
� ÖSSZEFOGLALÁS

A daganatok immunkezelésében végbemenõ forradalmi válto-

zásokat követõen, több száz klinikai vizsgálat zajlik az új im-

munhatású gyógyszerekkel. Ezért nem volt váratlan, hogy

2018-ban az orvosi Nobel-díjat James P. Allison és Tasuku

Honjo kapta a T-sejtek segédjelfogóit gátló kezelés felfedezé-

séért (immune checkpoint inhibition [ICI]). Miközben szapo-

rodnak az elõrehaladott stádiumú, többszörösen elõkezelt da-

ganatos betegek daganatának teljes elpusztításáról szóló be-

számolók, az új kezeléssel járó jelentõs mellékhatásokra még

nem figyelünk kellõképpen. Az immunkezelés egyre jobban

terjed, hamarosan az elsõvonalbeli kezelések közé fog tartoz-

ni. Ugyanakkor a kiterjedt elsõsorban az endokrin rendszert

érintõ, autoimmun jellegû mellékhatás egyre inkább az im-

munkezelés Achilles-sarka lesz. Autoimmun mellékhatások

bármilyen szervet, szövetet érinthetnek, fõleg az endokrin

szervek gyulladásos folyamatai, illetve a nem fertõzéses erede-

tû gyulladásos eltérések, pl. tüdõben és májban bármely grá-

dusban való elõfordulásuk a kezelt betegekben elérheti akár a

96%-ot is, súlyosságuk többnyire dózisfüggõ. Noha két im-

munellenõrzõ pontot gátló gyógyszer együttes adása növeli a

hatékonyságot, számolni kell a mellékhatások fokozódásával

is, ami a beteg életminõségének romlását jelentheti.

Kiterjedt klinikai tapasztalat alapján ma már nyilvánvaló,

hogy az új gyógyszerek hatását nem lehet csak a daganatos

szöveteket támadó T-sejtekkel magyarázni. A daganatok im-

mun-onkológiai kezelése ugyanis az egészséges szövetekkel

szemben, az egyedfejlõdés során kialakult élettani immuntû-

rést is jelenetõsen mérsékli. Ezért szemléletváltásra van szük-

ség: a feladat nem az, hogy az autoimmun mellékhatásokat

immungátló kezelésekkel mérsékeljük, hanem az immuntûrés

áttörését immunkezeléssel finomhangoljuk. Ezt alacsony dózi-

sú CTLA4 és PD1 elleni kezeléssel érthetjük el, amelyet hõke-

zeléssel és hagyományos interleukin-2 (IL2) adásával egészít-

hetünk ki.
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� SUMMARY

As a result of the cancer immunotherapy revolution hundreds

of clinical trials of the newly approved immunotherapies are

now under way to improve responses. Not unexpectedly, the

2018 Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded to

James P. Allison and Tasuku Honjo for their development of

cancer therapy by blockade of co-inhibitory signals. While

success stories of terminal cancer patients achieving complete

remissions are accumulating, not enough research has been

done into the risks of the new therapies. Since the use of

immunotherapy is becoming more common, and is expected to

develop into first- and second-line treatments, immunotoxicity

and autoimmunity are emerging as the nemesis of immuno-

therapy. Immune-related adverse events (IrAEs) could affect

any tissue, their incidence may reach up to 96% of patients and

toxicity is dose-dependent. While the combination of two

immune checkpoint inhibitors (ICIs) increased efficacy, the

incidence of severe adverse events was also increased.

Apparently, ICIs cannot be restricted to the targeted anti-tumor

T cell population. The long lasting objective of cancer

regression can only be achieved by paying a price: tolerance to

healthy self tissues is compromised. In the face of an

ipilimumab induced pan-lymphocytic activation, a therapeutic

paradigm shift is required. The task is not desperately trying to

put the genie back in the bottle by immune suppressive

treatments, but instead harnessing the autoimmune forces by
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an off label low-dose combined anti-CTLA-4 and anti-PD1

antibody blockade, which is supplemented with conventional

interleukin-2 stimulation and hyperthermia.

Key words: immune checkpoint inhibitors (ICIs), autoimmune

toxicitiy, immuntolerance, ipilimumab, nivolumab,

interleukin-2, hipertermy

� BEVEZETÉS

Az immunrendszer állandóan kényesen egyensúlyoz az ép (sa-

ját) szövetek és az idegen anyagok között. Miközben az elõb-

bieket elviseli, az utóbbiakat megtámadja. Ha ezt az egyen-

súlyt valami megzavarja, autoimmun válasz alakul ki. Hogy az

ép szöveteket ne érje másodlagos károsodás (collateral

damage) az immunválasznál (1), természetes gátló visszacsa-

tolási folyamatok jöttek létre, amelyeket gátló segédjelzések

irányítanak. Ezeket az ellenõrzõ rendszereket immunellenõrzõ

pontoknak is nevezik (immune checkpoints); feladatuk, hogy

az immunválasz lezajlása után a gyulladásos folyamatot

leállítsák (2).

Egy évszázadon át a kutatók azt gondolták, hogy az immunvá-

lasz képes minden idegen anyagot elpusztítani, nemcsak a kór-

okozókat, de a szervezet megváltozott saját sejtjeit is, például a

ráksejteket. A testidegen mikrobák által okozott fertõzõ beteg-

ségek elleni sikeres oltást követõen ugyanis hallgatólagos

egyetértés volt abban, hogy a szervezet immunrendszere a

testazonos daganatsejtek ellen ugyanúgy védekezik, mint a

testidegen mikrobák ellen (3). A kor legfejlettebb kutatásai

alapján tervezett immunkezelési klinikai vizsgálatok azonban

csak elvétve értek el sikert. A kudarcok kiábránduláshoz ve-

zettek. Úgy tûnt ugyanis, hogy a nagy várakozás, miszerint az

immunrendszer képes a rákot legyõzni, nem vált valóra (4).

A kiábrándulást újra reménykedés váltotta fel, amikor a J.P.

Allison (4) által vezetett kutatások klinikai áttörést hoztak a da-

ganatok immunkezelésében. A munkacsoport új kezelési elvet

dolgozott ki, amely az immunellenõrzõ pontok gátlására épült

(4, 5). A Science folyóírat különkiadásában, A rák immunterá-

piájának forradalma címmel foglalta össze azokat az újonnan

engedélyezett immunkezeléseket, amelyek az immunrendszer

sejtjeit képesek úgy módosítani, hogy azok megtámadják a da-

ganatokat (6). Több száz klinikai vizsgálat folyik jelenleg is: a

kezelés hatékonyságát kívánják javítani. Közben egyre szapo-

rodnak az olyan esetek, amelyekben a hagyományos kezelési

stratégiákat már kimerítõ, elõrehaladott állapotú daganatos be-

tegekben is sikerült a daganatot elpusztítani.

Az immunrendszer mûködésének gyógyszeres módosítását kí-

sérõ váratlan és súlyos szövõdmények azonban jelentõsen

csökkentették a kezelés biztonságosságát: a betegek többségé-

ben autoimmun mellékhatások jelentkeztek. A The New York

Times amerikai napilap hosszú elemzõ cikkben arról számolt

be, hogy az immunellenõrzõ pontok gátlása következtében el-

szabadult immunsejtek az egészséges szerveket is megtámad-

ják, nem csak a daganatokat.
1

A cikkben megkérdezett William

Murphy (University of California, Davis) úgy nyilatkozott,

hogy az új kezelésekkel járó kockázatokkal kevés kutatás fog-

lalkozik. Véleménye szerint az autoimmun mellékhatások ta-

nulmányozása nagyon elhanyagolt terület. A The New York

Times bíráló cikkét a The New England Journal of Medicine is

idézte.
2

� A GÁTLÓ SEGÉDJELFOGÓK FÉKEZÉSE

Miközben a klinikai irodalomban az immunellenõrzõ pontok

elnevezés használata népszerû, ez a kifejezés a tudományos

megértést inkább összezavarja, mint elõsegíti. A kifejezés

ugyanis homályos fogalom, amely számos olyan serkentõ, il-

letve gátló jelrendszerre vonatkozik, amelyek a nyiroksejtek

mûködését befolyásolják. Azok az immunellenõrzõ pontok,

amelyeket a daganatok kezelésében sikeresen vesznek célba,

jól ismert gátló jelfogók vagy ezek kötõhelyei. Meglepõ az is,

hogy az új immunkezelést (a gátló segédjelfogók akadályozá-

sát) kidolgozó vezetõ kutatók, úgy tûnik, valamennyien

elfelejtették ennek a tudományos elvnek az eredetét.

A segédjelfogók gátlásának eredeti felfedezésére ugyanis nem

szoktak hivatkozni (7). Az új immunkezelési elvet hibásan vagy

az NK sejtek gátló jelfogóinak az 1990-es évek elején megjelent

közleményébõl vezetik le (8), vagy a T-sejtek CTLA4 jelfogói-

nak felfedezésétõl számítják (2, 9). Mindazonáltal, az elsõ gátló

segédjelfogót, az FcãRIIb jelfogót a B-sejteken fedezték fel és

jellemezték (10–13). Ezt a jelfogót nem veszik célba a jelenleg al-

kalmazott ellenõrzõpont-gátlók, mert a mai álláspont szerint a

B-sejtek módosítása ritkán hatékony a daganatokkal szemben.

Mindazonáltal, a gátló segédjelfogók gátlásának elvét a B-sejtek

módosításával kapcsolatban ezekben a tanulmányokban dolgoz-

ták ki. Egyik jelenleg is népszerû elképzelés, amelyet 22 évvel ez-

elõtt javasoltak (14), azt állítja, hogy a környéki tûrés számos se-

gédserkentõ és -gátló jelzés egyensúlyi állapotaként jön létre, mi-

közben az immunitás a serkentõ és gátló jelzések eltérõ erõsségé-

nek az eredménye. A „segéd” szó kulcsfontosságú a gátló és a

serkentõ hatások megértéséhez. Ugyanis a segédjelfogók nem

önállóan, hanem csak az aktiváló T-sejt-jelfogókkal (TCR, T cell

receptor)), illetve B-sejt-jelfogókkal (BCR) együtt képesek mû-

ködni. Ez a folyamat azokra a sejtekre korlátozza a serkentést, il-

letve a gátlást, amelyek nemrég kapcsolódtak vagy éppen most

lépnek kacsolatba az antigénbemutató sejtekkel (APC). Ezek

azok a sejtek, amelyek az antigén jelfogón keresztül kaptak jel-

zést. Ez az elképzelés egyik korábbi javaslat kiterjesztése volt,

amelyikben azt írták le, hogy a T-sejt- és a B-sejt-választ is

visszacsatolással mûködõ gátlójelzések szabályozzák (15–17).

Egyik 1971-ben közreadott cikkben, amely jóval megelõzte

korát, Sinclair és Chan (10) adatai alapján azt jósolták, hogy

nem csak a B-sejtek rendelkeznek olyan IgGFc-jelfogókkal,

amelyek akkor fejtik ki gátló hatásukat, amikor a B-sejt-

jelfogó mûködik. Szerintük a daganatok immunkezelésében is

hasznos lenne a gátló hatású segédjelfogókból származó nega-

tív visszacsatolást gátolni. Azt az elképzelést, hogy a környéki

Nõgyógyászati Onkológia 2018; 23:16–24 17

Az immunellenõrzõ pontok gátlása ...

1
https://www.nytimes.com/2016/12/03/health/immunotherapy-cancer.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fhealth&action=

click&contentCollection=health&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=1&pgtype=sectionfront
2

http://www.jwatch.org/fw112314/2016/12/05/cancer-immunotherapies-may-send-immune-system-overdrive?query=etoc_jwonchem&jw

d=000020025654&jspc=AI



tûrést nem egydül az antigén jelfogóból származó jelzés (1-es

jelzés) biztosítja, hanem ehhez a gátló segédjelfogók tevé-

kenységére is szükség van, Sinclair dolgozta ki. Sinclair elkép-

zelése szerint a B-sejt-, T-sejt-jelfogóból származó jelzés

egyedül sokkal inkább serkenti, mint gátolja a sejteket. A ha-

gyományos nézetek viszont azzal érveltek, hogy az antigén re-

ceptorokból egyedül érkezõ gátló jel elegendõ az immuntûrés

biztosításához. Ezzel szemben Sinclair több elméleti cikkben

is részletesen elemezte, hogyan alakul ki a tûrés az 1-es jelzés

és a gátló segédjelfogók jeleinek kölcsönhatásaként (16,

18–20). Két egymással vetélkedõ fõ nézet létezik:

� Folyamatos antigénserkentésnél a gátló segédjelfogóknak

kulcsszerepük van a tûrés biztosításában (14, 15, 19).

� A gátló segédjelfogók feladata nem a tûrés biztosítása, hanem

az immunválasz erõsségének és formájának ellenõrzése (18,

20).

Számos adat támogatja azt a nézetet, miszerint a gátló

segédjelfogók szerepe a tûrés biztosítása folytonos antigén-

serkentésnél (erre az állapotra mint „kimerülésre” is szoktak

hivatkozni) (8, 21). Mindazonáltal, kísérletesen még tisztázás-

ra szorul, hogy vajon mindenfajta környéki tûrés biztosításá-

hoz szükségesek-e a gátló segédjelfogók, vagy hogy az 1-es

jelzés önmagában is képes a tûrést elõidézni.

� A CTL4 SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK

KEZELÉSÉBEN

Miközben az immunellenõrzõ pontot gátló gyógyszerek

(immune checkpoint inhibitors, ICI) akadályozzák azokat a

visszacsatolásokat, amelyek a T-sejtek daganatellenes mûkö-

dését lefékezték, és így a betegek kis csoportjában (~15%) a

rosszindulatú daganatok visszafejlõdéséhez vezettek, a bete-

gek zömében (~70%) valamilyen grádusú autoimmun mellék-

hatásokat okoztak. Hodi és mtsai (22) által közreadott 3. fázisú

klinikai vizsgálat – amely arról számolt be, hogy az ipilimu-

mabbal kezelt áttétes melanomás betegek túlélése javult; 676

beteg közül 10,9%-ban volt hatásos az ipilimumab – elhomá-

lyosította azt a tényt, hogy a betegek csak 0,2%-ában figyeltek

meg teljes daganatpusztulást, azaz 403 betegbõl csak egy be-

tegben, aki ipilimumab- és peptidvakcina-kezelést kapott.

Ugyanakkor szinte valamennyi beteg autoimmun mellékhatá-

sok miatt szenvedett. Kihasználva az utólagos éleslátás lehetõ-

ségét, Weber cikke (23) pontosan jósolta meg, hogy a daganat

felszámolása az immuntûrés letörésével jár majd együtt:

„A CTLA4 jelfogó gátlása a CD28 jelfogó ellenõrizetlen mûkö-

dését váltja ki. Így az egyensúlyi állapot az immunserkentés felé

tolódik, az immuntûrés megszûnik, az immunrendszer felszámol-

ja a daganatot.”

Bakács és munkatársai (24) bíráló szemmel újból értékelték

Hodi és munkatársainak (22) klinikai tanulmányát, és a kiter-

jedt autoimmun mellékhatások értelmezésére más magyaráza-

tot adtak: Hodi és munkatársai (22) cikkét egy évekkel koráb-

ban végzett 1. fázisú klinikai vizsgálattal hasonlították össze

(24). Utóbbi emberi alkalmazásra alkalmas „szuperagonista”

CD28 (TGN1412) ellenanyag 1. fázisú (biztonsági) vizsgálata

volt, amely csaknem tragédiával végzõdött. Bakács és munka-

társai (25) azt javasolták cikkükben, hogy az agonista (CD28

elleni) és az antagonista (CTLA4 elleni) immunmódosító el-

lenanyagok alapvetõ hatásmódja hasonló, ugyanis egyik ellen-

anyagot sem lehet a T-sejtek valamelyik kiválasztott alcso-

portjára korlátozni. A CTLA4 ellenanyagok nemcsak a

daganatfajlagos T-sejteken gátolják a CTLA4 jelfogókat, ha-

nem valamennyi serkentett T-sejten is.

� A CTLA4-GÁTLÁS ELLENÕRÍZHETETLEN

T-SEJT-SERKENTÉST VÁLT KI

Az ipilimumabkezelés által okozott kiterjedt, a gyógyszer dó-

zisától függõ autoimmun mellékhatásokat jól lehet magyaráz-

ni, ha Bakács és munkatársai (26) által kidolgozott feltétele-

zésbõl indulunk ki, hogy tudniillik valamennyi T-sejt élettani

autoimmunitással rendelkezik (25, 27–30).

A szervezet belsõ környezetének állandóságát (homeostasis) a

T-sejtek az MHC rendszeres ellenõrzésével (immune

surveillance) biztosítják. A T-sejtek az MHC-ben bemutatott sa-

ját peptidekhez (saját peptid-MHC) kötõdve a jelfogójukon (T

cell receptor, TCR) keresztül kapják az úgynevezett életben tartó

jelzést (1-es jelzés). A pozitív kiválogatódással dúsított gyenge

autoimmun tulajdonságú T-sejteket a szövetekben ez a folytonos

jelzés tartja mûködésben. Kimutatták, hogy a folytonos jelzést a

gátló segédjelfogók ellenõrzik (31).

Grossman és Paul (32) szerint a folytonos jelzés egyfajta állandó

jel, amely a T-sejtek alapmûködését biztosítja, amire azért van

szükség, hogy az egész T-sejt-készlet bármikor készenlétben áll-

jon a beavatkozásra, mondjuk például egy fertõzésnél (33). Ez az

elképzelés összeegyeztethetõ azzal, hogy a gátló

segédjelfogóknak alapvetõ feladata van már az élet kezdetén: az

elsõ T-sejtekben, amelyek betelepítik a szöveteket, biztosítják a

tûrést (31, 34, 35).

Mivel a T-sejtek életben maradásukhoz kapcsolódnak a saját

peptid-MHC-kel, felmerül az a lehetõség is, hogy a fékezõ

segédjelfogók gátlása miatt a T-sejtek serkentése nemcsak a

daganatfajlagos T-sejtre terjed ki, hanem túlcsordul, és átter-

jed más T-sejtekre is. Tény, hogy nagyobb volt a szomszédos

sejtek károsodása az olyan esetekben, amikor a gátló

segédjelfogók nem mûködtek (1).

Összefoglalva, a fent ismertetett nézetek arra utalnak, hogy va-

lamennyi T-sejt, ha átmenetileg is, serkentett állapotba kerül,

és ilyenkor a sejtfelszínen megjelennek a gátló segédjelfogók,

például a CTLA4, amelyet a CTLA4-ellenyag el tud érni. Ez

az elképezelés összeegyeztethetõ az úgynevezett immunoló-

giai homunculus elképzeléssel, amelyet Irun Cohen (36, 37)

dolgozott ki, javasolva, hogy az immunrendszer állandóan a

szervezet saját sejtjeivel érintkezik (36–39), ezért nem vélet-

len, hogy a CTLA4-gátló kezelés ellenõrizhetetlen T-sejt-

tevékenységhez vezet. Megjósolták, hogy tartós daganatpusz-

títást az egészséges szövetek védelmét biztosító immuntûrés

áttörésével lehet elérni.

Ezt az elõrejelzést több ezer beteg kezelése bebizonyította. Ma

már a Science amerikai folyóirat is beismeri, hogy az immunel-

lenõrzõ pontokat módosító gyógyszerekkel kezelt betegek lé-

nyegében olyan „emberkísérletek”, amelyekben az auto-

immun folyamatot vizsgálják (40). Mindezek ellenére nem ta-
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lálunk a PubMed adattárában olyan közleményt (saját cikkün-

kön kívül), amelyben a kiterjedt autoimmun mellékhatások lét-

rejöttét a TGN1412 (CD28 ellenanyag) klinikai vizsgálat és az

ipilimumab (CTLA4 ellenanyag) klinikai vizsgálat hasonló ki-

menetelébõl vezették volna le (lásd fent); noha 2011 óta az

ipilimumabról szóló cikkek száma 229-rõl 2790-re emelke-

dett.

� A KITERJEDT AUTOIMUN MELLÉKHATÁSOK

LÉTREJÖTTÉNEK ISMERETÉBEN TOVÁBBRA IS

RAGASZKODNI AHHOZ, HOGY A CTLA4-GÁTLÁS

DAGANATFAJLAGOS, A NYILVÁNVALÓ TÉNYEK

TAGADÁSA

A csökkent tûrés kövtkeztében az autoimmun mellékhatások

sokfélék: érinthetik a beleket, a bõrt, az endokrin mirigyeket, a

májat, és a tüdõt, de gyakorlatilag bármely szövetet. Puzanov

és munkatársai (41) metaanalízise szerint, amikor CTLA4 el-

lenanyagot (ipilimumab) egyedül adnak, az autoimmun mel-

lékhatások gyakorisága <75%, míg a 3. fázisú vizsgálatokban

a PD1/PDL1 ágensek alkalmazásakor �30%. A �3-as fokozatú

mellékhatások 43%-ban jelentkeztek az ipilimumabbal kezel-

teknél, és csak �20%-ban a PD1/PDL1 gyógyszereket kapot-

taknál. Az autoimmun mellékhatások az ipilimumabbal és a

pembrolizumabbal kezelteknél függnek a gyógyszerek

mennyiségétõl (több gyógyszer, súlyosabb, gyakoribb mellék-

hatások), valamint attól is, hogy kiegészítésként vagy áttétes

betegek kezelésére használjuk. Az autoimmun mellékhatások

miatti halálozás akár a 2%-ot is elérheti (41, 42).

Mivel a CTLA4- és a PD1/PDL1-ellenanyag hatásmódja elté-

rõ, számos rosszindulatú daganatos betegnél vizsgálták együt-

tes adásuk hatékonyságát. Megállapították, hogy együtt szá-

mos daganat esetében ugyan hatékonyabbak, de a súlyos mel-

lékhatások is gyakoribbak: a ipilimumab–nivolumab kezelés-

nél a 3-as és 4-es fokozatú mellékhatások 55%-ban fordultak

elõ; a betegek egyharmada abbahagyta a kezelést. Az

autoimmun mellékhatások súlyosak, akár életveszélyes is

lehetnek; sürgõs beavatkozást és megfelelõ kezelést igényelve

(43–48).

Tawbi és munkatársai (49) olyan melanomás betegeknél, akik-

nek nem kezelt agyi áttéte volt, a nivolumab–ipilimumab kezelés-

sel az agyi áttétek visszafejlõdését érték el, azonban a betegek

96%-ában autoimmun mellékhatások léptek fel; 55%-ukban sú-

lyosak (G3/4) voltak. A betegek 7%-ában a központi idegrend-

szeri autoimmun mellékhatások jelentkeztek, egy beteg pedig im-

muneredetû szívizomgyulladásban meghalt.

Ezért nem meglepõ, hogy:

� A Nobel-díj Bizottság az orvosi díj odaítélésekor hangsúlyoz-

ta: az immunellenõrzõ pontú kezelések fejlesztésében megha-

tározó szempont az immuneredetû mellékhatások kialakulásá-

nak megértése.
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� Az amerikai Onkológiai Nõvérek Társasága (The Oncology

Nursing Society; ONS) egy immunológiai kártyát rendszeresí-

tett a betegek és gondozóik részére, amelyik arra hívja fel a fi-

gyelmet, hogy a betegeknek egész életük folyamán auto-

immun mellékhatások kockázatával kell számolniuk (42).

Nagyon aggasztó, hogy számos központban nehézségek for-

dultak elõ a betegekkel való együttmûködésben, mert a bete-

gek nem számoltak be autoimmun mellékhatásokról; inkább

letagadták, nehogy a kezelést abbahagyják (50).

Összegezve. Téves azt mondani, hogy a CTLA4 gátlása csak a

daganatsejteken érvényesül: részleges vagy teljes klinikai da-

ganatválaszt vagy legalábbis a stabilizálását 60%-ban olyan

betegekben érték el, akiknél autoimmun mellékhatások alakul-

tak ki (51). Továbbá az a megfigyelés, miszerint a daganat,

méretcsökkenésének mértéke és a mellékhatások súlyossága

szorosan összefügg, megerõsíti azt az elképzelést, hogy az

autoimmunitás és a daganatimmunitás kapcsolatban van egy-

mással (52).

Ezzel egybehangzik az a nem kissejtes tüdõrákos (NSCLC) bete-

geknél végzett vizsgálat, amelyik összefüggést tárt fel az

autoimmun mellékhatások jelentkezése és a PD1-gátló gyógysze-

rek hatékonysága között (53). Ez a megfigyelés értelmezhetõ úgy

is, hogy a PD1 elleni gyógyszerek nemcsak a daganatot beszûrõ

T-sejtek tevékenységét befolyásolták (2), hanem a szervezet más

részén lévõ T-sejtekét is.

� A CTLA4 JELFOGÓK GÁTLÁSA AZ ÉLETTANI

AUTOIMMUNITÁST ÁLTALÁNOS NYIROKSEJT

GERJESZTÉSSÉ VÁLTOZTATJA

Eredetileg azt feltételezték, hogy a CTLA4 jelfogót hordozó

T-sejtek legnagyobb része daganatfajlagos vagy szabályozó

T-sejt, utóbbi a daganatot támadó T-sejteket gátolja (51). Ezért

azt hitték, hogy a CTLA4-re irányuló gátlás célzott lesz: csak a

daganatellenes immunválaszt befolyásolja. Ezt a feltételezést

azonban nem lehet összeegyeztetni a gátlókkal kezelt betegek

túlynyomó többségében elõforduló autoimmun mellékhatá-

sokkal.

A CTLA4-gátlás daganatfajlagos jellegének bizonyításakor arra

szoktak hivatkozni, hogy a CTLA4-ellenes ágensekkel kezelt

egerekben nem figyeltek meg autoimmunitást (51). A nézet támo-

gatói autós hasonlattal érvelnek, hogy tudniillik a T-sejtek fékei-

nek kioldása nem tud bajt csinálni, azaz autoimmun választ kivál-

tani, mert a T-sejtek legnagyobb része „parkolóban” áll. Ez a vé-

lemény téves feltételezésre épül. Ugyanis az immunrendszer mû-

ködési állapota alapvetõen különbözik egerekben és emberek-

ben: emberekben az immunrendszer sokkal inkább serkentett,

mint egerekben. Az autós hasonlat szerint emberekben sokkal ke-

vesebb T-sejt tartózkodik „parkolóban”, mint a laboratóriumok-

ban használt „tiszta” egerekben (54). Az immunellenõrzõ pontot

gátló gyógyszerekkel kezelt betegek vizsgálatai világosan igazol-

ják ezt a különbséget.

Ugyanakkor Bakács és munkatársai (55) azzal érveltek, hogy

az immunrendszer életben tartásához rendszeres serkentésre

van szükség, amelyet idõrõl idõre a saját antigének biztosíta-

nak. Ez az élettani serkentés, amelyhez a T-sejt-jelfogón ke-

resztüli 1-es jelzés is elégséges, a saját antigénekre válaszoló

T-sejtek és a szervezet antigénbemutató sejtjei (APC) közti

rendszeres kapcsolattal jön létre (26). Az így átmenetileg ser-

kentett T-sejteken megjelenik a CTLA4 jelfogó, amelyet az
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CTLA4 ellenanyagok gátolnak a daganatfajlagos és szinte az

összes többi T-sejten is (28). Azt, hogy a daganat elpusztítása

és a tûrés áttörése egymással összefüggõ folyamatok, Weber

(23) is jelezte cikkében, azt állítva, hogy a CTLA4 tevékenysé-

gének a kikapcsolása immunserkentõ; ez áttöri a tûrést, és vé-

gül elpusztítja a daganatot.

Hodi és munkatársai (22) cikkének elemzésével Bakács és

munkatársai (28) alapvetõ elvi szemléletváltást javasoltak,

amely szembe ment az egyezményes állásponttal. Kiinduló-

pontja az, hogy a CTLA4-ellenes immunellenõrzõ pont gátlá-

sát nem lehet a daganatfajlagos T-sejtekre korlátozni. A im-

munellenõrzõ pont tartós gátlása általános T-sejt-serkentést

vált ki, amely együtt jár az élettani tûrés letörésével.

Az immunellenõrzõ pont gátlása okozta szervezetkárosítás

magyarázatára Bakács és munkatársai (30) szintén új elképze-

lést javasoltak: miszerint a CTLA4 gátlása és az örököltes

CTLA4 részelégetelenség (haploinsufficiency) folyamata ha-

sonló egymáshoz. Ezt az elképzelést támogatja:

� Egyrészt az, hogy az örököletes emberi CTLA4 részelégtelen-

ség zavart okoz a Treg sejtek mûködésében, továbbá gerjeszti

a végrehajtó T-sejteket, ezért számos szervben nyiroksej-

beszûrõdés jelentkezik (56). Az ilyen betegekben a keringõ

B-sejtek száma folyamatosan csökken, miközben az

autoreaktív CD21(lo) B-sejtek száma nõ és B-sejt-beszûrõdés

jelenik meg a nem nyirokszervekben is. Vagyis örököletes em-

beri CTLA4 részelégtelenség meghatározó módon zavarja

meg a T- és B-sejtek egyensúlyát.

� Másrészt a CTLA4 jelfogó mûködését befolyásoló két új ge-

netikai betegség felfedezése is.

� A gént károsító heterozigóta hibák okozzák azt a kifeje-

zõdõen öröklõdõ immunszabályozási zavart, amelyet szá-

mos nem nyirokszerv nyiroksejtes beszûrõdése jellemez.

Ezt a betegség angol elnevezése is tükrözi CTLA4 Haplo-

insufficiency with Autoimmune Infiltration (CHAI).

� Az LRBA gén mindkét alléljét károsító hibák hasonló

mûködési zavart okoznak. Ezt a betegséget angol neve

alapján az LATAIE betûszóval jelölik: LRBA deficiency

with Autoantibodies, Treg defects, Autoimmune

Infiltration, and Enteropathy. A név a betegség vezetõ tü-

neteit hangsúlyozza. A LATAIE lényegében a CHAI be-

tegséghez hasonlít, de a LATAIE gyakrabban kezdõdik

fiatalabb korban, és sokkal nagyobb a betegség

megnyílvánulási hajlama (57, 58).

� A CTLA4 GÉN ELÉGTELENSÉGE ÉS A CTLA4-GÁTLÁS

A CHAI és LATAIE betegek súlyos klinikai tünetei jól mutat-

ják, hogy a negatív szabályozó molekuláknak milyen jelentõs

szerepe van az autoimmunitás, a nyiroksejtburjánzás és a szö-

vetkárosodás megelõzésében. A CHAI és LATAIE betegek-

ben saját ellenanyag okozta sejthiány (cytopenia), nyirokcso-

mó- és lépmegnagyobbodás, hypogammaglobulinaemia,

szervfajlagos autoimmunitás és a szervek nyiroksejtes beszû-

rõdése figyelhetõ meg. A klinikai megjelenés változékonysága

ellenére a legtöbb CHAI és LATAIE betegben legalább egy

nem nyirokszerveben található nyiroksejtes beszûrõdés, több-

nyire a belekben, a tüdõben vagy az agyban. A belek érintettsé-

ge miatt bélbántalom (hasmenés és fájdalom, melyek hátteré-

ben nyálkahártyagyulladás áll) alakul ki, amely mindkét be-

tegségben a leggyakoribb kezelési nehézség. A tüdõ a második

leggyakrabban érintett szerv, míg az agy érintettsége kevésbé

gyakori (1. táblázat).

A CTLA4-gátlás tünetei:

Voskens és munkatársai 19 bõrrákközpont 752 betegének adatait

nézték át, és összefoglalták az ipilimumab ritka és nehezen kezel-

hetõ mellékhatásait (59). Mivel a CTLA4 jelfogó szinte vala-

mennyi T-sejten megjelenik, az ipilimumab autoimmun mellék-

hatásai gyakorlatilag bármelyik szervet vagy szövetet érinthetik.

Összesen 88 ritka mellékhatást írtak le 82 betegben, ezek érintet-

ték a bõrt, az endokrinrendszert, az idegrendszert, a májat, a

légzõrendszert, az emésztõrendszert, a hasnyálmirigyet, a mel-

léküregeket, a vizeletkiválasztó rendszert, a vázizomzatot, a

szivet, a szemet és a felsõ végtagokat. Ezeken kívül leírtak még

egy IV-es fokozatú szisztémás anafilaxiás reakciót és egy végze-

tes daganat-elfolyósodást is (59).

A CTLA4 gén elégtelensége és a CTLA4-gátlás tüneteit tanul-

ságos összehasonlítani (1.táblázat).

Így Bakács és Mehrishi (30) elmélete, hogy tudniillik az

CTLA4 jelfogót gátló kezelés és az örökletes emberi CTLA4

haploinsufficiency hatásmódja hasonló, kezd hitelt nyerni. A

genetikai betegség és a CTLA4-ellenanyaggal végzett kezelés

klinikai tünetei nagyjából azonosak. Mivel a CTLA4 jelfogó

gátlása csak úgy képes tartós daganat-visszafejlõdést elérni,
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1. táblázat A CTLA4 gén elégtelensége (CHAI, LATAIE

betegség) és a CTLA4-gátlás tünetei

CTLA4-gátlás CHAI, LATAIE betegség

Guillain–Barré-tünetcsoport

Vészes izomgyengeség

Agyvelõgyulladás

Agyi gócok

Szaruhártya-gyulladás

Pajzsmirigy alul- és

túlmûködés

Autoimmun

pajzsmirigygyulladás

Pneumonitis

Szívizomgyulladás

Tüdõgócok

Tüdõ gyulladásai

Vastagbélgyulladás

Autoimmun májgyulladás

Bél gócok

Májgyulladás

Lépmegnagyobbodás

DRESS szindróma Nyirokcsomó-bántalom

Autoimmun vérlemezkehiány

Autoimmun vérszegénység

Hypogammaglobulinemia

Fehérvérsejthiány

Agyalapi mirigy gyulladása

Mellékvese-elégtelenség

1-es típusú cukorbetegség

1-es típusú cukorbetegség

Érgyulladás

Ízületi gyulladás

Autoimmun ízületi gyulladás

Fehérbõrûség Fehérbõrûség

Pikkelysömör

Stevens–Johnson-tünetcsoport

Pikkelysömör

Egyéb bõrjelenségek



hogy az egészséges szövetek védelmét biztosító immuntûrést

áttöri, szemléletváltás szükséges a kezelésben.

A fenti javaslatot támogatja June, Warshauer és Bluestone

(60) azon véleménye, hogy az autoimmunitás kezd a dagana-

tok immunkezelésének Achilles-sarkává válni. A szerzõk az-

zal érveltek, hogy a daganat immunkezelését követõen jelent-

kezõ autoimmun szövõdmények valódi gyakoriságát valószí-

nûleg alábecsülik, mert a legtöbb klinikai vizsgálatban megha-

tározott ideig történik a betegkövetés. Továbbá, azok a bete-

gek, akik daganatos betegségük miatt haltak meg, nem szere-

pelnek az autoimmun szövõdmények követésében. Azt jósol-

ták, hogy az autoimmun szövõdmények gyakorisága valószí-

nûleg növekedni fog, mivel ezeket a kezeléseket egyre széle-

sebb körben alkalmazzák. A szerzõk arra figyelmeztettek,

hogy a daganatok immunkezelése kétélû kard. Ezért az auto-

immun mellékhatásokat a betegeknek és az orvosoknak egy-

aránt a kezelés hatékonysághoz viszonyítva kell mérlegelni.

� AZ IMMUNKEZELÉSRE NEM VÁLASZOLÓ BETEGEKET

ISMERT, EGYSZERÛBB KEZELÉSI MÓDSZEREKKEL

VÁLASZOLÓKKÁ LEHETNE TENNI

Fusi és Dalgleish (61) hangsúlyozta, hogy érdemes lenne

visszatérni azokhoz a már bevált, egyszerûbb módszerekhez,

amelyek segítségével a daganat környezetét érzékennyé lehet-

ne tenni az immunellenõrzõ pontot gátló gyógyszerekre. Így a

kezelésre érzéketlen betegeket érzékennyé lehetne tenni, fo-

kozva a kezelés hatékonyságát. Fontos felidézni, hogy a gye-

rekkori fehérvérûség kezelésében végbement látványos javu-

lást már bevált módszerek újraértékelésével érték el úgy, hogy

együttes kezelések részeként alkalmazták (62).

Kleef az engedélyezettnél alacsonyabb (off-label) dózisú

ICI-kezelést helyi vagy egésztesti hõkezeléssel és IL2-

kezeléssel egészítette ki. Az ötlet egy úttörõ, de korábban fi-

gyelmen kívül hagyott munkából származik (63), amelynek

szerzõi kimutatták, hogy a CTLA4 jelfogó gátlása képes volt

az idegenszövet-választ (graft-versus-tumor reaction) úgy nö-

velni, hogy közben az idegenszövet-betegség (graft-versus-

host disease) nem lett súlyosabb. Az idegenszövet-válasz

olyan betegek kiújult daganatait pusztította, akik rosszindulatú

betegség miatt allogén csontvelõ-átültetésen estek át.

A fenti cikk alapján javasoltuk, hogy az ipilimumab által kivál-

tott nyiroksejtgerjesztést, a CTL4-gátlással felszabadított

autoimmun T-sejteket használjuk fel az idegenszövet-válasz

kifejtésére (25). A CTLA4-gátlás hasonlít az allogén õssejt-

átültetés után alkalmazott allogén (donor) nyiroksejtinfúzióra.

Slavin és munkatársai (64) ezért javasolták, hogy reziduális tu-

mor esetén a betegeknél a kismennyiségû (0,3 mg/kg)

ipilimumab valószínûleg képes biztonságos és hatékony „sa-

ját” idegenszövet-betegséget (auto graft-versus-host-disease)

kiváltani; ez pedig a dagant kilöködéséhez vezethet. Vagyis az

ellenanyagalapú kezeléssel ugyanazt lehetne elérni, mint az

allogén (donor) nyiroksejt-infúzióval, a súlyos idegenszö-

vet-betegség kockázata nélkül. Korábbi megfigyelések alapján

ugyanis (65) valószínûsíthetõ volt, hogy már a kismennyiségû

(0,3 mg/kg) ipilimumab adásával is kiváltható a graft-versus-

leukémia (GVL), graft-versus-malignancy (GVM) reakció

úgy, hogy az idegenszövet-betegség veszélyétõl nem kell tar-

tani.

Idõközben a nagymennyiségû ipilimumab adását az álkezeléssel

hasonlították össze 3. fázisú vizsgálatban olyan betegeknél, akik-

nek III-as stádiumú melanomáját teljesen eltávolították (66).

A CTLA4-ellenanyagot 10 mg/kg mennyiségben adták; ez több

mint harmincszorosa a Slavin és munkatársai által javasoltnak.

Az 5 éves kiújulásmentes túlélési arány az ipilimumabbal kezelt

betegeknél 41%, az ellenõrzõ csoportban 30%, az ötéves túlélés

pedig 65 és 54% volt. Az ipilimumabcsoportban a 3-as vagy 4-es

fokú autoimmun mellékhatások 42%-ban, az álcsoportban csak

2,7%-ban fordultak elõ. Az ipilimumabcsoportban 5 beteg

(1,1%) meghalt a mellékhatások miatt. A súlyos mellékhatások

ellenére az FDA engedélyezte a nagymennyiségû ipilimubabbal

(10 mg/kg) végzett kiegészítõ kezelést.

� KISDÓZISÚ GYÓGYSZERREL VÉGZETT

IMMUNELLENÕRZÕ PONTOT GÁTLÓ KEZELÉSEK

BIZTONSÁGÁT ÉS HATÉKONYSÁGÁT 111, IV.

STÁDIUMÚ DAGANATOS BETEGBEN IGAZOLTÁK

A kisdózisú gyógyszerrel végzett immunellenõrzõ pontot gát-

ló kezelés elvét Kleef és munkatársai (67) dolgozták ki a ha-

gyományos kezelésre már nem érzékeny, IV. stádiumú daga-

natos betegek gyógyítására.

A kezelést elõször olyan TNBC-s betegben alkalmazták, aki min-

den hagyományos kezelést kimerített, és elõrehaladt tüdõáttétek

miatt súlyos légzési nehézséggel küzdött (68). A beteg 0,3 mg/kg

ipilimumab és egyidejû 0,5 mg/kg nivolumab kezelést kapott,

amelyet taurolidinvédelem mellett közepes mennyiségû

interleukin-2-vel, valamint egésztesti hõkezeléssel egészítettek

ki. A beteg tüdõáttétei teljesen felszívódtak, és a tünetei is meg-

szûntek. A kezelésnek csak I-II-es fokozatú mellékhatása (has-

menés és bõrkiütés) volt. A hónalji nyirokcsomóáttétbõl vett min-

tából készült minden génre kiterjedõ teljes génkifejezõdési elem-

zés (Agilent Gene Chip Array) állapította meg, hogy számos

immunellenõrzõpont-gén a kezelés elkezdése után még egy évvel

is fokozottan mûködött. Az immunkezelés elkezdése után a beteg

még 27 hónapot élt, miközben a szegycsont mögött szövetszapo-

rulat jelentkezett, a mellhártyán pedig 3 cm nagyságig terjedõ át-

tétek alakultak ki. Ezek alapján a beteget kevert formájú válaszo-

lónak mondhatjuk.

A National Cancer Institute (NCI) korábbi, Nobel-díjas igaz-

gatója, Harold Varmus (69) szerint a daganatgyógyászati ritka

sikeres kezelések hátterét kivételes erõfeszítésekkel kell kutat-

ni. Ugyanis számos klinikai vizsgálatnál elõfordul, hogy

egy-egy beteg elõrehaladott daganata több hónapra vagy akár

évekre is visszafejlõdik. Harold Varmus hangsúlyozta, hogy

az ilyen esetekbõl sokat tanulhatunk, ha megfejtjük, hogy az

adott gyógyszer miért volt annyira hatásos.

Az elsõ TNBC-s beteg kezelését követõen további 111, IV. stádi-

umú daganatos beteg részesült a fentiek szerint kiegészített kis-

dózisú gyógyszerrel végzett immunellenõrzõpontot gátló keze-

lésben. Az iRECIST értékrendszer alapján az általános válasz-

arány (overall response; OR) 48%, a tényszerû válaszarány

(ORR) 33% volt. Ötvennyolc esetben romlott a betegek állapota,

16 betegben stabil állapot jött létre, 20 betegnél nagyrészt, 17 be-

tegnél pedig nem lehetett képalkotó vizsgálattal dagantot kimu-

tatni; betegeket átlagosan 22 hónapig (3–47) követték. A mellék-

hatások, összevetve az irodalmi adatokkal, például Tawbi és

munkatársai (49) által közöltekkel (l. fent), jóval ritkábbak és
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enyhébbek voltak: WHO I-es fokozatú autoimmun mellékhatás a

betegek 21, a II-es fokozatú 14, a III-as 7, a IV-es fokozatú pedig

csak 2%-ában fordult elõ.

� A KISDÓZISÚ GYÓGYSZERREL VÉGZETT

IMMUNELLENÕRZÕ PONTOT GÁTLÓ KEZELÉS

ÉSZSZERÛSÉGÉT A UNIVERSITY OF TEXAS M.D.

ANDERSON CANCER CENTERBEN IS IGAZOLTÁK

Sen és munkatársai (70) nemrég erõsítették meg az általunk ki-

dolgozott, kisdózisú gyógyszerrel végzett immunellenõrzõ-

pontot gátló kezelés jogosultságát: megállapították, hogy sem

a túlélési mutatók (kiújulásmentes, általános túlélés), sem a be-

tegségkontroll-arány (DCR) nem javult a gyógyszer mennyi-

ségének növelésével. Úgy vélik, hogy a kismennyiségû

gyógyszerrel végzett kezelésekkel csökkenthetõk a mellékha-

tások és a költségek anélkül, hogy kockáztatnánk a kezelés ha-

tékonyságát. Ezek a megállapítások megerõsítik saját megálla-

pításainkat.

Sen és munkatársai (71) kidolgoztak egy kórjóslati pontrend-

szert, amely segít a betegek kiválasztásában. A rendszert 172

olyan elõrehaladott, áttétes daganatos beteg elemzése alapján

fejlesztették ki, akik különbözõ 1. fázisú vizsgálatokban vettek

részt: 105 beteg kapott CTLA4 elleni gyógyszert, a többiek

PD1 elleni kezelésben részesültek. A szerzõk 7 olyan tényezõt

találtak, amelyek alapján ki tudták választani a legjobban vála-

szoló betegeket. Ralph Moss a halálozási kockázati arányok

(HR) szerint rendezte át ezeket a tényezõket. Azoknál a bete-

geknél, akiknek nem vagy legfeljebb 2 kockázati tényezõje

volt, az átlagos túlélési idõ meghaladta a 2 évet; a betegek fele

az immunkezelés után még három évvel is életben volt. Két

éven belül egy beteg sem halt meg.

Azon érdemes elgondolkozni, hogy vajon jobb betegkiválasz-

tással a Kleef által kidolgozott kisdózisú gyógyszerrel végzett

együttes kezelés igazolhatja-e Carl H. June (60), a CAR

T-sejt-kezelés atyja várakozását, miszerint a daganatok im-

munkezelésébõl ma még csak a jéghegy csúcsa látszik.

Fontos megjegyezni, hogy az alkalmazási elõirattól eltérõ, kis-

dózisú ipilimumabbal és nivolumabbal végzett kezelés már

törzskönyvezett gyógyszerek eltérõ dózisának alkalmazását

jelenti. Így azt az elõrejelzésünket, miszerint a kisdózisú

gyógyszerrel végzett immunellenõrzõ pontot gátló kezeléssel

serkentett autoimmun T-sejtek a daganatokat biztonságosan és

hatékonyan pusztítják, elõretekintõ, véletlenbeválasztásos kli-

nikai vizsgálatokkal lehetne megerõsíteni vagy megcáfolni.

� KÖVETKEZTETÉSEK

Az autoimmun mellékhatások okainak vizsgálata nem kap kel-

lõ hangsúlyt. Két új genetikai betegség felfedezését követõen a

CTLA4 jelfogó elégtelensége következtében kialakuló általá-

nos T-sejt-gerjesztés elmélete hitelessé vált, ezért a kezelések-

ben szemléletváltás szükséges. Ha a már bevált, egyszerûbb

módszereket is használjuk, például a helyi hõkezelés (72), ak-

kor valószínûleg a hatástalan kezelések is hatásossá tehetõk,

javítva az immunellenõrzõ pontot gátló kezelések hatékonysá-

gát. Ha a jóváhagyottnál kisebb mennyiségû ipilimumabbal és

nivolumabbal kezeljük a betegeket, amit IL2 adásával és hõke-

zeléssel egészítünk ki, akkor az immunrendszer autoimmun

erejét nemcsak felszabadítjuk, de meg is tudjuk zabolázni. Így

biztonságosabb és hatékonyabb GVM hatást érhetünk el.

A kisdózisú gyógyszerrel végzett immunellenõrzõ pontot gát-

ló kezelés biztonságosságát és hatásosságát Kleef és munka-

társai (49) igazolták. Mivel az alkalmazási elõiratban szereplõ

mennyiségnél kisebb dózisú ipilimumabbal és nivolumabbal

végzett kezelésnél már törzskönyvezett gyógyszerek és mód-

szerek lettek alkalmazva, azt az elõrejelzésünket, miszerint a

kisdózisú gyógyszerrel végzett immunellenõrzõ pontot gátló

kezeléssel serkentett autoimmun T-sejtek a daganatokat biz-

tonságosan és hatékonyan pusztítják, tervezett klinikai vizsgá-

latokkal kell igazolni.
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