Abstract
Macrophages are a heterogeneous group of cells derived from monocytes. These cells have the ability to polarize under the
influence of actual microenvironment conditions. Macrophages can be divided into two main subpopulations: classically
activated macrophages (M1) and alternatively activated macrophages (M2). Classical activation pathway triggered by inflammatory mediators (IFN-γ and IL-1β) results in forming macrophages M1, which secrete proinflammatory cytokines such
as IL-1β, IL-12, IL-6, IL-23, TNF-α. They promote Th1 response. Whereas, a population of M2 macrophages is associated
with anti-inflammatory reactions through mobilization of type Th2 cells. M2 macrophages’ population is divided into 4
subtypes: M2a, M2b, M2c and M2d. However, especially M2d macrophages also called TAMs play a significant role in
modulating the immune response in cancers. Macrophages have a cytostatic effect on the tumor cells. They also have the
ability to kill cancer cells through a mechanism of Macrophage- Mediated Cytotoxicity (MTC) or Antibody–Dependent
Cellular Cytotoxicity (ADCC).
Key words: macrophages, polarization, phenotype M1 and M2, cytokines, TAM

1. Wprowadzenie
nalnych [1, 2]. Grupa makrofagów tkankowych jest dość heterogenna; w zależności od
lokalizacji zalicza się do niej, np. komórki
Browicza-Kupffera zatok wątrobowych, komórki dendrytyczne skóry oraz komórki mikrogleju centralnego układu nerwowego [1, 2].
Jeszcze do niedawna makrofagi uważano
jedynie za jednojądrzaste komórki żerne,
których rola ogranicza się do zniszczenia
patogenu. Obecnie wiadomo, że zaangażowanie makrofagów w kształtowanie odpowiedzi
immunologicznej jest znacznie szersze, a same

Makrofagi są komórkami jednojądrzastymi,
pełniącymi kluczową rolę w nieswoistej
odpowiedzi immunologicznej. Ich bezpośrednimi prekursorami są monocyty, które migrują
z krwi obwodowej do tkanek, zasiedlając je.
W obecności m.in. czynnika stymulującego
tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów
(GM-CSF) i czynnika stymulującego tworzenie kolonii makrofagów (M-CSF) ulegają
ostatecznie przekształceniu w makrofagi o specyficznych cechach fenotypowych i funkcjo-
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makrofagi są traktowane jako jedne z najważniejszych komórek układu immunologgicznego cechujące się złożonością oraz
wielostronnością w działaniu [1]. Makrofagi
uczestniczą w licznych reakcjach zachodzących w naszym organizmie, m.in. regulują
przebieg procesu zapalnego, mają zdolność
zwalczania patogenów m.in. wirusów, bakterii
i grzybów. Oprócz tego należą one do komórek
prezentujących antygeny limfocytom T pomocniczym. Ponadto wytwarzają proteazy,
czynniki wzrostowe oraz proangiogenne, regulując aktywność innych komórek układu im-

munologicznego [1]. Udowodniono, że makrofagi wykazują również zdolność do niszczenia
komórek nowotworowych. Odbywa się to
w wyniku bezpośredniego kontaktu z komórką
docelową, bądź za pośrednictwem uwalnianych mediatorów. Różnice w fenotypie, morfologii oraz zdolności funkcjonalnej makrofagów są determinowane zarówno przez rodzaj
tkanki w której są zlokalizowane, jak również
przez aktualne warunki mikrośrodowiska.
Umiejętność przystosowania się do panujących
warunków, czyni makrofagi zdolnymi do
polaryzacji w kierunku M1 lub M2 [3].

2. Polaryzacja makrofagów
Immunologiczna plastyczność makrofagów,
Alternatywna
aktywacja
makrofagów
umożliwiająca im modyfikację własnego
(w kierunku fenotypu M2) zachodzi w sytuacji
fenotypu (tzw. polaryzacja), jest uzależniona od
wyciszenia stanu zapalnego toczącego się
profilu cytokin uwalnianych przez limfocyty Th1
w naszym organizmie. Wówczas limfocyty Th2
i Th2, oraz określonych warunków mikrouwalniają cytokiny przeciwzapalne, które
środowiska danej tkanki, w której makrofagi są
stymulują makrofagi do przekształcania się
zlokalizowane [4].
w populację posiadającą fenotyp M2 [4, 6, 7]. Do
W przeciągu ostatnich lat odkryto istnienie
cytokin przeciwzapalnych, zaangażowa-nych
dwóch typów makrofagów: M1 oraz M2.
w ten proces należą m.in. IL-10, TGF-β oraz
Schemat polaryzacji tych komórek przedstawia
antagonista receptora IL-1 (IL-1RA). Arginaza 1
Rysunek 1. Ów podział został wprowadzony na
oraz marker CD14 są ważnymi markerami
podstawie różnic w ekspresji markerów pomakrofagów M2, potwierdzającymi ich
wierzchniowych, jak również na podstawie dróg
wyodrębnienie się z krążących monocytów krwi
ich aktywacji. Różnicom fenotypowym wyobwodowej. Makrofagi M2 odgrywają istotną
różnionych populacji makrofagów towarzyszą
rolę w procesie angiogenezy nowotworu, gdyż za
różnice funkcjonalne. Makrofagi typu M1
pośrednictwem wydzielanych czynników wzrosulegają klasycznej aktywacji w wyniku której
tu naczyń VEGF (Vascular endothelial growth
dochodzi do uruchomienia prozapalnych szlafactor), IL-8, IL-23, PDGF (Platelet derived
ków sygnalizacyjnych zależnych od NF-κB.
growth factor) oraz metaloproteinaz, sprzyjają
Proces ten zachodzi głównie w odpowiedzi na
generowaniu się nowych naczyń krwionośnych
lipopolisacharyd, IFN-γ oraz inne ligandy
[8].
bakteryjne receptorów TLR. Wówczas makroNajnowsze badania nad populacją makrofagi M1 uwalniają znaczne ilości cytokin
fagów M2 udowadniają, iż nie jest to populacja
prozapalnych, tj. TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-12, ILjednorodna. Makrofagi M2 zostały podzielone na
23 oraz polaryzują odpowiedź immunologiczną
4 podtypy: M2a, M2b, M2c i M2d. IL-4 i IL-13
w kierunku Th1 [5]. IL-12 uwalniana przez
wpływają na powstanie podtypu M2a. Fenotyp
makrofagi o fenotypie M1, stymuluje komórki
M2b powstaje w odpowiedzi na kompleksy
immunologiczne oraz IL-1β lub lipopolisachaNK do wydzielania IFN-. Za jego pośredryd. Z kolei IL-10, TGF-β i gliko-kortykosteroid
nictwem makrofagi M1 działają pobudzająco na
warunkują utworzenie fenotypu M2c [7, 9].
wiele komórek układu im-munologicznego,
Makrofagi M2d są nazywane makrofagami
w tym także na same makrofagi, przyczyniając
związanymi z nowotworem (ang. Tumor
się do uruchomienia mechanizmów cytotokassociated macrofages, TAM). Ta subpopulacja
sycznych. Makrofagi M1 wyróżniają się wysoką
makrofagów jest indukowana głównie przez IL-6
ekspresją cząsteczek kostymulujących CD80/
i IL-10 [9, 10]. Każdy z wyżej wymienionych
CD86 oraz MHC klasy I [4, 6]. Ponadto, tlenek
podtypów makrofagów M2 wyróżnia się
azotu (NO) wytwa-rzany przez makrofagi M1
podwyższoną ekspresją IL-10 oraz niskim
ma działanie toksyczne w stosunku do komórek
poziomem IL-12 (fenotyp IL-10highIL-12low) [2,
nowotworowych [5-7].
11]. Na Rysunku 2 przedstawiono schemat
różnicowania i aktywacji makrofagów.
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2.1.Makrofagi związane z nowotworem (M2d, TAM)
Makrofagi TAM (M2d) stanowią pulę
prozapalnych [7]. Poza tym, makrofagi TAM
komórek układu immunologicznego odgryposiadające fenotyp M2 wpływają na rozwój
wającą istotną rolę w formowaniu się nowoguza, stymulują jego angiogenezę oraz zwięktworu [2]. Komórkami prekursorowymi dla
szają ryzyko pojawienia się przerzutów, ułaTAM są komórki supresyjne pochodzenia
twiając migrację komórek nowotworowych
mieloidalnego (myeloid-derived suppressor
[9]. Warto podkreślić, że polaryzacja makrocells, MDSC), które naciekają guzy nowofagów TAM o fenotypie M1 do komórek M2
tworowe [4]. W odróżnieniu od makrofagów
jest uzależniona od wielu czynników, m.in.
M2a-c, makrofagi M2d są zależne od rozwiregionu tkanki w której zlokalizowane jest
jających się w organizmie komórek nowoognisko nowotworu, typu nowotworu oraz jego
tworowych. Makrofagi TAM pojawiają się
stadium zaawansowania [6]. Dodatkowo, prow odpowiedzi na czynniki uwalniane przez te
nowotworowe komórki TAM o fenotypie M2
zmienione komórki, tj. TGF-β, IL-10, IL-6,
powstają pod wpływem cytokin i chemokin
prostaglandyna E [7, 11]. Na podstawie oceny
generujących mikrośrodowisko nowotworu
aktywności czynnościowej oraz funkcjonalnej
[13, 11]. Przykładem, są TAM infiltrujące guzy
tych komórek ustalono, że podczas toczącego
lite w obszarze niedotlenienia. Komórki te
się procesu nowotworowego komórki TAM
posiadają aktywność arginazy-1, markera
wykazują zdolność do hamowania odpowiedzi
charakterystycznego dla makrofagów M2.
immunologicznej oraz promowania rozwoju
Makrofagów M2 nie znaleziono w strefie
nowotworu [1, 11]. Właściwości te są uwarununaczynienia [2]. Właściwe zrozumienie roli
kowane profilem uwalnianych cytokin (IL-10
TAM w różnych stopniach zaawansowania
i TGF-β), oraz zaburzoną zdolnością do
nowotworów wymaga poznania wielu mechaprezentacji antygenów znajdujących się na
nizmów, stąd prace umożliwiające wyjaśnienie
powierzchni komórek nowotworowych [7].
tych zależności są nadal kontynuowane.
Udowodniono, że subpopulacja makrofagów
Do identyfikacji makrofagów w ludzkich
TAM wykazuje szereg różnic czynnościowych
nowotworach wykorzystuje się barwienie imoraz fenotypowych zależnych od stopnia
munohistochemiczne wykorzystujące przeciwzaawansowania nowotworu. Podczas inicjacji
ciała monoklonalne anty-CD68. Komórki
guza, TAM wykazują fenotyp populacji maCD68+ stanowią populację makrofagów, jedkrofagów M1, warunkujących aktywację pronak na tej podstawie nie jest możliwe zidentyzapalnych szlaków wewnątrzkomórkowych
fikowanie konkretnego podtypu makrofagów.
zależnych od NF-кB [12]. Z kolei wraz
Dlatego poszerzono zestaw używanych przez rozwojem nowotworu, komórki te ulegają
ciwciał o marker CD163, swoisty dla makrotransformacji do makrofagów M2 w których
fagów TAM. Identyfikacja makrofagów TAM,
dochodzi do zahamowania szlaków sygnaliwystępujących w tkance nowotworowej możne
zacyjnych warunkujących ekspresję cytokin
posłużyć za czynnik prognostyczny [14].
3. Aktywność antynowotworowa makrofagów
W wyniku odpowiedniej aktywacji makrocytostatyczna aktywność makrofagów nie
fagi zyskują zdolność do lizy komórek nowozostała jeszcze dokładnie poznana [15].
tworowych na drodze zależnej bądź niezaKolejnym mechanizmem, za pomocą któleżnej od przeciwciał. Proces ten zachodzi pod
rego makrofagi mogą wybiórczo niszczyć kowpływem licznych cząsteczek regulacyjnych,
mórki nowotworowe, jest cytotoksyczność
tj. cytokin, aktywnych form tlenu oraz metaniezależna od przeciwciał (MTC- Macrophagebolitów kwasu arachidonowego. Działania
mediated Cytotoxity). Proces ten odbywa się w
cytostatyczne makrofagów wobec komórek
wyniku kontaktu makrofaga z komórką
nowotworowych dotyczą zahamowania wzrosnowotworową, po związaniu aktywowane
tu komórek znajdujących się w fazie G1 cyklu
makrofagi wydzielają substancje o właśkomórkowego. Odbywa się to w wyniku cytociwościach potencjalnie litycznych, tj. proteazę
statycznego działania TNF, który wraz z IL-1
serynową, reaktywne formy tlenu (np. H2O2)
hamuje proliferację komórek nowotworowych
oraz TNF [15].
w warunkach in vitro. W warunkach in vivo,
Warto również wspomnieć o cytotoksyczności zależnej od przeciwciał (ADCC15
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gólności H2O2, wykazują efekt cytolityczny.
Rola TNF oraz IFN w ADCC w warunkach in
vivo nie jest jednoznacznie określona [15].
Powyższe strategie zostały schematycznie
przedstawione na Rysunku 3.

Antibody–dependent Cellular Cytotoxity). W
jej wyniku makrofag łączy się z komórką
nowotworową za pośrednictwem receptora dla
fragmentu Fc przeciwciała oraz przeciwciała
opłaszczającego komórkę docelową. Uwalniane wówczas aktywne formy tlenu, a w szcze-

4. Rysunki

Rysunek 1. Schemat polaryzacji makrofagów.
Opracowano na podstawie [4]

Rysunek 2. Schemat różnicowania i aktywacji
makrofagów – typowe aktywatory i markery.
Opracowano na podstawie [7,10]

Rysunek 3. Antynowotworowe strategie makrofagów.
Opracowano na podstawie [15]
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5. Podsumowanie
Makrofagi stanowią grupę komórek charakteryzującą się zdolnością do polaryzacji,
uzależnionej od aktualnie panujących warunków mikrośrodowiska. Wykazują one zdolność
do polaryzacji w celu przystosowania się do
zmian zachodzących w mikrośrodowisku. Wyróżniamy dwa typy aktywacji: fenotyp M1aktywowany klasycznie oraz M2- aktywowany
alternatywnie. Makrofagi M1 posiadają właściwości prozapalne związane z wydzielaniem
cytokin, takich jak TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-12,
IL-23, sprzyjających rozwojowi odpowiedzi
immunologicznej typu komórkowego. Z kolei

makrofagi M2 uwalniają szereg cytokin
przeciwzapalnych, mobilizując odpowiedź immunologiczną typu Th2. Populacja makrofagów M2 została podzielona na 4 podtypy:
M2a, M2b, M2c i M2d. Jednak to makrofagi
M2d nazywane również makrofagami TAM, ze
względu na właściwości immunosupresyjne
i pronowotworowe odgrywają istotną rolę
w regulacji odpowiedzi immunologicznej
w chorobach nowotworowych. Przypuszcza
się, że makrofagów TAM mogą być wykorzystane w terapiach przeciwnowotworowych.
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