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Figure?3   Emerging Hallmarks and Enabling Characteristics  An increasing body of research suggests that two additional hallmarks 

of cancer are involved in the pathogenesis of some and perhaps all cancers. One involves the capability to modify, or ... 



Regionális nyirokcsomó 

T sejt 

Antigénfelismerő sejt 





TIL density as predictive factor 

 

 

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

 

 

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



CD1a Dendritic cells  



CD20 - B cells 



CD4/CD8 peri- and intratumoral TIL 

CD4 CD8 CD4 



Tumor infiltráló T sejtek/limfoid sejtek 

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



Immunszuppresszió alapjai 



Immunszuppresszió alapjai 







Kirilovsky et al. Int Immunology, 2016 



Changes in CD4/CD8 ratio in HNCC upon 
Multikine therapy 

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

    

Ereződés    

nyirokér + + - 

vérér - + + 

Immunválasz    

Ineffektív effektor + +/- +/- 

Immunszuppresszíó + +/- +/- 

Matrix-interakció    

Adhézió  +  

Degradáció  +  

Migráció  +  

Intravazáció nyirokér  vérér 

Adhézió -  + 

Degradáció -  + 

Migráció +  + 

Keringés 

(kölcsönhatások) 

 

nyirokkeringés 

  

vérkeringés 

Makrofág +  + 

Leukocita -  + 

Limfocita +  + 

Trombocita -  + 

Áttét nyirokcsomó  zsigeri szerv 

Extravazáció +  + 

Matrix-interakció -  + 

Alvó állapot +  + 

Proliferáció +  + 

Érellátás ?  + 

immunválasz -  +/- 

 

? 



Lymphatic metastatic cascade 

(immune selection) 

109-11 tumor cell   PRIMARY TUMOR 

             Lymphangiogenesis 

Local Invasion           Matrix adhesion  

                  degradation 

                  migration 

Intravasation (lymphatic)     Matrix adhesion 

Subendothelial                                 degradation 

Virtual BM    migration 

Passive/active lymphatic transport    Interactions with  

          antigen-presenting cells (dendritic) 

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

Cortical arrest /extravasation    Matrix adhesion 

Virtual BM      degradation 

       migration      

LND 

Secondary growth   matrix adhesion 

102 cells                      degradation 

       migration 

LND 



Nyirok-kapilláris sajátosságai 

•Nincsen összefüggő bazális mebránja 
•Nincsen pericity borítása 
 

•Transmigrációs lehetőségek… 
 

•Markerek: 
•HA receptor (lyve1) 
•Desmoplakin 
•Podoplanin (mucin) 
•VEGFR3 
•PALE 





intravazáció 



Gégerák nyirokerei 

CD34, FVIII (vérér) 
 
Nyirokér: CD31 
 LYVE (HA rec) 
 podoplannin 

Primer tumor     regionális nyirokcsomó 



Arterio-venous shunts in the lung 

Collecting veins 

Left heart 

Systemic circulation 



Tüdőáttét képzés 

• Bármelyik rosszindulatú daganat 

Superior/inferior v. cava……. 

 

(Limfatikus disszemináció d. thoracalison  

át v. cava superiorba vezet…….)  

 



Staging: TNM rendszer 
(prognosis) 

• T= tumor size in cm or mm 

• N= involvement of regional lymph nodes 

(number: 0-x) 

• M= involvement of visceral organs 

(number: 0-x) 

Clinical TNM (imaging-based) 
Pathological TNM (objective) 



3. Ábra.         Corticalis                                Medulláris/sinusoidalis Őrszem-nyirokcsomó 
(regionalis) 



Lymphatic metastatic cascade 

(immune selection) 

109-11 tumor cell   PRIMARY TUMOR 

             Lymphangiogenesis 

Local Invasion           Matrix adhesion  

                  degradation 

                  migration 

Intravasation (lymphatic)     Matrix adhesion 

Subendothelial                                 degradation 

Virtual BM    migration 

Passive/active lymphatic transport    Interactions with  

          antigen-presenting cells (dendritic) 

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

Cortical arrest /extravasation    Matrix adhesion 

Virtual BM      degradation 

       migration      

LND 

Secondary growth   matrix adhesion 

102 cells                      degradation 

       migration 

LND 



Nyirokcsomó 

• Speciális mikrokörnyezet ECM 

• Speciális sejtösszetétel 

 

• T, B sejtek, fejlődésben 

• AG prezetáló sejtek 

 

• Monocyták/makrofágok 



CD4/CD8 ratio in SQCLC 

CD4 CD8 CD4 



Nyirokcsomó áttét TIL 



Probléma 

• Nincsen bizonyíték a LND áttét mint szervi 
áttét forrására 

• Feltétel: 

• Vénás kapilláris ereződés a LND áttétben 

• Haematogén intravazáció jelenléte 
nyirokcsomó áttétben 



Zarour HM. CCR 22:1856,2016 



Az un. Immunszignál (T-sejt) 



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

anti-CTLA4 
 
 
  anti-PD1 
anti-PDL1 



PDL1= CD274/B7H1 

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

       exon  
4-7              Exon3----2 

       IgC  IgV 





Nem működik az immunitás 

• Tumor antigén probléma 

• Antigén prezentáló sejt probléma (DC) 

• Antigén specifikus T sejt probléma 

• Tumor mikrokörnyezeti probléma: 

• VEGF termelés gyakori ok 

• PDL1 expresszió a tumoron 

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

• CTLA4 aktivitás a tumor miatt (PDL1 független…) 



Tumor PDL1+ határértékei 

• 5% alatt negatív 

 

• 25% felett + 

 

• 50% felett + 

 

• 4 különböző ivd-s IHC tesztet használva 



Check point inhibitor terápia 

• Anti-CTLA4: nincs szelekció, nincs marker 

• Anti- PD1: PDL1 fehérje expresszió? 

• Tumor sejt, vagy tumor infiltráló limfocita 

• Anti-PDL1: PDL1 fehérje expresszió? 

• Tumor sejt, vagy tumor infiltráló limfocita 

 

• Kritika: PDL1 negatív tumoros betegek is 
reagálnak: 

• TIL 

 

 









Nem működik az immunitás 

• Tumor antigén probléma 

• Antigén prezentáló sejt probléma (DC) 

• Antigén specifikus T sejt probléma 

• Tumor mikrokörnyezeti probléma: 

• VEGF termelés gyakori ok 

• PDL1 expresszió a tumoron 

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

• CTLA4 aktivitás a tumor miatt (PDL1 független…) 





Mlecnik B et al. Immunity 44:698,2016 



MSI+ CRC megoszlása a vastagbélben 







Türeci Ö et al. CCR 22:1885,2016 

Problémák: 
 
MHC-I génvesztés 
vagy 
B2mikroglobulin mutáció 
 
Nincsen antigénfelismerés 



Nem működik az immunitás 

• Tumor antigén probléma 

• Antigén prezentáló sejt probléma (DC) 

• Antigén specifikus T sejt probléma 

• Tumor mikrokörnyezeti probléma: 

• VEGF termelés gyakori ok 

• PDL1 expresszió a tumoron 

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

• CTLA4 aktivitás a tumor miatt (PDL1 független…) 



Whiteside T. 
CCR22:1845,2016 





MAGE 
NYESO 
Gp100 
 
……….. 
neoantigének 



Dendritikus sejt vaccináció 

Bol KF et al. CCR 22:1897,2016 

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



Adaptív T sejt terápia vagy génmódosított T sejt terápia 



Antigén felismerő T sejt generálás és terápia 

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



Hegde PS et al, CCR 22:1865,2016 


