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ÖSSZEFOGLALÁS Az emlőrákos beteg tú lélése összefügg a 

daga nat erede ti méreté vel, a környé ki szó ródás mértékéve l és a 
rosszi ndu latúság szövetta ni jellemzőivel. Az em lőráksejtek 

számos antigé nt fej eznek ki, ame lyek kapcsola tba lép nek az 

immunr end szerre l. A sej tes immu nválaszban azoknak az anti
gé neknek van nagy j elentőségük, amelye k a daga natsejteken 

j elen vannak, és ellenállás i (rezisztencia) epitópo kat fejeznek 

ki . Az igazán fontos daganata ntigének a mucinokka l kapc so

latosak. Az emlőrák a gyo rsan növekedő, antigénhatás ú és im

mu nrend sze rt visszasz orító daga natok egy ik képviselője, 

amel yre a gazdaszerveze tben kezde tben főleg sejte s immunvá

lasz a lakul ki . A daganat később csecsemőmirigy-visszafejlő
dést és T-sejt álta l közve tített immunhiányos állapotot okoz. 

Úgy tűnik, hogy a csecsemőmirigy káros hatással van a me ll

rákra. A csecsemőmirigy-működés néhá ny alkotóe leme hozzá 

járu lhat a me llrák kifejlődéséhez. A velőállomány vastags ágá
va l párhuzamosan csökken a csecsemőmirigy-hormonok kivá

lasztása ; ez a csökke nés kulcstényező lehet az immunvá laszo k 
elgyengülésébe n, ame ly az emlő rossz indulatú daga natának 

te1je dését e l ősegíti . A csecsemőm irigy neuroendokr in működé
se, amely a T-sejt ek érésé hez alapvetően fontos, a kor előreha

ladásáva l csökken, az úgy neveze tt „csecsemőmirigy-vá ltozó

kor"-t hozva létre. Ennek következtében a T-sejt-müködésbe n 

és a c itoki nek összeté telében is változáso k állnak be, és az 
örege désse l tár su ló olya n kóro s immuno lógiai állapot j ön létre, 

ame ly kedvez az emlőrák kiala kulásának. A neuroendokrin 
rendsze r és az immu nrendsze r közö tt i kölc sönhatások korral 

összefüggő megvál tozása az emlőrák előfordulásának, fejlődé

sének és növekedésének fokozódásához veze t. 

Kulcsszavak emlőrák, immunvá lasz, csecsemőmirigy-hor

monok, ,,csecsemőmirigy-változókor" neuro endokr in- és im
munrendsze ri kö lcsö nhatá sok 
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BEVEZETÉS Gyakor latilag valamennyi emlőrák mirigyrák. Főbb 

alfajai a tejj áratrák (duktálisrák) (8 1 %), a velősrák (medullár is
rák) (6%) és a lobu lárisrák (5%) ( 1 ). A beteg tú lélése összefügg 

a daganat erede ti méretéve l, a környék i szóródás mértékéve l és 

a rossz indulatúság szöve ttani jellemzői vel. Egymaguk ban vagy 

együttesen ezek fontos kórjó slati változók. A mellrák azonban 
változatos lefolyású betegség . A biztosítási statisztika szerint az 

emlőrák túlélési görbéi - a betegség előrehaladtától és a kezelés 

formáj ától függően - 10 év alatt laposodnak el, szemben a leg
több más rossz indulatú daganat túlélési görbéj ével, ame lyeknél 

a gö rbe ellaposodása kettő, de inkább öt éven belül beköve tke

zik. A mellrák a rákok között egy sajátságos betegség. Hosszú 

idej e úgy go ndo ljá k, hogy vá ltozé konysága fontos alkat i 
tényezőkből ered, amelyek függet lenek a rossz indulatúság foká

tól és a helyi-környék i kite1jed tségé nek mértékétől. 

Az emlőrákok számos antigént fejeznek ki , amelye k kapc so

latba lépnek a beteg immunr endsze réve l, majd a rák fokoza to

san legyőzi eze ket a védelmi folyama toka t, amelyek „megad
va magukat " á ltalános immunh iányos állapoto t eredményez

nek. Ez a magya rázata ann ak, hogy az emlő rossz indu latú da
ga nata az imrnunkezelés különböző formá ira vi sszafej lődik. 

Rendkívü l ritkán fordul elő, hogy ugya nabban az emlőben két 

klinikai daga nat legyen. Úgy tünik, hogy egy betegben kettő 
hámbeli rák (in sin1 carc inoma) egy üttes előfordulásának úgy
mond „imm unfelügyeleti hatása" van, és sokka l jobb túlélésse l 

társu l, ami az em lőrák antigénekkel szemben i immun itására 

utal (2) . 

Kórbo nctani bec slések szer int az áttéte les, sebészi leg ész re 
nem vett, el nem távo lított nyirokcsomókka l rendelkező bete 

gek aránya 40 % . Az em lőrák azonban nem a betegek 40 %-á
ban , hanem csak 15%-ában úju l ki, am i an a utal, hogy ezek a 

nyilvánvalóan rosszi ndulatú elváltozások vagy visszafejlőd

nek, vagy továb b burjá nzásuk meghiúsul (3). Továbbá monok
lonáli s antites tekke l nagyob b gyakori ságba n mutattak ki daga

natsejteke t a körn yék i nyirokcsomókban és a csontvelőben, 

mint azt a betegség kiúju lási aránya alapján várni lehetett vol

na (4-5). Ezek az adatok azt mutatják, hogy nem az összes da
ganat ha lad előre nyilvánva ló végze tes betegséggé (3), am i 
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megerősíti azt az elképzelé st, hogy a gazdasze rvezetne k jelen

tős sze repe van az emlőrák lefolyásában . Ezt a tényt stat iszti
kai adatok is megerősítik. 

A későn kiújuló emlőrákoknál a korábban kiújulók csak egy 
árnya lattal rosszabb indu latúak. Ezek az adatok arra utalnak, 

hogy ugyanazon fajtájú daganat ese tén a különböző növe kedé
si arányokka l nem magyará zható a mintegy hét évig tartó kli

nikai lappangás időszaka. Ez az időszakasz valószínűleg a gaz

daszervezet daga natta l szembeni el lenállá sábó l ered. 

Sokan kételkednek a sebészet i- és sugá rkeze lést követő gyógy

szerkeze lés hasznosságát illetően. A kérdés az, hogy ha a bete

gek 70-80%-a az együttes sebészeti és sugárkezel és eredmé nye

ként daganatmentes lesz, szükséges-e valamenny i beteget kiten
ni egy olyan mérgező, kö ltséges keze lésnek, ame ly csak a bete

gek 10-15%-ára van jótékony hatással (6)? M íg a kora i 

emlőrákokban a sejtpu sztító gyógysze rkezelés kés leltette a ki
újulás megjelenését (az utóbbi időben derült ki, hogy a tízéves 
túlélési időt csak kismé rtékben növe lte meg), add ig az előreha

ladott , áttétes emlőrákban ennek a kezelésnek nincs gyógy ító ér

téke, tünetenyhítő hatása van (7). Felismerve , hogy a mellrák 

gyógysze rkezelésének immunelnyomó hatása van és, hogy min

den kétsége t kizáróan kedvezőtlenül befo lyásolja a gazdaszerve
zet ellenálló folyama tait, felmerül a kérdés, hogy vaj on az im

munkeze lés segítheti-e a szerveze t ellenálló rendszereit, és hogy 
késlelteti-e vagy megakadá lyozhatja-e a daganat kiújul ását. 

NYIROKSEJT-BESZÜRŐDÉS ÉS NYIROKCSOMÓ-VÁLTOZÁSOK EMLŐ

RÁKBAN Moore és Foote (8) megfigyelték, hogy az emlő velős

rákja álta lában kifejezett nyiroksejt-beszűrődéssel társul , és a 

betegség kórj óslata kedvezőbb. Úgy tűnik, hogy ez a ny irok
sejt-fel szaporodás a testnedv i (hu morá lis) immunitás kitünte

tett szerepé t tükrözi , amely a daganat körüli plazmasejtes be

szű rődésben és a környéki nyirok csomókban tüszőtúltengés 

fo1111ájában nyi lvánu l meg (9-10). 

8/a ck, Kerpe és Speer ( 11) kapcso latot fedezte k fel a mellrák
ban szenvedő betegek túlélése és a hónalj i ny irokcsomók szi

nusz hisztiocitó zisa közöt t. Ezeknek az esetekne k a kedvezőbb 

kimenetele függet len volt az elsődleges dagana t szövet tani faj

tájától, a nyiro kcsomóátté tek jelenlététő l és a beteg korától. 

Ezekben a tanu lmányokban az em lőrák különböző fajtáiban 
szenvedő betegek 6 1 %-ánál ész le ltek sz inusz hisztiocitóz ist. 

Számos vizsgá lat erősítette meg a kedvező kimene tel és a sz i
nusz hisztioc itózis társulásá t, és eme llett megfigye lték , hogy a 

szinusz hisztiocitóz ist hialin lerakódással és kötőszövet-sza
porodássa l já ró idült gyulla dásos elvá ltozások követik ( 12), 

amelyek a nyirok csomók ellenállá sát csökkentik, és fokozo tt 
átté ti haj lamma l j árnak. 

Egyéb vizsgálatok kimutatták , hogy a környék i nyirokc somók
ban a T- és a S-n yiroksejtek túlsú lya egyará nt kedvező túlé lé

s i időre utal ( 13). A környék i nyirokcsomók a tejjáratráko k 
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több mint 70%-ában mutatnak nyiroksejttú lsúlyt, és kevesebb 
mint 30%-uk nem érintett. Ezek az ada tok arra utalnak , hogy a 

nyirokcsomó k többségébe n a ny iroksejt-szaporu lat bekövetke

zik, ame lynek hátterébe n egy immunológiai fo lyamat húzódik . 

Az összegzett elemzések és a szöve ttani tanu lmányok alapján 
ez a folya mat a TAA-va l (tumora sszociált antigen) szembe ni 
immtmválasszal függ össze. 

A tejjáratr ákban szétszó ródva vannak j elen a sej tek a daganat 
körüli alapszöve tben a tu mor-asszoc iált limfoc iták (TAL) és 

kisebb százalék ban magában a daganatban (dagana tot beszűrő 
nyiroksej tek, tumo r-infi ltráló limfociták - TIL) . Szél eskörű ta 

nu lmán yok szer int összességében a dagana tok 76%-a mutat 
nyiroksejt-beszürődést (1, 14). 

A ny iroksej tes beszűrődés mértéke egyenes összefüggés ben 

van a hónalji ny irokcsomó k állapotával , a daganatátmérővel és 

a szövetta ni változókka l ( 14-15). A nyiroksejt-beszűrődés j e
lenlé te előrevetíti a kiújulásmentes túlélést és a teljes tú lélést a 

gyo rsan növekvő, erbB/HER-2/neu-poz itív, nyirokcsomó- ne

gat ív daga natokban. Ezze l szembe n a kivá lóan gyógy ítható, 
kis terjedelmű, lassan burj ánzó dagana tok kevés beszürődést 

mutatnak vagy negatívak. 

Nagy figye lmet ford ítottak a beszürődésekben szereplő sejtek 

fajtájára. A vizsgá latok kim utatták , hogy a TAL-sejte k többsé
gükben T-nyirok sej tek , amelyek közö tt kevés B-ny irok sejt és 

falósejt - köztük termé szetes ölő (NK) sejt - is előfordul ( 12, 
16-1 7). A CD4+ és a CD8+ egymagvú sejtek megközelítőleg 

egyenlő számban vannak jelen. A CD4+ T-sej tek és a nagyfa

lósejte k vannak túlsúlyban a sejtha lmazokban, míg a CD8 + T

sejtek az elkü lönül t alapszöve ti sejtek közö tt ( 16, 18-20). 

J elentős számú CD4-, CD 16+ nagyfalósejte t figye ltek meg , 

különösen az Erb2, kolóni aserkentő faktor- !- (CSF-1 )-pozi tív 
dagana tokban (2 1-23). 

A mellrákban a nyirokse j tes beszűrődés kórjó slati jelentősége 

körüli ellentmondás két feltevést hozott létre: az egy ik, hogy a 
nyiroksejt-beszürődés csupán a dagan at eredetű citokinektől 

szá rmazó gyu lladáso s vá laszt tükrözi, a másik, hogy a 
nyi roksejt-beszürődés egy olyan védekező választ képv isel, 

ame lyet az átté teket képző betegség áttö r. A daganat eredetű 

citok inek hozzájá rulnak a hatásos ellená lló immunfo lyama tok 
ha tál yta I an í tásához. 

A fő szöve tmegfe lelési molekularendszerre l (hisztokompa ti

bilitási komplexsze l) kapcsolatos antigé neknek (HLA-1- és 
11-osztályú antigé nek) a daganatban lévő - daga natkapcsoló dó 
- nyiroksej teken és magá n a dagana tsejteken va ló kifejeződé

séne k tanul mányozása azt mutatta, hogy szemben a nem ross z
indulatú emlőszövettel , a daganatok kevesebb mint fe lének van 

nagyfokú 1- vagy Il-osz tályú antigén kifejezé se (24) . Az MHC 

antigéne k hiánya a daganatot felügyelő immunvá laszok elö li 
,,meg menekü lést" seg íti elő. 
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A T-sejt-kötőfehérj ék (T-ce ll recep tor, TCR) k ifej eződésének 

elemzése azt mutatt a, hogy többségü k a,B-TCR-pozitív (25); 
azo nban yo-TCR-p oz itív T-sejteket is megfigye ltek az utóbb i 
időben (26); ezek a yo-T-sej tek sejtmérgezőek lehetnek, de az 
immungát láshoz is hozzáj áru lhatnak. Eze k az adatok azt j el
zik, hogy az emlőrákok nagy száza lékában kevert T-sejt -be
szűrődések forduln ak elő, illetve, hogy az érint ett T-sejtek a 

működésbe lépés néhány j elét mutatják. A TIL- eket - ame lye
ket a TCR-ek antigénnel va ló vá lasza hajt a daga natokhoz - a 
daganatantigének hozzák működésbe, de ezt követően a daga
natsejtek vagy a T-sejt ek által elindí tott gát ló folyama tok 
visszaszo rítják őket. 

AZ. EMLŐRÁKBAN SZENVEDŐ BETEGEK IMMUNMÜKÖDÉSE A kora i 
mellrákban szenvedő betegek immunredszeré nek működését 
soka n tanu lmányoz ták, és a következő j ellegze tessége ket álla

pították meg: 1. szabályos emlékező bőrpróba válaszu k van an
tigénekre és din itroklorobenzé nre (DNCB) , 2. szabá lyos vagy 
kissé alacsonya bb az össz - és a T-nyirok-sejtszámuk , és ném i
leg csökkent a CD4-CD8 sejtarányuk, 3. normá lis S-sejt-szá
muk és normá lis lgG, IgA és lgM sz intje ik vannak , 4 . szabá 
lyos vagy kissé csökke nt a T-nyiroksejt sejtb urjánzás i válaszuk 
antigénekre vagy o lyan sejtosz tódás t előidézőkre (mitogé
nekre), mint a PHA és a Concanaval in A (ConA) , és 5. normá
lis természetesölősejt-számuk és működésük van (27-28). 

A betegség előrehaladásával ezek a betegek egyre inkább fo
gya tékosságoka t mutatnak, amelyek magukba fog lalj ák: 1. a 

gyengé bb bőrpróba válaszoka t, 2. a csökken t össz - és T-nyi
roksejt-számot ; az alacsony CD4:CD8 sejtar ányt, 3. a normális 
S-sejt-számo t, de valószínűleg a csökken t IgG és emelkedett 
lgA sz intet, 4 . a csökke nt T-nyiroksejt sejtburj ánzás i választ a 
PHA-ra, megnövekedett gátlósejtműködés és más szé rum gát
ló faktorok egyértelmű jelen létével, 5. a csökke nt természe tes 
ölősejt és LAK sej tölő működést, ame lyet a monoc iták eltávo
lításáva l vagy a monoc iták prosztag landin (PG) terme lését gát
ló indometac innal részbe n helyre lehet állítani, és 6. a csökken t 
monocitamüködést. 

Ezek az immun ológ iai zava rok haso nlóak más rossz indu latú 
daganatos betegségben szenvedő betegeknél megfigyelhető 

állapo tokhoz, és egy egyre fokozódó sejtes immunh iányos ál
lapotot je leznek a T-nyiroksejtek csökke nt számáva l és mükö
déséve l, továbbá a monocita eredetű nagyfalósejtek csökke nt 
müködéséve l, ame ly töké let len késői típusú tú lérzékenység
hez (0TH ) (hypoe rg iához és anerg iához) vezet. Ezek a zava
rok külö nfé le - daga nattermé kekkel, gátló nyiroksejt ekke l, 
gátló PG-termelő monoc itákkal és szérum-gátló faktorokkal, 
köztük az interl euki n 10-zel kapcsolatos - immungátló hatá
sokka l társulnak (29-32). Az utóbb i eredmények szerint a 
MUC-1-antigén a T-nyiroksejtek p rogramozo tt sejthal álát 
vá ltja ki, amely fonto s betek intést enged azokba a fo lyama
tokba, amelyekke l a daganat „meg menekü l" az immuno lógiai 
felügyelet alól (33). 
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Az emlőrák immunológiája: a csecsemőmirigy sze rep e az e111/őrákba11 

AZ. EMLŐRÁK ANTIGENITÁSA Nagyon sok daganatjelzőt határoz
tak meg az em lőrákos betegek szérumában , ame lyeket kóris
mézési célokka l vizsgá lták (34-35) . Ezek magukba fogla lták a 
carcinoembr ionális antigént (CEA), a szövet i polipeptid-fajla
gos antigént (TPS), a rák társult szérum ant igént ( cancer asso
ciated seru m antigen , CASA), az emlő szérum antigént (MSA) , 
a muc inózus carcinoma antigént (MCA), a CA 125-öt , a CA
M26-ot, a CA- M29-et és a CA-M549-et . Úgy tűnik, abban ál
talános egye tértés van, hogy 1. bár ezekkel a jelzőkkel daga
nat eredetű peptideket mémek , még is a daganatban és a szé
rumban mért menny iségü k nincs összefüggésbe n egymással , 2. 
mennyiségük a szérumba n előrehaladott betegség esetén eme l
kedik, így nem hasznosak az elsődleges kórismézésben, de 3. a 
szérum ban mért mennyi ségü k felha sználható a keze lés haté
konyságának követésére. 

A sejtes immunválas zban azoknak az antigéne knek van nagy 
jelentőségük, ame lyek a daganatsej teken je len vannak, és el
lenállás i epitópoka t fejeznek ki . 

A CEA a mellrákok minte gy 50%-ában fejeződ ik ki (36). A 
CEA-ade nov írus együ ttes állatkísérletekben sejtes és testnedv i 
immun válaszokat hozott létre, továbbá daganatv isszafej lödést, 
am i fontos lehet az oltóa nyag keze lésben (36-38). A MAGE-3 
antigének szintetikus peptid epitópj ai sejtmérgező T-sejtek lét
rehozásá t képesek kivá ltani labora tóriumi körü lmények közö tt, 
aminek szintén szerepe lehet, m int immunogén az oltóanyag 
keze lésben (39). A HER-2/neu protoonkogén (ce rbB-2) az em
l őrákban szenvedő betegek 30%-ában túlzotta n kifejezett , kü
lönösen a tejjára trák komedo faj táj ában, és nagyon kedvezőt
len kórjós lati jelnek tekinthető (22, 40). 

Az MDX-210 ellenanyagot anti-Fcg R ellenanyagga l tették 
dimer szerkezetűvé, hogy kötődhessen az Fc-kötőfehérje-pozi

tív sejte khez, vagy is a szemcsés fehérvé rsejtekhez és a dagana
tokhoz az antigénfiiggő sejt es sejtmé rgezés (A DCC) elősegíté

se céljábó l (4 1). Ezze l a d imer ellenanyagga l és a koló niaser
kentő faktorral (CS F) az embe ri szemcsés fehérvé rsejteknek a 
HER-2 /neu pozitív célsejte ket pusztító mükö dése fokozódott 
laborató riumi kö1iilmények közöt t (42) . 

Egy másik emlőrák jelzőrő l , a p53-ról azt gondolják , hogy gát
ló génként működik a daganatáttétekben , és génkároso dás, to
vábbá fehé rjestabilizáció köve tkeztébe n az emlőrákok 57%-á
ban túlzottan ki fejeződik. A hibás p53 fokozott kifejeződése az 
emlőrákos betegekben gyors sejtszaporodássa l és rossz kó1jós
lattal társul. Fel tételez ik, hogy a p53 fehérje - egy magfehé rje 
- a hősokk fehé rje (HSP) 70 j elenlétébe n egy komp lexet ké
pez, ami a sejtfel színen kifejeződik. A p53 peptidd el szembe ni 
testnedvi és sejtes immuni tást egyaránt megfigyelték emlőrák
ban (43-44). 

Az igazán fontos dagana tantigé nek a mucinokka l kapcsolato
sak (45-46) . A muc inok az emlő, valamin t más hámsej tek fő ki-
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választódási termékei (47). A muc inok kiválasztott glikopro
teinek, ame lyek megtalálhatóak a tejben. A mucinok az emlő
hámsejt ek felsz ínén is k i fejeződnek. A MUC- 1 tízsze resére nö
veksz ik az emlőrákban, szemben a MUC -2-vel, amely eltíínik ; 
a MUC-1 a mellrákok 90%-ában kifejeződik, emelkedett érté
ke rossz kórjóslatra utal. Rossz indula tú daganato kban a cukor
háztartás kóros változása i jönnek létre, rövidebb szénhidrátlán
cok képződnek, aminek következtében lehetővé vál ik a normá
lisan rejt ett szénhidrátokkal és az egymás után ismétlődő pep
tid-törzsmagszakaszok összetevőivel történő kapcsolatterem
tés. Szialilálódva a szénhidrát antigének STN antigéneket ké
peznek. Az STN antigének az emlőrákban a rossz kórjóslat 

jelzői . 

A testnedvi immunitás a szacc harid ant igénekke l szemben nor
mális, és az emlőrák kifej lődése az esetek 80%-á ban az ellen
anyagválasz csökke nésével társul; ezze l szemben a DTH bőr
próba válasz a T-antigénekkel szem ben normálisan negatív, 
azonban az emlőrák továbbfej lődésével az esetek 79%-ában 
pozitívvá vá lik (48). 

A sejtes és a testnedv i immun válaszokat egya ránt kimutatták a 
MU C- 1 peptid antigénne l szembe n emlőrákban szenvedő bete
gekben. 

Az egér em lődaganat-vírussal (MMTV) kapcsolt onkogének 
ada tokat szo lgáltatnak az emberi emlőrák tanulmányo zásához. 
MMTV peptid szakaszokka l szembeni ellenanyagoka t és sejte s 
immun választ figyeltek meg emlőrákos betegek ben, és proví
rus szakaszokka l (gag, pol, env, LTR) homológ DNS szakaszo 
kat találtak emlőrák szöve tekben ( 49-50) . 

A mellrák által kiválaszto tt többi tem1éknek az imrnunkezelés 
szem pontjából lehet jelentősége. Egy p I 5E-sze ríí peptid kimu
tatása az emlőrákos betegek szérum ában olyan retrovírushoz 
kapcso lódó immungát ló faktorra vetíthet fényt, ame ly hozzájá
rulhat az előrehaladott emlőrákoknál tapaszta lt sejte simrnuni
tás-e légtelenséghez (51 ). A másik daganat által előidézett im
mungát lást elősegítő tényező a PG (52) . Az emberi emlőrák 

PG-ket termel , és kiterjedt bizony ítékok támasztják alá a PG 
immungátló hatását, különösen a sejt es imrnunvál aszadásra 
(53). A PG em lőrák általi terme lése éssze ríí érvké nt szo lgál a 
PG képződést gát lók, mint az indometac in használatához az 
imrnunk eze lés során. Kimutatták , hogy az emberi em lőrák 

oly,rn citoki neket fejez vagy v;\laszt ki, mint az interleukin-6 
(1 L-6), a leukém ia gátló faktor (LIF) és az IL-10 ( de nem feje
zi ki az lL -2-t , IL-4- et vagy a TNFa- t), amely egyrészről hoz
zájárulhat az immunit ás beindításához vagy a gátló és immun
rombo ló müködések kivá ltásához (23, 54-56). 

Összefog lalva tehát elmondhatjuk , hogy az emberi emlőrákok 
sok jó l meghatározott antigént, köztük a CEA-t, a HER-2/neu
t, a p53-at, a MAGE-1-et és 3-at , mucin oligoszacc har idokat és 
a magtörzs ismétlődő szakasza it, va lamint szám os kevésbé j ól 
je llemze tt ant igént , így az MMTV- t stb . fejeznek ki. Ezek kö-
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zül bármelyik és együttesen is a keze lés szem pontj ábó l hasz
nosak lehetnek , mint célpontok az immunm érge k vagy az oltó
anyagos keze lés eljárásai számára . 

EMLŐRÁKMODELLEK Az általánosan tehát megá llapíthatjuk , 
hogy emlőrák a fokozatosan növekedő, ant igénhatá sú és im
mungátló daganatok egy ik képviselője, ame lyre a gazdas zer
vezet olyan kezdet i immunvá laszt ad, ame ly főleg sejtes im
munvá laszt foglal magába, de a dagana t később csecsemőmi

rigy-visszafej lődést és T-sejt közvetítette immu nhiányos álla
potot okoz . 

A rágcsálók daganatm ode lljeinek egyik fajtájában némi siker
rel alkalmazott immunk ezelési megköze lítés magába fog lalja 
az emlőrákos daganatsejt ek citokin génekke l történő átfer
tőződését (transzfekcióját) (57-58). Ez a megközelí tés olyan 
citokin géneket alka lmaz, mint az lL-2, IL-4, IL-6, IL-7, IL- 1O, 
TNFa, CSF, gamma interferon (lFN-y) és IL- 12, amelyeket egy 
promot errel (pl. CV-4O, PM V6, adenovirus) kapcsolnak össze, 
és olyan daganatsejtv onalba ültetnek át, ame lyeke t egerekben 
daganatok kiváltására használnak (59-60). Ezek a változtatások 
általában károsodott daganatm egere déseket, majd daganatvi sz
szafej lődést okoznak. Bár az ebben szerepet játszó antigének 
nem ismertek, a vá lasz nyiroksejt- és neutrofil-beszürődéssel 

társul, és az állatokat általában ellená llóvá tesz i a soro n 
következő daganatgerjesztésse l szemben (6 1 ). Hasonló eredmé
nyeket lehetett elérni azza l, amikor felszapo rított TIL-ek társa
ságában vagy anélkül a citokineket átfertőzés nélkül adták 
együtt (62) . Végü l egy másik, megfontolás tárgyát képező meg
közelítés az emlődaganat antigénekkel szemben gerjeszte tt an
tiidiotipus (id) ellenanyagokat foglalja magába (63). 

Eddig sokféle anyag volt hatásos az egér em lődaganat súlyos
bodásának gátlásában, köztük: 1. az alacsony mennyiségű cik
lofoszfamid ± poli A:U, 2. a rekombináns inte rleukin -2 (IL-2), 
3. az indometac in ± IL-2, 4. az ant igénekkel szemben i daganat
oltóanyagok, köztük az MMTV, CEA, 5. a MUC-1 és T és TN, 
6. a HER-2/neu, a mucin és más antigének elleni immunmér

gek, 7. a citokin átfertőzések. 

Sok esetben kimutat ták, hogy az együ ttes alkalmazások haté
konyabbak, mint kü lön-kü lön az egyes faktorok (64). 

A CSECSEMŐMIRIGY ÉS AZ. EMLŐRÁK KAPCSOLATA A csecsemőmi
rigy szerepe a rossz indu latú daganatokkal szembeni védelem
ben széles körben vitato tt (65). Az emlőrákban a kísér letes és 
klinikai megfigye lések szerint azonba n úgy tűnik, hogy a cse
csemőmirigynek árta lmas hatása van (66). Egerekben például 
az újszü löttkor i csecsemőmirigy-eltávol ítás csökke nti az 
emlődaganat-vírusnak (MTV) köszönhető mellrákok isme rten 
magas előfordulását, és meghosszab bítja a ki fejlődésükhöz 

szükséges időszakaszt (67-68). A csecsemőmirigy átültetése 
viszont viszszaállítja a csecsemőmirigy-eltávolításon átesett 
egerekben a mellrákok kialak1ilásának gyakor ibb lehetőségét 
(69) . A csecsemőmi rigy-működés néhány alkotóeleme hozzá-
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járulhat a me llrák kifej lődéséhez. A súlyos izomgye ngeségbe n 
(myas thenia gravis) szenvedő betegek többségének alacso ny 
vize let 17-ketoszteroid-kivá lasztása van, amely csecsemőmi

rigy-eltávo lítást követően visszaá ll az élettan i szintre (70) . Ez 
a belső elválasztás i rendellenesség hasonló ahhoz, am it a mell
rákban szenvedő nőkben, valamint rokona ikban találunk jóval 
a klinikaila g is kimutatható betegség megjelené se előtt (7 1 ). 

Egyes vizsgálato k során két fontos szöve tszerkezeti elváltozást 
figyelhette k meg: 1. azon betege kkel összehasonlítva, akikben 
j óindulatú emlőbetegség vagy go lyva alaku lt ki, a mellrákban 
szenvedő betegek ben a csecsemőmirigy-lebenyek, valamint a 

csecsemőmirigy kéregá llománya általában vastagabb, 2. az 
ellenőrző cso port tagjaihoz haso nlítva a csecsemőmirigy velő

állománya következetese n vékonyabb a rákos betegekben . Mi
ve l a kéregállomány vastagságának növekedése arányos annak 
ny iroksej t tartalmával (65) , feltéte lezik , hogy a csecsemőmirigy 

a mellrákos betegekben több nyirok sejt et tartalma z, mint az 
ellenőrző csoport tagja inak csecsemőmirigyei . Így a mellrákos 
betegekben nem találunk csecsemőmirigy-sorvadást az emlőel
távo lítás idejében (65). A betegek nyirokcsomóát tétei, valamin t 
a csecsemőmirigy kéregá llományá nak megnövekedett vastag
sága akkor egyeztethető össze , ha a megnöve kedett kéregvas
tagság a nagyob b számú gátlósejtnek köszönhető, amelyek ki
fejezett működése a rosszi ndulatú daganat kialakulásával társu l 
(72-73). A kevert nyiroksejttenyészetekben megfigye lték, hogy 
az embe ri csecsemőmirigy erősen gátló hatású (74). Azonban 
az öregedő csecsemőmirigy máskén t viselked ik, mint a fiatal 
csecsemőmirigy; az öregedő csecsemőmirigyekből vett szövet
átülte téseknek daganat kialakulást elősegítő hatásuk van, szem 
ben a fiatalabb csecsemőmi rigyből vett szövetá tültetésekke l, 
amelyek védenek a daganatok ki fej lődésétől (75). 

A csecsemőmi rigy-velőállomány vastagságának csökke nésé
ve l arányosan csökken a csecsemőmirigy-ho1monok kivá lasz
tása. Ez a csökkenés kulcstényező lehet az immunoló giai vá la
szok elgyengülésébe n, ame ly az emlő rossz indu latú daganatá 
nak terjedésé t eredményezi. A rákot hordozó beteg immun bio
lógiai vá laszadási készségének károsí tása annak sejtkö zvetített 
ágában je lenik meg, és ezt már az élő szervezet ben és labora
tóri umi kísér letekbe n is részletesen leírták ( 13, 76) . 

A csecsemőmirigy-eltávo l ítás kivonj a azt a tényezőt a 
szervezetből, ame ly vagy az immun itást gáto lja, vagy más mó
don segíti elő a dagana tnövekedés t (66). A gátlósejtmüködés , 
az ellenanyag- termelés elősegítése vagy a csecsemőmirigy ál
tal tevőlegesen kiválasztott immunitást gátló faktor magya rá
zatul szo lgá lhat az események ezen folyamatára. Laboratóriu
mi körü lmények között a sejtes immun válaszok nak egy hatá
sos gát ló anyagát találták az emberi csecsemőm irigy-alapál

lomány szöve tdarabja inak kivonatáb an (77). A keringő kör
nyék i nyiroksejtek száma, ame ly fontos mutatója a sejt közve 
títette immunit ásnak , a csecsemőmirigy-eltávolítást követően 
növekszik, ami meg int olyan gátló jelle gü csecsemőmirigy
hatásra uta l, amely a csecsemőmirigy-eltávolítás után megszű-
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nik (78) . A csecsemőmirigy-eltávolítást követően vá ltozáso k 
történnek a szérum immung lobu linokban és a műtéten átese tt 
egyé n belső elvá lasztási állapotában. A csecsemőmirigy
eltávolí tás után következetesen eme lkedik a szérum lgA szint
je , valamint az lgA-nak az IgM-hez és az össz lgA+ lgG+ lgM
hez viszonyított aránya (79) . Ezek a változások jelentősek le
hetnek a csecsemőmirigy és az emlőrák kapcso latába n, mivel 
számos adat utal arra , hogy az alacsony lgA szint és az lgA
nak a többi imrnunglobulinhoz viszo nyitott alacsony aránya 
fokozott rákkockázattal társu l (80-8 1 ). Az emlőrákos betege k 
vonatkozásában pedi g különösen érvényes az, hogy az ala
csony szérum lgA szint rossz kórjós latra utal. A mellrák szö
vetekben is alacsony lgA mennyisége t találtak (82). Mivel az 
IgA csecsemőmirigy-függő immunglobulinna k tűnik, csecse
mőmirigy-eltávolítás utáni kivé tel nélküli eme lkedése oki kap
cso latban lehet a csecsemőmirigy eltávolításáva l (81 ). A cse
csemőmirigy-eltávolítás a súlyos izomsorva dásos be tegekben 
a keze lés előtti alacsony vize let 17-ketoszteroid-ki vá lasztás és 
az alacsony szérum androgén-szulfát-szint he lyreállását ered
ményez i (70) . A csecsemőmirigy és a többi belső elvá lasztású 
mirigy kapcso latának és működéseinek össze tettségé t tükröz ik 
azon továb bi megfigye lések, hogy péld ául a pregnand iol-k ivá
lasztás, amely nagyon alacsony a súlyos izomsorvadásos bete
gekben, csecsemőmirigy-eltávolítást követően visszatér a nor
mális szintre (83) . A mellrákban szenvedő, változóko r előtti nők 

is kis mennyiségű pregnandiolt és pregnantriolt választa nak ki 
(84). Ezen hormo nok alacsony szintje mellékvese-zava rra utal
hat. A plazma androgé n szulfáto k alacsony szintje károsodott 
immunválassza l és magas mellrák kockázat tal jár (71 ). Ennél
fogva, a plazma androgén szulfát szintje i, a pregnandiol kivá
lasztás , a szérum lgA szintje, a vér nyiroksejt szám és a sejt köz
vetítette immunitás egyaránt alacsony, míg a mellrák előfor

dulási aránya igen megnövekedett a súlyos izomsorva dásos be
tegekben a csecsemőm irigy-eltávolítást megelőzően. 

A vérben és a testfo lyadékok ban a csecsemőmirigy-ho1monok 

közvetlen menny iségi meg határozására szolgáló módszere k 
egyre inkább rendelkezésünkr e állnak (85) . 

Az embe ri protimo zin- és para timozin-a az emlős szöve tekben 
mindenütt előfordul (86). Az iroda lom szer int a két a -timoz in
nak immuno lógiai természetű sejten kívüli szerepe van, míg 
sejten be lül a sejtnö vekedésse l hozhatók kapcsolatba . Immu
nológ iai irányban a prot imoz in-a -ró l leírták, hogy növeli az 
IL-2 (IL-2) és az IL-2 nagyfogékonyságú kötőfehérjéinek kife 
jeződését a normá lis emberi nyi roksejte kben, együttműködik 
az aP -interferonnal a tem1észetes ölősejtek (NK) működésé
nek serkentésébe n az immungá tolt és dagana tot hordozó ege
rekbe n (87), illetve helyreá llítja a károsodo tt saj át és idegen 
kevert nyiroksejt vá laszokat a klinikai lag aktív sclerosis mul
tiplexben és szisztémás lupus ery thema tosus ban szenvedő be
tegekből származó nyiroksejtekben (88). A myc protoo nkogén 
müköd ésbe lépése a protimo zin-a gén átíródásá nak gyo rs nö
vekedéséhez vezet (89). A megfelelő szomszédos egészséges 
szövete kkel összehason lítva a prot imozin-a -át és a parati-
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moz in-a -át nagyob b mennyiség ben ta láljuk a bé l- és kü lönö

sen a mellrákszöve tben. Úgy vé lik, hogy a ké t a -timoz in a fo

kozo tt sejt sza poro dás i működéssel van kapcsolatban a rossz in

du latú szövetek ben. 

Érdekes megfigye lés, hogy a t imost imu lin - olyan citokin sze 

rű csecsemőmirigy-készítmény, amely biológ ia i működést mu

tat a T-nyiroksej t-ditf erenciá lódás vona tkozásá ban, tová bbá 

immu nszabályozó működése van az érett nyiroksej te k, kö ztük 

a természe tes ölősejtek irányá ban - fokozza a korábban gyógy 

sze rk eze lés ben részes ült me llr ákos betegekbő l sz ármazó 

polimorfonuk leár is sejt ek (PMBC) NK sej tje inek sejtmérgező 

hatását (90). 

A NEUROENDOKRIN-IMMUNRENDSZER ÉS AZ EMLŐRÁKKÉPZŐDÉS 

Ismereteink fokoza tosa n gya rapodnak a neuroendokrin - és az 

imm unrend sze r közö tt i „párbeszédről" az örege dés i folyamat 

so rán. Ebbe a c itokin ek, a hormo nok, a idegjelátvivők, a neu

rope ptid ek és más faktoro k össze tett je láta dás i fo lyamata i 

vesz nek részt. 

Az adre nerg kötőfehérjék az imm unr end sze r sok sej tj én j elen 

vann ak , és norepin efrin felszaba d ításáva l serkentik a j elátadás t 

az idegek és az immunsejt ek közö tt . A nore pinefr in ezt követő

en az adrenerg kötőfehérjékhez kötődik (9 1 ). A noradr energ 

idegműködés módosí tásá t megvá ltozott immun vá laszo k kísé 

rik, amelye k magukba fog la lják az ellenanyagvá laszok és a 

T-, va lam int a B-sejt-működés vá ltozásá t, a visszasz or ított 

késői formáj ú tú lérzé kenysége t és a csökke nt IL-2- termelésse l 

társuló mérséke ltebb sejtmérgező T-nyi rok sej t vá laszoka t (92). 

A sz imp atiku s noradrenerg ideg rendsze rnek az immunműkö

dést vá ltozó módon befo lyáso ló sze repe sok o lya n tényezőtől 

függ, mint a kor, a segítő TI - és T2-se j tek szá ma, a ny iroksej 

tek faj tája és az imm unitás. 

A csecsemőmi rigy sűrű noradr energ idegre ndszerébe n végbe

menő, korral összefüggő vá ltozáso kat a csecsemőm irigy sejt á l

lományá nak csökke nése, a T-sej t-a lcsopo rtok arányának meg

vá ltozása és plazmase jt es, kötőszöveti sej tes és nagyfa lósej tes 

beszűrődése kíséri (93). 

IMMUNOLÓGIAI ELÖREGEDÉS Az immunrend sze r a kor ral együtt 

drámaian vá ltoz ik; az immunműködés a serdülőkor előtt éri e l 

csúcsá t, és az után fo koza tosan csö kken. Az immunműködés 

korhoz kapcso lt csökkenése elsősorban a T-sejteknél fo rdul elő 

(94). A serdü lőkor során a nemi- és mellékvesekéreg -szte roi

dok azá lta l vá ltják ki a csecsemőmirigy sorvadásá t, hogy a 

csecsemőmirigysej tek (timoc iták) széleskörű pro gramo zott 

sej tpusz tul ásá t ge rjesz t ik. A csecsemőmirigy belső elvá lasz tá

sú működése, amely a T-sej tek érésé hez al apvetően font os, a 

kor előrehaladtával sz intén csökke n, az úgyneveze tt „csecse 

mőmirigy-változókor" foga lmát hozva létre . A csecsemőmiri

gyen belüli környezet a parakrin , az autokr in és a belső elvá

lasz tás ú jele k bonyo lult há lózatá ból tevőd ik össze, magá ba 

foglalva azo n interleukin eket és csecsemőmirigy-peptideket, 
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amelye k oly módon működnek egy ütt, hogy a T-ny iroksejtek 

érésé t lehetővé tegyék. Az öregedés so rán a központi nyirok

sze rve k naiv nyiroksejtk épzése csökke n, amely az immunr end

sze r álta l fe lismert antigénfaj lagosság ban a sokfé leség csök ke

nésé hez veze t. Enn élfogva az imm unre nd sze r azo n képességé 

ben, ahogy an idege n ant igénekre vá laszo l, egy fokozó dó ha

nyat lás, az autoant igénekke l szembe ni viselkedésé ben pedig 

fokozott vá lasza dási készség tapasz ta lható. A korral kapcso la

tos csecsemőmi rigy-sorvadás mind kü lső, m ind bel ső 

tényezőknek tu lajd oníth ató. A szte roidhor monok és az I L- 1/1, 

va lami nt az TL-2 keringő szintje i o lyan külső fak toro k, ame

lyek befo lyáso lják a csecsemőmirigy működését. 

Arra is bizonyíték va n, hogy az örege dés hatássa l van a kör

nyé ki immunműködésekre. Bár a le írt eredmé nyek eze n a terü

leten gyakran ellentmondásosak, á ltalá nos egyeté rtés van ab

ban , hogy a T-sejtképződés károso dik , a c itok inek össze téte le 

pedig megvá ltozi k az öregedő férfi akban és nőkben . A citoki n

összeté tel leírt változása i maguk ba fog lalják az IL-2 (T-sej t 

növekedési horm on) termelés csökke nésé t és bizonyos gyu lla

dásban sze repe t j átszó c itokinek (JL- 1 b, IL-6, TNFa) , va la

mint oly an c itokinek fokoz ott te rmelését , ame lye k elősegítik a 

tes tnedvi imm unit ást (IL-4 , IL-5) . Eze k a vá ltozáso k a T-sejt 

működésben és a c itok inek össze tételében hozzájár ulhatnak 

néhán y olyan imm un kórta ni állapo thoz, ame lyek az örege dés

se l társulnak, köztük a csont ritku láshoz , az ére lmeszese dés

hez, az autoimmun betegség hez, az em lőrák kialak ulásához 

stb. (1. ábra). 

mm gy
pept idek 

Hassal-testek 
kéregállomán y 

IL- 1~, IL-2, 
i.-- ----' szteroid

hormonok 
(külső
faktorok) 

endok rin 

a naiv nyiroksejt ek termelődése csökken 

a következmény a citokintermellés 
megváltozik: 

az IL-2 termelése csökke n, a gyulla dássa l kapcsolatos citoki nek 
(IL- 1/1, lL-6, TNFa) , valamint a testnedv i immunitást elősegítő 

citokinek (IL-4 és IL-5) termelése növeksz ik. Ezek a változáso k a 
T-sejtműködésben hozzájáru lhatnak az csontr itku lás az érelmesze 
sedés és az autoimm un-betegségek kialakulásá hoz. 

/. ábra A csecsemőmirigy belső elválasztású működése és az úgynevezett 

csecsemőmirigy-változókor következményei 

A CITOKINEK ÉS A PETEFÉSZEKMŰKÖDÉS Az imm unre ndszer a c i

tokineke n keresz tü l befo lyáso lja a pe tefészkek működését . Bi

zony os T-sej t citok inek, mint az inte rfero n-y, ame ly a sejt köz-
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vet ített immunvá lasz so rán tem1elődi k, csökkent ik a granu lo

s asejtek ösztrad io l és a proge sz teron termelődését laboratór iu

mi körü lmények kö zött. M ás c itokineknek alapvető sze repük 

lehet az ép petefészek é lettan i működésében. Az ép pet efészek 

s ok nagyfalósejtet tartalma z, amelynek tem1ékei közü l ket

tőről, az TL-1 -ről (a és (3) és a TNF a-ról kimutatták , hogy 

elősegítik a lut ein izált pete fésze k granulosa sejtje in ek sztero id 

e lvá lasztását , és hatással vanna k sokaso dási képességükre (94) . 

Ha ezek a citok in ek meg hatá ro zó s ze rep e t ját sz anak a petefé

szek é lettanában, akkor a c itokintermelé s öregedés se l együtt 

járó változás nak (csecsemőmirigy-változókor) hatá sa le het a 

pete fészkek működésére (2. ábra). 

Az immunr edszer a citokinekcn ke resz tül sza bályo zza 
a pe tefészkek működését 

ösz tro gén-
termelés pro ges zteron-

T-sejt: y á_:ló~1~ á/ __ 

7 
__ -• term elés 

interferon-y ~ - - - - - • 
Eb,yéb c itokin ek 

~ ra nulo sasej tek 

" ~ petefeszek 
(saját 

nabtyfa lósejtek: elősegítik ezen sej tek szte roid-
! L-1 , és B, ~képződését és növ eked ésé t 

TNF<X) 1 .. ' I 1 . k utenuza t -granu osaseJte 

~ 
szteroi dh onnonok te rmelése 

A korr al együ tt járó vá ltozás citokintermelésben 
vá tozás a petefészkek miíköd ésé ben 

2. ábra A citokinek hatása a petefészek működésére 

Az emlőrák kórokta na és kór lefolyása összetett és o lyan 

tényezők összj át ékának az e redm é nye , mint a hormoná lis á lla

pot , az első szü lés ideje , a genetikai hajlam , a táplálkozá s i sz o

ká so k , a körn yeze ti tényezők és a fiz ikai á llapo t , hogy csak né

h ányat emlí ts ünk. A neuroendokrin- és az immu nr endszer kö

zötti kölcsönhatások korral összefüggő m egvá lto zás a az em lő

rák előfordulásának, fej lődésének és növekedé sé nek fokozó dá

sához vezet. Ezen túlmenően, elto lódás következik be a prooxi

dán s/ anti oxidáns egye nsúlyban , ame ly sejtox id ác iós tú lte rh e

lés t eredményez , és s ie ttet i a me llrák kia lakulását és az ö rege

d és fo lya mat át (93). 
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