
 III./17. Immunhiányos kórképekhez társuló
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A fejezet legfőbb célja, hogy a hallgató megismerje az
immunhiányos betegségek komplex természetét, és a
fejezetben foglaltak elsajátításával átfogó képet
alkothasson az immundeficiens állapotokkal lehetségesen
társuló rosszindulatú daganatos betegségekről.

Bevezetés
A szervezet homeostasisának fenntartásában az immunrendszer
alapvető feladata a saját és a nem saját (azaz a megváltozott saját
vagy idegen) struktúrák felismerése és megkülönböztetése, vagyis az
egyéni antigénintegritás védelme.

Az immunhiányos állapot az immunrendszer károsodott (csökkent,
esetleg hiányzó) működését jelenti, mely a nem specifikus
(veleszületett, természetes / natív) és a specifikus (szerzett, adaptív)
védelmi rendszert, a komplex regulációs mechanizmusokat egyaránt
érintheti.

Az immunrendszer törzsfejlődése során a legfontosabb szelekciós
tényezőt a fajjal együtt fejlődő pathogének képezik, és a rendszer
felismerő és végrehajtó funkciói is elsősorban ennek megfelelően
alakultak ki. Azonban a jól működő immunrendszer a kóros
funkciójú, károsodott vagy malignus sejtek felismerésére és
eltávolítására is képes: ez a védekezési készség az
„immunsurveillance” jelensége.

A tumorgenesis dinamikus, a gazdaszervezet és a tumor
kölcsönhatásán alapuló többlépcsős folyamatában a (kontrollált)
egyensúlyi állapot felborulásához, tehát adott tumor definitív
kialakulásához az immunológiai felügyelet sérülése mellett egyéb
immunmechanizmusok is hozzájárulnak. (Ilyen az ún.
„immunoediting”, azaz a nem immunogén tumorsejt-variánsok
előtérbe kerülése, és az „immunsubversio”, ami a protektív
immunválasz tumorsejtek általi aktív gátlását jelenti.)

Az immunhiányos állapotok heterogén betegségcsoportot jelentenek.
Felosztásuk szerint elsődleges / primer és másodlagos / secunder
immundefektusokat különböztetünk meg.

A primer immundefektusok (PID) az immunrendszer intrinsic
jellegű, általában veleszületett, nem átmeneti és nem reverzibilis,
többnyire ritkábban előforduló rendellenességei. A jóval gyakoribb
secunder immunhiány állapotok mindig szerzett megbetegedések: a
védelmi functiók előzőleg ép immunitású egyedben károsodnak
valamely a szervezetet aktuálisan kedvezőtlenül érintő kiváltó ok,
kórállapot következében.

Az immunhiány állapotát elsősorban a gyakori, visszatérő vagy
perzisztáló, elhúzódó, szokásos antimicrobás terápiára nem
megfelelőn reagáló, sokszor szövődményes lefolyású,
szervkárosodást eredményező, olykor szokatlan (alacsony
virulenciájú, opportunista) fertőzések jellemzik. Ugyanakkor az



Az immunhiány állapotát
elsősorban a gyakori,
visszatérő vagy perzisztáló,
elhúzódó, fertőzések
jellemzik.

érintettekben (többszörös) autoimmun történések (definitív
kórképek) és rosszindulatú daganatok is lényegesen gyakrabban
fordulnak elő.
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A.) Immunhiány és malignitás
A rák genetikai betegség, hiszen a malignus clonális sejtpopuláció
kialakulásának alapját a somaticus sejtekben felhalmozódó genetikai
változások (mutációk, chromosomális eltérések, epigenetikai
módosulások) teremtik meg. A daganatsejtek legalapvetőbb
sajátosságait az autonóm proliferatio, a gátolt differenciálódás, az
apoptosis elkerülése, az immortalizáció képessége, az inváziós és
érújdonképződési készség, és a fokozott genom instabilitás képezik.

Rosszindulatú daganatok kialakulásával elsősorban idülten fennálló
immunhiány állapotában kell számolni. Míg primer
immundeficienciákban (PID) a malignitás (összesített) becsült relatív
rizikója (az életkor függvényében) 100-1.000x, addig az transplantált
betegben kb. 80x, AIDS-ben pedig kb. 60x, (de 20 éves kor alatt
360x!). Vagyis minél korábbi életkorban jelentkezik az immunhiány,
annál nagyobb a malignitás rizikója. PID-ben a társuló rosszindulatú
daganatok összesített becsült incidenciája (részben ellentmondó
irodalmi adatok alapján) átlag kb. 25 %, mely az infectiók után a
második leggyakoribb halálok. A malignitás típusa az adott PID
forma, a beteg kora, és a társuló vírusinfectio/k függvénye, azaz



szinte minden esetben eltérő pathomechanizmus valószínűsíthető.
Immunhiányban a sejtek malignus átalakulását számtalan folyamat
elősegítheti, így a károsodott tumor immunsurveillance, a chronikus
antigénstimulus, a genotoxikus noxákra adott kóros sejtválasz vagy
az (oncogén) vírusfertőzött sejtek hibás kontrollja.

PID-ben a rosszindulatú daganatok többségükben lymphoid
eredetűek: az összes ráktípus kb. 67 %-a non-Hodgkin lymphoma
(NHL, főleg B-sejtes), míg Hodgkin lymphoma közel 10 %-ban
fordul elő, de akut leukaemiák is kb. 20-30x gyakrabban
mutatkozhatnak. A szolid tumorok közül elsősorban epithelialis
carcinomák előfordulásával lehet számolni. Számos veleszületett
immunhiányos állapotban a rosszindulatú daganat kialakulása már a
csecsemő-gyermekéletkort érinti. PID-ben a rosszindulatú daganatok
összesített becsült gyakorisága széles tartományban, kb. 4-40 %
között ingadozik, míg az másodlagos immunhiányban, így
transplantált betegekben kb. 10-15 %, AIDS-ben a lymphomák
vonatkozásban kb. 3-6 %, míg a Kaposi sarcoma tekintetében közel
16 %.

Miként segítheti elő az
immunhiány a sejtek
malignus transfomatióját?

Az immunrendszeri daganatok közé sorolt betegségek kiváltó oka
többnyire ismeretlen. A lehetséges rizikófaktorok között kiemelt
fontosságúak a veleszületett és a szerzett génhibák, (melyek főleg
chromosoma-translocatióban nyilvánulnak meg, ami
onkogénaktivációt és tumorsuppressor-gén inaktivációt egyaránt
kiválthat). A szerzett géndefektusok hátterében (ismert fizikai és
kémiai okok mellett) biológiai és immunológiai tényezők is szerepet
játszanak. A vírusok közül az EBV, HHV-4, HHV-8 HTLV-1, HIV a
lymphomagenesis ismert tényezői, de egyéb infektív ágensek (pl. a
Helicobacter pylori vagy a Borrelia burgdorferi) provokatív szerepét
is feltételezik. A veleszületett és szerzett immunhiányos állapotok
-részben a (T-sejtes) szabályozási mechanismusok kisiklása okán-
bizonyítottan hajlamosító tényezőt jelentenek az immunrendszeri
malignomák kialakulásában. Az alapvető klinikai megnyilvánulás a
lymphoproliferatio, mely a polyclonalis (kontrollálatlan) B-sejt
hyperplasiától a magas malignitású lymphomákig terjedően széles
tartományban mutatkozhat.

Az ún. immundeficienciával társult lymphoproliferatív betegségek
(IALPD) számos közös vonást mutatnak: így előtérben áll az
extranodalis megjelenési forma (főként a központi idegrendszer és a
gyomor-bél rendszer vonatkozásában), jellemző a kezelés hiányában
gyors klinikai progressio, az elsősorban B-lymphocytás,
szövettanilag nagysejtes megjelenés, és a gyakori EBV asszociáció.
Általában fiatalabb férfiak érintettek. Míg szerzett immunhiányban a
B-sejtes NHL-ek többsége EBV-asszociált, addig primer
immundeficienciákban EBV-DNS csak az esetek kb. 30 %-ban
igazolható. Az immunreguláció zavara mellett az EBV
pathogenetikailag nemcsak elhúzódó B-sejt proliferatiót, de
egyértelműen malignus transformatiót is eredményezhet, (részben a
fertőzött B-lymphocytákban expresszálódó különféle virális
proteinek révén).

Az IALPD becsült gyakorisága PID-ben széles tartományban, kb.
0.7-15-25 %-ban mutatkozik. Extranodalis megjelenés kb. 69 %-ban
fordul elő. Különösen gyakoriak az agyi lymphomák (kb. 28 %, a
normál populációhoz képest kiemelkedően magas rizikóval). Közel
75 %-ban primer és solid tumorok (PCNSL), eltérően a
nyirokcsomó-disseminatio révén az NHL késői stádiumában
mutatkozó agyi lymphomáktól. (A PCNSL a systemás



lymphomáktól celluláris és molekuláris szinten egyaránt lényegesen
különbözik.) Az immunhiányban kialakuló lymphomák (NHL,
főként az EBV / HHV-4-asszociáltak) általában diffus nagysejtes
(DLBCL), immunoblastos típusúak, némely közülük az anaplasticus
nagysejtes (ALCL) kategóriába sorolható, míg megint mások
elkülöníthetetlenek a Burkitt lymphomától. (A Burkitt-szerűnek
minősített lymphomák AIDS-ben a leggyakoribbak, az
átlagnépességhez képest kb. 1.000x.) A ritkább primer testüregi
(effusion) lymphomák (PEL) többnyire HHV-8-, némelykor
EBV-asszociáltak, és leginkább HIV-fertőzöttekben mutatkoznak. A
Hodgkin lymphomás esetek egy részében szintén kimutatható
EBV-DNS. A Hodgkin kór szövettanilag a klasszikus formának
felelhet meg, ám nodularis sclerosis (NS) szinte sosem mutatkozik.

B.) Primer immundeficienciák

Milyen fenotípusos
megnyilvánulások jellemzik
a primer
immundefektusokat ?

A molekuláris biológiai ismeretek / módszerek robbanásszerű
fejlődése révén napjainkban már >150 (és folyamatosan növekvő
számú) primer immunhiányos kórképet (PID) ismerünk, (beleértve
azok pontos genetikai hátterét és részben pathomechanizmusok
alapjait is). A természetes és a szerzett védelmi rendszer
immunkompetens sejtjeinek inherens károsodása (a következményes
funkcionális rendellenességekkel) a sejtek fejlődésbiológiai
(differenciálódási / érési) zavarára vezethető vissza. Az egyébként
rendkívül változatos, heterogén kórállapotok közös fenotípusos
megnyilvánulásait az infekcióra való fokozott hajlam, az elhúzózó
gyulladásos állapot, illetőleg a gyakorta társuló autoimmun
folyamatok és rosszindulatú daganatok jellemzik. Egyes kórképek
akár már a születést követően vagy csecsemő- és kisgyermekkorban
drámaian megnyilvánulnak, míg mások esetleg csak felnőttkorban
vagy érdemi tünetek hiányában véletlenszerűen kerülnek
felismerésre.

A legtöbb PID forma monogénes természetű, vagyis a kóros gén
öröklődése a klasszikus Mendel-szabályokat követi, míg a polygénes
(multifaktoriális hátterű) típusok klinikailag jóval heterogénebb
kórképek, és esetükben a lehetséges géndefektusok csupán töredéke
ismert.

Az IgA-hiányállapot kivételével a PID formák a ritkább
megbetegedések közé tartoznak: születéskori összesített
gyakoriságukat kb. 1:10.000-re becsülik (Európa, USA, Ausztrália).

A PID osztályozása általában az érintett immunrendszeri
sejttípus/ok, a jellemzően károsodott funkció/k alapján történik.

(Az alábbiakban csak a klinikai gyakorlat számára lényegesebb
kórformákat ismertetjük!)

B/a.) Kombinált (T- / B-sejt) immunhiány állapotok

Hogyan ismerheti fel a
SCID állapotát?

Súlyos kombinált immundefektus (SCID): Az összes PID kb. 15
%-át képviseli. Ritka, gyakorisága kb. 1:50.000-100.000, főként fiúk
érintettek. A betegség már újszülöttkorban manifesztálódhat
visszatérő vírus-, bacterium-, protozoon- és gomba-fertőzések
formájában. Felismerés hiányában 1-2 éven belül fatális kimenetelű.
Súlyos infectiók jelentkeznek: különösen gyakori a Pneumocytis
jiroveci pneumonia vagy a CMV-, adeno-, RSV-vírusok által



kiváltott interstitialis tüdőbetegség. Fulmináns EBV infectio is
felléphet. Társuló chr. hasmenés gátolhatja a súlygyarapodást.
Bőrkiütések megjelenése részben az anyai eredetű T-sejtek okozta
GVH reakció következménye lehet, de aktivált autológ
T-lymphocyták is eredményezhetik. A gyakori autoimmun
történések elsősorban az ún. homeostaticus lymphocyta proliferatio
következményei.

Immunfenotípus-osztályozása alapján a SCID heterogén
betegségcsoport: a T-sejt hiány mellett lehetséges B-lymphocyták
jelenléte (ún. T-B+ SCID), (azonban a serum immunglobulinok
/Ig/-szintje ilyenkor is jelentősen csökkent), ugyanakkor a B-sejtek is
hiányozhatnak (ún. T-B- SCID, intrinsic B-sejt defektus vagy nem
megfelelő Th aktivitás miatt). A jellemző klinikai tünetek mindkét
alcsoportban (T- / B+/-) azonosak. Az NK-sejtvonal érintettsége
változó. A SCID pathogenesise szerteágazó, a T-sejt fejlődés
különböző lépéseit befolyásoló reakcióutakat feltételez.

A T-B+ (NK-) SCID esetében a leggyakoribb ok a cytokin-mediálta
jelátvitel károsodása az IL-2R γ-gén mutációja révén, mely egyúttal
számos egyéb cytokinreceptor (IL-4, -7,-9,-15,-21) termelődését is
gátolja. Ez az ún. SCIDX1 (X-chromosomához kötött /XL/ SCID) a
leggyakoribb forma, az összes SCID eset kb. 40 %-a. (Az
intracellularis tyrosine /”Janus”/ kinase JAK3 gén defectusa a SCID
igen rtika, AR formáját eredményezi, amely azonban fenotípusa
szerint azonos a SCIDX1-gyel.)

A T-B-(NK+) SCID típusok között a (VDJ rekombinációhoz
nélkülözhetetlen) RAG1 és RAG2 gének mutációja a pre-T- és
pre-B-sejt receptorok expressiójának károsodásához vezet, AR
öröklődésű, a SCID formák 4-20 %-a.

T-B-(NK-) SCID típust (kb. 10-15 %) okoz az adenosine desaminase
(ADA) gén mutációja. (A toxikus metabolitok intracellularis
felszaporodása révén a csontvelőben és a thymusban fokozódik a
lymphoid precursorok fokozott apoptosisa.) Mivel az ADA ún.
„háztartási enzim”, a klinikai tünetek nemcsak immunrendszeri
defektusban nyilvánulnak meg: bordaporc-rendellenségek,
halláskárosodás, viselkedési zavarok, májfunctiós eltérések is
kísérhetik. (A ritka /1-2 %/ AR purin nucleosid phorphorylase /PNP/
deficientiát az immunhiányállapot mellett idegrendszer tünetek is
jellemzik.)

Némely gén, így a RAG 1/2 germline hypomorf mutációja mellett
lehetséges residualis jellegű T-sejt fejlődés: Omenn syndromában a
keringésben igazolhatók T-sejtek, NK-sejtek, a B-lymphocyták
száma normális vagy csökkent, az Ig-szintek -az IgE kivételével-
csökkentek. Már az élet első heteiben manifesztálódhat. A mutáció
főként a thymocyták és a thymus epithelsejtek közötti interakcióra
van hatással: károsodik az autoreaktív T-sejtek delétiója és a
Treg-sejtek képződése, vagyis sérül a centralis immuntolerancia. Az
obligát autoimmun történések főként bőrbetegség, desquamatióval
kísért erythroderma formájában nyilvánulnak meg adenopathiával,
hepatosplenomegaliával, eosinophiliával kísérten.

SCID-ben a rosszindulatú daganatok közül jellemzően
(EBV-asszociált) NHL mutatkozik (akár kb. 70 %-ban) főként
azokban az altípusokban, ahol az obligát T-sejt hiány mellett
kimutathatók B-sejtek, (így SCIDX1-ben és Omenn syndr.-ban).
Ritkábban (kb.12 %) leukaemiák és Hodgkin kór is előfordulhatnak.
A malignitás összesített gyakoriságát kb. 9-10 %-ra becsülik.



Domináló T-sejt defektus: A DiGeorge syndroma (DGS) komplex,
viszonylag gyakoribb (1:4.000) rendellenesség, mely elsősorban a
thymus, a parathyreoideak, a szív, az arc fejlődési zavarában
nyilvánul meg, már újszülöttkorban. Autoimmun jelenségek is
kísérik. A betegek 35-90 %-ában a 22q11 chromosa (>3 Mb)
delétiója igazolható, (a TBX1 gén mutációjával). Az esetek többsége
ún. részleges DGS-nek felel meg, főként celluláris
immundeficienciával kísérten, AD öröklődéssel. (Az igen ritka
komplett DGS-ben a thymus egyáltalán nem fejlődik ki, a klinikum
SCID-re emlékeztet.)

B/b.) Elsődlegesen antitesthiány állapotok

Az összes PID kb. 65 %-át képviselő betegségcsoport. A károsodott
antitest-termelés, mint immunhiányos állapot főleg sinopulmonalis
bacterium infectiókra hajlamosít, (de pl. meningitis, abscessusok,
arthritis is felléphet). Enterovírus infectio és Giardiasis is kísérheti.
Gyakoriak az autoimmun megnyilvánulások.

Agammaglobulinaemia: A pre-B-sejt receptor (BCR)
nélkülözhetelen a B-lymphocyták fejlődési folyamatában. A
pre-BCR komplex működésének feltétele a cytoplazmatikus adapter
fehérje, a Bruton-féle tyrosine kinase (Btk) jelenléte. A BTK gén
mutációja XL öröklődésű totális Ig-hiányt eredményez (XLA). A
B-sejtek is hiányoznak a pro-B – pre-B differenciálódás zavara
folytán. A Bruton-féle XLA bár ritka (1:70.000-400.000), mégis a
korai megjelenésű antitesthiány állapotok kb. 85 %-át jelenti, azok
legsúlyosabb formája. A tünetek általában a 3-6. élethónapban
jelentkeznek. Kb. 10-20 %-ban autoimmun arthritissel (RA / JRA) is
társul.

Rosszindulatú daganatok kb. 4-5 %-ban fordulnak elő, többségükben
lymphomák és leukaemiák, ritkán adenocarcinomák.

(Az eleddig tisztázatlan genetikai hátterű Good syndromat a
valamennyi Ig-izotípust érintő antitest- és B-sejt hiány
következtében opportunista infectiók, autoimmun cytopeniák
jellemzik. Thymoma a kórképben szinte mindig kialakul. Döntően
felnőttkorban kerül felismerésre.)

Hyper-IgM syndroma (HIGM): Az antitest-válasz érésének
meghatározó lépéseit az Ig-osztályváltás rekombináció és a
somaticus hypermutáció jelentik. A CD40L deficientia XL
öröklésmenetű génmutációs zavar. A CD40L-ot elsősorban aktivált
CD4+ T-sejtek jelenítik meg. Maga a CD40L-CD40 interakció a
B-sejt aktiváció kulcslépése, elősegítve az Ig-osztályváltást, de
emellett a dendriticus sejtek érését és IL-12 secretióját (vagyis a
T-sejt priming-ot) is stimulálja. Főként a férfi nem érintett. Az IgM
kivételével valamennyi Ig-izotípus termelődése károsodott. A
B-sejtek száma normális. Az érintettek különösen fogékonyak
opportunista fertőzések iránt, (hiszen a kórforma lényegében
kombinált immundefektusként értelmezhető.) A betegek kb. 60
%-ában jellemző a neutropenia (a promylocyta / myelocyta érés
gátlása folytán), valamint a társuló, főleg szervspecifikus autoimmun
megnyilvánulások (pl. egyéb cytopeniák, hepatitisek). A betegség
klinikailag rendszerint már a 2. életév előtt megnyilvánul. (Hasonló
klinikum kíséri az AR igen ritka CD40 hiányt is.)

Gyakoriak (kb. 65 %) a lymphoid rendszer malignus daganatai,



melyek többnyire EBV-asszociált lymphomák (főként NHL,
ritkábban Hodgkin kór). A solid tumorok közül kialakulhat
cholangiocelluris carcinoma. Hátterében felvetik elhúzódó
Cryptosporidium infectio szerepét, mely a biliaris epithel
dysplasiájára vezethet, de a betegekben gyakoribb primer biliaris
cirrhosis, (alkalmanként sclerotizáló cholangitis) kóroki jelentősége
sem vethető el. Ugyanakkor a szintén frekvensen társuló HBV/HCV
és CMV infectiók, valamint az egyes betegekben fellépő autoimmun
hepatitis hepatocellularis carcinomára predisponálhatnak. Pancreas
carcimona, sőt (gyorsan disseminálódó) neuroendocrin carcinomák
(NEC) kialakulásáról is közöltek adatokat. (A NEC-ről feltételezik,
hogy a primer immunhiányok között leginkább HIGM-ben fordulhat
elő.)

CVID-ben milyen malignus
betegségek megjelenésével
lehet számolni?

Közönséges (common) variábilis immundefectus (CVID):
Jellemzője, hogy egy vagy több Ig-izotípus mennyisége kifejezetten
csökkent, és (bármely) immunizációt követően sem változik.
Gyakorisága kb. 1:10.000-50.000. A B-sejtek száma általában
megfelelő (vagy mérsékelten csökkent). A klinikailag lényeges PID
formák között a CVID heterogén, többnyire sporadikus megjelenésű
kórállapot, mely döntően inkább felnőttkorban kerül felismerésre.
Autoimmun történések az esetek kb. 25 %-ában mutatkoznak,
elsősorban szervspecifikus jelleggel (pl. cytopeniák, Hashimoto
thyreoiditis, sicca komplex, vitiligo formájában.)

A betegséghez gyakrabban (10-20 %) társulnak malignus daganatok,
különösen lymphoproliferatív kórképek (NHL), és különböző szervi
lokalizációjú (gyomor-bél- és genitourinalis rendszeri, bőr, emlő)
carcinomák. A közel 50x rizikójú gyomor adenocarcinoma
kialakulásában szerepet játszhat az atrophiás gastritis, az
achlorhydria, és a társuló Helicobacter pylori infectio. A hosszan
elhúzódó mucosalis gyulladás monoclonalis MALT lymphomára is
predisponál. Az (EBV-triggerelte) nagy B-sejtes, extranodalis, Ig-t
secretaló NHL rizikója kb. 30x.

Részleges Ig-izotípus / izolált alosztály hiányok: Gyakori,
legtöbbször tünetmentes kórállapot/ok, és általában véletlenszerűen
derülnek ki. A B-sejtek száma normális. Okozhatja Ig-nehéz vagy
könnyűlánc mutáció / delétio, bár a géndefektus többnyire még
ismeretlen. Leggyakoribb formája, mely egyben a leggyakoribb
(1:500-700) PID típust is képviseli, a selectív IgA-hiány (IGAD).
Bármely életkorban megnyilvánulhat, többnyire mégis inkább
felnőttkorban ismerik fel. A kórkép kb. 10-30 %-ban társul
autoimmun megnyilvánulásokkal, főként coeliakia, arthritis
(RA/JRA), psoriasis, vitiligo, thyreoiditis, haemolytikus anaemia
formájában.

A betegséget lymphoid daganatok és solid tumorok is kísérhetik.
Gyakoribb a gyomor adenocarcinomája, de NHL, így az agresszív
enteropathia-asszociált T-sejtes lymphoma (EATL) is kialakulhat.

B/c.) Jól definiált immunhiány syndromák

Az ebbe a csoportba sorolt kórképek -melyek az összes PID kb. 5-10
%-át képviselik- esetében az immunhiány mellett egyéb jellegzetes
klinikai megnyilvánulások is észlelhetők.

Wiskott-Aldrich syndroma (WAS): XL-öröklődésű betegség, a
fertőzésekkel szembeni fogékonyság mellett jellegzetesen



ekzemával, (gyakran vérzést okozó) thrombocytopeniával (feltűnően
kis thrombocytákkal), kb. 30-70 %-ban autoimmun jelenségekkel
(pl. haemolytikus anaemia, neutropenia, arthritis, vasculitis) kísérten.
Már csecsemő- vagy kora gyermekkorban megnyilvánul. Hátterében
a WAS gén mutációja igazolható, mely a haemopoeticus őssejt-
cytoskeleton károsodását eredményezi. (A T-sejtek száma alacsony, a
B-sejteké normális, a serum IgM csökkent, míg az IgE / A inkább
magasabb.)

Malignus betegségek előfordulnak, kb. 15-20 %-ban, elsősorban
(T-sejt gazdag B-sejtes) lymphomatoid granulomatosis és B-sejtes
NHL-ek formájában (kb. 75 %), (többségükben EBV-negatívak),
jellemzően központi idegrendszeri érintettséggel.

DNS-repair zavarok: az ide sorolt kórképekre egységesen jellemző
a chromosoma-instabilitás és a fokozott radioszenszitivitás.

Az AT milyen malignus
dkórformákkal társulhat ?

Az ataxia-teleangiectasia (AT) AR betegség, melyet az
immunhiányon túlmenően főleg progressív cerebellaris ataxia és
oculocutan teleangiectasia kísér. Többnyire már kisgyermekkorban
felismerik. Molekuláris alapja a hibajavító (repair) ATM gén
mutációja. (A T-sejtszám alacsony, a B-sejteké normális, a serum
IgA /G /E csökkent, míg az IgM emelkedett.)

A kórképhez társuló lymphomák / leukaemiák inkább a sporadikus
lymphoproliferatív betegségre emlékeztetnek, csak fiatalabb korban
indulnak. A gyermekek kb. 10-20 %-ában 1-5 éves korban döntően
T-sejtes acut lymphoblastos leukaemia / lymphoma alakul ki, míg
fiatal felnőttekben inkább T-sejtes promyelocytás leukaemia
manifesztálódik. (A lymphomák többsége EBV-negatív.) A solid
tumorok közül gyakoribbak az agydaganatok, (főként a
medulloblastoma és a glioma), de a betegséget a gyomor
adenocarcinomája, hepatocellularis carcinoma, basalsejtes bőrrák
(basalioma), a genito-urinalis rendszer malignomái, sőt mamma
carcinoma is kísérheti. (A daganatképződés gyakran többszörös és
szimultán jellegű.) A malignitás összesített gyakorisága akár 30-35
%.

Az AR Nijmegen törés syndromat (NBS) a szintén repair funkciójú
NBS1 mutációja okozza. Az immunhiány mellett microcephalia, ún.
”madárarc”, és alacsony növés is észlelhető. (A T-sejtek száma igen
alacsony, de a B-sejt is csökkent lehet, a serum IgA /G /E csökkent,
míg az IgM magas.)

A betegségben gyakoriak a rosszindulatú daganatok: főleg myeloid
leukaemia, különféle lymphomák, valamint solid epithelialis
carcinomák fordulnak elő.

Az AR Bloom syndroma is repair géndefektus (BLM)
következménye. Tünettana a Nijmegen syndr.-ra emlékeztet, ill. még
fotoszenzitív erythema is kísérheti. (A T- / B-sejtszám megfelelő, a
serum Ig-szintek csökkentek.) Gyakran társul lymphomákkal,
leukaemiákkal és hámeredetű carcinomákkal.

Az ATM, az NBS1 és a BLM a tumorsuppressor-gének heterogén
csoportjába tartoznak, ún. „caretaker” vagy stabilitásgének.
Elsődleges feladatuk, hogy a sejtben minimális szintre szorítsák a
genetikai változásokat, ezzel hozzájárulva a genom stabilitásához.
Inaktiváló mutációik következtében más génekben is fokozódhat a
mutációk gyakorisága, ezáltal pedig lényegesen megnő a malignus
transformatio valószínűsége.



Immun-ossealis dysplasia: jellegzetes megnyilvánulási formája az
ún. porc–haj hypoplasia, AR öröklődésű, előidézője a
mitochondrialis RNAse RMRP gén defektusa. Az immunhiányt
végtag növekedési zavar, dysostosisok, gyér szőrzet kíséri. Gyakori
az anaemia, az autoimmun jelenségek. (A T-sejtek száma inkább
csökkent, a B-sejtszám mormális, a serum Ig-ok szintje változó.)

Lymphomák, solid tumorok (főként bőrrák) is kialakulhatnak.

A hyper-IgE syndromak (HIES) jellegezetes képviselője az AD Job
syndroma, recurráló infectiók mellett atopiás ekzemával és csont- és
érrendszeri eltérésekkel (arc-dysmorphia, fogrendellenességek,
osteoporosis fracturákkal, hyperxtensív ízületek,
aneurysmaképződés). Lymphomák kísérhetik. Molekuláris alapja a
STAT3 gén mutációja, (mely a gp130 protein-tartalmú cytokin- és
növekedési faktor receptorok aktivációjában /a JAK-STAT
jelátvitelben/ szereplő transcriptiós faktort kódol). (A T- /B-sejtszám
normális /de a Th17 jelentősen csökkent !/, az IgE -szint magas.)

B/d. Elsődlegesen immunregulációs zavarral
jellemezhető állapotok

Autoimmunitással társuló syndromák: Bizonyos speciális
immunhiány állapotokban a regulációs mechanizmusok egyidejű
kisiklása, az immunhomeostasis felborulása miatt előtérben (90-100
%) állnak az autoimmun történések, kórképek. A centrális és a
perifériás immuntolerancia egyaránt sérülhet.

Az aktivált lymphocytákon expressálódó FasL és a Fas (CD95)
interakciója az autoreaktív T-sejt apoptosis nélkülözhetetlen eleme.
Az autoimmun lymphoproliferatív syndroma (ALPS) melyet kb. 80
%-ban lymphadenopathia, hepatosplenomegalia, autoimmun
cytopeniák, (ritkábban glomerulonephritis, Guillain-Barre syndr.,
opticus neuritis) jellemez, a Fas (TNFRSF6 gén) mutációjára
vezethető vissza. AD öröklődésű kórkép, általában kora
gyermekkorban kerül felismerésre. (ALPS-t igen ritkán a FasL
/TNFSF6/ és némely caspase mutációja, ill. a proto-oncogen NRAS
defectusa is előidézhet.) (A keringő B-sejtek száma és az Ig-ok
mennyisége normális, míg a kettős-negatív T-sejtek száma
emelkedett.

Lymphoma (NHL) a betegek kb. 30-35 %-ban manifesztálódik, de
Hodgkin kór és leukaemiák is felléphetnek.

Az APECED (autoimmun polyglandularis syndr. 1. típusaként is
említik) AR öröklődésű autoimmun polyendocrinopathia
(thyreoidea, parathyreoidea, mellékvesék, pancreas, gonadok)
candidiasissal és ectodermális dystrophiával (alopecia, vitiligo,
keratopathia) kísérten. (Anaemia perniciosa, autoimmun hepatitis,
primer biliaris cirrhosis, sicca komplex is előfordulhat.) Az állapot a
centralis immuntoleranciához elengedhetetlen transcriptiós
regulátort kódoló gén, az AIRE defektusának a következménye. (A
T-B-sejtek száma és az Ig-szintek megfelelőek.)

Az IPEX XL-öröklésmenetű immunregulácis zavar (autoimmun)
polyendocrinopathiával (pancreas, thyreoidea) és enteropathiával
(súlyos hasmenéssel) társulva, de lymphadenopathia,
hepatosplenomegalia, ekzema, autoimmun haemolytikus anaemia,



immunthrombocytopenia is kísérheti. Általában a születést követő
hónapokban manifesztálódik. Alapja a Treg-
(CD4+CD25+FOXP3+) sejtek hiánya a nuclearis T-sejt transcriptiós
faktort kódoló FOXP3 mutációja révén. (A B-sejtek száma normális,
az IgA és IgE emelkedett.)

Lymphoproliferatív syndromák: Az XL-öröklődésű
lymphoproliferatív syndromat (XLP1) többnyire (fulmináns) EBV
infectio váltja ki, melynek alapja a T- és NK-sejtek esetében az
intracellularis jelátviteli adapter proteint reguláló SH2D1A gén
mutációja. (Ezáltal károsodik a T- / NK-lymphocyták cytotoxikus
aktivitása, egyebek között az EBV-fertőzött proliferáló sejtek
kontrollja.) A súlyos EBV fertőzést gyakran májelégtelenség és
haemophagocytosis kíséri. (Az igen ritka XLP2 hátterében az
apoptosis-inhibitor XIAP mutációja áll.) (A T- és B-sejtek száma
megfelelő, viszont az Ig-szintek esetenként alacsonyabbak.)

Gyakori aplasticus anaemia mellett lymphoproliferatív
megbetegedés az érintettek kb. 25-40 %-ban igazolható. A kialakuló
NHL-ek többsége magas malignitású B-sejtes, (extranodalisan főleg
a terminalis ileum érintettségével), míg kb. 10 %-uk T-sejtes NHL
vagy Hodgkin kór. (Az EBV trigger szerepe ellenére a lymphomák
többnyire EBV-negatívak.)

Hypopigmentációval kísért immunhiány: A CD8+T- és NK-sejtek
cytotoxicitása a granulumaikban tárolt, majd transportfolyamatok
során a célsejtbe juttatott cytolyticus proteinek függvénye. Az AR
Chediak-Higashi syndromában (CHS) a fenti transport a LYST
regulátor gén defektusa miatt károsodik. Óriás lysosomák jellemzik.
Az AR Griscelli syndromában a károsodott cytotoxicitás a
secretotos vesiculumok GTPase tartalmát kódoló RAB27A gén
mutációjára vezethető vissza. Mindkét esetben a melanin
intracellularis transportja is sérül, így a kórképek részleges
albinismussal társulnak. (A T-B sejtszámok, az Ig-szintek
normálisak, viszont csökkent az NK- és a CTL aktivitás.)

A betegekben gyakoriak az EBV-asszociált lymphoproliferatív
kórképek.

Haemophagocytotikus lymphohistiocytosis syndroma (HLH): A
CD8+T - NK cytotoxicitás defektusa AR öröklésmenetű perforin
hiányban is kialakulhat a PRF1 gén mutációja által. A
következményes elhúzódó gyulladásos reakciók extrém
Th1-cytokin, főként IFNγ termelést eredményezhetnek akár fatális
haemophagocytosissal.

Primer immundeficienciákban a rosszindulatú daganatok
(elsősorban lymphomák) kezelése alapjaiban a nemzetközi
ajánlások, chemoterápiás protokollok szerint történik, (bár e
speciális, ritka betegségcsoport vonatkozásában még meglehetősen
szerények a tapasztalatok). Ugyanakkor maga az immunhiányos
állapot is párhuzamos, speciális ellátást igényelhet. Feltétlenül
mérlegelni kell (részben profilaxis céljából) antiviralis, antifungalis
terápia bevezetését. Az elsődleges antitesthiány legtöbb formájában
elengedhetetlen a rendszeres immunglobulinpótlás. Az
immunrendszer működésének helyreállítása (immunreconstitutio)
céljából allogén ősssejttransplantáció főként SCIDX1, WAS, ALPS,
XLP1 és CGD eseteiben jön szóba, míg a kezelési alternatívát
képviselő génterápiával eddig főleg SCID, WAS, CGD, és LAD
kapcsán történtek próbálkozások.



B/e.) Natív immunrendszeri hiányállapotok

A természetes immunrendszert érintő hiányállapotok az összes PID
kb. 10 %-át jelentik. A phagocyta kapacitású sejtek kulcsszerepet
játszanak az antibacterialis és antifungalis védelemben, ezért
bármely természetű defektusok súlyos gomba- (főként Candida,
Aspergillus) és baktérium fertőzést eredményez. Előtérben állnak a
légúti és bőrfertőzések.

Az AD öröklődésű súlyos congenitalis neutropenia (SCN)
leggyakoribb oka a neutrophil elastaset kódoló ELA2 gén defektusa.
A csontvelőben gátlódik a promyelocyta myelocyta differenciálódás.
Myelodysplasia is kialakulhat.

A chronicus granulomatosus betegség (CGD) alapja a NADPH-
oxidase komplex károsodása, mely az intracellularis killing súlyos
zavarát okozza. Az esetek 75 %-ban a betegség XL öröklésű, és egy
elektron transport fehérjét kódoló gén, a CYBB mutációjára
vezethető vissza.

Az AR leukocyta adhesio deficiencia (LAD) syndromák alapja a
leukocyták károsodott mobilitása. Egyik altípusa a β2-integrint
(CD18) kódoló ITGB2 gén károsodásának a következménye.

A Toll-receptorok (TLR) alapvető szerepe a pathogén-asszociált
molekuláris mintázatok (PAMP) felismerése. A TLR-k
aktivációjához adapter molekulák szükségesek: a Myd88 és az
IRAK fehérjéket kódoló MYD88 és IRAK4 gének defektusa esetén
súlyos infectiók lépnek fel. A mycobacteriumok elleni hatásos
immunválasz alapja a macrophagok által szekretált IL-12, mely
stimulálja a T- és NK-sejtek IFNγ termelését. Az IL-12/IFNγ
tengely genetikai károsodása (az IL12RB1 és az IFNGR1 gének
mutációja révén) AR öröklésmenetű, mycobacteriumok iránti
kifejezett fogékonyságot eredményező immunhiány állapotokra
vezet. Mycobacteriális infectiókra az NF-κB jelátviteli rendszer
inherens zavarai is hajlamosítanak: az NF-κB essentialis modulátor,
a NEMO gén mutációja XL öröklődésű, kombinált immunhiány
(CID) állapotot okoz, melyet ectodermalis dysplasia is kísér.

A komplement komponenseket érintő hiányállapotok többnyire AR
öröklődésű génmutációk következményei. A klasszikus aktivációs út
ún. korai komponenseinek (C1q-r-s, C4, C2, C3) defektusa esetén
elsősorban autoimmun kórképek, főként SLE-, vasculitis szerű
megbetegedések fordulnak elő, a C2-3 hiánya emellett pyogen
infectiókra is hajlamosít. A késői összetevők, így a C5-9 hiányában
előtérben állnak az invazív Neisseria-fertőzések. A regulatorikus
Factor H defektusa nephritist és atypusos haemolytikus-uraemiás
syndr.-t eredményez.

A természetest immunitást érintő hiányállapotokban -eltérően az
adaptív rendszer PID-formáitól- a malignitás valószínűsége általában
nem különbözik az átlagpopuláció adataitól.

C.) Secunder, szerzett immundeficienciák
Másodlagos immunhiány állapotok a primer deficienciákhoz képest
lényegesen gyakrabban fordulnak elő. Az eredetileg normális
immunitású gazdaszervezetben külső tényezők, kórokok (pl.



pathogének, egyéb környezeti faktorok, gyógyszerek) és különböző
megbetegedések (pl. metabolikus zavarok, autoimmun betegségek,
tumoros állapotok) az immunválaszt, a védekezési funkciókat
előnytelenül befolyásolva általában nem szelektív, elhúzódó
immundeficienciát eredményezhetnek. Amennyiben a kiváltó ok
megszüntethető, úgy az immunhiány is átmeneti, és legalábbis
elvben reverzibilis.

C/a.) Korfüggő sajátosságok

Átmeneti jelleggel az újszülöttek az immunrendszer „éretlensége”
(kevesebb marginális zóna B-sejt, a B-sejteken alacsonyabb CD21
expressió, még hiányzó memória sejtek) következtében fokozottan
hajlamosak fertőzésekre, és ez különösen érvényes a koraszülöttekre.
Idős korban a visszatérő infekciók mellett rosszindulatú daganatok
is gyakrabban fordulnak elő. Általánosságban károsodik az elhúzódó
típusú (IV.) immunreakció és a lymphocyták mitogén-indukálta
proliferatiós készsége, előtérben áll a T-sejt oligoclonalitás
kialakulása, és a B-sejt repertoire is jellemzően visszaszorul.

C/b.) Genetikai rendellenességek

Down syndromaban szenvedők között gyakoribbak a felső légúti
hurutok, a cutan abscessusok, a periodontitis. A T- és B-sejtvonal
mellett a granulocyták is érintettek lehetnek, számban és funkcióban
egyaránt. A Down syndr. közismerten rosszindulatú daganatokkal is
társulhat, melyek elsősorban vérképzőszervi eredetűek, (többnyire
acut leukaemiák), de solid malignomák (főként adenocarcinomák) is
kialakulhatnak, (elsősorban colorectalis, gyomor, pancreas, máj ill.
genito-urinalis lokalizációban).

A Turner syndroma szintén (főként légúti) infekciókra hajlamosít, a
betegekben hypogammaglobulinaemia észlelhető. Turner syndr.-ban
az átlaghoz képest gyakoribb a gyermekkori agytumorok, valamint
felnőttekben a genito-urinalis carcinomák és a melanoma
előfordulása.

Cystikus fibrosisban a recidiváló sinusitisek, pneumoniák hátterében
döntően a natív immunrendszer defektusa áll. A betegségben a solid
daganatok közül főként hepatocellularis carcinoma és colorectalis
carcinomák fordulhatnak elő.

C/c.) Acut betegségek

A súlyos égés, egyéb traumák, nagyobb műtéti beavatkozások az
epithelialis, mucosalis barrier és a környező sejtek mélyreható,
kiterjedt sérülése révén kezdetben az immunrendszer túlzott mértékű
gyulladásos aktivitását idézik elő. A következményesen, extrém
mértékben felszabaduló proinflammatorikus cytokinek akár ún.
systemás gyulladás syndr.-hoz (vagyis sokszervi elégtelenséghez)
vezethetnek. A továbbiakban az immunvédekezés kimerülése
átmeneti anergiás állapotot, immunhiányt okozhat, mely a natív és az
adaptív rendszert egyaránt érintheti (ún. posttraumás immunhiányos
syndr.)



C/d.) Táplálkozási zavarok

Világszerte a szerzett immunhiány leggyakoribb kiváltója a protein-
kalória malnutritio. Alultápláltságra vezethet az éhezés, valamint a
cachexiát eredményező chr. senyvesztő betegségek, főként a
rosszindulatú daganatok. Előtérben állnak a gyomor-bélrendszeri és
a légúti fertőzések. Ugyanakkor alultápláltság különböző eredetű
malabsorptióban, maldigestio némely esetében, és fokozott
fehérjevesztés (nephrosis, exsudatív enteropathia) során is
kialakulhat. A T-, és a következményes B-sejt károsodás mértéke
általában a hypoproteinaemia függvénye, bár a specifikus
antitestválasz hosszabb ideig megtartott lehet. A phagocyta funkciók
és a komplementrendszer is sérül.

Nyomelemek és vitaminok hiányában, pl. a cink, a vas és a
C-vitamin vonatkozásában a visszatérő fertőzések részben a
meggyengült nyálkahártya-barrier következményei, de a (T-, majd a
B) -lymphocyták, és a granulocyták száma és funkciója is károsodik.
Szelénhiányban a cinkdeficithez hasonló állapot alakul ki. A
D-vitamin nélkülözhetetlen a mycobacterium ellenes macrophag
aktivitás kialakításában. A- és B6-vitamin hiányban csökken a
lymphocyták száma, működése, kóros az antitesttermelés, sérülnek a
phagocyta funkciók.

C/e.) Idült betegségek

Számos, a metabolikus rendszert érintő chr. betegség, így főként
diabetes mellitus és uraemiás állapot eseteiben az immunválasz
jelenősen károsodhat. Diabetesben a phagocytosis és a chemotaxis
sérülése mellett T-sejtes anergia, kóros DTH reakció, ill. kóros
lymphocytaproliferatio tapasztalható. A betegek különösen
fogékonyak lehetnek bacterium- és gomba eredetű légúti-, valamint
systemás vírusfertőzésekre. Dialyzált uraemiás betegekben a sepsis
rizikója kb. 100-300x. A kialakuló immunhiány a natív (kóros
chemotaxis és microbicid aktivitás) és az adaptív (károsodott
memória antitestválasz) immunrendszert egyaránt érintheti.

A rosszindulatú daganatos betegségek progresszióját gyakorta
szintén sec. immunhiány kíséri, részben a malnutritív állapot talaján,
ám kialakulásához a tumor-menekülési (escape) mechanizmusok
aktív gátló folyamatai, így a tumorok által termelt immunsuppressív
hatású faktorok is hozzájárulhatnak. Általában csökken a T-sejtek, a
monocyták száma és funkciója, megnő az intercurrens fertőzések
kockázata.

Systemás autoimmun kórképekben (főleg SLE-ben és RA-ban)
szintén kialakulhat sec. immunhiány, alapjaiban az egyes
betegségekre visszavezethető komplex immunregulációs zavar
talaján. Főként a humorális immunitás sérül, következményes
(döntően légúti és urogenitalis) bacterialis fertőzésekkel kísérten, de
a gomba- és vírusinfectiók is gyakoribbak.

C/f.) Infectiók

Bizonyos kórokozó eltérő mechanizmusok révén képesek károsítani
az immunrendszer működését, ami végső soron (átmeneti)



immunsupprimált állapotot eredményezhet. A morbilli vírus döntően
a T-sejtes választ gyengíti, sérül az immumemórián alapuló
válaszkészség, de az antitestek termelődése is károsodhat.
Szövődményként a kanyarót így súlyos bacterium- és
vírusfertőzések is kísérhetik. Congenitalis rubeola fertőzés esetében
specifikus, a T- és B-sejteket egyaránt érintő immunhiány alakulhat
ki. Lymphopeniát és T-sejt anergiát a CMV és az influenza vírus is
okozhat. Az EBV, a CMV, és egyéb herpesvírusok, így főként a
HHV-6 és a HHV-8 is gyakran társulnak immunsupprimált
állapottal, de mégis többnyire már eleve fennálló immunhiány
következében okoznak fertőzést. A bacteriumok közül a
Staphylococcus superantigén-indukálta toxikus shock syndr.-ban az
immunrendszer válaszképtelen állapota, elsősorban T-sejt anergia
mutatkozhat. A Mycobacterium tubeculosis elhúzódó, generalizálhat
anergiát okozhat, jellemzően a Th1-válasz hiányával.

Mi jellemzi az AIDS-ben
kialakuló lymphomákat?

Az RNS-retrovírus HIV a kórokozók között különösen kiemelt
jelentőségű. Mindkét altípusa (HIV1/2) humán betegséget
eredményez. Megfelelő kezelés hiányában a HIV infectiót a
betegség előrehaladott stádiuma, az AIDS követi, melyet elsősorban
súlyos mértékű lymphopenia, és az oppurtunista fertőzések (pl.
Pneumocystis jiroveci, Toxoplasma, Cryptosporidium) iránti feltűnő
fogékonyság mellett rosszindulatú daganatok kialakulása jellemez. A
HIV fertőzés kezdetén a viralis gp120 protein a targetsejtek felszínén
a CD4 molekulához és a chemokin CCR5-höz kapcsolódik. A HIV
infectio acut stádiumában (kb. 1-6 hét) súlyosan depletálódik a
GALT, elsősorban a memória CD4+ T-sejtek száma csökken. A
fertőzés következő szakasza a klinikai latencia, a látszólagos
tünetmentesség periódusa, mely az AIDS stádiuma, a súlyos
immunhiány megnyilvánulása előtt akár 10 évig is elhúzódhat.
Anti-HIV kezelés hiányában az AIDS kialakulása gyakorlatilag
elkerülhetetlen.

Generalizált perzisztáló lymphadenopathia a korai HIV fertőzés
jellemzője, míg AIDS-ben lymphoma évente a betegek kb. 3-6
%-ában lép fel. A lymphomagenesis multifaktoriális folyamat:
hosszantartó antigénstimulus és következményes B-lymphocyta
proliferatio, hypergammaglobulinaemia mellett a károsodott T-sejt
immunsurveillance, és az oncogén vírusok (EBV, HHV-8) egyaránt a
malignus transformatio tényezői. A döntően B-sejtes, és
többségükben EBV-coasszociált lymphomák megjelenése igen
változatos: kb. 5 %-ban polymorf lymphoid proliferatio, (mely a
polymorf PTLD-re emlékeztethet), kb. 70 %-ban systemás, főként
extranodalis NHL (nagysejtes /DLBCL/ immunoblastos- vagy
centroblastos variánsa, ill. Burkitt-szerű), kb. 3 %-ban a szájüreg
plasmoblastos lymphomája, kb. 15 %-ban primer agyi lymphoma
(PCNSL), kb. 4 %-ban primer testüregi (effusion) lymphoma (PEL),
és alkalmanként Hodgkin lymphoma. AIDS-ben a PCNSL rizikója a
normál populációhoz képest akár 1.000x is lehet. A PCNSL-esetek
kb. 30 %-a egyidejűleg toxoplasmosissal is szövődik. A HHV-8-
asszociált PEL AIDS-ben elsősorban Kaposi sarcomával egyidejűleg
fordul elő, többnyire immunoblastos vagy plasmoblastos
morfológiával, jellemzően férfi dominanciával, és általában igen
rossz prognózissal. HIV-fertőzöttekben a (szinte mindig
EBV-positív) Hodgkin lymphoma agressív klinikai megjelenésű,
kiterjedt extranodalis lesiókkal, és kb. 50 %-ban a csontvelő
érintettségével. Előtérben állnak a szerényebb prognózisú szövettani
típusok, így a kevert cellularitású (MC) és a lymphocyta-depletiós
(LD) formák.



A HIV-asszociált lymphomák eseteiben a szövettani típus alapján
indokolt chemoterápia mellett, azzal párhuzamosan, nélkülözhetetlen
az aktív antiretroviralis kezelés, (mely önmagában is rendelkezik
részleges anti-tumor és anti-angiogén hatással). A vírus elleni szer
kiválasztásakor azonban mindig figyelni kell a lehetséges
gyógyszerinterakciókra. (Pl. az azidothymidin potencírozhatja a
cytostaticumok myelosuppressív mellékhatásait, így kombinált
alkalmazásuk kontraindikált!) A nem-HIV lymphomás betegekkel
ellentétben, AIDS-ben az átlagos terápiás válaszkészség jóval
szerényebb, (melyre részben magyarázatul szolgál, hogy a multidrug
resistencia MDR gén HIV-lymphomákban különösen fokozottan
expressálódik). Mivel a lymphoma sejtek gyakran CD20-t
jelenítenek meg, előnyös lehet a rituximabbal kiegészített standard
chemoterápia. Antimicrobás (elsősorban CMV-ellenes) profilaxis
feltétlenül mérlegelendő. Nemcsak AIDS-ben, de bármely
kiterjedten EBV-asszociált PCNSL lymphoma esetén elvben
(autológ és allogén) EBV-specifikus, célzott T-sejt terápia is szóba
jöhet.

Transplantációt követően
mikor alakulhat ki
lymphoproliferatív
betegség?

A solid tumorok vonatkozásában HIV-fertőzöttekben HHV-8
asszociált Kaposi sarcoma közel 16 %-ban manifesztálódik. A
jellemző mucocutan laesiók disseminált lymphadenopathiával is
szövődhetnek, (elsősorban orofacialis, inguinalis-genitalis vagy
anogenitalis lokalizációban). A teljes bőrfelület érintett lehet. Főleg
gyermekkori AIDS-ben viszonylag gyakrabban (3-15 %)
leiomyosarcoma is kialakulhat (tüdő, agy, mellékvese, lép
lokalizációban). HIV-fertőzött nőkben fokozott a HPV-asszociált
invasív cervix carcinoma rizikója, míg férfiakban megnő a
HPV-asszociált analis carcinoma kialakulási valószínűsége.

C/g.) Gyógyszerek

Autoimmun / allergiás kórképek kezelésekor és a transplantációs
gyakorlatban a nemkívánatos immunválasz befolyásolása,
mérséklése (vagyis az immunsuppressio), valamint a daganatos
megbetegedések sejtoszlásgátló kezelése széleskörű terápiás
beavatkozást képvisel.

A glucocorticoidok szerteágazó, nem szelektív immunsuppressív és
gyulladásgátló hatással rendelkeznek. Lymphopenia, a T- és
B-lymphocyták provokált anergiás állapota mellett a leukocyták
chemotacticus, adhesív és phagocyta funkciói is károsodnak. A
kiterjedt immundefectus alapján a betegek fogékonyak vírus (pl.
herpes zoster), gomba (pl. Candida) és bacterium fertőzésekre.

A calcineurin gátlók (cyclosporin, tacrolimus) alapvető hatása az
IL-2 transcriptio, általában a T-sejt funkciók célzott blockolása.
Mivel a macrophag és a neutrophil funkciók megkíméltek, a
kialakuló immunhiány ellenére a lehetséges fertőzések spektruma
mégis szűkebb. (Kémiai szerkezetükben hasonló molekulák, így a
sirolimus és az everolimus célzott immunsuppressív hatásukat nem a
calcineurin blockolásával, hanem az IL-2-indulálta T-lymphocyta
proliferatio gátlása révén fejtik ki.)

A szerv- és csontvelőátültetéseket követően, elsősorban az
immunsuppressív kezelés következtében ún. posttransplantációs
lymphoproliferatív betegség (PTLD) alakulhat ki. A gyermekek e
tekintetben különösen veszélyeztetettek. A PTLD esetek kb. 80 %-a
EBV-positív. A PTLD kialakulásában a befogadó szervezet



károsodott immunreaktivitása, és a graft mint tartós alloantigén
stimulus is lényeges szerepet játszhat. Transplantációt követően a
lymphoma rizikó akár 30x is lehet, az alkalmazott immunsuppressio
intenzitása, a recipiens kora, a transplantált szerv, és az esetleges
előző allograft/ok függvényében. PTLD legnagyobb valószínűséggel
(kb. 30 %) tüdő- és vékonybélátültetést követően lép fel, míg vese-,
máj- és szívtransplantáció után lényegesen ritkábban (kb. 1-5 %),
őssejtátültetés (SCT) eseteiben pedig a 10 éves kumulatív incidencia
is csak kb. 1 %. A szervátültetést követő lymphoproliferatióban a
lymphocyták többnyire a recipiensből származnak, de allogén
csontvelőtranszplantáltakban gyakoribb a donorsejt eredet. A
lymphomák döntő többsége (90%) B-sejtes és EBV-asszociált, míg a
ritka T-sejtes formák inkább EBV-negatívak. Szövettani típus alapján
a következő formák különíthetők el: ún. korai PTLD (reaktív
plasmasejtes hyperplasia vagy mononucleosis infectiosa-szerű),
polymorf PTLD, monomorf PTLD (DLBCL-hez hasonló, B-, ritkán
T-sejtes), és Hodgkin lymphoma (HL), ill. HL-szerű PTLD. A
lymphomák közel 80 %-a extranodalis megjelenésű (maga a graft is
érintett lehet), és jelentős %-uk primer agyi lymphoma (PCNSL).
Amennyiben a tumorsejtek hordozzák az oncogén BCL6
génmutációt, a lymphoma kimenetele általában igen kedvezőtlen.

Csontvelőtransplantáltakban kb. 10 %-ban leukaemiák és
myelodysplasia is kialakulhat.

Posttransplantációs PTLD eseteiben a kezelés alapja az
immunsuppressív terápiát (főként a calcineurin gátlókat) érintő
radikális dózisreductio, párhuzamosan az ajánlásokban szereplő
chemoterápiás prokollok alkalmazásával, (általában az anti-CD20
rituximabbal kombinálva).

A solid tumorok tekintetében transplantált betegekben kb. 9-12
%-ban bőrrák (főként elszarusodó laphámrák és basalioma,
esetenként melanoma) felléptével kell számolni, de
csontvelőátültetést követően osteosarcoma is kialakulhat.

Az immunsuppressív szerek között a cytostaticumok
alkalmazásának alapja az immunválasz proliferatív természete. Az
alkilálószer cyclophosphamid, a fólsav-antagonista methrotrexat, a
purin-antagonista azathioprin és micofenolsav végső soron a
sejtosztódást, a T- és B-sejt proliferatiót gátolják. Alkalmazásukat
elsősorban a haemopoeticus sejtekre (is) gyakorolt toxikus hatásuk
(cytopeniák) limitálja, ami tovább súlyosbíthatja a másodlagos
immunhiányt, a fertőzések kialakulását.

Az elhúzódó methotrexat kezelés infekciók mellett
lymphoproliferatív megbetegedésre is hajlamosít. Döntően B-sejtes
NHL alakul ki, változó hisztológiai megjelenéssel. DLBCL mellett
follicularis és köpenysejtes, esetenként lymphoplasmocytás
lymphomák, és Hodgkin lymphoma is felléphet. Gyakori az
extranodalis megnyilvánulás, de nem jellemző a központi
idegrendszer érintettsége. A lymphoproliferatív betegségek kb. 50
%-a EBV-asszociált. Az EBV-coinfectio Hodgkin kór eseteiben a
leggyakoribb, kb. 75 %. A methotrexat direkt lymphoproliferativ
hatása mellett bizonyíthat, hogy a gyógyszer elhagyását követően az
esetek kb. 60%-ában a lymphoma (spontán) regressziót mutathat,
(különösen a lymphoplasmocytás szövettani típusokban). Az
anti-CD20 rituximab alkalmazása feltétlenül előnyös, (indukciós és
fenntartó célzattal egyaránt).



A biológiai terápiát jelentő tumor necrosis faktor (TNF)
antagonisták által provokált másodlagos (szelektív) immunhiány
főleg mycobacterium fertőzésre, tbc-re hajlamosít, (elsősorban latens
tbc kiújulása révén), ám vírus- (pl. HBV fertőzés reaktiválódása) és
gombainfectio előfordulásával is lehet számolni. A kezeléssel
(infliximab) összefüggésben, ugyan ritkán és nem egyértelműen, de
hepatosplenicus T-sejt lymphoma (HSTCL) fordult elő, a szolid
tumorok közül pedig rosszindulatú (nem melanoma) bőrdaganatok.

D.) Összefoglalás
A primer immundefektusokban lehetséges infectiók megelőzése és
kezelése terén elért eredmények, valamint az egyes kórállapotok
diagnosztikájának nagyívű fejlődése alapján az érintett betegek
hosszú távú életkilátásai napjainkban már lényegesen kedvezőbbek.
Nem lehet eléggé hangsúlyozni a korai diagnózis jelentőségét! A
betegek esetében a vezető halálokot azonban még így is a fertőzések
jelentik, míg az idő előtti elhalálozás másodig leggyakoribb okát a
lehetséges társuló rosszindulatú daganatok képezik. A veleszületettet
és szerzett immunhiányos állapotok nagy része bizonyítottan
megnöveli (elsősorban a lymphoid eredetű) malignus folyamatok
kialakulási kockázatát.

Az érintett betegek egész életen át tartó - megfelelő diagnosztikai
háttéren és klinikai tapasztalaton alapuló - komplex gondozást,
ellátást igényelnek.

Irodalom
Arason G.J., Jorgensen G.H., Ludviksson B.R.: Primary
immunodeficiency and autoimmunity: Lessons from human
diseases. Scand. J. Immunol., 71, 317-328, 2010

Chinen J., Shearer W.T.: Secondary immunodeficiencies,
including HIV infection. J. Allergy Clin. Immunol., 125,
195-203, 2010

International Union of Immunological Societies Expert
Committee on Primary Immunodeficiencies: Primary
immunodeficiencies: update 2009. J. Allergy Clin.
Immunol., 124, 1161-1178, 2009

Maródi L., Casanova J.L.: Novel primary
immunodeficiencies relevant to internal medicine: novel
phenotypes. J. Intern. Med. 266, 502-506, 2009

Notarangelo L.D.: Primary immunodeficiencies. J. Allergy
Clin. Immunol., 125, 182-194, 2010

Notarangelo L.D.: PIDs and cancer: an evolving story.
Blood, 116, 1228-1229, 2010

Pizzo P.A., Poplack D.G., eds.: Principles and practice of
pediatric oncology. (Chapter 25: Lymphoproliferative
disorders and malignancies related to immunodeficiencies,
pp. 751-763), Lippincott Williams & Wilkins, 2005

Salavoura K., Kolialexi A., Tsangaris G., Mavrou A.:
Development of cancer in patients with primary
immunodeficiencies. Anticancer Res., 28, 1263-1269, 2008



Tran H., Nourse J., Hall S., et al.: Immunodeficiency-
associated lymphomas. Blood Rev., 22, 261-281, 2008


