
 

II./ 3.3.4. Biológiai kezelések

Bíró Kriszta, Dank Magdolna

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a tumorterápiában használható
biológiai kezelések formáit.
A fejezet elvégzését követően képes lesz a hallgató arra, hogy megfelelően értse
és értelmezze ezeket a terápiás lehetőségeket.

Bevezetés
Napjainkban az új kemoterápiás szerek, a megemelt dózisok, a „high-dose” kemoterápia
egyre jobb eredményeket mutatnak a daganatgyógyításban, használatukat mindenképpen
korlátozza a specificitás hiánya, azaz: nem csak a daganatsejtekre, hanem a szervezet
egészére hatnak. Éppen ezért a kutatás a specifikusabban a tumorsejtekre ható szerek
felé fordult, amelyek a citosztatikumoktól eltérő mechanizmussal működnek. Ezeknek
az ún. "biológiai terápiáknak” az a céljuk hogy a gazdaszervezet immunitásában
potenciálisan jelen lévő lehetőségeket kiaknázzák. A molekuláris biológia és a
hibridoma technológia fejlődése tette lehetővé, hogy korlátlanul álljanak rendelkezésre
az ehhez felhasznált biológiai anyagok. Az immunterápiába beleértünk minden
immunrendszerrel kapcsolatos eljárást, így a citokinekkel, a tumor vakcinációval és
DNS-vakcinációt a monoklonális antitestekkel folytatott kezelést, valamint az adaptív
immunterápiát.
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A.) Az immunkezelés általános szempontjai
A daganat immunterápia lényege az immunrendszer különböző módszerekkel történő
stimulálása. (1. és 2. ábra)



Mi az
immunterápia
célja?

Az immunterápia célja lehet a daganat kezelése vagy megelőzése. Azt hogy a szervezet
immunrendszerének szerepe van a daganatok keletkezésében, régóta tudjuk. A
transzplantáció miatt immunszupresszív szert szedők körében a daganatkeletkezés
százszor gyakoribb, mint a normál populációban. Másrészt az időnként észlelt spontán
regresszió is az immunrendszer szerepére utal. Habár nem ismerjük az immunrendszer
pontos szerepét a daganatok megjelenésében és regressziójában, de azt biztosan
állíthatjuk, hogy a daganatsejtek immunogének. A szöveti sejtek gyorsan szaporodó,
rosszindulatú sejtekké történő átalakulása, a malignus transzformáció többlépéses
folyamat, amelynek során az egymást követő genetikai változások új tulajdonságokkal
jellemezhető, korlátlanul osztódó, más szövetekbe is behatoló invazív sejtek kialakulását
eredményezik. Az immunrendszer nem ismeri fel a génhibákat, viszont felismerheti
azokat a kóros fehérjéket, amiket a sejtek a génhibák következtében termelnek. Amikor
az immunrendszer daganatellenes stimulációjáról beszélünk a elsősorban a B és T
lymphocytákra gondolunk. A proteomika fejlődésének köszönhetően ma már több tumor
antigén struktúráját is ismerjük, melyek lehetővé tették új tumor markerek azonosítását,
a korai felismerést szolgáló eljárások kifejlesztését és az eltérő sajátságok alapján
tervezett kezelési lehetőségek optimalizását is.

B.) A daganatok immunogenitása

A T sejtek a
szövetekbe
történő
migrációra és
az antigén
elpusztítása
céljából
clonális
expanzióra
képesek.

A tumor immunológia elmúlt 10 évben bekövetkezett fejlődése több előrelépést is
hozott. Mint korábban már említettük ma már tudjuk, hogy a daganatsejtek
immunogének és hogy a daganatokkal szembeni védekezésben alapvető a T sejtek
szerepe, melyek a szövetekbe történő migrációra és az antigén elpusztítása céljából
clonális expanzióra képesek. Az immunrendszer stimulálásának egyik legizgalmasabb
aspektusa a hosszú távú immunológiai memória kialakítása. Ezzel megnyílna a relapszus
kivédésének lehetősége azoknál a betegeknél, akik eleinte jól reagálnak a kezelésre a
későbbiekben viszont daganatuk visszatér.. Ez a hosszú távú túlélés egyik sarkalatos
kérdése.

C.) Tumor antigének

Mi az antigén
fogalma?

Antigéneknek azokat a fehérjéket nevezzük, melyeket az immunrendszer idegenként
ismer fel, és igyekszik elpusztítani. Amikor egy sejt daganatosan átalakul új eddig
ismeretlen fehérjéket termel, melyeket az immunrendszer felismerhet és megtámadhat,
ezeket az antigéneket nevezzük tumorantigéneknek. Ellentétben a korábbi felfogással,
miszerint a ráksejtek olyannyira hasonlítanak a szöveti sejtekhez, hogy azokat az
immunrendszer nem képes idegenként felismerni, mai tudásunk szerint a tumorok
kialakulása során létrejött genetikai változások alkalmasak az immunrendszer sejtjeinek
mozgósítására.

A természetes ölősejtek például, a bizonyos tumorsejteken megjelenő speciális
"stresszfehérjékkel" teremtenek kapcsolatot, a szerzett immunitást közvetítő B- és
T-limfociták pedig a ráksejtekre jellemző tumor antigének felismerésére képesek. Sajnos



a daganatsejtekkel szembeni immunitás nem mindig elég erőteljes a daganatsejtek
elpusztításához. A legtöbb tumor antigén „saját fehérje” és ennek következtében gyenge
antigén. A Tumor Specifikus Antigén (TSA) – a daganatos transzformáció (spontán,
kémiai, vagy sugárhatásra létrejött mutáció, ill. vírus integrálódás) következtében
létrejött jellegzetes fehérje/peptid antigén. Minden daganat a rá individuálisan jellemző
TSA-t expresszál, amit az immunrendszer – az egyén MHC haplotípusa által
meghatározott mértékben – képes felismerni.

Mik a Tumor
Asszociált
Antigének?

A Tumor Asszociált Antigén (TAA) mind a normál, mind a daganatos sejtek által termelt
biológiailag aktív molekulák (pl. hormonok, növekedési és differenciálódási faktorok).
A TAA-ek termelődése önmagában nem kizárólagosan jelent daganatos folyamatot, de
expressziós mintázatuk bizonyos daganat típusokban jellegzetes lehet. Ilyenkor
„tumormarker”-ként szolgálhatnak a gyakorlatban. (pl. CEA, AFP, PSA). A
tumorasszociált antigéneknek különböző típusait az alábbi ábra mutatja be (3. ábra).

D.) Immunitás és tumornövekedés
A daganat által overexpresszált HER-2/neu-ra adott immunválasz egy log-gal kisebb,
mint amit a szervezet egy fertőzésre adna. Gondolhatnánk, hogy ennek oka a daganat
okozta immunszupresszió azonban ha ugyanennek a betegnek tetanuszoltást adunk be,
ugyanolyan immunválaszt kapunk, mint amit egy egészséges embernél várnánk. Tehát
miközben a daganatos beteg aktívan reagál egy idegen antigén bevitelére, a
szervezetében overexpresszált HER-2/neu oncogénre csak gyenge immunválaszt ad.
Számos vizsgálat igazolta, hogy a tumor közelében lévő T sejtek nem generálnak
megfelelő Th1 illetve Th2 választ és alacsony koncentrációban termelnek cytokineket,
melyek így nem segítik elő a T helper sejtek amplifikációját. A jelenség oka vagy az
immunreceptor molekulák „downregulációja” vagy antigén prezentáló sejtek hiánya. A
tumor növekedése során az immunrendszer védekező mechanizmusa szelekciós nyomást
gyakorol a fejlődő ráksejtekre, aminek eredményeként azokban az immunológiai
felismerést kikerülő változások következnek be. Ilyenkor legtöbb daganatsejt olyan
faktorok termelésére válik képessé, amelyek az immunrendszer végrehajtó sejtjeinek
aktiválása helyett az ún. szabályozó T-limfociták felszaporodásának kedveznek. Ezek a
gátlósejtek lehetővé teszik az immunrendszer effektor sejtjeinek távol tartását, és a
tumorellenes tolerancia kialakulását. Az immunterápiai kutatások egyik legfontosabb
iránya hogyan lehetne az immunrendszert rávenni arra, hogy a daganatot idegenként
ismerje fel, és teljes arzenáljával az elpusztítására törekedjen.

E.) A daganatos immunterápia története

A daganat
terápiában hol

100 évvel ezelőtt Dr. William Coley a Sloan Kettering intézet orvosa kimutatta, hogy
egyes daganatok növekedését gátolni tudja Streptococcus és Staphylococcus
baktériumok keverékéből készült vakcinájával. („Coley toxin”). 1922-ben Bacillus
Calmette Guerin tuberkulózis vakcinával stimulálta az immunrendszert, ezzel is ígéretes
eredményeket ért el. A BCG-t a mai napig eredményesen használják felületes hólyagrák
kezelésében. Első ez irányú kísérleteit azután kezdte el, hogy észrevette, hogy azoknál a



alkalmazzák a
BCG-t?

daganatos a betegeknél, akiknél streptococcus pyogenes fertőzés zajlott, a fertőzés
lezajlása után gyakran a daganat regressziója következett be. Ezt követően Coley
előrehaladott daganatos betegnek adott be élő S. pyogenes injekciót, mellyel olykor
hosszan tartó remissziót tudott elérni. Mivel ez a kezelés súlyos mellékhatásokkal járt a
későbbiekben áttért a korábban említett Coley toxin használatára, mellyel hasonló
eredményeket tudott felmutatni.

F.) Immunterápiás stratégiák
Az immunterápia két fő irányvonala az aktív és passzív immunterápia. Az aktív
immunterápia a beteg immunizálását jelenti olyan anyagokkal, amelyek az
immunrendszer aktiválásával elősegítik, hogy a beteg saját immunrendszere leállítsa
vagy lelassítsa a daganat növekedését.

Hogyan
csoportosítható
az aktív
immunterápia?

Az aktív immunterápia további két nagy csoportra osztható, specifikusra és nem
specifikusra. Az aktív specifikus immunterápia elsősorban az áttétes daganat
megelőzésére törekszik, a szervezet saját immunitásának felhasználásával (főleg
vakcinák beadásával), a nem specifikus eljárás a szervezetben az immunválasz során
termelődött nem specifikus anyagait használja fel (interferon, Interleukin). A passzív
immunterápia elsősorban antitest terápia. A passzív immunterápia hátránya hogy a
kívülről bevitt antitest (citotoxikus T sejtek) hatása átmeneti, hosszabb hatás csak
folyamatos vagy ismételt beadással érhető el. A két immunterápia kombinációja is
elképzelhető például limphokinnel aktivált natural killer(NK) sejtek vagy tumort
ínfiltráló aktivált T sejtek bevitelével.

F/a. Aktív nem specifikus immunterápia

Az aktív nem specifikus immunterápia során olyan molekulákat juttatunk be a
szervezetbe melyek közvetlenül képesek az immunrendszer modulálására. A módszer
attól „nem specifikus” hogy nem egy bizonyos antigén ellen irányul. Az immunválasz
elsősorban makrofágok NK sejtek és neutrofil sejtek aktiválásán alapul.

Az alábbi ábrán a módszerben használt leggyakoribb biológiai válaszmodósítók és azok
indikációi olvashatóak (4. és 5. ábra).

F/b. Aktiv specifikus immunterápia

Mi az aktív
immunterápia
lényege?

Az aktív immunterápia lényege a vakcináció, melynek során a daganatos beteg
antigénspecifikus celluláris immunitását aktiváljuk. A daganat vakcina daganatsejtet, a
sejt egy részletét vagy tiszta antigént tartalmaz. A vakcina hatására a szervezet antitestet
termel egy vagy több specifikus antigén ellen és/vagy aktiválja a killer T sejteket,
amelyek megtámadják az adott antigénnel rendelkező tumorsejteket.. A vakcina
prezentálja az antigént az immunsejteknek ennek hatására aktiválódnak a CD4 (helper
T-sejtek) és a CD8 (citotoxikus/killer T sejtek). A CD8 T sejtek közvetlenül pusztítják el
a tumor sejteket., a CD4 T sejtek miután a dendrikus sejtek és a makrofágok
közvetitésével aktiválódnak, citokineket termelnek, melyek tovább erősítik a CD4 sejtek
működését.



Az alábbi ábra néhány lehetséges vakcina típust és a T sejt válasz kiváltására képes
tumorantigéneket sorolja fel (6. és 7. ábra).

A vakcina típusok indikációi olvashatóak az alábbi ábrán (8. ábra).

F/c. Passzív immunterápia

Mi a passzív
immunterápia
lényege?

A passzív immunterápia lényege hogy in vitro felszaporított autológ sejtek, vagy
ellenanyagok bevitelével próbálják elérni a daganatsejt pusztulását. A jelenleg
legelterjedtebb módszer a passzív ellenanyag terápia, vagyis az adott tumortípusra
jellemző antigének ellen termelt monoklonális ellenanyagok bevitele. Ezeket az
ellenanyagokat alkalmazhatjuk akár önmagukban, akár a hozzájuk kötött toxinokkal
(immuntoxinok), izotópokkal (I131, Y 99) vagy sejtekkel (limfociták, makrofágok). A
módszer előnye a specificitás, a tumorantigénnel nem rendelkező sejtek a terápia során
nem károsodnak.

A monoklonális antitestek által kiváltott tumorlízis fajtái és azok indikációi az alábbi
ábrán kerültek felsorolásra (9. és 10. ábra).

F/d. Adoptív immunterápia



Mi az adoptív
immunterápia
lényege?

A rosszindulatú betegségek adoptív immunterápiájában autológ és allogén T-sejteket
alkalmaznak. Mivel kísérletek szerint a vírusantigének sikerrel támadhatók adoptív
citotoxikus T-lymphocytákkal (CTL), az onkogenezisben részt vevő vírusok antigénjeit
expresszáló tumorok kezelésében ígéretes megközelítésnek tűnik a CTL alkalmazása.
Daganatos betegségekben a nagy aviditású T-sejtekkel végzett immunterápia további
célpontját az alloantigének, így a minor hisztokompatibilitási antigének jelenthetik,
harmadik lehetőség a TAA ellen irányuló immunterápiás stratégiák.

Az alábbi ábrán a passzív immunterápia effektor T sejtekkel és azok indikációi
olvashatóak (11. és 12. ábra).

G.) Összefoglalás
A molekuláris biológia fejlődése új fejezetet nyitott a daganat-immuninológia
megértésében. Az immunterápia elsősorban a gazdaszervezet tumorral szembeni
immuntoleranciájának lebontását célozza, amely lehetővé tenné, hogy a szervezet „nem
sajátként” ismerje fel a daganatot, és ellene immunválasszal védekezzen. Eddig az
immunterápia nem hozott radikális áttörést a daganatgyógyításban, mindazonáltal
alkalmazásukkal számos esetben, elsősorban kis kiterjedésű daganatoknál hatásos.
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