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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 

ADCC ellenanyagfüggő citotoxikus reakció (antibody-dependent cellular cytotoxicity) 

AEC abszolút eozinofilszám 

AJCC American Joint Committee of Cancer 

ALC abszolút limfocitaszám 

ALM akrolentiginózus melanoma 

ANC abszolút neutrofilszám 

APC antigénprezentáló sejt 

BCG Bacillus Calmette–Guérin 

BCR B-sejt-receptor 

BORR legjobb terápiás válasz ráta (best overall response rate) 

CAR kiméra antigénreceptor 

CR komplett válasz 

CTLA-4 citotoxikus T-limfocita-asszociált antigén 4 

DC dendritikus sejt 

DCR betegségkontoll-ráta 

ECOG Eastern Cooperative Oncology Group 

ELR eozinofil/limfocita arány 

EMA European Medicines Agency (Európai Gyógyszerügynökség) 

ESR vérsüllyedés (erythrocyte sedimentation rate) 

FDA Food and Drug Administration (amerikai gyógyszer- és élelmiszerellenőrző hatóság) 

GM-CSF granulocita-makrofág kolóniastimuláló faktor 

IDO indolamin-2,3-deoxigenáz 

IF interferon 

IL interleukin 

LDH laktát-dehidrogenáz 

LMM lentigo maligna melanoma 

MAA melanomaasszociált antigén 

MAPK mitogénaktivált proteinkináz 

MHC major hisztokompatibilitási komplex 

NLR neutrofil/limfocita arány 



5 
 

NK természetes ölő (natural killer) 

NM noduláris melanoma 

OS teljes túlélés (overall survival) 

PD-1 programozott sejthalál receptor 1 

PFS progressziómentes túlélés (progression-free survival) 

PR parciális válasz 

RECIST a tumorválasz értékelésének kritériumrendszere (Response Evaluation Criteria In Solid 

Tumors) 

RR válaszadási arány (response rate) 

SD stabil betegség 

SLN őrszemnyirokcsomó (sentinel lymph node) 

SSM szuperficiálisan terjedő melanoma 

TCR T-sejt-receptor 

TIL tumorinfiltráló limfocita 

TNF tumornekrózis faktor 

ULN normáltartomány felső határa (upper limit normal) 

WHO World Health Organisation 
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2. BEVEZETÉS 

2.1. A melanoma malignum 
2.1.1. Epidemiológia 
A malignus melanoma az ektodermális eredetű, pigmentet termelő sejtek rosszindulatú daganata. 

Bár az esetek túlnyomó többségében, mintegy 90 százalékában a bőr melanocitáiból indul ki, a 

nyálkahártyákon, uveálisan és meningeálisan is előfordulhat (1). 

A kiemelkedő áttétképző képességű, agresszív kórlefolyású daganat incidenciája a fehér bőrű 

populáció körében folyamatosan növekszik, az elmúlt 50 évben gyorsabban növekedett minden más 

daganaténál, az incidencia növekedése 4-6% évente (2, 3). Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter 

adatai szerint meghaladja a kétezret, és mintegy 350 beteg kerül IV-es stádiumba évente (4).  

Az incidencia növekedését a környezetszennyezés következtében megváltozott minőségű napfénnyel 

és az egészségtelen napozási szokások széles körű elterjedésével magyarázzák (5). A kután melanoma 

keletkezésével kapcsolatban az UV-sugarak patogenetikai szerepe bizonyított (6).  

Bár az incidenciagörbe csúcspontja a hatodik évtizedre esik (7), 40 éves kor alatt sem ritka, sőt, az 

egyik leggyakrabban előforduló fiatalkori rosszindulatú daganatként tartják számon (8,9), a 20-29 év 

közötti nők második leggyakoribb rosszindulatú daganata (7). 

A melanoma nem egyformán érinti a két nemet: míg 40 éves kor alatt nőknél, 40 év felett férfiaknál, 

és a legújabb amerikai, ausztrál és új-zélandi adatok alapján összességében is férfiaknál gyakoribb. 

Ezt részben a fiatal nők fokozottabb arteficiális UV-fény-használatával, részben hormonális okokkal 

magyarázzák (9–11).  

Míg az összes bőrdaganat kevesebb mint 5%-át képezi, a bőrdaganatok okozta halálozás túlnyomó 

többségét a melanoma okozza (7, 12, 13). Az incidenciával párhuzamosan a daganat mortalitása is 

lassan, de fokozatosan növekszik, a növekedés mértéke 1,5% volt világszerte az elmúlt 10 év során 

(10, 14, 15). 

Magas metasztatikus potenciálja és az a tény, hogy jelentős számban érint fiatal betegeket is, a 

malignus melanomát jelentős egészségügyi és egészséggazdasági kockázati tényezővé léptette elő az 

elmúlt évtizedekben (7, 12, 16). 

2.1.2. A melanoma kialakulásának rizikófaktorai 
A melanoma kialakulásának legfontosabb környezeti hajlamosító tényezője az UVA- és UVB-sugárzás, 

melyek egyrészt direkt mutagén hatásúak, másrészt az immunvédekezés csökkenését, növekedési 

faktorok termelődését okozva és reaktív szabadgyökök képződését generálva további mutációk 
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létrehozásával okozhatnak daganatképződést. Az UV-sugárzás karcinogén hatásának harmadik 

faktora a javító (repair) mechanizmusok károsítása az apoptózisregulátor p53 gén funkciójának 

gátlása útján (17). A kután melanoma kialakulásával elsősorban az anamnézisben szereplő 

intermittáló erős napfény-expozíció és a gyermekkori hólyagos napégések hozhatók összefüggésbe 

(18–20). Rizikófaktornak számít az I-II-es bőrtípus, a nagyszámú (50-100) anyajegy, az atípusos naevus 

szindróma, az anamnézisben szereplő egyéb bőrtumor és elsőfokú rokonoknál diagnosztizált 

melanoma, az immunszupprimált állapotok és bizonyos öröklődő betegségek, a hibás 

repairmechanizmussal jellemezhető xeroderma pigmentosum, illetve egyes genetikai eltérések, 

úgymint a CDKN2A és a CDK4 mutációja, a melanokortin-1-receptor gén és egyes repair gének 

mutációi, melyek azonban csak a melanomás esetek mintegy 10%-ánál mutathatók ki (21). 

 

2.1.3. A melanoma klinikai és hisztológiai osztályozása (22) 
In situ melanoma 

A melanoma kezdeti, legjobb prognózisú formája, a daganatsejtek kizárólag az epidermiszt infiltrálják, 

ezért metasztázis nem alakulhat ki. Idővel az esetek jelentős részében invazív, áttétképzésre képes 

daganattá alakul. 

Szuperficiálisan terjedő melanoma (SSM) 

 Az SSM a leggyakoribb altípus, az europid rassznál az esetek 60-70%-a. Jellemzője a kezdeti felszínes, 

sugárirányú (radiális) tumornövekedés, ilyenkor a sejteknek még nincs áttétképző képességük. Idővel 

vertikális növekedési fázisba megy át, a mélybe törő sejtek már rendelkeznek metasztatikus 

potenciállal. 

Noduláris melanoma (NM) 

Az europid rassz második leggyakoribb altípusa. Ellentétben az SSM-mel, ez a típus azonnal a bőr 

vertikális irányú infiltrációjával kezdődik, gyorsan növekszik, prognózisa rosszabb az SSM-énél. 

Lentigo maligna melanoma (LLM) 

Elsősorban fénynek kitett testfelületeken, leginkább a fej-nyaki régióban fordul elő, az in situ 

melanomából (lentigo maligna) az átmenet az LMM-be általában lassan következik be. 

Akrolentiginózus melanoma (ALM) 

Elsősorban a tenyéren, a talpon, vagy subungualisan fordul elő. Gyakran hipopigmentált vagy 

amelanotikus, amely késleltetheti a klinikai diagnózist. Az afrikai és ázsiai populáció leggyakoribb 

melanomatípusa, az europid rassznál ritka. 
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Dezmoplasztikus melanoma 

Általában amelanotikus, kifejezett kötőszöveti komponenssel rendelkező tumor. Metasztatikus 

potenciálja kisebb, lokális recidívahajlama nagyobb a fentieknél. 

Extrakután melanoma (23) 

A nem bőr eredetű tumorok legnagyobb részét az okuláris melanoma alkotja, általában véletlenül, 

rutin szemvizsgálat során kerülnek felfedezésre, prognózisuk rosszabb a kután melanomáénál. A 

másik nagy csoportot alkotó nyálkahártya-melanoma leggyakrabban az anális és a vaginális 

nyálkahártyán, a szájüreg, az orrüreg es az orrmelléküregek nyálkahártyáján fordul elő. Mivel ezek a 

daganatok a vizuális vizsgálat számára szintén nem vagy nehezen hozzáférhetők, a diagnózis általában 

csak akkor születik meg, amikor a nagymértékű daganatnövekedés már tüneteket okoz. 

 

2.1.4. Szövettani és molekuláris jellemzők 
A melanoma diagnózisának aranystandardja jelenleg is a szövettani vizsgálat, amelynek során meg 

kell adni mm-ben a tumor maximális vertikális átmérője (Breslow-érték) és az invázió szintje (Clark-

érték) mellett a főbb kiegészítő hisztológiai prognosztikai faktorokat: a tumor növekedési fázisa, a 

regresszió, exulceráció, szatelliták, nyirok- és vérérinvázió jelenléte, mitotikus index, tumorinfiltráló 

limfociták (TIL) jelenléte a dermiszben. 

Bár a legtöbb melanoma konvencionális hisztológiával diagnosztizálható, nehézség esetén 

immunhisztokémiai vizsgálattal meghatározhatók a melanomaasszociált antigének. Leggyakrabban 

az amelanotikus melanomák egyéb rosszindulatú daganattól való elkülönítése céljából az S-100 és a 

HMB-45 antitesttel kimutatható gp100 differenciálódási antigén kerül meghatározásra (22). 

A RAS-RAF mitogénaktivált proteinkináz (MAPK) intracelluláris jelátviteli kaszkádról bebizonyosodott, 

hogy kritikus jelentőségű a melanomák többségében a sejtek túlélésének, differenciálódásának és 

proliferációjának befolyásolása szempontjából. A BRAF szomatikus missense mutációi a MAPK-

útvonal aktivációját és emelkedett kinázaktivitását okozzák és a melanomás betegek 40-60%-ában 

jelen vannak. A BRAF-mutációk 80-90%-a V600E, 10-20%-uk V600K mutáció. A BRAF mutációi 

leggyakrabban kután melanomában fordulnak elő, és szignifikánsan ritkábban akrolentiginózus 

melanomában (15-20%) és nyálkahártya-melanomában (0-0,9%), uveális melanomában pedig 

egyáltalán nem mutathatók ki (24, 25). 

Az NRAS-mutáció a daganatok 15-20%-ában fordul elő és a BRAF-mutációhoz hasonlóan a túlélés 

negatív prediktora (26, 27). A CKIT receptor a tirozinkinázok csoportjába tartozó fehérje, liganduma 

az intracelluláris jelátviteli kaszkádot aktiválja, ezáltal serkentve a proliferációt és gátolva az 
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apoptózist. A CKIT-mutációk a nyálkahártya-melanoma esetén 20-39%-ban, krónikus napártalomnak 

kitett bőrterületen kialakuló melanoma esetén 15-28%-ban vannak jelen, és szintén negatívan 

befolyásolják a betegség kimenetelét (28–30).  

Az uveális melanoma jellegzetes mutációi a GNAQ- és a GNA11-mutációk, amelyek a daganatok 

mintegy 80%-ában kimutathatók, prognosztikai értékük nem bizonyított (31–33). 

 

2.1.5. A melanoma biológiai viselkedését befolyásoló tényezők és a TNM-
stádiumbeosztás 
A fent említett hisztológiai prognosztikai faktorok mellett klinikai tényezők is befolyásolják a 

melanoma prognózisát: a fej-nyaki és a felső testfélen előforduló daganatok túlélése rosszabb az alsó 

testféli lokalizációval összehasonlítva, az idősebb kor és a férfi nem is a rövidebb túlélés független 

prediktora (34, 35). Azoknál a betegeknél azonban, akiknek lokális vagy regionális áttétük van, az in-

tranzit és a nyirokcsomó-metasztázisok száma és mérete válik a legfontosabb prognosztikai faktorrá, 

háttérbe szorítva a primer tumor jellegzetességeit, míg távoli áttétek esetén a tumortömeg nagysága, 

a beteg általános klinikai állapota és a szervinfiltráció helye határozza meg elsősorban a beteg 

életkilátásait. 

Az AJCC (American Joint Committee on Cancer) legújabb, 2017-es ajánlatára a stádiumbeosztás 

alapjaiban megegyezik a 2009-ben a WHO által elfogadott rendszerrel, kiegészítve néhány elemmel. 

Primer melanománál a mitotikus indexet már nem veszik figyelembe és a T1a stádiumot a 0,8 mm-

nél vékonyabb, nem ulcerált melanoma jelenti. 

 A prognosztikus staging III-as stádiumban a nyirokcsomóstátusz mellett a T kategóriát is figyelembe 

veszi, a nyirokcsomó-érintettség nélküli III-as stádium (szatellita, in-tranzit metasztázis) pontosabban 

lett karakterizálva (okkult/klinikailag manifeszt).  

Új kategóriát vezettek be IV-es stádiumban központi idegrendszeri érintettség esetén (M1d), és az 

emelkedett LDH-érték nem jelent minden esetben M1c kategóriát, hanem M stádiumban "0" vagy 

"1" jelöléssel fel kell tüntetni, hogy az érték "nem emelkedett" vagy "emelkedett" (36). 

 

2.2. Az immunrendszer szerepe a daganatok kialakulásában 
A szervezet sejtjei egy meghatározott program szerint működnek. Amennyiben egy sejt kiszabadul ez 

alól a program alól, korlátlan szaporodási képességgel rendelkező rosszindulatú daganat jöhet létre, 

amely az egész szervezet működését veszélyezteti. 
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A daganatot ugyanakkor nem pusztán kórosan burjánzó sejtek halmazaként, hanem 

daganatszövetként kell értelmezni, amely a tumorsejteken kívül kötőszövetet, ereket, 

fehérvérsejteket és egyéb sejteket tartalmazó funkcionális egységet képez. A daganat fennmaradása 

ennek a speciális mikrokörnyezetnek a függvénye, és a daganat elpusztítását célzó törekvések is erre 

kell, hogy irányuljanak. Az immunrendszer működése és a daganatok kialakulása közötti összefüggést 

bizonyítja az a tény, hogy immunhiányos egyénekben nagyobb eséllyel keletkeznek daganatok, ez 

különösen az erősen immunogén tumorok esetén megfigyelhető (37). 

 

2.2.1. A gyulladásos környezet szerepe a karcinogenezisben 
Régi megfigyelés, hogy a krónikus gyulladás sok daganattípus kockázatát növeli, így többek között a 

kután laphámrák, méhnyakrák, májrák, húgyhólyagrák, pajzsmirigy-karcinóma, prosztatarák is 

gyakrabban alakul ki a fenti szerveket érintő gyulladásos környezetben. Azt is tapasztalták, hogy a 

nem-szteroid gyulladásgátlók csökkentik bizonyos daganatok (kolonkarcinóma, tüdőrák, 

prosztatarák, emlőrák) kialakulásának esélyét és javítják a túlélést (38). 

Bár a gyulladás szerepe éppen a szöveteket károsító tényezők eliminálása lenne, a daganat 

környezetében megfigyelhető gyulladás sok esetben paradox módon a tumor fennmaradásának és 

terjeszkedésének kedvez. Ebben a mechanizmusban a tumorszövetet infiltráló makrofágok egyik 

típusa játszik központi szerepet, melyeket korábban tumorellenes hatású sejteknek gondoltak. A 

feltételezett mechanizmus szerint a daganatsejtek által termelt kemotaktikus anyagok (CCL2, M-CSF, 

VEGF, IL-10, IL-6) által odavonzott monociták tumorasszociált makrofágokká alakulva olyan 

anyagokat termelnek (EGF, TGF-, FGF, VEGF, IL-1, TNF-, IL-6), amelyek a tumor növekedése és új 

erek képződése mellett a kötőszöveti mátrix átalakításával a daganat környező szövetekbe való 

betörését és az áttétképződést segítik elő, valamint a helyszínre érkező limfociták szuppresszív vagy 

tolerogén sejtekké történő átalakulását is elősegíthetik (39). 

 

2.2.2. A tumorinfiltráló immunsejtek szerepe 
2.2.2.1. T-limfociták 

A daganatok elleni immunválaszban elsődlegesnek tekintett celluláris immunválasz központi sejtjei, a 

T-sejtek a csontvelőben képződnek és a perifériás nyirokszervekbe már az antigéneket fajlagosan 

felismerni képes receptorstruktúrájukkal (TCR) jutnak be. A TCR valamennyi T-limfocita felszínén 

kifejeződő, antigénfelismerésre képes receptorkomplex, amely az antigént felismerő alfa-béta 

láncból és a jeltovábbító CD3-ból áll. A T-limfociták a fehérjetermészetű antigéneket csak az 
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antigénprezentáló sejtek (APC) membránján megjelenő MHC molekulákhoz kötött formában ismerik 

fel. A klonális szelekció elve alapján, minden limfocita csak egy adott epitóp felismerésére képes 

receptort hordoz, az antigén pedig a nagyszámú különböző limfocita közül csak azzal lép 

kölcsönhatásba, amelynek antigénreceptorával specifikusan kapcsolódni tud, így csak a megfelelő 

receptort hordozó limfociták osztódása és differenciálódása indul meg, melynek során az effektor 

sejtek mellett hosszú életű, antigénspecifikus memóriasejtek is képződnek. 

Az tumor elleni immunválasz szabályozásának szempontjából a Th (helper), a Tc (citotoxikus) és a 

Treg (regulátor) T-sejtek játszanak legfontosabb szerepet. A Th- és a Treg-sejtek specifikus 

koreceptora a CD4, a Tc-sejteké pedig a CD8. A Treg-sejtek jellemző sejtfelszíni molekulái a CD25 és 

a CTLA-4, valamint fontos transzkripciós faktora a FOXP3. 

A Th-sejtek antigénreceptora az APC felszínén levő MHC-II-peptidkomplexhez kapcsolódva kisméretű 

glikoproteinek, limfokinek termelődését indítja el, melyek többek között T- és B-sejteknek, valamint 

makrofágoknak a reakció helyszínére vonzását valamint aktivációját indítják el. A Th-sejtek közül a 

tumorellenes immunválasz szempontjából az IL-2, IL-12 és IFN-alfa termelő Th1 sejtek a 

legfontosabbak. 

A Tc-sejtek a tumorsejt felszínén az MHC-I-peptidkomplexet ismerik fel és e kölcsönhatás valamint 

citokinek hatására aktiválódnak és elpusztítják a célsejtet. 

A Treg-sejtek gátolják az autoreaktív, potenciálisan veszélyt jelentő limfociták aktiválódását és 

funkcióit, így az immunológiai tolerancia fenntartásában játszanak szerepet. A Treg-sejtek a 

konvencionális T-sejteket aktiváló stimulusokra anergiával reagálnak, amely azonban megfelelő 

citokinekkel (pl. IL-2) áttörhető. 

A primer melanoma T-limfociták általi infiltrációjának prognosztikus 

 értékével kapcsolatban ellentmondó tanulmányok láttak napvilágot. Egyes szerzők pozitív korrelációt 

írtak le a CD4+ és a CD8+ limfociták intratumorális denzitása és a túlélés között (40, 41), mások 

fordított korrelációt írtak le a CD3+ sejtek intratumorális infiltrációjával (42), megint mások nem 

találtak összefüggést a túlélés és a CD8+ T-limfociták intra- és peritumorális sűrűsége között (43). 

Intézeti kutatócsoportunk 52 tumormintán végzett vizsgálata során szintén nem talált összefüggést a 

túlélés és a CD8+ valamint a CD3+ T-sejtek peritumorális sűrűsége között (44). 

Az ellentmondásos eredmények hátterében az a probléma feltételezhető, hogy ezekben a 

vizsgálatokban nem vették figyelembe a T-sejtek potenciálisan csökkent funkcionális aktivitását. 

Intézeti kutatócsoportunk összefüggést talált a sejtosztódás szabályozásában fontos szerepet játszó 

CD25 aktivációs markert, illetve a CD134 kostimulációs receptort hordozó sejtek magas peritumorális 
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denzitása, valamint a kedvező prognózis között, utóbbi marker a túlélés független prediktorának 

bizonyult (45, 46). 

A melanomás betegek tumormintáit infiltráló regulátor T-sejtek (melyek jelölésére leggyakrabban a 

FOXP3 faktor elleni antitesteket használják) jelenlétének prognosztikai jelentőségét vizsgáló 

kutatások szintén ellentmondásos eredményeket adtak (42, 47), kutatócsoportunk 97 beteg 

tumormintáin végzett vizsgálata nem tudta összefüggésbe hozni denzitásukat a betegség 

kimenetelével (48). 

2.2.2.2. B-limfociták 

Az antitest-közvetített immunválasz fő szereplői, a B-limfociták a többi szolid tumorhoz hasonlóan 

melanomában is viszonylag kis mennyiségben fordulnak elő, az összes limfocita 15-20 százalékát 

alkotják (42, 45). Jellemzőjük, hogy a membránjukon jelen levő B-sejt-receptor (BCR) komplex oldott 

vagy részecske-antigénekkel is képes reagálni, APC-k közvetítése nélkül. Az antigéningerre vagy 

limfokinek hatására aktiválódó B-limfociták plazmasejtté, vagyis ellenanyag-termelésre 

specializálódott effektor sejtté alakulva a humorális immunválasz alapvető résztvevői. Szerepük a 

tumorprogresszióban szintén ellentmondásos; a termelt antitestek réven a tumor növekedését is 

elősegíthetik, ugyanakkor hatékony antigénprezentáló sejtként a daganatellenes immunválaszt is 

potencírozhatják (49, 50).  Kutatócsoportunk a CD20 marker elleni antitesttel jelölt B-limfociták 

jelenlétét a tumorban pozitív prognosztikus faktornak találta, az aktivált T-sejtek egyidejű jelenlétét 

jelző CD20+/CD134+ kombináció pedig a túlélés független prediktorának bizonyult (51). 

2.2.2.3. NK-sejtek 

Az NK-sejtek alkotják a T- és a B-sejtek mellett a harmadik fő limfoid sejtpopulációt. A veleszületett 

immunrendszer elemei, antigénkötő receptor nélkül is képesek különbséget tenni a szervezet 

egészséges sejtjei és az MHC-I molekulákat nem megfelelő mennyiségben expresszáló tumorsejtek 

között és azonnal elpusztítják azokat. 

Az NK-sejtek effektor működését az MHC-I-specifikus gátló receptorok (KIR) és az aktiváló receptorok 

(KAR) egyensúlya határozza meg. A "hiányzó saját" hipotézis alapján, ha a gátló KIR a saját, nem kóros 

sejtek membránján levő MHC-I molekulához kapcsolódik, a sejtpusztítás nem indul el, ha viszont a 

célsejten az MHC-I-expresszió csökken és a KIR kötőhelye szabad marad, nem gátlódik a KAR 

működése, ami az NK-sejt aktiválásához és a célsejt elpusztításához vezet. A szolid daganatokban 

általában kis mennyiségben fordulnak elő, elsősorban a hematogén áttétek kialakulásának 

megelőzésében játszhatnak szerepet. Melanomában a szerepüket még nem vizsgálták, de több 
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tumortípus esetén jelenlétük a betegség kedvező kimenetelével járt együtt (52, 53). 

Legspecifikusabbnak tartott jelölő markerük az NKp46 marker. 

2.2.2.4. Dendritikus sejtek 

A dendritikus sejtek (DC-k) intenzív antigénfelvevő, -átalakító és -bemutató képességük révén a 

specifikus immunválasz beindításának nélkülözhetetlen elemei. Három fő típusuk ismert, a bőrben és 

a nyálkahártyákon előforduló Langerhans-sejtek, az intersticiális DC-k és a plazmocitoid DC-k. 

Jellemzőjük, hogy antigénfelvételt követően, illetve citokinek hatására gyors aktivációra és érésre 

képesek, az érett DC-k jellemző sejtfelszíni markerei a CD83 és a DC-LAMP. Míg a plazmocitoid DC-k 

és az éretlen DC-k inkább immunszuppresszív hatásúak és negatív prognosztikus faktornak 

bizonyultak (43, 54), addig az érett dendritikus sejtek magas denzitása, különösen aktivált T-sejtek 

egyidejű jelenléte esetén a betegség kedvező kimenetelét jelezte elő. Ennek megfelelően a DC-

LAMP+/CD134+ kombináció a túlélés független prediktív faktorának bizonyult (55). 

2.2.2.5. Makrofágok 

A keringő monocitákból származó makrofágok különböző funkcionális sajátosságokkal 

rendelkezhetnek. A klasszikus módon (IFN-alfa és mikrobaantigének útján) aktivált M1 makrofágok a 

helper T-sejteket aktiválva és jó antigénprezentáló képességük révén fontosak a tumor elleni 

immunvédekezésben. Az alternatív úton aktivált (IL-4, IL-10, IL-13 vagy immunkomplexek által) M2 

makrofágok inkább a károsodott szövetek újraépítésében vesznek részt. Növekedési faktorokat 

termelve az angiogenezist és a tumornövekedést stimulálhatják és gátolják a tumorellenes 

immunválasz kialakulását. Ebbe a csoportba tartoznak feltételezhetően a tumorasszociált 

makrofágok is (56–58). 

2.2.2.6. Granulociták és hízósejtek 

A neutrofil granulociták, amelyek a szervezet külvilággal szembeni első védelmi vonalát jelentik, 

aktivált állapotban szintén képesek a malignus sejtek elpusztítására, az általuk termelt citokinek és 

mátrixbontó proteázok azonban inkább a daganat progresszióját és invázióját serkentik, jelenlétük 

általában a daganatokban és melanomában is a rossz prognózis jele (43, 52). 

Az eozinofil sejtek jelenléte a legtöbb vizsgált tumorban a kedvező prognózis jele, melanomában 

előfordulásuk ritka, prognosztikai jelentőségüket még nem vizsgálták (52). 

A szöveti hízósejtek a vérben keringő bazofil sejtek megfelelőinek tekinthetők. Prognosztikai 

jelentőségük kérdéses, ellentmondásos vizsgálati eredmények születtek, a közlemények többsége 

jelenlétüket inkább a betegség kedvezőtlen kimenetelével hozta összefüggésbe (52, 59–61). 
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2.2.3. A daganat elleni immunválasz 
A daganatsejtek a bennük végbement genetikai változások következtében immunológiai 

szempontból általában megkülönböztethetők az egészséges sejtektől, így optimális esetben az 

immunrendszer képes őket megtalálni és elpusztítani mind a veleszületett, mind pedig az adaptív 

immunrendszer aktiválódása révén.  

A daganatsejteken megjelenő antigének egyik csoportja a tumorspecifikus antigének, melyek 

kizárólag daganatsejteken fordulnak elő, melanomában ilyen pl. a ciklinfüggő kináz4 (CDK4), másik 

csoportjuk pedig a lényegesen gyakoribb tumorasszociált antigének, amelyek abnormális időben, 

szövetben vagy mennyiségben megjelenő fehérjék, mint pl. a melanoma-antigén-1 (MAGE-1), illetve 

a melanin bioszintéziséhez szükséges tirozináz, amely csak melanocitákban és melanomasejtekben 

található. 

A daganatsejtek antigénjeit megjelenítő dendritikus sejtek a legközelebbi nyirokcsomóba vándorolva 

CD4+ és CD8+ T-sejteket valamint B-sejteket aktiválnak, ellenanyagok és tumorspecifikus limfociták 

képződését generálva, melyek a keringésbe jutva találják meg a daganatsejteket.  

A tumor elleni immunválaszban elsődleges sejtközvetített immunválasz kialakulásának feltétele 

egyrészt az antigénprezentáló sejtek MHC-molekuláin bemutatott antigénpeptid T-sejt-receptorral 

(TCR) történő összekapcsolódása, másrészt a kostimulációs szignál, amelyet a szintén az APC-k 

felszínén található kostimulációs molekuláknak a T-sejtek felszínén levő receptorhoz történő 

kapcsolódása hoz létre. 

A kostimulációs molekulák közül kiemelkedő jelentőségű a B7-1 (CD80) és a B7-2 (CD86), melyek az 

aktivált APC-k felszínén jelentős mennyiségben fejeződnek ki és a naiv T-limfocitákon található CD28 

receptorhoz kötődve a T-sejtek aktivációjához szükséges kostimulációs szignált biztosítják. A fenti 

immunellenőrzési pont gátló receptora a CTLA-4 (citotoxikus T-limfocita-asszociált antigén-4), amely 

a T-sejteken általános sejtfelszíni expressziót mutató CD28-cal ellentétben nyugvó állapotban 

intracelluláris lokalizációjú, csak aktiváció hatására jelenik meg a sejtek felszínén. Kivételt képeznek a 

regulátor T-sejtek (Treg), melyeken a CTLA-4 konstitutív sejtfelszíni expressziót mutat és fontos 

szerepet játszik immunszuppresszív hatásuk kifejtésében (62). 

A B7-1, illetve B7-2 molekulák CTLA-4-hez való kapcsolódása – amely a CD28-hoz történő 

kötődésüknél 10-40-szer nagyobb affinitású – egy negatív visszacsatolásos folyamat, amelynek fontos 

szerepe van az immunválasz korai fázisában a T-sejt-aktiváció mértékének szabályozásában. 

Jelentőségét mutatja, hogy a CTLA-4-hiányos egerek születésük után 3-4 héten belül elpusztulnak 
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több szervet érintő súlyos autoimmun limfoproliferatív betegség következtében (63, 64), emberben 

pedig a CTLA-4 gén polimorfizmusai fokozzák különböző autoimmun betegségek kockázatát (65). 

A B7 molekulacsalád további fontos tagjai a B7-H1 (más néven PD-L1, programozott sejthalál 

ligandum-1) és a B7-DC (PD-L2), melyek kifejeződése fokozódik az APC-ken gyulladásos citokinek 

hatására (66–68). Receptoruk, a PD-1, a CTLA-4-hez hasonlóan szintén aktiváció hatására jelenik meg 

a T-limfocitákon (kivéve a konstitutív expressziót mutató Treg-sejteket). A PD-1 ligandumaival történő 

kölcsönhatása gátolja a T- és a B-limfociták aktivációját, és fiziológiás körülmények között szintén az 

immunválasz szabályozásában van fontos szerepe. Daganatos szervezetben azonban a többféle 

tumorsejttípuson expresszálódó PD-L1 és a tumorinfiltráló limfocitákon megjelenő PD-1 receptor 

kapcsolódása ugyancsak szerepet játszik a tumor elleni védekezés hatástalanságában (69, 70). 

A másik PD-1-ligandum, a PD-L2 ritkábban expresszálódik daganatsejteken és az antitumorális 

immunitás szabályozásában játszott szerepe kevésbé tisztázott (67, 71). A T-sejtek aktivációját 

szabályozó fontosabb receptor-ligandum kölcsönhatások még a LAG3 és CD3-TCR komplex, a BTLA-

HVEM kapcsolódás és a TIM3 és galektin-9 kapcsolódás, melyek szintén negatív szabályozó funkciót 

töltenek be (66, 72). 

 

2.2.4. Az immunválasz elkerülése  
Bár bizonyított tény, hogy az immunrendszer megpróbálja felvenni a harcot a daganatok ellen, ez az 

esetek egy részében ineffektív, ezt tanúsítja minden makroszkóposan kimutatható, diagnosztizált 

daganat. 

A perifériás vérben és a tumorszövetben is jelen levő, a daganatsejtek elpusztítására potenciálisan 

képes specifikus CD8+ és CD4+ T-sejtek ellenére az emberi szervezet általában nem képes hatékony 

immunválasz létrehozására.  

Minthogy a daganatsejtek a szervezet saját sejtjeiből keletkeznek, immunogenitásuk általában 

csekély, illetve aktívan is elnyomhatják és modulálhatják az immunrendszert. A daganatok által 

termelt immunszuppresszív hatású citokinek, mint pl. a TGF-, VEGF, IL-6, az effektor vagy az 

antigénprezentáló sejteket gátolják és a regulátor T-sejtek kialakulásának kedveznek. A daganatos 

hipoxiában pedig a daganatsejtekben termelődő VEGF-A és adenozin gátolja a T-sejtek működését. 

Az immunrezisztencia hátterében a tumorantigének és MHC-molekulák nem megfelelő mértékű 

expressziója, valamint a sejtközvetített immunválasz kialakulásához szükséges antigénprezentáció 

hibái és a kostimulációs molekulák hiánya egyaránt feltételezhetők (73).  
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A daganatsejt genomja a fokozott szaporodás és az elégtelen javítási funkciók következtében instabil, 

melynek következtében különböző sejtvonalak jönnek létre, melyek aztán ellenálló képességük 

alapján szelektálódnak olyan módon, hogy az immunválaszt passzívan elkerülő vagy aktívan moduláló 

sejtek szaporodnak tovább. A daganattal szemben kialakuló immunológiai tolerancia kialakulásához 

az is hozzájárul, hogy a szervezetben folyamatosan és nagy mennyiségben jelen levő tumorantigének 

anergiát válthatnak ki, illetve a kiterjedt disszemináció a szervezetet legyengítve szintén az effektív 

immunvédekezés ellen hat (37). 

 

2.3. A melanoma terápiája 
2.3.1. Sebészi kezelés 
A primer melanoma ellátása a megfelelő biztonsági zónával végrehajtott sebészi excízió, amely in situ 

melanoma esetén 5 mm-es sebészi szélt, 2 mm-nél vékonyabb invazív melanoma esetén 1 cm-es, 2 

mm-nél vastagabb melanoma esetén 2 cm-es biztonsági zónát jelent (74). Ha a klinikai diagnózis 

bizonytalan, különösen, ha a műtét csonkolással vagy súlyos deformitással járna, próbaexcízió is 

megengedhető.  

Intermedier tumorvastagság esetén, amikor a limfogén terjedés esélye már nem elhanyagolható, de 

a hematogén áttétképződés esélye még csekély, őrszem- (sentinel) nyirokcsomó vizsgálat végzése 

javasolt. Az SLN-vizsgálat egyrészt a pontos stádiumbesoroláshoz szükséges, másrészt korábbi 

vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy az áttétes őrszemnyirokcsomó esetén végzett komplettáló 

blokkdisszekció pozitív hatással van a túlélésre (75, 76), bár újabban ez utóbbit vitatják (77). 

Klinikailag igazolt makroszkópos nyirokcsomóáttét esetén regionális blokkdisszekció a követendő 

eljárás. 

Távoli áttét esetén műtéti megoldást ritkán alkalmazunk, leginkább szoliter metasztázis és 

egyebekben stabil betegség fennállásakor, illetve központi idegrendszeri áttét esetén jön szóba. 

 

2.3.2. Sugárkezelés 
Primer sugárterápia csak nagy kiterjedésű in situ melanoma esetén javasolható. Adjuváns irradiációt 

mind a primer tumor, mind a nyirokrégió sebészi ellátását követően alkalmazunk, amennyiben a 

megfelelő lokális kontroll műtéti úton nem biztosítható.  

Panaszokat okozó metasztázisok esetén palliatív céllal, tumortömeg-csökkentés céljából is 

indikálható irradiáció. Cerebrális áttétek esetén, szintén palliatív céllal sugársebészeti (sztereotaxiás) 
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és teljes agyi besugárzást alkalmazunk, amennyiben a beteg általános állapota és várható élettartama 

ezt lehetővé teszi (74). 

 

2.3.3. Gyógyszeres kezelés 
2011 előtt nem állt a rendelkezésünkre olyan terápia az előrehaladott melanoma kezelésére, amely 

bizonyítottan javította volna a teljes túlélést, kontrollált, randomizált vizsgálatokban a teljes túlélés 

8–11 hónap között volt (78, 79). 

2.3.3.1. Kemoterápia 

Citosztatikus terápiát metasztatikus melanomában ma már csak többedvonalban, maximálisan 

palliatív céllal alkalmazunk. A dakarbazint az FDA 1975-ben törzskönyvezte előrehaladott melanoma 

kezelésére, és bár a mai napig nem áll rendelkezésre olyan randomizált fázis III-as vizsgálat, amely a 

túlélésre gyakorolt pozitív hatását alátámasztaná, évtizedeken keresztül a szisztémás kezelés 

aranystandardjának számított. Cerebrális disszemináció esetén, illetve többedvonalban karboplatin, 

fotemusztin, paklitaxel és kemoterápiás kombinációk is alkalmazhatók, leggyakrabban dakarbazin-

ciszplatin, PBD (ciszplatin, BiCNU,  dakarbazin), BOLD séma (dakarbazin, vinkrisztin, BiCNU, 

bleomicin), de a válaszadási arány mind a monoterápiák, mind a kombinációk esetén kevesebb mint 

15% és a túlélés nem éri el az 1 évet (78, 79). 

2.3.3.2. Célzott terápia 

Az onkogén BRAF-kináz első szelektív gátlóját, a vemurafenibet (Zelboraf) 2011-ben az FDA, majd az 

EMA is törzskönyvezte előrehaladott melanomában funkciónyerő BRAF V600 mutáció kimutatása 

esetén. A gyógyszer egy fázis III-as vizsgálatban kilencszeresre növelte az objektív válaszadási arányt 

a dakarbazinhoz képest (80).  

A mutáns BRAF egy másik viszonylag szelektív gátlója, a dabrafenib az objektív válaszadási arányt 7%-

ról 50%-ra emelte dakarbazinnal összehasonlítva, hasonlóan a vemurafenibhez (81). Ugyanakkor 

BRAF-inhibitor monoterápia mellett az átlagosan 6-7 hónap alatt kialakuló rezisztencia miatt igen 

hamar bekövetkezik a progresszió (82). 

A trametinib a MEK jelátviteli útvonal gátlója, BRAF-mutáns betegekben monoterápiában kisebb 

hatékonyságot mutatott a BRAF-gátlókhoz képest (83). 

Kombinációban alkalmazva azonban a dabrafenib-trametinib terápiát szignifikánsan hosszabb 

progressziómentes túlélés érhető el, egy fázis III-as vizsgálat alapján 11,4 hónap a vemurafenib-

monoterápia 6,7 hónapjához képest (84). Hasonló eredményeket adtak a vemurafenib-kobimetinib 

kombinációval végzett vizsgálatok is (85). 
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CKIT-mutáns melanomában, fázis II-es vizsgálatokban 16–23%-os válaszadási arányt értek el (86, 87). 

2.3.3.3. Immunterápia  

A melanoma immunológiai vonatkozásai régóta ismertek. A spontán regresszió jelensége, amely mind 

a primer tumorban, mind a metasztázisokban előfordul, azt sugallja, hogy a megfelelően aktivált 

immunrendszer a daganatsejteket képes elpusztítani.  

Az immuntolerancia legyőzésére számos stratégiát teszteltek, melyek két nagy csoportra, az aktív és 

a passzív immunterápiákra oszthatók. 

2.3.3.1. Passzív immunterápiák 

Adoptív sejtterápia 

Az adoptív sejtterápia (ACT) személyre szabott terápiás stratégia, melynek során az antigénspecifikus 

T-sejteket izolálják a perifériás vérből vagy a reszekált tumorból, amelyeket ex vivo szaporítanak, majd 

visszaadják őket a betegnek. Több módozata ismert, egyes esetekben természetesen előforduló, 

aktivált tumorellenes T-sejteket használnak, más esetben olyanokat, amelyeket genetikailag 

módosítanak tumorellenes T-sejt-receptorral (TCR) vagy kiméra antigénreceptorral (CAR). Utóbbi 

esetben géntechnológiai úton manipulált, a tumorsejteket könnyebben felismerő, ezáltal a 

daganatellenes védekezésben hatékonyabb T-sejteket használnak. 

Az autológ TIL-eket alkalmazó adoptív sejtterápia az egyik leghatékonyabb megközelítésnek tűnik 

metasztatikus melanomás betegekben tartós teljes remisszió elérésére. A 80-as években igazolták 

először a saját TIL-t alkalmazó ACT hatását, majd 2002-ben számoltak be arról, hogy a kezelés előtt 

alkalmazott kemoterápiával végzett limfodeplécióval a válaszadási arány es a válasz tartóssága 

lényegesen emelhető. Az első, 43 betegen végzett vizsgálatban 49%-ban észleltek objektív választ és 

12%-ban komplett remissziót, és hasonló hatékonyságról számoltak be más amerikai és izraeli 

centrumok is (88, 89).  

Még jobb eredményeket sikerült elérni, amikor a prekondicionáló kemoterápiát követően a bevitt T-

sejtek in vivo proliferációjának és túlélésének támogatására a kezelést IL-2 adásával egészítették ki, a 

hármas kombináció 40%-os objektív válasz mellett 10-20%-os komplett remissziót eredményezett 

(90). 

A terápia széles körben való elterjedésének egyrészt technikai korlátai vannak, mert a megfelelő 

sejttenyésztő rendszereknek a betegágy közelében kell rendelkezésre állni, másrészt standard 

terápiaként történő elfogadását a magas dózisú IL-2-injekció okozta súlyos toxikus mellékhatások is 

korlátozzák. A sejttenyésztési technikák javítása a későbbiekben lehetővé teheti egy nagy 

betegszámon elvégzett, III-as fázisú vizsgálat lebonyolítását. 
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2.3.3.2. Aktív immunterápiák 

2.3.3.2.1. Nem specifikus aktív immunterápiák 

BCG-terápia 

Az első próbálkozások bakteriális eredetű immunstimulánsok voltak, melyek közül a BCG használata 

terjedt el széles körben, elsősorban adjuváns indikációban. Metasztatikus melanomában a dermális 

metasztázisok intralézionális injektálásával az esetek 90%-ában sikerült objektív választ elérni, 17%-

ban a nem kezelt dermális metasztázisokban is regressziót észleltek. Szubkután és viszcerális 

metasztázisok esetén azonban mindössze 31%-ban tapasztaltak átmeneti regressziót (91). Ma már 

melanomában nem alkalmazzák. 

Interferon-alfa 

Hatásmechanizmusa nem teljesen ismert, az immunrendszer különböző komponenseinek 

stimulálása mellett közvetlen tumorellenes és anti-angiogén hatása ismert. Metasztatikus 

melanomában 15%-os válaszadási arányt eredményezett (92). Jelenleg Európában és az USA-ban is 

adjuváns indikációban törzskönyvezett, magas, intermedier és alacsony dózisban. A teljes túlélésre 

gyakorolt kedvező hatás megfelelő bizonyossággal csak magas dózis esetén igazolódott, utóbbi 

azonban jelentős toxicitása miatt széles körben nem alkalmazható (93). 

TNF-alfa 

In-tranzit áttétek kezelésére alkalmazták izolált végtagperfúzióban melfalannal együtt, azonban 

vitatott, hogy a TNF-alfa mennyiben járult hozzá a klinikai hatáshoz (94). 

Interleukin-2 

A celluláris immunválaszban fontos szerepet játszó citokin, legfontosabb ismert hatása a T-sejtek 

proliferációjának elősegítése, de stimulálja a makrofágokat, az NK-sejteket és a B-sejteket is. 

Hatásmechanizmusa melanomában szintén nem teljesen tisztázott, hatását egy vizsgálat alapján 

valószínűleg az APC-k aktiválásán és a T-sejtek migrációjának elősegítésén keresztül fejti ki (95). 

Egy metaanalízis alapján, amely 8 klinikai vizsgálat és összesen 270 interleukin-2-monoterápiában 

részesített, metasztatikus melanomában szenvedő beteg kórlefolyását dolgozta fel, a kezelés 16%-os 

válaszadási arány mellett 6%-os komplett remissziót eredményezett, amely jelentős számú esetben 

(28%) tartós tumormentességet jelentett. Ugyanakkor grade 3-4-es mellékhatások csaknem minden 

betegnél jelentkeztek, a kezeléssel összefüggő halálozás 2% volt, minden esetben szepszis 

következményeként (96). 
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2.3.3.2.2. Specifikus immunterápiák 

Tumorsejtvakcinák 

Az első kísérletekben DNP hapténnel módosított saját daganatsejtekkel történő immunizálással 

próbálkoztak, amely mérsékelt válaszadási arány mellett súlyos kései hiperszenzitivitási bőrreakciókat 

eredményezett (97, 98). 

Történtek próbálkozások GM-CSF-termelő saját tumorsejtekkel történő vakcinációval is, melyeket az 

immunstimuláns citokinek génjeivel történő transzdukció útján hoztak létre, szintén mérsékelt 

eredménnyel (99), valamint különböző lizátum alapú preparátumokkal, amelyek azonban a kezdeti 

biztató eredmények ellenére fázis III-as vizsgálatban nem mutattak statisztikailag szignifikáns hatást 

(100, 101). 

Nagy reményeket fűztek kezdetben a melanoma-asszociált antigéneket (MAA) imitáló peptidvakcinák 

alkalmazásához, melyek a melanomás betegek mintegy felénél specifikus sejtes immunreakciót 

váltottak ki, azonban a klinikai hatás korlátozott volt és gyakran nem korrelált az immunológiai 

hatással (102, 103). 

Ígéretes megközelítésnek tűnt a tumorellenes immunválasz fokozására a leghatékonyabb 

antigénprezentáló sejtek, a dendritikus sejtek alkalmazása. A daganatos betegekből kinyert DC-ket 

MAA-peptidekkel vagy tumorsejtlizátumokkal előkezelve alkalmazták a vakcinációt, azonban objektív 

klinikai választ csak néhány esetben detektáltak, a sikertelenség oka több esetben antigén-negatív 

klónok kiszelektálódása volt (104). 

2.3.3.2.3. Onkolítikus vírus terápia 

 A talimogene laherparepvec (T-VEC) egy genetikailag módosított herpeszvírus, amely a daganatba 

intralézionálisan injektálva, a daganatsejtben replikálódva képes elpusztítani azt, másrészt az 

elpusztult tumorsejtekből kiszabaduló antigének következtében immunstimuláló hatású. A 

törzskönyvezés alapjául szolgáló fázis III-as vizsgálatban 26%-os válaszadási ráta mellett 11%-os 

komplett választ eredményezett, a teljes túlélés szignifikáns meghosszabbítása nélkül (105). 

2.3.3.2.4. Az immun-ellenőrzési pontok gátlása 

A T-sejtek aktivitását fékező molekuláris szabályozó rendszer a daganatok környezetében 

hozzájárulhat a tumorellenes immunvédekezés hatástalanságához. Az alábbi terápiák célja, hogy e 

molekulák működésének blokkolásával felszabadítsa az immunrendszert a gátló hatás alól, így 

serkentve a daganat elleni immunválasz kialakulását. 
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CTLA-4-inhibitorok 

Az immunmodulátor ellenanyagok első célpontja a CTLA-4 receptor volt. Az állatkísérletes vizsgálatok 

a 90-es években kezdődtek (106, 107), majd a sikeres preklinikai kísérleteket nem sokkal később 

követték a korai fázisú klinikai vizsgálatok két humán anti-CTLA-4 ellenanyag, az ipilimumab és a 

tremelimumab alkalmazásával (108–110). 

Az ipilimumabbal és a tremelimumabbal végzett, hasonló hatásosságot mutató korai fázisú klinikai 

kísérletek ellenére a két antitest első fázis III-as vizsgálatai különböző eredménnyel zárultak. A 

tremelimumab esetében 655, nem operálható IIIc vagy IV-es stádiumú melanomás betegen a kísérleti 

gyógyszer hatását a standard kemoterápiás szerekével (dakarbazin vagy temozolamid) hasonlították 

össze, és mivel az interim analízis során nem találtak szignifikáns túlélési különbséget, a vizsgálatot a 

tervezett befejezés előtt leállították. A végső elemzésnél ugyanakkor kiderült, hogy bár a két karon 

az objektív válaszadási arány hasonló volt (10,7% a tremelimumab és 9,8% a kemoterápia esetén) és 

a túlélésben sem találtak szignifikáns különbséget (medián: 12,6 hónap vs. 10,7 hónap, p=0,127), a 

válasz időtartama hosszabb volt a tremelimumab esetében (35,8 hónap vs. 13,7 hónap, p=0,0011) 

(111). 

Az ipilimumab ugyanakkor már az első, mérföldkőnek számító fázis III-as vizsgálatban szignifikáns 

túlélési előnyt eredményezett (112). A 676, nem operálható III-as, illetve IV-es stádiumú melanomás 

beteg bevonásával végzett randomizált vizsgálatban az egyedüli szerként, illetve gp100 

peptidvakcinával kombinációban adott ipilimumabot (3 hetente 3 mg/ttkg dózisban adagolva) az 

önmagában adott gp100-vakcinával hasonlították össze. A válaszadási ráta az egyedül ipilimumabot 

kapott betegek között volt a legmagasabb, 10,9% vs. 5,7% az ipilimumab+gp100 karon és 1,5% a 

gp100-karon. A teljes túlélésben nem tapasztaltak szignifikáns különbséget a két ipilimumabot kapó 

kar között (medián: 10,1 és 10,0 hónap) és mindkettő meghaladta a gp100-kar medián értékét (6,4 

hónap; p=0,003). A két ipilimumabos karon 10-15% volt a súlyos (grade 3-4), a megnövekedett 

immunaktivitással összefüggő mellékhatás (irAE) aránya és 2,1%-ban regisztráltak a kezeléssel 

összefüggő halálesetet, melynek a fele volt immunológiai eredetű. A súlyos immunasszociált 

mellékhatások leggyakrabban a gasztrointesztinális traktust érintették (colitis). 

Egy másik placebokontrollált, randomizált fázis III-as vizsgálatban 502, kezeletlen áttétes (stage III, 

illetve IV) melanomás beteg részesült ipilimumabbal kombinált (10 mg/ttkg 3 hetente) dakarbazin-, 

illetve dakarbazin+placebo kezelésben (113). A kezelésre adott válasz aránya (CR+PR) 15,2% vs.10,3% 

volt az ipilimumabot, illetve csak dakarbazint kapók között (p=0,09) és szignifikáns különbséget 

találtak a két csoport túlélésében (11,2 hónap vs. 9,1 hónap). Súlyos immunasszociált mellékhatások 
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az ipilimumabkaron 38,1%-ban fordultak elő és – eltérően a fent említett vizsgálattól – leggyakrabban 

a májat érintették (hepatitis).  

A vizsgálat 4 éves túlélési adatai alapján az ipilimumab-dakarbazin kar betegeinek túlélése közel 10%-

kal meghaladta a placebo-dakarbazin kar betegeinek túlélését, 19% vs. 9,6% (114). Egy másik, három 

különböző fázis II-es vizsgálat összesen 487 betegének követése alapján készült túlélési elemzés az 

ötéves túlélést 12–38%-nak mérte az előkezelt betegekben, míg 38–50%-nak azoknál a betegeknél, 

akik korábbi kezelésben nem részesültek (115). 

PD-1-inhibitorok 

A PD-1-et (programozott sejthalál receptor 1), illetve ligandumát, a PD-L1-et gátló antitestek tartós 

választ eredményeztek több különböző előrehaladott daganat esetén. A PD-1 aktivált T-sejteken, NK- 

és B-sejteken fejeződik ki. Ligandumai, PD-L1 és a PD-L2 elsősorban makrofágokon és dendritikus 

sejteken expresszálódnak. A PD-L1 azonban a PD-1-en kívül a CD80-hoz is kötődik, amely egy 

aktivációs T-sejt-marker, az anti-PD-1 és anti-PD-L1 terápia hatékonysága és a mellékhatásokban 

észlelt különbség valószínűleg elsősorban ezen interakció következménye. 

A B7/CTLA-4 kölcsönhatással szemben, amely a sejtközvetített immunválasz kezdeti fázisának 

legfontosabb szabályozó mechanizmusa, a PD-1 fiziológiásan főként a T-sejt-aktiváció későbbi, 

végrehajtási fázisában játszik szerepet, a perifériás szövetekben a lokális gyulladásos reakciók 

kontrollálásában és a saját szövetekkel kapcsolatos tolerancia fenntartásában. 

Több, a PD-1-útvonalat megszakító ágens fejlesztése indult meg párhuzamosan, melyek közül 

melanomában a PD-1-gátló nivolumab és pembrolizumab hatékonyságát sikerült klinikai vizsgálatok 

során alátámasztani. 

A nivolumab 73%-os egyéves túlélést eredményezett terápianaiv, előrehaladott melanomában 

szenvedő betegeknél szemben a dakarbazinterápiában részesülő kontrollcsoport 42%-os túlélésével 

(116). Egy másik vizsgálatban korábban ipilimumabbal kezelt, előrehaladott melanomás betegeken 

vetették össze a nivolumab hatását a kemoterápiáéval; a válaszarány 32% vs. 11% volt (117). 

A másik, melanomában hatásosnak bizonyult PD-1-gátló, a pembrolizumab 2 mg/ttkg dózisban fél év 

után 34%-os, 9 hónap után 24%-os progressziómentes túlélést biztosított a citosztatikus kar 16, illetve 

8 százalékával szemben (118). A Keynote-006 vizsgálatban (119) a pembrolizumab és az ipilimumab 

hatását hasonlították össze; a medián tumormentes túlélést szignifikánsan hosszabbnak mérték az 

első esetben (5,5 hónap vs. 2,8 hónap), a súlyos nemkívánatos események azonban az 

ipilimumabkaron voltak gyakoribbak (13,3% vs. 19,9%). 
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A PD-1-gátlók általában jobban tolerálhatók, súlyos autoimmun mellékhatás a CTLA-4-blokádhoz 

képest jelentősen ritkábban fordul elő.  

Kombinált immunterápiák 

A CTLA-4-inhibitorok és a PD-1-gátlók, mivel az immunválasz különböző fázisában hatnak, 

komplementer aktivitást mutatnak metasztatikus melanomában. Egy 945 beteg bevonásával készült, 

háromkarú fázis III-as vizsgálatban az ipilimumab, a nivolumab és az ipilimumab-nivolumab 

kombináció hatékonyságát és biztonságosságát hasonlították össze. A progressziómentes túlélést 

2,9, 6,9 és 11,5 hónapnak mérték, a fenti sorrendben. A magasabb hatékonyságot azonban 

jelentősen fokozott mellékhatások árán lehetett elérni: a grade 3-4-es mellékhatások gyakorisága 

16,3% volt a nivolumabkaron, 27,3% az ipilimumabkaron és 55% a kombináció esetén (120). Azt is 

megállapították, hogy a PD-L1-pozitív tumorban szenvedő betegek PFS-e ugyanannyi, 14 hónap volt 

mind nivolumab-monoterápia esetén, mind pedig a kombináció alkalmazásakor, amely 

megkérdőjelezi a kombinált terápia létjogosultságát ebben a betegcsoportban, különös tekintettel a 

várható súlyos mellékhatásokra. 

2.3.3.3.3. Az immunterápiára adott válasz jellemzői 

Már az ipilimumabbal végzett első vizsgálatok alapján világossá vált, hogy az immunterápiára adott 

válasz kinetikája alapvetően különbözik a konvencionális citosztatikus, illetve a molekulárisan célzott 

terápiás modalitásokétól. Míg azok esetében a kezelés eredménye sokszor már néhány héten belül 

megmutatkozik, az immunellenőrző pontok blokkolására, illetve az egyéb immunterápiákra adott 

válasz általában jóval később jelentkezik, tipikusan több hónap múlva, a hatásos tumorellenes 

immunválasz kialakulása időigényességének megfelelően (121). 

A klinikai válasz kialakulását megelőzően esetenként még az áttétek méretnövekedése is 

megfigyelhető képalkotó vizsgálatokkal, ami feltehetően a megnövekedett immunsejt-infiltrációval 

hozható összefüggésbe. A terápiás válasz többféle formában megjelenhet, és mindegyik 

válaszmintázat kedvező túléléssel jár együtt: a meglevő léziók zsugorodása újak megjelenése nélkül; 

tartós stabil betegség, esetenként a teljes tumortömeg lassú csökkenésével; kezdeti tumortömeg-

növekedést követő klinikai válasz; klinikai válasz új léziók megjelenése mellett (122). A különböző 

hatáskinetika miatt a citotoxikus szerek hatásának értékelésére kifejlesztett szempontrendszerek, 

mint a WHO- vagy RECIST-kritériumok alkalmazásával nem minden esetben lehet megfelelően 

lemérni a daganatellenes immunválasz befolyásolását célzó terápiák hatékonyságát. Új 

szempontrendszereket fejlesztettek ezért ki az immunterápiás protokollok értékelésére, amelyek 

figyelembe veszik a különböző lehetséges választípusokat (121, 122). Az irRC (immune-related 
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response criteria, immunfüggő válaszkritériumok) lényege a teljes tumorterhelés (indexlézió 

térfogatának és az új léziók térfogatának összege) mérése. Ha például a tumorterhelés legalább 50%-

kal csökken, akkor új léziók megjelenése esetén is a terápiás válasz parciális regressziónak tekinthető.  

Az immunterápiákra adott válasz jellemző kinetikája azt is eredményezi, hogy a kezelés hosszú távú 

eredményességének értékelése jobb objektív válaszarányt eredményezhet, mint a vizsgálat 

befejezése idején meghatározott mutatók. A stabil betegség például idővel részleges válasszá (PR), 

míg ez utóbbi komplett válasszá (CR) alakulhat (123, 124). 

Fontos jellemzője még az immunterápiák klinikai hatásának, hogy bár a válaszadási arány 

alacsonyabb, mint a célzott terápiák esetén, a responderek jelentős hányadánál tartós remisszió 

érhető el (109, 112, 124, 125). A hosszú távú hatás hátterében valószínűsíthető az immunológiai 

memória kialakulása és védő hatása, ami magyarázhatja a korábban más immunterápiás modalitások 

esetében megfigyelt hasonló eredményeket is, pl. a nagy dózisú IL-2-re vagy az adoptív sejttranszferre 

reagáló előrehaladott melanomás betegeknél (96, 103, 126). 

2.3.3.3.4. Az immunterápiák prediktív biomarkerei  

Az immunrendszer stimulálását célzó kezelésmódoknál tapasztalt alacsonyabb válaszráta részben 

annak tulajdonítható, hogy – szemben a célzott terápiákkal, melyeknél a kezelés feltétele a megfelelő 

mutáció jelenléte, amely viszonylag stabil – ezek nem közvetlenül a daganatsejtekre hatnak, és így 

nehezebb megfelelő prediktív faktort találni, amely segítene a kezelésre jól reagáló betegek 

kiválasztásában. A potenciális markerek ráadásul nem stabilak, minthogy a beteg immunológiai 

státuszának, illetve a daganat környezetének változásával ezek expressziója is változhat.  

A kutatások elsősorban immunológiai paraméterek vizsgálatára irányultak, egyrészt szisztémásan, 

másrészt lokálisan, a tumor területén. Nehezíti a megítélést ugyanakkor, hogy a vizsgált tényezők egy 

része, így a tumort infiltráló immunsejtek denzitása, vagy egyes fehérvérsejttípusok mennyisége és 

aránya a perifériás vérben prognosztikus markerként is ismeretesek, azaz a terápiától függetlenül is 

előre jelezhetik a betegség kimenetelét (127). 

Ipilimumab esetén az egyik legtöbbet vizsgált szisztémás marker az abszolút limfocitaszám (ALC), 

amelynek legtöbbször a kezelés hatására bekövetkező emelkedése korrelált a terápiás válasszal és a 

túléléssel (128–130). Megfigyelték még az alacsony limfocita/neutrofil arány (131), a Treg-sejtszám 

csökkenése (132), a keringő mieloid eredetű szuppresszorsejtek (MDSC) alacsony száma (133), a 

keringő CD4+, ICOS-t expresszáló T-sejtek emelkedett száma (128), a Ki67-expresszáló, illetve NY-

ESO-1 antigénre specifikus CD8+ T-limfociták jelenlétének (130, 134) összefüggését a betegség 
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kimenetelével. A szérumfaktorok közül az emelkedett LDH, VEGF és CRP a betegség rosszabb 

kimenetelét jelezte számos vizsgálatban ipilimumabterápiával kezelt betegeknél (130, 135, 136). 

A lokális tényezők közül a tumorban a kezelés előtt nagyszámú FOXP3+ sejt jelenlétét, az indolamin-

2,3-deoxigenáz (IDO) immunszuppresszív enzim expresszióját, illetve a kezelést követően a 

tumorinfiltráló limfociták számának emelkedését (138), és számos immunasszociált gén (T-sejt-

markerek, citokinek, kemokinek, MHC-molekulák, immunglobulinok) magasabb kiindulási expressziós 

szintjét, valamint a kezelés hatására az immunválasz kialakulásával kapcsolatba hozható gének 

kifejeződésének emelkedését és a sejtosztódással kapcsolatos gének kifejeződésének csökkenését 

hozták összefüggésbe a kedvező terápiás válasszal (137, 138). 

A PD-1-gátló hatóanyagokkal végzett vizsgálatok többségében a tumor PD-L1-expressziója korrelált a 

terápia hatásosságával. Ugyanakkor a PD-L1-expresszió nem kellően szenzitív, mert PD-L1-negatív 

tumorban szenvedő betegek jelentős részénél (15-20%) is effektív a terápia (139, 140). Másrészt a 

marker specifitását rontja, hogy olyan daganatoknál, ahol a tumorsejtek PD-L1-expressziója ugyan 

magas, de a tumorinfiltráló immunsejtek hiányoznak, effektor sejtek hiányában a PD-1-gátló terápia 

hatástalan lehet. 
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3. CÉLKITŰZÉSEK 
1. A terápia effektivitását mutató faktorok, a válaszadási arány, a legjobb terápiás válasz, a 

betegségkontroll-ráta, a progressziómentes és a teljes túlélés vizsgálata a klinikai gyakorlatban 

ipilimumabbal kezelt metasztatikus melanomás betegekben. 

2. Az ipilimumab toxicitásának vizsgálata, az autoimmun mellékhatások és a potenciális prediktív 

markerek, illetve a terápia effektivitása közötti összefüggés elemzése. 

3. A klinikai gyakorlatban könnyen elérhető prediktív marker keresése, amelynek segítségével a 

terápiás döntés meghozatala előtt megjósolható az ipilimumab várható hatékonysága. 

4.  A betegek nyirokcsomóáttéteit, illetve a kután/szubkután áttéteit infiltráló egyes 

immunsejttípusok denzitása és a terápia effektivitása közötti összefüggés vizsgálata. 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

4.1. Az ipilimumabterápia klinikai effektivitásának vizsgálata 
4.1.1. A betegbevonás kritériumai és a terápia kivitelezése 
A vizsgálathoz 47 előrehaladott melanomában szenvedő, 2010 és 2015 között az Országos Onkológiai 

Intézetben ipilimumabterápiában részesített beteg kórlefolyását elemeztük. A retrospektív 

vizsgálatba minden olyan beteget bevontunk az adott időszakban, akik szövettanilag igazolt 

irreszekábilis, III. vagy IV. stádiumú (metasztatikus) bőr-, nyálkhártya-, vagy okuláris melanoma miatt 

az Országos Onkológiai Intézetben ipilimumabkezelésben részesültek. A terápiát 13 beteg az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) egyedi méltányossági engedélye alapján, 34 beteg a 

Bristol-Myers Squibb kiterjesztett hozzáférési programja keretei között kapta. A betegek az 

ipilimumabkezelésben másod- vagy többedvonalban részesültek.  

A kiterjesztett hozzáférési program bevonási kritériuma volt a 2-es vagy annál jobb (0-1) ECOG 

(Eastern Cooperative Oncology Group) státusz. Az ipilimumabterápiát legalább 28 nappal a megelőző 

kezelések (sebészi, sugár- vagy kemoterápia) befejezését követően kezdtük. Ki kellett zárnunk a 

kezelésből az autoimmun betegségben, egyéb malignus betegségben, HIV- vagy hepatitis B, C 

fertőzésben és tünetekkel járó agyi metasztázisban szenvedő, illetve gravid betegeket.  

Az ipilimumabterápiát a betegek intravénás infúzió formájában, 3 hetente, 3 mg/ttkg dózisban, 

összesen maximum 4 alkalommal kapták (indukciós fázis). Dózismódosításra nem volt lehetőség, 

szükség esetén azonban egy ciklus kihagyása vagy a terápia felfüggesztése megengedett volt. A 

reindukciót objektív válasz és legalább 6 hónapos progressziómentes túlélést követően, azonos 

terápiás séma szerint alkalmaztuk. 

A vizsgálatot a Helsinki Nyilatkozat irányelveinek megfelelően, a Tudományos és Kutatásetikai 

Bizottság engedélyének birtokában (engedélyszám: 4758-2/2017/EKU) végeztük. 

 

4.1.2. A vizsgálatok kivitelezése és értékelése 
Az immunterápia megkezdése előtt 10 napon belül rögzítettük a betegek fizikális és radiológiai 

státuszát valamint laboratóriumi paramétereit, amely tartalmazta a minőségi vérkép és az ionok 

mellett a máj-, vese- és pajzsmirigyfunkcióra vonatkozó adatokat.  

Minden kezelés előtt fizikális vizsgálatot és standard laboratóriumi vizsgálatokat végeztünk.  
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A radiológiai utánkövetés koponya-, nyak-, mellkas-, has- és kismedencei CT-vel, szükség esetén 

kiegészítő MRI-vizsgálattal történt az első ipilimumabkezelést követő 12., 16. és 24. héten. A betegség 

stádiumát az American Joint Committee on Cancer (AJCC) irányelvei alapján határoztuk meg (22). 

A terápiás választ az Immune-related Response Criteria (irRC) irányelvei alapján komplett (irCR) vagy 

parciális (irPR) válaszként, progresszív betegségként (irPD), illetve stabil betegségként (irSD) 

értékeltük (122). A klinikai előnyt a legjobb terápiás válasz ráta (irBORR) vizsgálatával mértük, 

összegezve a parciális és komplett remissziót elérő betegek százalékos arányát; a betegségkontroll-

ráta meghatározásához az előbbiekhez hozzáadtuk a stabil betegséget (irSD) mutató betegek 

százalékos arányát is.  

 

4.1.3. Statisztikai elemzés 
A beteganyag-jellemzők, valamint a terápiás válasz értékeit leíró statisztikával (százalék, medián, 

terjedelem) adtuk meg. A túlélési vizsgálatokban a progressziómentes túlélési időt (PFS) a terápia 

kezdete és az első progresszió között eltelt időtartamként, a teljes túlélési időt (OS) a terápia kezdete 

és a halál időpontja között eltelt időtartamként határoztuk meg. Azokban az esetekben, ahol a 

progresszió jelentkezése és/vagy a halál dátumáról nem állt rendelkezésre pontos információ, az 

utolsó vizit időpontjával számoltunk. A progressziómentes és a teljes túlélést Kaplan–Meier-

módszerrel, a medián követési időt fordított Kaplan–Meier-teszttel vizsgáltuk. A statisztikai elemzést 

a Statistica 12.5 (Statsoft, Tulsa, OK) programmal végeztük. 

 

4.2. Az ipilimumab toxicitásának vizsgálata 
Minden kezelés előtt mellékhatás-monitorozást végeztünk, fizikális és laboratóriumi vizsgálattal, 

szükség esetén képalkotóval (ultrahang, CT, MRI) kiegészítve. A nemkívánatos eseményeket a 

National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events 4.0. verziója alapján 

értékeltük. A beteganyag-jellemzők, a laborparaméterek és az autoimmun mellékhatások 

megjelenése közötti összefüggést Mann–Whitney U-teszt és Fisher-egzakt teszt segítségével 

vizsgáltuk. 
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4.3. A klinikai markerek vizsgálata 
4.3.1. A vizsgálatok kivitelezése és értékelése 
A klinikai gyakorlatban elérhető prediktív biomarkerek vizsgálatához szükséges adatokat – a betegek 

kora, neme, ECOG-státusza, a primer melanoma kiindulási helye, az áttétes szervek száma és a 

betegség stádiuma a terápia megkezdésekor, BRAF- és NRAS-mutációs státusz, megelőző kezelések, 

laboratóriumi paraméterek, képalkotó vizsgálatok eredményei, nemkívánatos események, 

progressziómentes és teljes túlélés – intézeti adatbázisunk alapján elemeztük. 

A minőségi vérkép vizsgálata automatikus sejtszámlálóval történt, az abszolút neutrofil 

leukocitaszámot (ANC) 1,9–7 G/L között, az abszolút limfocitaszámot (ALC) 4–11 G/L, az abszolút 

eozinofilszámot (AEC) 0,04–0,4 G/L, az LDH-értéket 226–451 U/L, a vérsüllyedés értékét (ESR) 2–20 

mm/h között értékeltük normáltartománynak. Meghatároztuk a kiindulási neutrofil/limfocita arányt 

(NLR) és az eozinofil/limfocita arányt (ELR) is. A túlélési modellekben vizsgált kiindulási leukocitaszám 

és szérummarker-értékek esetén a következő küszöbértékeket határoztuk meg: 0,1 G/L (AEC), 1 G/L 

(ALC), 4 G/L (ANC), 0,1 (ELR), 4 (NLR), 20 mm/h (ESR), 675 U/L (LDH). 

A primer tumort infiltráló limfociták (TIL) jelenlétének értékelése szemikvantitatív módszerrel, 

hematoxilin-eozinnal festett metszetek vizsgálatával történt, az Amerikai Patológusok Kollégiumának 

2015-ös ajánlása alapján (AJCC/UICC TNM, 7th edition). "Hiányzó"-ként értékeltük a TIL jelenlétét, ha 

nem volt limfocitás infiltráció, vagy ha a limfociták nem infiltrálták a tumor vertikálisan növekvő 

részét. 

A mutációanalízist polimeráz láncreakcióval (PCR) végeztük a BRAF 15. exonja (600. kodon), az NRAS 

3. exonja (61. kodon) és az NRAS 2. exonja (12., 13. kodon) irányába, lehetőség szerint a 

metasztázisokból. Amennyiben metasztázisból szövetminta nem állt rendelkezésre, a vizsgálatot a 

primer tumorból végeztük. 

 

4.3.2. Statisztikai elemzés 
A betegek és a primer tumorok főbb klinikai jellemzőit leíró statisztikával tüntettük fel. 

A  beteganyag-jellemzők, a laborparaméterek és a terápiás válasz közötti összefüggést Mann–

Whitney U-teszt és Fisher-egzakt teszt segítségével vizsgáltuk. A leukocita- és szérummarkerek 

értékeinek a progressziómentes valamint a teljes túléléssel való összefüggését vizsgálva 

küszöbértékeket használtunk, melyek értékét ROC-analízissel határoztuk meg. A beteganyag-

jellemzők és a laborparaméterek összefüggését a PFS-sel és OS-sel egyváltozós vizsgálatban log-rank-

teszttel vizsgáltuk. Az egyváltozós vizsgálatban szignifikánsnak bizonyult változók kapcsolatát Cox-féle 
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regressziós analízissel vizsgáltuk, az eredményeket esélyhányados (hazard ratio, HR) formájában 

prezentáltuk, 95%-os konfidenciaintervallummal számolva. 

Azokat a betegeket, akiknek az adatai hiányoztak egy adott modellben, kizártuk a vizsgálatból. A 

szignifikancia határának a 0,05-ös p-értéket tekintettük. A statisztikai elemzést Statistica 12.5 

(Statsoft, Tulsa, OK) programmal végeztük. 

 

4.4. A tumorinfiltráló immunsejtek vizsgálata 
4.4.1. A betegbevonás kritériumai és a terápia kivitelezése 
Az áttéteket infiltráló immunsejtek vizsgálatához 2010 és 2014 között négy magyar centrumban 

metasztatikus melanoma miatt ipilimumabterápiában részesített 30 beteg archivált, paraffinba 

ágyazott szövetmintái (1–25 minta/beteg) álltak rendelkezésre. Összesen 86 mintát vizsgáltunk, 52 

nyirokcsomóáttétet és 34 kután/szubkután metasztázist. A vizsgált szövetminták mindegyike az 

immunterápia megkezdése előtti 12 hónapban lett eltávolítva. Az immunterápiát 18 beteg a Bristol-

Myers Squibb kiterjesztett hozzáférési program keretében, 3 beteg a társadalombiztosítás terhére, 9 

beteg pedig a CA-184-169 vizsgálat keretei között kapta. 

A betegek ECOG-státusza 2-es vagy annál jobb (0-1) volt, az ipilimumabterápiát legalább 28 nappal a 

megelőző kezelések (sebészi, sugár- vagy kemoterápia) befejezését követően kezdtük. Az 

ipilimumabterápiát a betegek intravénás infúzió formájában kapták 3 hetente, 3 mg/ttkg dózisban, a 

CA-184-169 vizsgálatban részt vevő 9 beteg pedig 3 mg/ttkg, illetve 10 mg/ttkg dózisban, összesen 

maximum 4 alkalommal.  

A terápiás választ az Immune-related Response Criteria (irRC) irányelvei alapján értékeltük (122). 

Vizsgálatunkban "responder"-nek véleményeztük azokat a betegeket, akiknél legjobb terápiás 

válaszként komplett vagy parciális remissziót, illetve legalább 6 hónapig tartó stabil betegséget 

sikerült elérni (n=13).  

A vizsgálatot a Helsinki Nyilatkozat irányelveinek megfelelően, a Tudományos és Kutatásetikai 

Bizottság engedélyének birtokában (engedélyszám: 2506-3/2017/EKU) végeztük. 

 

4.4.2. A vizsgálatok kivitelezése és értékelése 
Az immunhisztokémiai vizsgálatokhoz formalinban fixált, paraffinba ágyazott, 3 mikrométer vastag 

metszeteket használtunk. A deparaffinált metszeteken mikrohullámos antigénfeltárást követően az 
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endogén peroxidáz-aktivitást metanolban hígított 3%-os hidrogén-peroxiddal blokkoltuk. A nem 

specifikus kötőhelyek gátlását 3%-os borjúszérummal végeztük.  

A vizsgálatoknál a következő monoklonális antitesteket használtuk: CD8, CD20cy, CD45RO, CD68 

(Dako, Glostrup, Dánia), CD16, CD137 (Santa Cruz Biotechnology, Dallas, TX), CD134 (BD Biosciences 

Eastern Europe, Heidelberg, Németország), FOXP3 (236A/E7; eBioscience, San Diego, CA), NKp46 

(R&D Systems, Abingdon, Egyesült Királyság), CD4 és PD-1 (Cell Marque, Rocklin, CA).  

Az antitestek kötődését SSTM One-Step Polymer-HRP IHC Detection System (BioGenex, Fremont, CA) 

alkalmazását követően 3-amino-9-etilkarbazollal (AEC; Vector Laboratories, Inc., Burlingame, CA) 

tettük láthatóvá, majd hematoxilinnel háttérfestést végeztünk. 

A melanomaáttétek metszeteinek vizsgálatát 10×10-es négyzetháló segítségével végeztük, 400×-os 

nagyítás mellett, ahol a négyzetháló területe 0,0625 mm2 volt. A számolást 2 kutató egymástól 

függetlenül végezte, a klinikai adatok ismerete nélkül. A két kutató által mért értékek között nem volt 

szignifikáns különbség, a korrelációs koefficiens az egyes immunsejttípusokra vonatkoztatva 0,6814 

és 0,9156 között volt. Az analízishez a mért adatok középértékét használtuk fel. A festődő sejteket 

minden metszet esetében legalább 10, véletlenszerűen kiválasztott látómezőben számoltuk, a 

nekrotikus területek kihagyásával. Kisebb metasztázisok esetén a tumor egész területét 

megvizsgáltuk. Azoknál a pácienseknél, akiknek több szövettani mintája is rendelkezésre állt, a 

festődő sejtek átlagos sűrűségét is meghatároztuk az egyes immunsejttípusokra vonatkoztatva.  

Minden markerre meghatároztunk küszöbértéket a teljes minta vizsgálata alapján kalkulált 

mediánértékek alapján (néhány esetben kisebb kiigazítást alkalmazva a diszkriminációs erő fokozása 

céljából) és kiszámítottuk azoknak a betegeknek az arányát, akiknél a küszöbérték feletti átlagos 

immunsejtsűrűséget mértünk. A nyirokcsomó-metasztázisok esetén a következő küszöbértékeket 

alkalmaztuk, sejt/mm2-ben megadva: 46 (CD4), 215 (CD8), 430 (CD45RO), 8 (CD134), 10 (CD137), 70 

(FOXP3), 83 (PD-1), 53 (CD20), 5 (NKp46), 450 (CD16), 450 (CD68). A kután/szubkután 

metasztázisoknál használt küszöbértékek a következők voltak: 18 (CD4), 21 (CD8), 220 (CD45RO), 4 

(CD134), 3 (CD137), 20 (FOXP3), 5 (PD-1), 4 (CD20), 4 (NKp46), 370 (CD16), 500 (CD68). A 

nyirokcsomó- és a kután/szubkután metasztázisokat együtt vizsgálva a következő küszöbértékekkel 

számoltunk: 24 (CD4), 155 (CD8), 440 (CD45RO), 8 (CD134), 7 (CD137), 60 (FOXP3), 28 (PD-1), 34 

(CD20), 4 (NKp46), 440 (CD16), 440 (CD68).  
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4.4.3. Statisztikai elemzés 
Az egyes immunsejttípusok sejtdenzitás-értékeinek a két betegcsoport közötti összehasonlítására 

Mann–Whitney U-tesztet, a magas sejtdenzitást mutató esetek részarányának összehasonlítására 

khí-négyzet-próbát használtunk. Az összefüggést a különböző sejttípusok és a sejtsűrűség-értékek 

között  Pearson-féle korrelációval vizsgáltuk. A túlélés értékelésére Kaplan–Meier-tesztet és Mantel–

Cox-tesztet alkalmaztunk, továbbá egy- és kétváltozós Cox-féle regressziós analízist is végeztünk az 

átlagos immunsejtsűrűség, valamint a főbb beteganyag-jellemzők (életkor, nem, AJCC-stádium, 

ECOG-státusz, metasztatikus szervek száma, LDH-érték, előző terápiák száma) és a túlélés közötti 

kapcsolat vizsgálata céljából. 

Azokat a betegeket, akiknek az adatai hiányoztak egy adott modellben, kizártuk a vizsgálatból. A 

szignifikancia határának a 0,05-ös p-értéket tekintettük. A statisztikai elemzést a BMDP Statistical 

Software Pack programmal végeztük. 
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5. EREDMÉNYEK 

5.1. Az ipilimumabterápia klinikai effektivitásának vizsgálata 
5.1.1. Beteganyag-jellemzők 
Az Országos Onkológiai Intézetben 2010. december és 2015. július között metasztatikus melanoma 

miatt ipilimumabterápiában részesített 47 beteg főbb klinikai jellemzőit az 1. táblázat tartalmazza. 

Disszeminált betegeink több mint fele (25 beteg, 53%) vastag melanomával (T3-T4) került első 

ellátásra, és túlnyomó többségük (44 beteg, 94%) kután melanomában szenvedett. Tumorinfiltráló 

limfociták a primer melanomákban közel azonos arányban hiányoztak (18, 38%), illetve voltak jelen 

(19, 40%). A daganatok 38%-ában találtunk BRAF-mutációt, 17%-ban NRAS-mutációt, 13 daganatban 

pedig (28%) egyik mutáció sem volt jelen. 

A betegek átlagéletkora 57 év volt (tartomány: 26–83), valamivel több mint felük (57%) férfi. A 

betegek 75 százalékánál jó általános állapotban (ECOG 0) kezdtük a terápiát, 25 százalékuknak voltak 

enyhe panaszai (ECOG 1), rossz általános állapotú, ágyhoz kötött beteg nem részesült 

ipilimumabterápiában centrumunkban. 

A terápia megkezdésekor a betegek 53%-a (25 beteg) M1c stádiumban, 21% (10 beteg) M1b 

stádiumban, 13% (6 beteg) M1a stádiumban és ugyanennyi (6 beteg) irreszekábilis III. stádiumban 

volt, a metasztatikus szervek száma az esetek 28%-ában három vagy annál több volt és 13%-uk agyi 

metasztázisban is szenvedett. A kiindulási LDH-érték a páciensek túlnyomó többségénél (35 beteg, 

75%) a normáltartomány felső határának másfélszerese alatt volt, a betegek 60%-a az ipilimumab 

előtt legalább 2 különböző típusú terápiában részesült. 

 A betegek háromnegyede mind a négy ciklus terápiát megkapta, két beteg (4%) kezelése grade 4 

mellékhatás miatt szakadt félbe, 10 beteg (21%) esetében pedig a betegség gravis progressziója miatt 

kellett felfüggeszteni az immunterápiát. Az ipilimumabkezelést követően, a daganat progressziója 

miatt 23 beteg (49%) egyéb szisztémás kezelésben is részesült: 6 beteg (13%) BRAF-inhibitor-terápiát, 

6 beteg (13%) PD-1-gátló terápiát és 18 beteg (38%) citotoxikus kezelést kapott. Reindukciót három 

esetben alkalmaztunk. 

 

5.1.2. A terápiás válasz 
A terápiás válasz értékelését 42 betegen tudtuk elvégezni, 5 esetben az alapbetegség gyors 

progressziója és a beteg 12 héten belül bekövetkezett halála miatt a terápiás válasz nem volt 

értékelhető (2. táblázat). 
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A legjobb terápiás válasz rátát (irBORR) 17%-nak találtuk, komplett választ 5 esetben (12%), parciális 

választ 2 esetben (5%) detektáltunk. Tíz beteg (24%) esetében legjobb terápiás válaszként stabil 

betegséget észleltünk, a többi 25 beteg (60%) pedig progrediált. A betegségkontroll-rátát (DCR) a 

terápia megkezdésétől számított 24. héten 40%-ban állapítottuk meg. 

A reindukcióban részesült 3 beteg mindegyikénél progressziót észleltünk a 12., illetve a 16. heti 

kontroll CT-vizsgálaton. 

 

5.1.3. A progressziómentes és a teljes túlélés 
A medián progressziómentes túlélést (PFS) a 10 hónapos (tartomány: 1–61) medián követési idő 

során 2,7 hónapnak találtuk (95% CI: 0,1–5,4). 

A medián teljes túlélés, amelyet az immunterápia kezdésének napjától számítottunk, 9,8 hónap (95% 

CI: 4,7–14,9), az egy-, illetve kétéves túlélési ráta 40%, illetve 28% volt (2. táblázat). A követési idő 

során 47 betegünkből 40 meghalt (85%), 39 beteg a daganat progressziójának következtében, egy 

beteg halálát grade 5 gyógyszermellékhatás okozta. 

 

5.2. Az ipilimumab toxicitásának vizsgálata 
A klinikai markerek vizsgálatába bevont 47 beteg közül 19-nél (40%) jelentkezett autoimmun 

mellékhatás, amelyek közül 6 (13%) eset súlyos, grade 3–5 fokozatú volt. 

Leggyakoribb mellékhatásként enyhe és közepesen súlyos dermatológiai eltéréseket (erythema, 

maculo-papulosus exanthema, bőrkiütés) észleltünk 17 betegnél (36%), valamint gasztroenterológiai 

nemkívánatos eseményeket 6 betegnél (13%), melyek közül két eset grade 3, illetve egy eset grade 5 

fokozatú volt (letális kimenetelű colitis).  

Két beteg szenvedett el súlyos, grade 3–4 nephritist, egy esetben pedig grade 3 orbitális inflammációt 

észleltünk. Szintén két betegnél észleltünk mellékvesekéreg-elégtelenséget MRI-n is detektálható 

hypophysitisszel. Két esetben kényszerültünk súlyos immunmediált mellékhatás kialakulása miatt a 

terápia végleges felfüggesztésére (3. táblázat). 

Sem a betegek klinikai paraméterei, sem a vizsgált laboratóriumi markerek nem mutattak 

összefüggést az autoimmun mellékhatások megjelenésével. Nem mutatott korrelációt az autoimmun 

toxicitás jelentkezése a terápia hatékonyságával sem. 
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5.3. A klinikai markerek vizsgálata 
5.3.1. Az LDH-értékkel összefüggést mutató klinikai paraméterek 
Szignifikáns összefüggést találtunk a metasztatikus szervek száma és az LDH-érték között. A kettőnél 

több szervet érintő áttétben szenvedő betegek medián LDH-értékét 799 U/L-nek mértük, szemben a 

kettő vagy annál kevesebb szervi metasztázisban szenvedő betegeknél mért 455 U/L mediánértékkel 

(p=0,0221). A kettőnél több szervi áttéttel érintett 12 beteg ( 1 esetben n.a.) felénél (n=6, 50%) 

mértünk a normálérték felső határának másfélszeresét meghaladó LDH-értéket, míg a kevesebb 

metasztázissal érintett 34 beteg mindössze 15 százalékánál, 5 betegnél (p=0,0223). 

Az LDH-értékek szignifikáns különbséget mutattak az NRAS-mutáns és vad típusú betegeknél is: míg 

a 8 beteget tartalmazó NRAS-mutáns csoportban a betegek felénél mértünk a normálérték 

másfélszeresét meghaladó LDH-értéket (n=4, 50%), addig a 31 vad típusú beteg mindössze 13%-ánál, 

4 betegnél (p=0,0401). 

 

5.3.2. A terápiás válasz és a klinikai markerek kapcsolatának vizsgálata 
A vizsgált klinikopatológiai, vérsejt- és szérumparaméterek közül a kiindulási abszolút eozinofil 

sejtszámot és az eozinofil/limfocita arány értékét szignifikánsan magasabbnak találtuk a progrediáló 

betegeknél a terápia megkezdését követő 12. és 16. héten valamint a 24. héten is, bár utóbbi esetben 

nem tudtunk szignifikáns különbséget igazolni. A terápia megkezdésekor mért vérsüllyedésérték 

alapján is minden vizsgált időpontban különbséget észleltünk a progrediáló és a nem progrediáló 

betegcsoport között – a progrediáló betegcsoportban a medián ESR magasabb volt –, a különbség a 

24. hétre szignifikánssá vált (4. táblázat). 

Nem volt összefüggés vizsgálatunkban a terápiára adott válasz és a betegparaméterek, illetve a 

primer tumor jellemzői, így a BRAF- és NRAS-mutációs státusz között sem. Vizsgálatunkban a 

kiindulási abszolút limfocita- és neutrofilszám és a limfocita/neutrofil arány szintén nem befolyásolta 

a terápiás választ. Bár az LDH-érték a terápia kezdetekor és a 12., 16., 24. héten is magasabb volt a 

progrediáló betegek csoportjában, szignifikáns különbség nem igazolódott. 

 

5.3.3. A progressziómentes túlélés és a klinikai markerek kapcsolatának vizsgálata 
Egyváltozós analízissel vizsgálva a potenciális prediktív faktorokat, a normáltartomány felső határának 

másfélszeresét meghaladó kiindulási LDH-érték (HR: 2,297, 95% CI: 1,105–4,777, p=0,0323), a 

normáltartomány felső határát meghaladó kiindulási ESR (HR: 1,756, 95% CI: 0,926–3,329, p=0,0340) 
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és a 0,1 G/L kiindulási értéket meghaladó AEC (HR: 1,909, 95% CI: 1,01–3,609, p=0,023) szignifikáns 

összefüggést mutatott a rövidebb progressziómentes túléléssel. A többi vizsgált paraméter esetében 

nem találtunk összefüggést. Multivariációs analízis során azonban a három paraméter egyike sem 

bizonyult független prediktív faktornak a progressziómentes túlélés vonatkozásában. 

 

5.3.4. A teljes túlélés és a klinikai markerek kapcsolatának vizsgálata 
Egyváltozós analízisben szignifikáns összefüggést mutatott a rövidebb teljes túléléssel az emelkedett 

kiindulási LDH-érték, a magas vérsüllyedés, a 4 vagy annál nagyobb neutrofil/limfocita arány, a 0,1 

G/L kiindulási értéket meghaladó abszolút eozinofilszám, a 0,1 értéket meghaladó eozinofil/limfocita 

arány, az 1-es vagy annál rosszabb ECOG-státusz és a metasztatikusan érintett szervek száma, 

amennyiben az 3 vagy annál több (1. ábra, 5. táblázat). A többi vizsgált klinikopatológiai faktor (a 

beteg kora, neme, a primer tumor T-stádiuma, a tumorinfiltráló limfociták jelenléte, BRAF- és NRAS-

mutációs státusz, előző terápiák száma, immunmediált mellékhatás jelentkezése) valamint az 

abszolút neutrofil- és limfocitaszám esetén nem mutattunk ki összefüggést a teljes túléléssel. Az 

AJCC-stádium esetén határérték-szignifikanciát (p=0,078) mértünk. 

Multivariációs vizsgálattal egyedül a normáltartomány felső határának másfélszeresét meghaladó 

kiindulási LDH-érték bizonyult a rövidebb teljes túlélés független prediktorának (6. táblázat). A 

medián teljes túlélés 17 hónap volt az alacsonyabb LDH-értékű (≤1,5×ULN) csoportban, míg 

mindössze 4 hónap az emelkedett LDH-értékű (>1,5×ULN) betegcsoportban. Magasabb LDH-érték 

esetén három és félszer nagyobb volt a halál rizikója a követési idő során, mint az alacsonyabb LDH-

értékkel rendelkező betegeké. Az egy- és kétéves túlélés 54%, illetve 42% volt az alacsonyabb LDH-

értékű csoportban, míg a normáltartomány másfélszeresét meghaladó LDH esetén 0%. 

 

5.4. A tumorinfiltráló immunsejtek vizsgálata 
5.4.1. Beteganyag-jellemzők 
Az áttéteket infiltráló immunsejtek vizsgálatába bevont 30 beteg fele (50%) M1c stádiumban volt a 

terápia megkezdésekor, kétharmaduknak (67%) ugyanakkor semmilyen tünete vagy panasza nem 

volt az ipilimumabkezelés megkezdésekor, emelkedett LDH-értéket is csak 12 betegnél (40%) 

találtunk. A melanoma ebben a betegcsoportban is csaknem minden esetben a bőrből indult ki (28 

beteg, 93%), 2 esetben ismeretlen volt a primer tumor. 
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A betegek túlnyomó többsége (26 beteg) a terápiát másod- vagy többedvonalban kapta, 

kemoterápiát követően, 8 beteg ezen kívül sugárterápiát, 2 beteg elektrokemoterápiát, 1 beteg 

BRAF-inhibitor-terápiát is kapott az ipilimumabkezelést megelőzően. A betegek többségénél (26 

beteg) komplettáltuk a 4 kezelést, 4 beteg progresszió vagy súlyos mellékhatás megjelenése miatt 

csak 3 dózist kapott (7. táblázat). 

 

5.4.2. Az immunsejtek denzitásának meghatározása a betegek kezelés előtt eltávolított 
nyirokcsomó- és kután/szubkután áttéteinek mintáiban 
Meghatároztuk 52 nyirokcsomó- és 34 kután, illetve szubkután metasztázis mintában az az alábbi 

markereket expresszáló immunsejtek intratumorális denzitását: CD4, CD8, CD45RO, CD20, CD134, 

CD137, FOXP3, PD-1, NKp46, CD16, CD68 (2. ábra). 

A nyirokcsomó-metasztázisokban CD45RO+ T-limfocitákat, CD16+ sejteket és CD68+ makrofágokat 

detektáltunk legnagyobb számban, ezt követték a CD8+ T-limfociták, majd a FOXP3+ sejtek, CD20+ B-

limfociták, CD4+ és PD-1+ sejtek, ugyanakkor CD134+ és CD137+ sejteket valamint NKp46+ NK-

sejteket az előbbieknél jóval kisebb mennyiségben sikerült kimutatni (3. ábra). 

Szignifikáns különbséget észleltünk a nyirokcsomó- és a kután-szubkután metasztázisok között 

minden immunsejttípus mennyiségében (a CD68+ makrofágok és a NKp46+ NK-sejtek kivételével), 

ezért az immunsejtdenzitások prognosztikus és prediktív vonatkozásait a két lokalizáció esetében 

külön is vizsgáltuk. 

 

5.4.3. A terápiás válasz és a tumorinfiltráló immunsejtek kapcsolatának vizsgálata 
A jelölt sejtek intratumorális denzitásértékeit vizsgáltuk a terápiás válasz vonatkozásában. Minden 

immunsejtmarker esetén – a teljes minta mediánértékeire alapozott küszöbértékek alapján – 

meghatároztuk azon betegek arányát, akik mintáiban a medián sejtdenzitásérték a küszöbérték felett 

volt, valamint vizsgáltuk a betegcsoportban a terápiára adott választ (responder/nonresponder). 

A responder csoport nyirokcsomó-metasztázisaiban a CD4+, CD8+, FOXP3+, CD134+ limfociták, 

CD20+ B-sejtek és NKp46+ NK-sejtek denzitásértékeit szignifikánsan magasabbnak mértük a 

nonresponderek átlagértékeihez képest (4. ábra). Amennyiben az összehasonlítást úgy végeztük el, 

hogy a küszöbértéknél magasabb, illetve alacsonyabb átlagos sejtdenzitású tumorral rendelkező 

betegek arányát vizsgáltuk a kezelésre reagálók és nem reagálók csoportjában, a fenti markerekkel 

jelölt sejteken kívül még a CD137+ sejtek esetén is szignifikáns különbséget kaptunk (8. táblázat). 
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A kután-szubkután metasztázisok vizsgálatakor szignifikáns különbséget a responderek és a 

nonresponderek között csak a CD68+ makrofágokat és CD16+ sejteket a küszöbérték feletti, illetve 

alatti mértékben tartalmazó tumorban szenvedő betegek arányában találtunk (8. táblázat). 

Az összes minta együttes vizsgálatakor csak az NK-sejtek denzitása mutatott korrelációt a terápiás 

válasszal (p=0,0182), valamint azon betegek aránya, akiknek daganata a küszöbérték feletti 

mennyiségben tartalmazott CD68+ makrofágokat, FOXP3+ regulátor T-sejteket, illetve NKp46+ NK-

sejteket (8. táblázat). 

Megállapítottuk, hogy a vizsgált immunsejttípusok denzitásértékei szorosan korreláltak egymással és 

nagy gyakorisággal mutattak együttes megjelenést; a 7 responder közül 6 beteg (86%) nyirokcsomó-

metasztázisaiban a vizsgált 11 marker közül legalább 7 mutatott magas expressziót, míg ugyanez csak 

3 betegnél (25%) fordult elő a 12 nonresponder csoportjában (p=0,0106). 

 

5.4.4. A teljes túlélés és a tumorinfiltráló immunsejtek kapcsolatának vizsgálata 
5.4.4.1. A nyirokcsomóáttétek vizsgálata 

A teljes túlélést Kaplan–Meier-teszttel vizsgálva az immunsejtek átlagos denzitásának függvényében, 

a nyirokcsomóminták esetén a vizsgált 11 sejttípusból 7 sejttípusnál találtunk szignifikáns 

összefüggést a mediánértéknél nagyobb sejtsűrűség és a hosszabb túlélés között (5.a ábra). 

Cox-regressziós vizsgálattal is elemeztük az összefüggést az immunsejtsűrűség mint folyamatos 

változó, az AJCC-stádium, a betegek kora, neme, ECOG-státusza, az érintett szervek száma, a terápia 

megkezdésekor mért szérum-LDH-érték, a megelőző terápiák száma és a teljes túlélés között. 

Egyváltozós vizsgálattal a CD4+, CD8+, CD45RO+, FOXP3+ és CD16+ sejtek denzitása (p=0,0290, 

p=0,0093, p=0,0180, p=0,0083, p=0,0047, azonos sorrendben), valamint az ECOG-státusz (p=0,0009) 

és az LDH-érték (p=0,0227) mutatott szignifikáns összefüggést a túléléssel. Multivariációs analízissel 

vizsgálva ugyanezen paramétereket az ECOG-státusz (p=0,001) és a FOXP3+ immunsejtek denzitása 

(p=0,004) bizonyult a teljes túlélés független prediktorának. 

5.4.4.2. A szubkután/kután áttétek vizsgálata 

A szubkután/kután minták vizsgálatakor a Kaplan–Meier-teszt a CD16+ és a CD68+ immunsejtek 

átlagos sűrűsége és a hosszabb teljes túlélés között mutatott szignifikáns kapcsolatot (5.b ábra), és 

hasonló eredményt kaptunk egyváltozós Cox-regressziós vizsgálattal is (p=0,0197, p=0,0175). 

Multivariációs analízissel ebben a csoportban csak a kiindulási LDH-érték bizonyult a túlélés független 

prediktorának (p=0,002).  

5.4.4.3. Az összes minta együttes vizsgálata 
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Együtt vizsgálva az összes mintát, Cox-regressziós analízissel a jobb ECOG-státusz (p=0,0026) és a 

normális kiindulási LDH-érték (p=0,0006) mellett a CD4+, CD8+, CD45RO+, FOXP3+, CD16+, CD68+ és 

CD20+ immunsejtek küszöbérték feletti denzitása mutatott szignifikáns összefüggést a teljes 

túléléssel (p=0,0348, p=0,0136, p=0,0113, p=0,0121, p=0,0055, p=0,0168, p=0,0372, azonos 

sorrendben). A multivariációs analízis során a kiindulási LDH-érték (p=0,001) és a FOXP3+ 

immunsejtek magas denzitása (p=0,016) bizonyult a túlélés független prediktorának. 

A betegek korát, nemét, a betegség stádiumát, az érintett szervek és a megelőző terápiák számát sem 

az egyváltozós, sem a többváltozós analízisek során sem tudtuk összefüggésbe hozni a túléléssel. 
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6. MEGBESZÉLÉS 

6.1. A biomarkerek jelentősége a melanoma immunterápiájában 
Az ipilimumab, mint az új típusú immunterápiák első képviselőjének bevezetése forradalmasította a 

malignus melanoma kezelését és megnyitotta az utat más hatásmechanizmusú immunválasz-

módosító antitestek, a PD-1- és PD-L1-inhibitor terápiák kifejlesztésének irányába, kiterjesztve ezzel 

az immunterápia lehetőségeit más tumorsejttargetek ellen is. 

Ugyanakkor, még az újabb immunterápiás modalitások esetében is fennáll az a probléma, hogy míg 

a betegek kevesebb mint fele profitál az immunterápia előnyös hatásaiból, a súlyos és nem 

elhanyagolható arányban életveszélyes mellékhatások veszélyének viszont minden beteg ki van téve. 

Különös tekintettel az egyéb effektív terápiás lehetőségek térnyerésére, nagy szükség lenne olyan 

prediktív markerek felkutatására, amelyek segítségével az immunterápia effektivitása megjósolható 

és a terápiából potenciálisan profitáló betegek köre meghatározható. 

Eddig nem sikerült az új immunterápiás modalitások esetében alkalmazható, bizonyítottan hatékony 

biomarkert találni, ezért – tekintettel a viszonylag alacsony válaszarányra és a súlyos mellékhatások 

előfordulására – továbbra is a kutatások egyik fókusza ilyen markerek keresése. 

Az ipilimumabterápia kapcsán korábban felmerült biomarkerek egy része esetén nem a kiindulási 

érték, hanem a változás mértéke mutatott összefüggést a terápia hatékonyságával, ezek azonban 

inkább farmakodinámiás, helyettesítő végpontként használható (surrogate) markerek, a terápiás 

döntés meghozatalában nem segítenek. 

Másrészt, a terápia hatásosságával összefüggésbe hozott markerek többsége a túléléssel, nem pedig 

a terápiás válasszal mutatott korrelációt, illetve a nem kezelt betegeknél is összefüggött a betegség 

kimenetelével, azaz inkább prognosztikus, mint prediktív markernek tekinthetők. 

Az eddigi eredmények ugyanakkor arra utalnak, hogy a betegek immunaktivitási szintje – mind 

szisztémásan, mind lokálisan, a tumor területén – összefüggésbe hozható az anti-CTLA-4 

ellenanyagok klinikai hatásosságával. 

 

6.2. Az ipilimumabterápia klinikai effektivitásának vizsgálata 
Az intézetünkben kezelt 47 beteg esetén, akik többedvonalban kapták az ipilimumabkezelést, a 17%-

os válaszadási arány (RR) korrelál a korábbi vizsgálatokban közölt 8,5–26% közötti eredményekkel (9. 

táblázat, 112, 128, 132,141–147). Hasonló eredményt tapasztaltunk a betegségkontroll-ráta (DCR) 



41 
 

tekintetében is, amelyet fél évvel a terápia megkezdése után 40%-nak mértünk, ugyancsak illeszkedve 

a korábbi vizsgálatokban közölt 27,5% és 55% közötti eredményekhez (9. táblázat). 

Két esetben észleltünk diszkrepanciát a terápiás válasz vonatkozásában az eredményeket RECIST 1.1, 

illetve irRC szerint elemezve; mindkét esetben az első értékeléskor (12. hét) észlelt progresszív 

betegség iránya a megerősítő értékeléskor (16. hét) megváltozott és legjobb terápiás válaszként a 

betegek parciális, illetve komplett remissziót értek el. 

A reindukció kritériumainak megfelelő és ismételt terápiában részesített 3 betegünk közül egyiknél 

sem sikerült objektív választ vagy legalább stabil betegséget elérni, noha a törzskönyvezési vizsgálat 

31, reindukcióban részesült betege esetén 37,5%-os objektív válasz mellett a betegségkontroll-ráta 

75% volt (148). 

Betegeink jelentős része (72%) többedvonalban, a kiterjesztett hozzáférési program keretei között 

kapta a terápiát, ahol a beválasztási kritériumok sokkal kevésbé voltak szigorúak, mint a randomizált 

klinikai vizsgálatban, ennek megfelelően betegeink 6 százaléka a rosszabb prognosztikus csoportba 

tartozó extrakután melanomában szenvedett, 28 százalékuk esetén kiterjedt disszemináció (3 vagy 

több szerv érintettsége) mellett indítottuk a terápiát és a betegek 13 százaléka agyi áttétben is 

szenvedett. Ennek ellenére a túlélési mutatók nem tértek el jelentősen a törzskönyvezési vizsgálat 

(112) és a korábban közölt vizsgálatok eredményeitől, melyekben többszörösen előkezelt, 

előrehaladott melanomás betegeket részesítettek ipilimumabterápiában (9. táblázat); a 2,7 hónapos 

medián PFS és a 9,8 hónapos medián OS is korrelál a korábbi vizsgálatokban jelentetett 2,6–3,7 

hónapos progressziómentes és az 5–10,1 hónapos teljes túlélési eredményekkel. 

Ugyanígy, az általunk észlelt 40%-os 1 éves és 28%-os 2 éves túlélési ráta megfelel a fenti vizsgálatok 

34,8–46,6%-os és 20–28,8%-os túlélési eredményeinek (9. táblázat). 

A teljes túlélési görbénken a 2,7 évnél kialakult platót szintén megfigyelték több korábbi vizsgálatban 

(149); minden esetben 3 év körül alakul ki és akár 10 évig követhető, ami arra utal, hogy a betegeknek 

annál a kis hányadánál, akik jól reagálnak az ipilimumabterápiára, általában hosszú távú túlélésre 

számíthatunk. 

 

6.3. Az ipilimumab toxicitásának vizsgálata 
A megfigyelt, immunrendszer-túlműködéshez köthető nemkívánatos események a betegek 

többségénél enyhék és jól kezelhetőek voltak, leggyakrabban dermatitist tapasztaltunk. Ugyanakkor, 

kis százalékban ugyan, de megjelentek súlyos, grade 3-4 fokozatú mellékhatások is, két páciensnél 

maradandó hypopituitarismus alakult ki izolált adrenokortikális elégtelenséggel, két beteg grade 3-as 
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nephritist szenvedett el, egy betegnél grade 3-as orbitális inflammációt észleltünk, egy betegünk 

pedig életét veszítette fulmináns gravis colitis következtében kialakult vékonybél-perforáció miatt. A 

kialakult súlyos, grade 3-4 mellékhatások százalékos aránya ugyancsak korrelál az irodalomban 

korábban közölt eredményekkel (9. táblázat). 

Bár egyes közlések pozitív összefüggést feltételeztek az ipilimumab hatékonysága és a kialakult 

mellékhatások között (128, 150), ezt más vizsgálatok nem erősítették meg (142, 145, 147, 151), és az 

általunk kezelt betegeknél sem találtunk összefüggést a terápia hatékonysága és a kialakult 

autoimmun mellékhatások között.  

 

6.4. A klinikai markerek vizsgálata 
Vizsgálatunk legfőbb céljaként olyan potenciális biomarkereket kerestünk, melyek összefüggésbe 

hozhatók a terápia várható hatékonyságával. Elsősorban olyan paramétereket vettünk számításba, 

amelyek a napi klinikai gyakorlatban könnyen elérhetők, és amelyek alapján behatárolható azoknak a 

betegeknek a köre, akik várhatóan profitálnak az ipilimumabterápiából. 

Első lépésként a betegek és a primer tumor klinikai jellemzőit vizsgáltuk meg. Egy 2015-ben megjelent 

tanulmány az ECOG-státuszt és az áttéttel érintett szervek számát független prognosztikus faktornak 

találta a teljes túlélés vonatkozásában (152). A betegjellemzők közül az ECOG-státusz és a 

metasztatikusan érintett szervek száma egyváltozós vizsgálatunkban negatívan befolyásolta a 

túlélést, ugyanakkor egyik tényező esetében sem találtunk összefüggést a terápiás válasszal. A 

metasztatikus szervek száma és az LDH-érték közötti korreláció a nagyobb tumorterheléssel és az 

LDH-érték ismert prognosztikai szerepével magyarázható. 

Az AJCC-stádium vonatkozásában, bár más vizsgálatokban erős korrelációt mutatott a túléléssel (153, 

154), a jelen vizsgálatban csak határérték-szignifikanciát tudtunk kimutatni egyváltozós analízissel.  

Meglepő módon az agyi áttét jelenléte sem mutatott szignifikáns összefüggést a túléléssel. Ezt 

egyrészt azzal magyarázzuk, hogy a cerebrális metasztázisban szenvedő betegek közül kevesen voltak 

alkalmasak immunterápiára (6 beteg), másrészt a teljes kezelt betegcsoport háromnegyede 

kiterjedten disszeminált (53% M1c, 21% M1b) volt a terápia megkezdésekor. 

Vizsgálatunkban a primer tumor jellegzetességei (T-stádium, lokalizáció, a tumorinfiltráló limfociták 

jelenléte) nem mutattak összefüggést a terápia hatékonyságával. Bár mind a BRAF-, mind az NRAS-

mutáció jelenléte negatív prognosztikus faktornak bizonyult melanomában (26, 27), vizsgálatunkban 

a mutációs státusz nem befolyásolta az ipilimumabterápiában részesülő betegek túlélését, hasonlóan 

más vizsgálatok eredményeihez (132, 143). Az NRAS-mutáns betegeknél mért szignifikánsan 
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magasabb LDH-szint lehetséges, hogy a mutáció negatív prognosztikus értékével függ össze, bár 

hasonló megállapítást nem találtunk a szakirodalomban. 

Az elmúlt évtizedben világossá vált, hogy a tumor körüli inflammáció egyes daganattípusok esetén 

hatással lehet a túlélésre (155–157). A vérsüllyedés (ESR, erythrocyte sedimentation rate) értéke az 

inflammáció fontos markere. Kelderman 166, ipilimumabbal kezelt beteg esetében az emelkedett 

LDH mellett az emelkedett vérsüllyedést találta a túlélés negatív prediktorának. Vizsgálatunkban az 

emelkedett ESR negatívan befolyásolta mind a tumormentes, mind a teljes túlélést egyváltozós 

analízisben. Különbséget találtunk a terápiás válasz vonatkozásában is: a 24 hónapos kontrollvizsgálat 

időpontjában a progrediáló betegek ESR-értékeit szignifikánsan magasabbnak mértük a stabil 

állapotú vagy regressziót mutató betegek értékeihez képest. 

A szisztémás gyulladás a szolubilis faktorok mellett az immunsejtek számának és funkciójának 

megváltozását is maga után vonja. Azt feltételezik, hogy a tumor mikrokörnyezetére, amely 

meghatározó szerepet játszik az immunterápiára adott válasz minőségében, jelentős befolyást 

gyakorolnak a neutrofil limfociták. A magas neutrofilszám szisztémás inflammációt von maga után, 

amely elősegítheti a tumor növekedését (158, 159). Több kutatásban a magas kiindulási 

neutrofilszámot független negatív prognosztikus faktornak találták a túlélés vonatkozásában (146, 

160); a jelen vizsgálatban ezt nem tudtuk megerősíteni. 

Az emelkedett kiindulási limfocitaszám és a túlélés között is pozitív összefüggést írtak le néhány 

vizsgálatban ipilimumabbal kezelt melanomás betegeknél (132, 161), valamint a terápia megkezdését 

követő hatodik-nyolcadik héten mért limfocitaszám-emelkedés is több vizsgálatban korrelált a 

hosszabb túléléssel (128, 129, 132, 141, 144). A kiindulási abszolút limfocitaszám és neutrofilszám 

hányadosaként létrehozott NLR magas értéke számos daganattípus esetén rosszabb életkilátásokkal 

korrelál (156, 157). 

Vizsgálatunkban a magas NLR-érték (>4) szignifikánsan összefüggött a rövidebb túléléssel egyváltozós 

vizsgálatban, a korrelációt azonban multivariációs analízisben nem tudtuk megerősítni, ellentétben 

több korábbi közleménnyel, melyek erős kapcsolatot állapítottak meg az NLR és a túlélés között (146, 

147, 151, 162). 

Az utóbbi években felmerült az eozinofil granulociták mint effektor sejtek szerepe is a tumorrejekció 

folyamatában. Több vizsgálatban leírták az eozinofilek számának ipilimumabterápia indukálta 

növekedését, mint a hosszabb túlélés indikátorát (145, 163), egy 2016-os vizsgálat pedig a kiindulási 

magas eozinofilszámot is kapcsolatba tudta hozni a megnövekedett túlélési idővel (164). A fentiekkel 

ellentétben, a jelen vizsgálatban negatív korrelációt észleltünk a kiindulási AEC- és ELR-érték nagysága 
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és a korai terápiás válasz között, egyváltozós analízisben pedig az emelkedett AEC és ELR a túlélés 

negatív prediktorának bizonyult. 

A keringésbe kerülő LDH enzim legfontosabb forrásai a nagy glükóz-anyagcseréjű szövetek, így az 

izom, a máj, az idegszövet és a vörösvértestek mellett a tumorszövet is.  A nagy tumortömeg és a 

felgyorsult sejtlebomlás a szérum LDH-szintjének emelkedését eredményezi, amely a IV-es stádiumú 

melanoma jól ismert negatív prognosztikus faktora (22).  

Bár a két III-as fázisú vizsgálat, amelynek alapján mind az FDA, mind az EMA törzskönyvezte az 

ipilimumabot (112, 113) nem talált a terápia eredményessége és a kiindulási LDH-érték között 

korrelációt, utóbb több vizsgálatban szignifikáns összefüggés igazolódott mind a terápiás válasz (132, 

147), mind a rövidebb túlélés és az emelkedett kiindulási LDH-érték között ipilimumabterápiával 

kezelt melanomás betegeknél (142, 144, 145, 147, 152).  

Vizsgálatunkban a terápiás válasz tekintetében, bár az LDH-érték a kiinduláskor és később is minden 

időpontban magasabb volt a progrediáló betegek csoportjában, szignifikáns különbség nem 

igazolódott. Ugyanakkor a normálérték másfélszeresét meghaladó LDH volt az egyetlen biomarker, 

amely mind egyváltozós, mind multivariációs analízisben a túlélés független és erős negatív 

prediktorának bizonyult, három és félszeresre növelve a halál rizikóját. Az a tény, hogy az egy- és 

kétéves túlélés az alacsonyabb LDH-értéket mutató betegeknél 54%, illetve 42% volt, míg a felső határ 

másfélszeresét meghaladó csoportban már az egyéves túlélés is 0%, azt bizonyítja, hogy a nagy 

tumortömeggel és jelentősen emelkedett LDH-val bíró betegek hosszú távon egyáltalán nem 

profitálnak a terápiából. 

 

6.5. A tumorinfiltráló immunsejtek vizsgálata 
A daganatokat infiltráló gazdaszervezeti sejtek specifikus markerekkel való feltérképezése során 

kiderült, hogy ezek igen vegyes összetételűek, B- és T-sejtek különböző alpopulációi mellett 

makrofágokat és egyéb antigénprezentáló sejteket tartalmaznak. A daganat növekedésének, 

inváziójának és áttétképzésének kedvező feltételeket biztosító, tumorhoz társult gyulladásban 

szerepet játszó tumorasszociált makrofágok, hízósejtek és neutrofil granulociták esetében a 

daganatprogressziót serkentő hatások dominálnak, másrészt viszont a hatékony adaptív 

immunválaszban kulcsszerepet játszó T-limfocita-alcsoportok és antigénprezentáló dendritikus sejtek 

infiltrációja általában kedvező prognózissal jár együtt. Saját kutatócsoportunk vizsgálatai alapján 

primer melanomában a CD25 és CD134 aktivációs markereket expresszáló T-limfociták magas 
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peritumorális denzitása kedvező prognózissal járt együtt, csakúgy, mint a B-limfociták, illetve a 

dendritikus sejtek fokozott infiltrációja (45, 51, 55). 

Jelen vizsgálatunkban a CD4+, CD8+ és CD45RO+ T-sejtek, a CD20+ B-sejtek, CD134, CD137 vagy PD-

1 aktivációs markert expresszáló limfociták, FOXP3+ regulátor T-sejtek, NKp46+ NK-sejtek, CD68+ 

makrofágok és CD16-ot (Fcy receptor III) expresszáló sejtek denzitását mértük ipilimumabterápiában 

részesülő betegek kezelés előtti tumormintáiban. Összefüggést kerestünk az egyes sejttípusok 

denzitásértékei, valamint a mintavételt követő immunterápia eredményessége – a terápiára adott 

válasz és a teljes túlélés – között. Annak érdekében, hogy minimalizáljuk az immunológiai 

mikrokörnyezet megváltozásának esélyét a sebészi beavatkozás és az ipilimumabterápia között eltelt 

időben, kizárólag olyan betegek mintáit vizsgáltuk, akiknél a sebészi beavatkozás és az 

ipilimumabterápia megkezdése között nem telt el egy évnél hosszabb idő. 

Mivel a tumorszövet bizonyos fokú heterogenitása egy páciens különböző tumormintái között, sőt 

egy tumormintán belül is előfordulhat, nem biopsziák anyagait, hanem sebészi úton eltávolított teljes 

szövetmintákat vizsgáltunk, és amely esetekben erre lehetőség volt, egy betegtől több különböző 

áttét elemzését is elvégeztük. 

Tudomásunk szerint ez az első olyan feldolgozás, amelyben klinikai vizsgálaton kívül, a mindennapi 

gyakorlatban ipilimumabterápiában részesített betegek tumormintáinak immunsejtdenzitását 

vizsgálták a terápiára adott klinikai válasz függvényében. Vizsgálatunk összefüggést igazolt számos 

infiltráló immunsejt intratumorális denzitása valamint a terápiára adott válasz és a túlélés között. 

A nyirokcsomó-metasztázisokban a CD4+ és CD8+ T-limfociták, a FOXP3+ limfociták, a CD134 

aktivációs markert hordozó sejtek, valamint a CD20+ B-sejtek és NKp46+ NK-sejtek mennyiségét 

szignifikánsan nagyobbnak találtuk a kezelésre reagáló betegekben; a legnagyobb differenciát a 

FOXP3 marker esetén mértük. A CD45RO+, PD-1+, CD16+ és CD68+ immunsejtek intratumorális 

denzitása vizsgálatunkban csak a túléléssel mutatott szignifikáns összefüggést, a terápiára adott 

válasz vonatkozásában nem tudtunk összefüggést igazolni. A kután/szubkután metasztázisokat 

vizsgálva csak a CD16+ és CD68+ immunsejtek denzitásértékei mutattak a terápiás válasszal és a 

túléléssel szignifikáns összefüggést. 

A vizsgált infiltráló immunsejtek közül egyesek, mint a CD8+ T-limfociták és a CD20+ B-limfociták 

sűrűsége korábbi vizsgálatokban prognosztikus értékűnek bizonyult melanomametasztázisok 

(többségében bőr- és nyirokcsomóáttétek) esetén, míg a FOXP3+ sejtek vonatkozásában korábban 

nem sikerült összefüggést kimutatni az infiltráció erőssége és a túlélés között (165). 



46 
 

Eredményeink alapján tehát összefüggés feltételezhető a tumorinfiltráló T-sejtek jelenléte és az 

ipilimumab immunterápia hatásossága között, megerősítve azt a hipotézist, hogy a különböző 

immunterápiás megközelítések vonatkozásában különbség lehet a T-sejtekkel sűrűn infiltrált és a 

nem infiltrált tumorok között abban a tekintetben, hogy az immunszuppresszió feloldása révén a T-

sejtekben gazdag tumorral bíró betegek többet profitálhatnak a terápiából (166). Ezt az elméletet 

támasztja alá az a tény is, hogy korábban már számos más daganattípus esetén igazolták az 

összefüggést a betegség kedvező kimenetele és az immunaktivitással kapcsolatos gének fokozott 

expressziója között immunellenőrzőpont-gátló terápia során (138, 167, 168). 

A CD8+ sejtek denzitása a betegek metasztázisainak a kezelést megelőző mintáiban összefüggést 

mutatott a terápiás válasszal pembrolizumabterápia során (169), ugyanakkor nem sikerült ugyanezt 

igazolni más PD-1/PD-L1 gátló ágensek, illetve CTLA-4-blokkoló antitestek esetén (137, 167, 170, 

171). Felmerül a lehetőség, hogy a T-sejtek denzitása azért nem bizonyult prediktív tényezőnek egyes 

vizsgálatokban, mert különböző daganattípusok különböző lokalizációból származó mintáit együtt 

elemezték. Vizsgálatunkban szignifikáns különbséget találtunk a nyirokcsomóáttétek és a 

kután/szubkután metasztázisok immunsejtsűrűsége között, kettő kivételével (CD68+ makrofágok és 

NKp64+ NK-sejtek) minden immunsejttípus vonatkozásában, ami alátámasztja azt a feltételezést, 

hogy különböző lokalizációjú metasztázisok együttes vizsgálata valószínűleg nem optimális a 

kezelésre reagálók és nem reagálók közötti különbségek feltárására. 

Vizsgálatunkban a nyirokcsomóáttéteket infiltráló FOXP3+ sejtek denzitása bizonyult a legerősebb 

prediktív faktornak a terápiára adott válasz vonatkozásában. Hasonló összefüggést egy korábbi 

vizsgálatban is leírtak; a FOXP3- és IDO-expresszió korrelációt mutatott az ipilimumabterápia 

hatásosságával (137). Az immunszuppresszív mechanizmusok "upregulációja" a tumorban az 

immunológiai szempontból aktív mikrokörnyezet velejárója lehet, negatív visszacsatolási 

mechanizmusként szolgálva. Spranger és mtsai összefüggést állapítottak meg az IDO, FOXP3 és a PD-

L1 expressziója között, valamint utóbbiak és a CD8+ T-limfociták mennyisége között 

melanomaáttétekben, és egérmodellen bizonyították, hogy a gátló mechanizmusok irányítása a CD8+ 

sejtekhez köthető (172). A FOXP3+ sejtek, a CD8+ és CD45RO+ T-limfociták denzitásértékei 

vizsgálatunkban is szignifikáns korrelációt mutattak egymással. Feltételezhető, hogy a T-sejtben 

gazdag tumorokban szimultán jelen levő szuppresszív mechanizmusok tehetők felelőssé a T-sejtek 

antitumorális hatásának gátlásáért, így azok a terápiás stratégiák, mint a checkpoint inhibitorok, 

melyek a blokkoló mechanizmusok feloldására irányulnak, hatásosak lehetnek ezekben az esetekben. 
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A közelmúltban napvilágot látott kutatások eredményei felvetették a lehetőségét, hogy a CTLA-4-

inhibitor terápia hatásmechanizmusa az intratumorális regulátor T-sejtek ADCC (antitestfüggő sejtes 

citotoxicitás) általi depléciója az Fcy-receptorokat expresszáló monociták/makrofágok segítségével 

(173–176). Ezt támasztja alá az a megállapítás is, hogy az ipilimumabterápiában részesülő melanomás 

betegek metasztázisainak kezelés előtti mintáiban a CD16+ és CD68+ sejtek denzitását magasabbnak 

mérték a responderek mintáiban, mint a nonresponderekében (176). Eredményeink részben 

alátámasztják a fenti vizsgálatok megállapításait, bár szignifikáns összefüggést a CD16+ és CD68+ 

sejtek denzitása és a terápiás válasz között csak a kután/szubkután áttétek esetében sikerült igazolni, 

míg a nyirokcsomóáttéteknél nem elsősorban a klinikai válasz, hanem a túlélés vonatkozásában 

találtunk szignifikáns korrelációt. A FOXP3+ sejtek denzitása és a terápiás válasz között észlelt 

összefüggés (137 és a jelen vizsgálat) arra enged következtetni, hogy az ipilimumab 

hatásmechanizmusában szerepe lehet a regulátor T-sejtek CD16+ effektor sejtek által közvetített 

számcsökkenésének is. Ugyancsak megfigyeltük a másik ADCC-effektor immunsejttípus, az NK-sejtek 

magasabb számát is a responderek mintáiban, minthogy azonban ennek a sejttípusnak a denzitása 

összességében minden mintában igen alacsony volt, az NK-sejtek biológiai jelentőségének szerepe a 

hatásmechanizmusban bizonytalan. 

 

6.6. A kutatás korlátai és értéke 
Az immunsejtek vizsgálata során lehetőségeinket korlátozta az immunhisztokémiai vizsgálatra 

alkalmas, minden feltételnek megfelelő szövetminták korlátozott elérhetősége. 

Klinikai marker vizsgálatunkban, bár a betegek csaknem fele a progressziót követően egyéb 

szisztémás kezelésekben is részesült, túlnyomó többségük még a BRAF-gátlók és a PD-1-inhibitorok 

bevezetését megelőzően részesült kezelésben, ezért a progressziót követően mindössze 26%-uk 

kapott olyan szisztémás kezelést, amely az evidenciák alapján befolyásolhatja a túlélést. 

A vizsgálat értékét növeli, hogy tudomásunk szerint kutatócsoportunk a legnagyobb betegcsoport 

adatait dolgozta fel, akik Magyarországon klinikai vizsgálaton kívül ipilimumabterápiában részesültek.  

Kontrollcsoport hiányában és annak ismeretében, hogy bár a kiindulási magas LDH-érték 

szignifikánsan negatívan befolyásolta a túlélést, a terápiás válasz vonatkozásában csak azonos irányú 

nem szignifikáns trendet észleltünk, vizsgálatunk alapján nem lehet biztosan kijelenteni, hogy a 

kiindulási LDH-érték csak prognosztikus marker, vagy pedig a terápia prediktív markere-e is egyben. 

Az újabb terápiás modalitások előretörése és az ipilimumab többedvonalba szorulása miatt 

ugyanakkor nem valószínű, hogy a közeljövőben lehetőség lesz prospektív vizsgálatok végzésére, 
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noha a  gyógyszer kombinációban első vonalban,  monoterápiaként pedig másodvonalban, illetve az 

USA-ban  adjuváns indikációban jelenleg is törzskönyvezett.  

Eredményeink alapján a kiindulási LDH-érték vizsgálata segítséget nyújthat a terápiás döntés 

meghozásában, különös tekintettel arra, hogy az ipilimumabterápiának validált prediktív markere 

jelenleg még nem létezik, a metasztázist infiltráló immunsejtek összetételének vizsgálata pedig, 

összevetve a terápia eredményességével, közelebb hoz az immunterápia bonyolult 

patomechanizmusának megértéséhez. 

  



49 
 

7. KÖVETKEZTETÉSEK 
 

 

 

1. A terápia effektivitását mutató faktorok, a válaszadási arány, a legjobb terápiás válasz, a 

betegségkontroll-ráta, a progressziómentes és a teljes túlélés értékei a klinikai gyakorlatban 

korreláltak a klinikai vizsgálatok korábban közölt eredményeivel. 

2. Az ipilimumabterápia által kiváltott mellékhatások százalékos aránya és súlyossága ugyancsak 

korrelált a klinikai vizsgálatokban közölt adatokkal. A kialakult autoimmun mellékhatások sem a 

vizsgált klinikai markerekkel, sem a terápia eredményességével nem mutattak összefüggést. 

3. Az ECOG-státusz, az áttéttel érintett szervek száma, a vérsüllyedés, az abszolút eozinofilszám, az 

eozinofil/limfocita arány és a neutrofil/limfocita arány egyváltozós analízisben szignifikáns 

összefüggést mutatott a túléléssel. Az emelkedett kiindulási LDH-érték mindkét vizsgálatunkban 

többváltozós analízissel is a túlélés független prediktorának bizonyult. 

4. A FOXP3+ sejtek, a CD4+, CD8+, CD134+ T-limfociták, a CD20+ B-sejtek és az NKp46+ NK-sejtek 

emelkedett száma az áttétes melanomában szenvedő betegek kezelés előtti nyirokcsomó-

metasztázisaiban, csakúgy, mint a nagyszámú CD16+ sejt és CD68+ makrofág a kután/szubkután 

metasztázisokban szignifikáns összefüggést mutatott a terápia hatékonyságával. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

 

 

Az immunellenőrző pontok monoklonális antitestekkel történő blokkolása a metasztatikus melanoma 

terápiájának egyik legfontosabb stratégiájává vált az elmúlt években. Az ipilimumab az első olyan 

terápia, amely statisztikailag igazolhatóan meghosszabbította az előrehaladott melanomában 

szenvedő betegek életét. Monoterápiaként ma már csak másodvonalban ajánlott, kombinációban 

első vonalban alkalmazva viszont hosszabb túlélést biztosít a betegeknek a monoterápiáknál, 

megnövekedett toxicitás árán. Az ipilimumab alkalmazásának legfőbb korlátja jelenleg az, hogy míg a 

terápiából csak a betegek egy relatíve kis hányada profitál, a súlyos, gyakran életveszélyes 

mellékhatásoknak minden beteg ki van téve.   

Vizsgálataink célja az ipilimumab biztonságosságának és hatásosságának elemzése volt a klinikai 

gyakorlatban, valamint olyan prediktív markerek keresése, amelyekkel előre meghatározható a 

betegeknek az a csoportja, akiknél a terápia várhatóan hatásos lehet. 

Az első vizsgálatban a centrumunkban 2010 és 2015 között ipilimumabterápiában részesült 47 beteg 

kórlefolyását elemezve elsősorban olyan markereket kerestünk, amelyek a napi klinikai gyakorlatban 

könnyen elérhetők. Összefüggést kerestünk a betegek klinikai paraméterei, a primer tumor 

jellegzetességei, a szérum-LDH, a vérsüllyedés, az abszolút eozinofil-, limfocita- és neutrofilsejtszám, 

a neutrofil/limfocita és az eozinofil/limfocita arány, a toxicitás és a terápia hatásossága (válaszadási 

arány, progressziómentes és teljes túlélés) között univariációs és multivariációs analízisek 

segítségével. Objektív választ az immunterápiára a betegek 17%-ánál tapasztaltunk, a 

betegségkontroll-ráta a kezelés megkezdését követő 24. héten 40% volt. A medián 

progressziómentes túlélést 2,7 hónapnak, a teljes túlélést 9,8 hónapnak mértük 10 hónapos medián 

követési idő mellett, az 1 éves túlélési ráta 40%, a 2 éves 28% volt.  

Egyváltozós analízist használva korrelációt észleltünk a betegek ECOG-státusza, az érintett szervek 

száma, a vérsüllyedés, az eozinofilszám, az eozinofil/limfocita arány, a neutrofil/limfocita arány és a 

túlélés között, az egyetlen olyan markernek azonban, amely mind univariációs, mind multivariációs 

vizsgálatban erős összefüggést mutatott a betegség kimenetelével, az emelkedett kiindulási szérum-

LDH-értéket találtuk. A gyógyszer okozta toxicitás előfordulása sem a terápia hatásosságával, sem a 

vizsgált egyéb paraméterekkel nem mutatott összefüggést. 
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Második vizsgálatunkban 30, metasztatikus melanomában szenvedő, ipilimumabterápiában 

részesülő beteg összesen 86 kezelés előtti szövettani mintáját elemeztük, 52 nyirokcsomó- és 34 

kután/szubkután metasztázist. Tizenegy antitestet tartalmazó immunpanel segítségével vizsgáltuk a 

különböző immunsejttípusok intratumorális denzitását és ennek összefüggését a terápiás válasszal, 

illetve a túléléssel. Mivel csaknem minden marker esetén közel kétszeres medián sejtsűrűséget 

mértünk a nyirokcsomó-metasztázisokban a kután/szubkután áttétekhez képest, a két csoportot 

külön is vizsgáltuk. A responderek nyirokcsomó-metasztázisaiban a vizsgált immunsejtek magasabb 

prevalenciáját észleltük, különösen a FOXP3+ és CD8+ limfociták esetében. A kután/szubkután 

metasztázisoknál szignifikáns különbséget csak a CD16+ és a CD68+ sejtek esetén tapasztaltunk a 

terápiára adott válasz vonatkozásában. A túléléssel való összefüggést vizsgálva hasonló különbséget 

találtunk a legtöbb vizsgált immunsejttípus esetén a nyirokcsomó-metasztázisokban, míg a 

bőráttétek mintáiban csak a CD16+ és a CD68+ sejtek magasabb denzitása korrelált a hosszabb 

túléléssel. 

Eredményeink alapján feltételezhető, hogy az immunológiailag aktív mikrokörnyezet szignifikánsan 

befolyásolja mind a tumor elleni immunterápiára adott választ, mind pedig a túlélést. A terápiára 

adott válasz legfontosabb klinikai prediktív markerének a terápia megkezdése előtt mért szérum-LDH-

értéket találtuk. 
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10. TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK 
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1. ábra: Kaplan–Meier túlélési 
görbék a ECOG státusz (a), az 
áttétes szervek száma (b), 
vérsüllyedés (c), abszolút 
eozinofilszám (d), 
neutrofil/limfocita arány (e), 
eozinofil/limfocita arány (f), LDH-
érték (g) alapján 
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2. ábra: A CD4+, CD8+, 
CD45RO+, FOX3+, CD134+, 
CD137+, PD-1+, CD20+, NKp46+, 
CD16+, CD68+ sejtek 
immunhisztokémiai jelölése a 
melanomaáttétekben 
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3. ábra: Az immunsejtek sűrűsége az ipilimumabterápiában részesült betegek kezelés előtti nyirokcsomó- és kután/szubkután metasztázisiban (boxplot 
diagramm). A dobozok alsó és felső élei a 25-ös és 75-ös percentiliseket, a horizontális vonalak a mediánértéket, a pálcikák alsó és felső pontjai a 
maximum- és a minimumértékeket mutatják  
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4. ábra: Az egyes immunsejttípusok sűrűsége az ipilimumabterápiában részesült páciensek kezelés előtti nyirokcsomó-mintáiban: responderek (n=7) és 
non-responderek (n=12).  A pontdiagramm egyes értékei az egyes betegek átlagos denzitásértékeit, a horizontális vonalak a mediánértéket jelölik 
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a 

 
b 

 
5. ábra: Az ipilimumabterápiában részesülő betegek Kaplan–Meier-görbéi az immunsejtek átlagos 
sűrűségének vonatkozásában nyirokcsomóáttétek (a) és kután/szubkután áttétek esetén (b) 
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1. táblázat. A betegek főbb klinikai jellemzői 

Klinikai paraméter Érték 

Kezelt betegek száma 47 

Életkor, év – medián (tartomány) 57 (26–83)  

Nem, n (%) 
Férfi 
Nő 

 
27 (57) 
20 (43) 

Primer tumor stádiuma, n (%) 
T1-T2 
T3-T4 
Ismeretlen 

 
15 (32) 
25 (53) 
  7 (15) 

Tumor kiindulási helye, n (%) 
Bőr 
Uveális 
Nyálkahártya 

 
44 (94) 
2 (4) 
1 (2) 

TIL jelenléte a primer tumorban, n (%) 
Jelen van 
Hiányzik 
Ismeretlen  

 
19 (41) 
18 (38) 
10 (21) 

Mutációs státusz, n (%) 
BRAF+NRAS- 
BRAF-NRAS+ 
BRAF-NRAS- 
Ismeretlen 

 
18 (38) 
8 (17) 
13 (28) 
8 (17) 

ECOG-státusz, n (%) 
0 
1 
2 

 
35 (75) 
12 (25) 
0 

AJCC-stádium, n (%) 
III (irreszekábilis) 
IV M1a 
IV M1b 
IV M1c 

 
6 (13) 
6 (13) 
10 (21) 
25 (53) 

Agyi áttét, n (%) 
Jelen van  
Nincs 

 
6 (13) 
41 (87) 

Előző terápiák száma, n (%) 
1 
≥2 

 
19 (40) 
28 (60) 
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Kiindulási LDH-érték, n (%) 
≤1,5× normál felső határa 
>1,5× normál felső határa 
Ismeretlen 

 
35 (75) 
11 (23) 
1 (2) 

Metasztatikus szervek száma, n (%) 
<3 
≥3 

 
034 (72) 
13 (28) 

Ipilimumabciklusok száma, n (%) 
1 
2 
3 
4 

 
4 (8) 
2 (4) 
6 (13) 
35 (75) 

Ipilimumabterápiát követő kezelés 
BRAF-inhibitor 
PD-1-inhibitor 
ipilimumab-reindukció 
citotoxikus 
nem történt további kezelés 

 
6 (13) 
6 (13) 
3 (6) 
18 (38) 
24 (51) 
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2. táblázat. Terápiás válasz és túlélés ipilimabterápiát követően 
 
 
 
  

Legjobb terápiás válasz (42 beteg) 
Komplett válasz 
Parciális válasz 
Stabil betegség 
Progresszió 

 
5 (12%) 
2 (5%) 
10 (24%) 
25 (60%) 

Legjobb terápiás válasz ráta 17% 

Betegségkontroll-ráta 40% 

PFS, hónap – medián (95% CI) 2,7 (0,1–5,4) 

OS, hónap – medián (95% CI) 
6 hónapos OS 
12 hónapos OS 
24 hónapos OS 

9,8 (4,7–14,9) 
70% 
40% 
28% 
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3. táblázat. Autoimmun mellékhatások 
 

 

Mellékhatás Összes, n (%) Grade 3-5, n (%) 

Összes 19 (40) 6 (13) 

Bőrgyógyászati 
Viszketés 
Bőrkiütés 
Vitiligo 

 
1 (2) 
15 (32) 
1 (2) 

 
0 
0 
0 

Gasztrointesztinális 
Diarrhoea 
Colitis 

 
 
4 (9) 
2 (4) 

 
 
0 
2 (4) 

Endokrin 
Hypophysitis 

 
2 (4) 

 
2 (4) 

Hepatikus 6 (13) 0 

Egyéb 
Nephritis 
Uveitis 

 
2 (4) 
1 (2) 

 
2 (4) 
1 (2) 
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4. táblázat. A folyamatos változók értékeinek összehasonlítása progrediáló (PD) és nem progrediáló 
(DC) betegeknél 

 

 12. hét 16. hét 24. hét 

 DC  PD  p-érték DC  PD  p-érték DC  PD  p-érték 

LDH (U/L) 479 514 0,8831 463 535 0,4203 354 530 0,1677 

ESR (mm/h) 30 45 0,1079 29 45 0,0532 18 46 0,0059 

ANC (G/L) 4,2 4,6 0,6981 4,3 4,4 1,0000 3,7 4,7 0,2455 

AEC (G/L) 0,08 0,16 0,0042 0,09 0,16 0,0299 0,08 0,12 0,1180 

ALC (G/L) 1,2 1,16 0,9042 1,18 1,16 0,9214 1,17 1,25 0,5574 

NLR 2,7 3,3 0,7789 2,8 4,0 0,6213 3,0 5,8 0,5105 

ELR 0,08 0,18 0,0066 0,09 0,19 0,0257 0,09 0,15 0,1677 
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5. táblázat. A klinikai paraméterek kiindulási értékeinek összefüggése a túléléssel, egyváltozós analízis 
(log-rank teszt) 

 
 

 Hazard ratio 95% CI p-érték 

ECOG-státusz >0 2,898 1,427–5,886 0,0153 

Áttétes szervek száma ≥3 2,555 1,265–5,159 0,0300 

ESR>1×ULN 2,367 1,884–4,716 0,0084 

AEC>0,1 G/L 2,304 1,142–4,648 0,0193 

NLR≥4 1,970 1,035–3,750 0,0475 

ELR>0,1 6,105 1,302–25,628 0,0401 

LDH>1,5×ULN 6,565 2,695–15,996 0,0029 

 
 
 
  



75 
 

6. táblázat. A klinikai paraméterek kiindulási értékeinek összefüggése a túléléssel, többváltozós 
analízis (Cox-regesszió) 

 
 

Klinikai paraméterek Hazard ratio 95% CI p-érték 

ECOG-státusz 1,653 0,644–4,240 0,2954 

LDH 3,554 1,225–10,306 0,0190 

AEC 1,507 0,578–3,924 0,4000 

ESR 1,544 0,609–3,912 0,3590 
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7. táblázat. A betegek és a minták klinikai paraméterei 

 

 Responderek 
(n=13)a 

Non-responderek 
(n=17)a 

p-érték 

Életkor – év, medián (tartomány) 67 (51–78) 53 (30–66) 0,0000b 

Nem – n (%)    

   nő 5 (38) 8 (47) NSc 

   férfi  8 (62) 9 (63)  

Betegségstádium – n (%)   NSc 

   III N3 1 (8) 0 (0)  

   IV M1a 4 (31) 2 (12)  

   IV M1b 3 (23) 5 (29)  

   IV M1c 5 (38) 10 (59)  

Metasztatikus szervek száma   NSc 

   1-2 8 (62) 14 (82)  

   >2 5 (38) 3 (18)  

ECOG-státusz   NSc 

   0 10 (77) 10 (59)  

   1 3 (23) 5 (29)  

   2 0 (0) 2 (12)  

LDH   NSc 

   Normál 10 (77) 8 (47)  

   >Normál felső határa 3 (23) 9 (53)  

BRAF V600 mutáció   NSc 

   Jelen van 5 (38) 3 (18)  

   Hiányzik 4 (31) 6 (35)  

   Ismeretlen 4 (31) 8 (47)  

Progressziómenets túlélés – 
hónap, medián (tartomány) 

9 (6–57) 2 (1–5) 0,0000b 

Teljes túlélés – hónap, medián 
(tartomány) 

30 (10–61) 7 (2–30) 0,0000b 

Összes vizsgált minta 34 52 NSc 

   nyirokcsomó-metasztázis 20 32  

   kután/sc. metasztázis 14 20  

aRespondernek értékeltük azokat a betegeket, akiknél a legjobb terápiás válasz komplett vagy 
parciális remisszió vagy legalább 6 hónapig tartó stabil betegség volt. bMann–Whitney-teszt, c2-
teszt  
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8. táblázat. A terápiás válasz és a metasztázisokat infiltráló immunsejtek sűrűségének kapcsolataa 

 

 Nyirokcsomó-metasztázis  

(betegszám: 19) 

Kután/sc. metasztázis  

(betegszám: 19) 

Összes metasztázis  

(betegszám: 30) 

Immunsejtmarker Resp. 

n=7 

Non-resp. 

n=12 

p-érték Resp. 

n=9 

Non-resp. 

n=10 

p-érték Resp. 

n=13 

Non-resp. 

n=17 

p-érték 

CD4 6 (86) 4 (33) 0,0274 5 (56) 5 (50) 0,8087 8 (62) 9 (53) 0,6377 

CD8 6 (86) 3 (25) 0,0106 4 (44) 5 (50) 0,8087 8 (62) 5 (29) 0,0785 

CD45RO 6 (86) 6 (50) 0,1195 6 (67) 4 (40) 0,2451 7 (54) 5 (29) 0,1758 

CD20 6 (86) 4 (33) 0,0274 3 (33) 5 (50) 0,4625 6 (46) 4 (24) 0,1927 

CD134 5 (71) 3 (25) 0,0480 5 (56) 4 (40) 0,4977 8 (62) 5 (29) 0,0785 

CD137 5 (71) 2 (17) 0,0170 4 (44) 5 (50) 0,8087 7 (54) 7 (41) 0,4906 

FOXP3 6 (86) 1 (8) 0,0009 5 (56) 5 (50) 0,8087 7 (54) 3 (18) 0,0371 

PD-1 5 (71) 5 (42) 0,2101 3 (33) 6 (60) 0,1775 6 (46) 8 (47) 0,9607 

CD16 5 (71) 6 (50) 0,3615 7 (78) 3 (30) 0,0373 8 (62) 6 (35) 0,1533 

CD68 4 (57) 5 (42) 0,5146 8 (89) 3 (30) 0,0094 11 (85) 8 (47) 0,0344 

NKp46b 6 (86) 4 (33) 0,0274 4 (50) 3 (30) 0,1353 10 (83) 7 (41) 0,0232 
 

aA szignifikánsan magas immusejtsűrűséget mutató metasztázissal bíró betegek számát adtuk meg (%). bEgy nyirokcsomó-metasztázis nem volt 
vizsgálható. Resp.: responder, Non-resp.: non-responder 
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9. táblázat. Ipilimumab immunterápiával kapcsolatos klinikai vizsgálatok effektivitási és 
biztonságossági paraméterei  

 

Vizsgálat Betegszám 
(n) 

ORR 
(%) 

DCR 
(%) 

PFS 
(hó) 

OS 
(hó) 

1 éves 
túlélés 

(%) 

2 éves 
túlélés 

(%) 

Gr 3-4 
autoimmun 
mellékhatás 

(%) 
Hodi (112) 131 10,9 28,5 2,8 10,1 45,6 23,5 11,5 
Ku (128) 53 12 41 2,6 7,2 n.a. n.a. 29 

Wilgenhof (141) 50 10,4 55 n.a. 7 45,2 28,8 18 
Kelderman (142) 230 17 35 2,9 7,5 37,8 22,9 16 
Simeone (132) 26 26 38 n.a. 9,6 46 22 n.a. 
Ascierto (143) 833 13 34 3,7 7,2 35 20 12 

DiGiacomo (144) 27 11 29,6 n.a. 9 34,8 23,5 18 
Ferrucci (146) 187 8,5 27,5 3,1 5 n.a. n.a. 11 

Khoja (147) 183 8 31 2,8 9,6 n.a. n.a. n.a. 
OOI  47 17 40 2,7 9,8 40 28 13 

(n.a.= hiányzó adat) 
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