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A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a daganatok immunológiai
sajátosságaival összefüggő fogalmakat.
A fejezet teljersítését követően képes lesz a hallgató arra, hogy értse a
daganatok immunológiai megsemmisítésének lehetőségeit.

Bevezetés
Már 1980-ban világossá vált, hogy az IFN-széles körű szereppel bír a tumorokkal
szembeni immunológiai védekezésben. Ha az egyed genomjából akár magának az IFN-
-nak, akár specifikus receptorának (IFN-R) génje hiányzik, akkor tumor képződés
spontán, vagy kémiai karcinogének (pl. methylcholantren) hatására egyaránt
könnyebben megindul. Különösen, ha az állatban hiányos egyes tumor szuppresszor
mechanizmusok funkciója is. Ilyen pl. a p53 tumor szuppresszor, ennek génjét kiütve
IFN- hiány mellett katasztrófális tumor növekedés következik be. Az immunrendszer
tehát észleli a tumor jelenétét, de a már felismerhető tumorok immunológiai (spontán)
eradikációja ritka. A daganatsejtek közvetlen eliminációját a citotoxikus T lymphocyták
(CTL) és a természetes ölősejtek (NK lymphocyták) végzik. A CTL-k az MHC-I által
prezentált antigént ismerik fel, ekkor a CTL-ból a daganatsejteket elpusztító (a
membránt kilyukasztó) perforin, granzim-A és –B, valamint erélyes gyulladáskeltő és
ezáltal daganatsejt pusztító hatású IFN- szabadul fel. A CD4 sejtek (helper sejtek) a CD8
sejtek érlelődését, valamint az APC-ek működését támogatják. Az NK sejtek aktivációja
nem függ a major histocompatibilitási gének expressziójától.

Ezen a ponton előre kell bocsátani, hogy a daganatok immunológiai megsemmisítésének
akadálya nem elsősorban a tumor antigén(-ek) felismerésének, vagy a specifikus CTL-k
kifejlődésének a zavarával, hanem a specifikus CTL-knak a daganat
mikrokörnyezetében jellegzetes bénultságával, funkcióképtelenségével függ össze.
Alighanem minden daganatos betegben képződnek ugyanis daganat-specifikus T sejtek,
ezek többé-kevésbé infiltrálják is a daganatokat. Melanoma-specifikus CD8
lymphocytákat először 1998-ban azonosítottak. Miközben azonban a vérből vett CTL-k
daganatölő képessége ex vivo körülmények között visszamérhető, in vivo, a daganat
mikrokörnyezetében, ugyanezek a sejtek perforint és granzim-A-t és –B-t, valamint
IFN--t nem szabadítanak fel, így daganatellenes hatást nem, vagy alig fejtenek ki.

Kulcsszavak: TAA, TSA, CD4 helper sejt, CD8 sejtek, NK sejtek, BRAF, vaccináció,
dendritikus sejtek,

A fejezet felépítése
A.) Tumor antigének

A.)a. Tumor-specifikus antigének (TSA-ek)

A.)b. Tumor-asszociált antigének (TAA-ek)

B.) Tumor antigénekkel szembeni immunválasz kezdeti lépései

B.)a. Dendritikus sejtek a tumorszövetben

B.)b. Treg sejtek a tumorszövetben

C.) Tumor-specifikus cytotoxikus CD8 sejtek funkcióképtelensége a

tumorszövetben

D.) Az adoptív sejttranszfer (AST) módszer

E.) Lymphodepleció + tumor-specifikus CD8 lymphocyták beadása (AST)

F.) Összefoglalás



A.) Tumor antigének
Az utóbbi 2-3 évtizedben nagyszámú tumor antigént azonosítottak (ld. http://www.
cancerimmunity.org). A tumor antigének csoportosításakor két nagy és több kisebb
csoportot szokás megkülönböztetni. A legtöbb ismert tumor antigén un. tumor-asszociált
(tehát egészséges sejteken is előforduló) antigén (TAA), kevesebb azon ismert antigének
száma, melyek tumor-specifikusak (TSA), tehát kizárólag tumoros sejteken fejeződnek
ki.

A.)a. Tumor-specifikus antigének (TSA-ek)

A TSA ellenes
immunválasz
vakcinációval való
kiváltása, vagy
felerősítése csak a
tumort támadja
meg és nem váltja
ki egészséges
szövetek-szervek
„mellékhatásszerű”
autoimmun
sérüléseit.

A daganatképződés alapját a többszörös DNS sérülés képezi. Daganatsejtek genomjában
– a nagyságrendet illetően – kb. 100, nem szinoním mutáció fordulhat elő. A TSA alapú
tumor vakcináció kevéssé perspektivikus, mert a specificitást nyújtó mutációk gyakran
individuálisak. De vannak olyan TSA-ek, melyek sok betegben előfordulnak. (Például:
bcr-abl fúziós kapcsolódási régiók krónikus myeloid leukaemiában, immunglobulin
idiotípusok B sejt lymphomában, magas mikroszatellita instabilitású colorectalis
daganatokban előforduló egyes jellegzetes mutációk, vagy például a melanomában, a
BRAF-ban előforduló aktiváló hatású mutáció (V600E)). De TSA a manapság már a
rutin onkológiai gyakorlatban is vizsgált mutáns Kras is (nem kissejtek tüdőkarcinóma,
pancreas karcinóma, stb.). A TSA ellenes immunválasz vakcinációval való kiváltása,
vagy felerősítése azzal az előnnyel is jár (a TAA-nel szembeni válaszhoz képest), hogy
csak a tumort támadja meg és nem váltja ki egészséges szövetek-szervek
„mellékhatásszerű” autoimmun sérüléseit.

A.)b. Tumor-asszociált antigének (TAA-ek)

A tumor-asszociált, egészséges szöveteken is előforduló antigének négy alcsoportba
oszthatók (1. ábra).

A saját szövet ellen fellépő immunsejteket az immunrendszer kitörli, illetve legyengíti.
Rendszerint gyenge a TAA-ek által keltett immunválasz, mivel az immunrendszer a
TAA-eket „sajátként” ismeri fel. Ha egy TAA-re épülő daganat vakcínával mégis sikerül
immunreakciót kelteni, annak autoimmun betegség, esetleg halálos kimenetelű állapot
lehet a következménye. Bizonyos esetekben mégis sikeres ez az út, például az
anti-CD20 kezelés non-Hodgkin lymphomában.

B.) Tumor antigénekkel szembeni immunválasz kezdeti lépései
A professzionális antigén prezentáláson belül döntő lépés az idegen fehérjéből specifikus
haptén képződése és a haptén-HLA komplexnek a sejtfelszínre való transzportja. Ezeket
a funkciókat – többek között - az antigén prezentáló sejt un. LMP-7 és LMP-2
(proteázok), valamint TAP-1 és TAP-2 transzporterek végzik. Már 1993-ban leírták,
hogy humán kissejtes tüdőrák sejtek nem rendelkeznek antigén prezentációs készséggel,
mert hiányzik a tumorsejtek LMP-7 és LMP-2, valamint TAP-1 és TAP-2 fehérjéje is.
Számos humán tumor nem expresszál HLA-I-et, tehát nem képes CD8 sejtek irányában
antigént prezentálni. A tumor antigének tökéletlen immunológiai prezentációjának egyes



mechanizmusait a 2. ábra táblázata foglalja össze.

B.)a. Dendritikus sejtek a tumorszövetben

Az érett és erős eliminatív funkciókkal felfegyverzett CTL-k képzésének feltétele az a
kölcsönhatás, mely a naív CD8 sejt és az érett, számos képességgel rendelkező myeloid
dendritikus sejt között zajlik. A köcsönhatás legfőbb eleme a HLA-haptén komplex és a
specifikus TCR kapcsolódása. A lymphocyta végső funkciója (elimináció, vagy
tolerancia) azonban azon múlik, hogy milyen minőségű ko-stimulációs és ko-inhibíciós
kölcsönhatások lépnek még fel a dendritikus sejt és a CD8 (vagy CD4) sejt között. A
dendritikus sejt felszínén található a B7.1 és a B7.2 ko-stimulációs marker (CD80 és
CD86), melyek a naív T sejt CD28 receptorával kapcsolódva az effektor irányú érést
határozzák meg.

Daganatszövetben a B7.1 és B7.2 helyett a B7-H1 (részben homológ szerkezetű) faktor
fordul elő, mely meggátolja a B7.1-CD28, viszont lehetővé teszi a B7-H1 – PD-1 (T
sejten) kapcsolódást. A T sejt PD-1 elemének kötése (aktivációja) a T sejtet Treg irányú
differenciálódásra készteti. Az is bebizonyosodott, hogy humán ovarium és
tüdődaganatban, valamint melanomában, glioblastomában a B7-H1 expresszió
összefügg a tumort infiltráló T sejtek apoptosisával és a progresszió felgyorsulásával. A
lymphocyta PD-1 funkció jelentőségét igazolja, hogy PD-1 génkiütött egérben a
kísérletes melanoma és colon karcinóma gyors regressziót mutat, mely intenzív T sejtes
immunválasz következménye. Később egy másik, a T funkciókat gátló B7 „családtagot”
a B7-H4-et is felfedezték (ovarium tumorban). A tumorszövetben termelődő IL-10-nek
szerepe van abban, hogy a tumorszövetben inkább a ko-stimulációs B7.1 és B7.2, vagy a
ko-inhibitorikus B7-H1 és B7-H4 termelődik és ezek révén a dendritikus sejtek a
daganatot segítő, vagy azt elimináló befolyást gyakorolnak.

A T sejtek fejlődési irányát a dendritikus sejt indolamin-2,3-dioxigenáz (IDO) aktivitása
is befolyásolja. Az IDO immunológiai fontosságát először placentában írták le, ahol az
enzim a triptofán metabolizmust katalizálja. Ennek az a jelentősége, hogy alacsony
környezeti triptofán koncentráció mellett a CTL-ák proliferációja leáll, a kész effektor
sejtek pedig inaktívvá válnak. A terhes anya plazmájában 50%-ra csökken a triptofán
koncentráció és terhességben a T sejtes immunválasz készség bizonyos csökkenése
alakul ki. Főként lokálisan a terhes uterusban, ahol az anyai immunrendszer tolerálja az
apai antigéneket expresszáló foetoplacentaris antigéneket. Tumorszöveti dendritikus
sejtek és maguk a tumorsejtek (pl. melanoma, emlőrák, vastagbél, tüdő- és pancreas rák)
nagyobb mennyiségben tartalmaznak IDO-t. Az IDO specifikus gátlószerével, az
1-metil-triptofánnal gátolni lehet az egyik T sejtes ko-inhibíciós felszíni marker, a
CTLA-4 kifejeződését, melyet az effektor T sejt válaszkészség felerősödése és a tumor
immunológiai eliminációja követ.

B.)b. Treg sejtek a tumorszövetben

A Treg sejtek

A Treg sejtek olyan T lymphocyták, melyek sejt-sejt kontaktus, illetve CTL funkciókat
gátló IL-10 és TGF szintézis révén blokkolják az eliminatív funkciójú T sejteket. A Treg
sejtek a CD4, a CD25 és a foxp3 (sejtmagban) pozitivitás alapján azonosíthatók. A Treg
sejtek differenciációjának kedvez az éretlen myeloid és a plazmocytoid DC-ek általi
antigén prezentáció, valamint a magas környezeti IL-10 és TGF koncentráció. Számos
humán tumorban és tumoros betegek vérében igazolták a Treg sejtek gyakoribb



olyan T
lymphocyták,
melyek sejt-sejt
kontaktus, illetve
CTL funkciókat
gátló IL-10 és TGF
szintézis révén
blokkolják az
eliminatív
funkciójú T
sejteket.

előfordulását. A Treg sejtpopuláció szelektív csökkentésével felerősödik a tumor ellenes
immunválasz. Minél magasabb a tumor Treg tartalma, annál rosszabb a prognózis. A 3.
és a 4. ábra azt szemlélteti, hogy tüdő adenocarcinómában a CD8 effektor sejtek gyakran
csak a stromában fordulnak elő, a tumorsejtek közvetlen környezetében kevésbé.

A Treg (nuclearis foxp3 pozitív T) sejtek eloszlása is változatos, de ezek a sejtek is
inkább a stromában halmozódnak fel. Egyes adatok szerint hosszabb a túlélés, ha a
tüdőrák sejtek közvetlen környezetében több effektor és kevesebb regulatorikus T sejt
halmozódik fel.

C.) Tumor-specifikus cytotoxikus CD8 sejtek funkcióképtelensége a
tumorszövetben

A tumor antigénre
specifikus CD8
sejtek tumorral
szembeni
perifériás
toleranciáját
számos spontán
fejlődő tumorban
is igazolták.

A Melan-A tumor antigénnek aktív immunizációban részesített betegek vérből izolált,
tumor antigén-specifikus és maradéktalan tumorsejt eliminatív képességgekkel
felruházott CTL szubpopulációval szemben, a metasztatikus melanoma szövetből kivont
azonos szubpopuláció azonban funkcióképtelennel, a tumor antigénnel való stimulációra
érzéketlen, areaktív marad. A tumorszövetből izolált Melan-A specifikus, érett CD8
sejtek Melan-A stimuláció nyomán nem termeltek sem perforint, sem granzim-A-t és
granzim-B-t. A CD8 killing funkció pedig e 3 mediátor, valamint az IFN révén
valósulhatna meg. A tumorszövetekből izolált effektor T sejtek bénultsága tumor
antigén-specifikus, mert maradéktalan ugyanezen betegek áttétes nyirokcsomóiból
izolált, de Cytomegalovirus antigénre specifikus CD8 sejtjeinek szintetikus képessége
valamennyi eliminatív mediátort illetően.

A tumor antigénre specifikus CD8 sejtek tumorral szembeni perifériás toleranciáját nem
csak melanomában, hanem számos más, spontán fejlődő tumorban is igazolták. A
tumorokat infiltráló CD8 sejtek funkcióképtelenségéért, a részleges toleranciáért felelős
lehetett a tumorszövetet infiltráló Treg szubpopuláció, mely viszont a funkcionális
aktivitás jeleit mutatja.

Melyek a
citotoxikus T
lymphocyták
viselkedésének fő
jellegzetességei?

Egészséges kontroll személyek vérében a CD4 lymphocyták 2%-a bizonyult CD25 és
foxp3 pozitívnak (ezek a Treg fenotípus jelei), vakcinált melanomás betegek vérében ez
az arány 5% volt. A melanomát infiltráló CD4 sejteknek azonban 21%-a Treg
fenotípusú. A tumor antigénnel végzett vakcináció legutóbbi módszerei tehát előre lépést
jelentenek a tekintetben, hogy sikerülhet még a tumorszövet mikrokörnyezetében is
funkcionálisan aktív CTL infiltrációt előidézni. De kiderült, hogy ezzel párhuzamosan a
Treg infiltráció is felerősödik és a klinikai sikertelenségért esetleg felelős lehet. A
tumorsejt ellen specifikus CTL-ák viselkedésének fő jellegzetességeit az 5. ábra
táblázata foglalja össze.



D.) Passzív immunizálás tumor-specifikus CD8 sejtekkel – az
adoptív sejttranszfer (AST) módszer
A tumor immunológiában a 2000-es évek elején kezdtek foglalkozni a daganat ellenes
immunizálás passzív, AST módszerével. Megpróbáltak in vitro előállítani tumor-antigén
specifikus humán CD8 effektorsejteket. Humán CD8 sejteket optimális feltételek mellett
szenzitizáltak melanoma antigénnel. Az igazoltan specifikus, magas affinitású TCR-ral
rendelkező CD8 sejteket felszaporították, majd mintegy 3 milliárdnyi (kb. 1000 sejt/ul
vér) sejtet beadtak előrehaladott melanomás betegekbe.

Az AST-t két hetenként ismételték, összesen 4 alkalommal. Az immunválasz készség
fokozása érdekében a betegek IL-2 kezelésben is részesültek. A kezelés nem volt toxikus
és nem járt nemkívánatos mellékhatásokkal. A tumor antigén specifikus CD8 sejtek
jelenléte visszamérhető volt a keringő vérből, 1 nappal a beadás után az összes CD8 sejt
2%-a, 7 napnál 1.5%-a, 14 napnál 1%-a és 21 napnál 0.3%-a volt tumor-specifikus.
Közben egyre inkább feldúsult ez a populáció a tumoros nyirokcsomókban (a CD8
sejtek 30-40%-a). Igazolódott, hogy az AST nyomán a tumorsejtek azon populációja,
mely a kérdéses antigént hordozta, el is pusztult. Az egyéb tumor antigént hordozó
tumorsejtek azonban a kezelést túlélték. Végeredeményben 10, valamennyi
hagyományos terápiára már rezisztens, előrehaladott melanómás betegből 8 személyben
több mint másfél évig sikerült stabil onkológiai állapotot (stable disease, SD)
fenntartani.

E.) A jelenleg leghatékonyabb daganatellenes immunterápia:
lymphodepleció + tumor-specifikus CD8 lymphocyták beadása
(AST)

A lymphodepléció
milyen
mechanizmusok
révén fokozzhatja
az adoptív
sejttranszfer
hatékonyságát?

Így indultak meg azok a próbálkozások, amelyek során a daganatos betegben első
lépésben – szisztémás lymphodepletáló citosztatikus kezeléssel, vagy egésztest-
irradiációval – kimerítik a teljes T és B lymphocyta készletet, majd a beteg tumor-
specifikus AST-en esik át. Az új módszer a kezelt betegek 50%-ában sikeresen
eliminálta a más kezelésekkel szemben már refrakter, előrehaladott tumoros folyamatot.
Az AST előtti lymphodepleció legalább 3 mechanizmus révén is fokozza az AST
hatékonyságát (6. ábra).



Treg (nuclearis
foxp3 pozitív T)
sejtek
infiltrációjának
nagyobb mértéke
rossz prognosztikai
jel.

A Treg feldúsulást daganatos betegek vérében és tüdőtumor, ovarium tumor, valamint
melanoma tumorszövetben is igazolták. A tumorszövet Treg infiltrációjának nagyobb
mértéke rossz prognosztikai jel. A Treg-ek mellett azonban az NK és az NKT
lymphocyták, valamint a már korábban említett myeloid szuppresszor (éretlen myelo-
monocyták) sejtcsoport is bénítja az effektor T sejtek működését. A lymphodepleció
felszabadítja a Teff sejteket e gátló szubpopulációk befolyása alól. Amikor pedig a
lymphopeniássá tett melanomás beteg átesik az AST-n, a beadott tumor-specifikus CD8
sejtek un. homeosztatikus proliferációba kezdenek. Minél nagyobb a beadott sejtszám,
annál kisebb a proliferáció és fordítva.

A toll-szerű
receptorok főként
a dendritikus
sejtek felszínén
fordulnak elő és a
megfelelő ligand
jelenlétében e
sejtek antigén
prezentációs
működése
felerősödik

Irreleváns T sejtekkel is blokkolható a homeosztatikus proliferáció. Vagyis a különféle T
szubpopulációk alighanem egymással versenyeznek a lymphotrophikus hatású
humorális ligandokért, például az IL-2-ért, IL-7-ért, vagy az IL-15-ért. A sokféle
lymphocytát, melyek mind kötik, illetve „elfogyasztják” a trophikus cytokineket,
nevezik „cytokin süllyesztőnek” (cytokine sink). A lymphodepleció 3. fontos hatása az
antigén prezentálás folyamatát érinti: akár cytosztatikummal, akár egésztest
besugárzással idézik elő, mindkét kezelési módnak következménye a gyomor-bél traktus
nyálkahártya permeabilitás fokozódása, bakteriális lipopolysaccharidnak (LPS) a vérbe
való bejutása. E „mellékhatásnak” döntő szerepe van a fő hatás létrejöttében, ugyanis a
béltraktus baktérium flórájának előzetes kiirtása a lymphodepleció tárgyalt hatásának
teljes elmaradásához vezet.

Az LPS a toll-szerű receptor IV-nek a specifikus ligandja. Korábban már szóba került a
toll-szerű receptor IX, melynek CpG a specifikus ligandja és a CpG szintén felerősíti a
tumor ellenes aktív immunizációt (ld. a C. részt). A toll-szerű receptorok főként a
dendritikus sejtek felszínén fordulnak elő és a megfelelő ligand (pl. LPS) jelenlétében e
sejtek antigén prezentációs működése felerősödik.

F.) Összefoglalás
Saját, de részben megváltozott, illetve túlzott arányban kifejeződő antigéneket az
immunrendszer - nem sajátként - felismer, ezekkel szemben gyenge immunválasszal
reagál. A tumorsejtek immunogenitását részben tumor-specifikus antigének (TSA),
részben tumor-asszociált antigének (TAA) nyújtják. A gyenge immunválasz egyik fő
oka, hogy a tumorsejtek sok esetben nem expresszálják az antigén prezentációhoz
szükséges HLA struktúrákat és a tumorszövetben nem működnek professzionális antigén
prezentáló sejtek sem. Mégis, az immunrendszer képez bizonyos számú tumor antigén-
specifikus, cytotoxikus CD8 sejtet. A tumor-specifikus effektor CD8 sejtek infiltrálják is
a tumort. A tumoros mikrokörnyezetben azonban – a keringésben még funkcióképes –
CD8 sejtek elvesztik cytolytikus és proinflammatorikus képességeiket. E gátlás egyik
fontos mechanizmusa a regulatorikus T sejtek egyidejű felhalmozódása.

Direkt sejt-sejt kontaktus és IL-10, valamint TGFb termelés révén blokkolják az effektor
CD8 sejtek cytolytikus működését. Aktív és passzív daganat vakcinációs próbálkozások
folynak mintegy 20 éve. Aktív immunizálás végezhető tumor asszociált (vagy
–specifikus) antigénnel, vagy irradiált egész tumorsejtekkel. Az eredmények szerények,
viszont számos esetben a tumorellenes vakcina autoimmun mechanizmusú
szövetsérüléseket váltott ki. Ezért passzív immunizálással próbálkoznak, a tumorra
specifikus, esetleg magas affinitású, antigén-specifikus transzgén TCR-ral rendelkező,
felszaporított CD8 sejtek infúziójával (adoptív sejt transzfer, AST).

Közben egyértelművé vált, hogy a magas funkcionális képességű, tumor antigénre
specifikus T sejt sem képes megtámadni a tumort, mert az immunrendszer más T sejtjei,
de bizonyos B, NK és NKT sejtek is, ezt sikeresen meggátolják. Mindez oda vezetett,
hogy az AST módszert olyan betegekben tesztelték, akikben első lépésben
lymphodepleciót idéztek, ezt követően végezték az AST-t, majd kezelték a betegeket a
lymphotrophikus hatású IL-2-vel. A betegek antigén prezentáló sejtjeit egész-test
irradiációval stimulálták. Ez az egyelőre kissé körülményesnek és nem veszélytelennek
tűnő módszer a kilátástalan helyzetben lévő, minden egyéb kezeléssel szemben refrakter,
végstádiumú daganatos betegek mintegy 50%-ában messzemenően hatásosnak bizonyul.
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