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Figure?3   Emerging Hallmarks and Enabling Characteristics  An increasing body of research suggests that two additional hallmarks 
of cancer are involved in the pathogenesis of some and perhaps all cancers. One involves the capability to modify, or ... 
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T sejt 

Antigénfelismerő sejt 





TIL density as predictive factor 

 

 

• TIL density is a pathological prognostic factor: 
breast cancer, melanoma, MSI-H CRC 

 

 

• Ladányi A. Magyar Onkológia 60:4-10,2015 



CD1a Dendritic cells  



CD20 - B cells 



CD4/CD8 peri- and intratumoral TIL 

CD4 CD8 CD4 



Tumor infiltráló T sejtek/limfoid sejtek 

• CD4+ T helper 
• CD8+ citotoxikus T sejt 
• CD8+ T memória sejt 
• FOXP3+ Treg (gátló) 
• CD20+ B sejt 
• CD1a+ dendritikus sejt 
• M1 stimuláló makrofág  
• M2 gátló makrofágok 
• CD56+ NK sejtek 



Immunszuppresszió alapjai 



Immunszuppresszió alapjai 







Kirilovsky et al. Int Immunology, 2016 



Changes in CD4/CD8 ratio in HNCC upon 
Multikine therapy 

Tímár et al. J Clin Oncol23:3421, 2005 
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 Limfatikus invázió Lokális invázió Hematogén invázió 
    
Ereződés    

nyirokér + + - 
vérér - + + 

Immunválasz    
Ineffektív effektor + +/- +/- 

Immunszuppresszíó + +/- +/- 
Matrix-interakció    

Adhézió  +  
Degradáció  +  

Migráció  +  
Intravazáció nyirokér  vérér 

Adhézió -  + 
Degradáció -  + 

Migráció +  + 
Keringés 
(kölcsönhatások) 

 
nyirokkeringés 

  
vérkeringés 

Makrofág +  + 
Leukocita -  + 
Limfocita +  + 

Trombocita -  + 
Áttét nyirokcsomó  zsigeri szerv 

Extravazáció +  + 
Matrix-interakció -  + 

Alvó állapot +  + 
Proliferáció +  + 

Érellátás ?  + 
immunválasz -  +/- 

 

? 



Lymphatic metastatic cascade 

(immune selection) 

109-11 tumor cell   PRIMARY TUMOR 

             Lymphangiogenesis 

Local Invasion           Matrix adhesion  
                  degradation 
                  migration 

Intravasation (lymphatic)     Matrix adhesion 

Subendothelial                                 degradation 
Virtual BM    migration 

Passive/active lymphatic transport    Interactions with  
          antigen-presenting cells (dendritic) 

  106 cells              immune-effectors (T cells, NK cells) 

Cortical arrest /extravasation    Matrix adhesion 
Virtual BM      degradation 
       migration      

LND 

Secondary growth   matrix adhesion 

102 cells                      degradation 
       migration 

LND 



Zarour HM. CCR 22:1856,2016 



Az un. Immunszignál (T-sejt) 



 Mellman I et al. Nature. 2011;480(7378):480-489.  

anti-CTLA4 
 
 
  anti-PD1 
anti-PDL1 



PDL1= CD274/B7H1 

PDL1: 290 AS hosszú transzmembrán protein (9kr.) 

       exon  
4-7              Exon3----2 

       IgC  IgV 





Nem működik az immunitás 

• Tumor antigén probléma 

• Antigén prezentáló sejt probléma (DC) 

• Antigén specifikus T sejt probléma 

• Tumor mikrokörnyezeti probléma: 

• VEGF termelés gyakori ok 

• PDL1 expresszió a tumoron 

• PDL1 expresszió a TIL sejteken a tumorsejt miatt 
(PDL1- tumorban) 

• CTLA4 aktivitás a tumor miatt (PDL1 független…) 



Tumor PDL1+ határértékei 

• 5% alatt negatív 

 

• 25% felett + 

 

• 50% felett + 

 

• 4 különböző ivd-s IHC tesztet használva 



Check point inhibitor terápia 

• Anti-CTLA4: nincs szelekció, nincs marker 

• Anti- PD1: PDL1 fehérje expresszió? 

• Tumor sejt, vagy tumor infiltráló limfocita 

• Anti-PDL1: PDL1 fehérje expresszió? 

• Tumor sejt, vagy tumor infiltráló limfocita 

 

• Kritika: PDL1 negatív tumoros betegek is 
reagálnak: 

• TIL 

 

 



Nem működik az immunitás 

• Tumor antigén probléma 

• Antigén prezentáló sejt probléma (DC) 

• Antigén specifikus T sejt probléma 

• Tumor mikrokörnyezeti probléma: 

• VEGF termelés gyakori ok 

• PDL1 expresszió a tumoron 

• PDL1 expresszió a TIL sejteken a tumorsejt miatt 
(PDL1- tumorban) 

• CTLA4 aktivitás a tumor miatt (PDL1 független…) 



 
 

Tumor mutációs terheltség (TMB) 



Total Mutation Load in Lung Cancer 

24.3% LCLC 
 
 
 
 
 
 
 
12.3% LADC 
 
 
11.3% LSQC 
 
9%  SCLC 



DDR gene defects in Lung Cancer 
DNA-Repair type DDR genes Lung Cancer 

Homologue repair BRCA1/2 rare 

RAD50 ? 

PALB2 ? 

FRANCA ? 

ATM ? 

ATR ? 

MMR MLH1 rare 

MSH2 rare 

MSH6 rare 

PMS2 rare 

Excision repair ERCC1/2 + 

POLE + 

PARP1      + SCLC 



Teljes mutációs ráta diagnosztikája 

• TMB : WES, (NGS) 

• FMI (FDA) 

• MSK-IMPACT 

 



TMB és a CI hatékonyság kapcsolata 

Goodman et al. Mol Cancer Ther16:2600,2017 

Hellman MD et al.  

TMB high: >20/MB 
TMB  low: <10/MB 

Tumor-PDL1 



DNS hibajavítási anomália. 
Mikroszatellita instabilitás 

• Un. Miss-match repair gének hibája 
 

• MLH1 
• PMS2 
• MSH2 
• MSH6 
• Mutált gén: MSI-H daganatok 

 
• Következmény: 100-1000x génhibaszám a 

genomban 





DDR génhibák húgyhólyagrákban 



Check point inhibitor predikció: DDR 
génhibák prediktív szerepe 



TMB és a CIT 

Samstein RM et al. Nat Genetics 2019 Epub 



Genetics of antigen presentation: 
SQ versus ADC 

HLA-I and b2Mi  
are downregulated in SQ 
 
McGranahan N. 
Science 351:1463,2016 



Az antigén-prezentáció kulcsa a HLA-I 
és a B2M expressziója 



Lehetséges problémák 

• A beteg HLA-haplotípusa 

 

• A daganat HLA genetikája 

 

• A daganat B2M genetikája 



A daganat HLA-I expressziója/ hiánya 

• HLA-I teljes vesztés: LOH-6 

• B2M teljes vesztés LOH-15             15% 

• A kettő  kombinációja: LOH-6+15 

• HLA-I/B2M transzkripciós downreguláció 50%? 

• HLA-I haplotípus vesztés (LOH-6 fokális) 

• HLA-A/B/C (egyedi) vesztés (LOH-6) 

• 30? 

 



Következmény: dendritikus sejt nem 
ismeri fel, T-sejt nem látja… 

Aptsiauri et al. Curr Op Immunol 51:123,2018 



ICI terápia és a B2M probléma  

aCTLA4 

aPD1 

Sade et al. Nat  
Commun 8:1136 
2018 



ICI terápia: a beteg HLA-haplotípusa 

Homozigótaság a HLA-A, -B, -C lokuszban 

Chowell D et al. Science 359:582,2018 



Türeci Ö et al. CCR 22:1885,2016 

Problémák: 
 
MHC-I génvesztés 
vagy 
B2mikroglobulin mutáció 
 
Nincsen antigénfelismerés 



Nem működik az immunitás 

• Tumor antigén probléma 

• Antigén prezentáló sejt probléma (DC) 

• Antigén specifikus T sejt probléma 

• Tumor mikrokörnyezeti probléma: 

• VEGF termelés gyakori ok 

• PDL1 expresszió a tumoron 

• PDL1 expresszió a TIL sejteken a tumorsejt miatt 
(PDL1- tumorban) 

• CTLA4 aktivitás a tumor miatt (PDL1 független…) 



Whiteside T. 
CCR22:1845,2016 





MAGE 
NYESO 
Gp100 
 
……….. 
neoantigének 



Dendritikus sejt vaccináció 

Bol KF et al. CCR 22:1897,2016 

Sipuleucel (Dendreon): PRCA 
 
Dendritikus sejt izolálás 
PAP protein aktiválás (+GMCSF) 
Re-infusion 



Adaptív T sejt terápia vagy génmódosított T sejt terápia 



Antigén felismerő T sejt generálás és terápia 

Kiméra antitest receptor-transzfektált T sejt terápia (CAR-T) 



Hegde PS et al, CCR 22:1865,2016 


