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Ανοσιακή απόκριση – Ιστορική αναδρομή
• Πρώτος ο Ιπποκράτης παρατήρησε και κατέγραψε:
«Γυναικί εν Αβδήροισι καρκίνωμα εγένετο περί το
στήθος και δια της θηλής έρρεεν ιχώρ ύφαιμος,
πιληφθείσης δε της ρύσιος απέθανεν».
Το όνομα «καρκίνος» ή «καρκίνωμα» δόθηκε στη νόσο
από την εξωτερική μορφή που θύμιζε καβούρι.

•Virchow (1863): «ύπαρξη λευκών αιμοσφαιρίων
μέσα στα καρκινικά κύτταρα»
•Paul Ehrlich (Νόμπελ 1908):
•«Τα μόρια που ονομάζονται αντισώματα μπορούν
να χρησιμοποιηθούν στη μεταφορά τοξινών
εναντίον των καρκινικών κυττάρων»

Ανοσιακή απόκριση – Ιστορική αναδρομή
• Coley’s toxin (1898)
«Θεραπεία
σαρκώματος με τη χρήση μείγματος
θερμικά νεκρών στελεχών S.
pyogenes και S. marcescens»
• Frank MacFarlane Burnet (Νόμπελ
1960) και Lewis Thomas «Υπόθεση
ανοσιακής επιτήρησης» (1957)
• Χρήση BCG (Bacille CalmetteGuerin) για θεραπεία καρκίνου
ουροδόχου κύστης (1976)

Nauts HC. Bacterial pyrogens: beneficial effects on cancer patients. Prog Clin Biol Res 1982;107:687–96.
Bassi P. BCG (Bacillus of Calmette Guerin) therapy of high-risk superficial bladder cancer. Surg Oncol 2002;11(1-2):77–83.

Ανοσιακή επιτήρηση (Τα 3 «e»)
• Πολυπλοκότητα στη σχέση ανοσιακού συστήματος και
καρκίνου
• 3 φάσεις ανοσιακής επιτήρησης
• Φάση εξάλειψης : τα ανοσοκύτταρα αναγνωρίζουν και
καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα

• Φάση ισορροπίας:Διατήρηση του όγκου υπό έλεγχο.
Τα καρκινικά κύτταρα υφίστανται αλλαγές και
μεταλλάξεις υπέρ της επιβίωσής τους ως αποτέλεσμα
της πίεσης που ασκείται από το ανοσιακό σύστημα
(cancer immunoediting)
• Φάση διαφυγής: τα καρκινικά κύτταρα διαφεύγουν
του ελέγχου του ανοσιακού συστήματος,
αναπτύσσονται ανεμπόδιστα και γίνονται κλινικά
ανιχνεύσιμα
Janeway’s Immunobiology 9th Edition Murphy and Weaver, 2017

Απόδειξη ανοσιακής επιτήρησης
• Στα ανοσοικανά άτομα το ανοσιακό σύστημα απομακρύνει συνεχώς τα καρκινικά κύτταρα
καθυστερώντας την ανάπτυξη του όγκου ελέγχοντας τόσο την ποιότητα του όγκου
(ανοσογονικότητα) όσο και την ποσότητητα (καρκινικό φορτίο)
• Απόδειξη της σημασίας της ανοσιακής επιτήρησης η εμφάνιση λεμφώματος σε ποντίκια με
ανεπάρκεια περφορίνης , ή καρκίνου του δέρματος σε ανεπάρκεια γ:δ Τ λεμφοκυττάρων
• Καρκίνος σε λήπτες συμπαγών οργάνων
Διασπορά καρκινικών κυττάρων μελανώματος σε λήπτη μοσχεύματος (τα οποία βρίσκονταν σε
στάδιο ανοσολογικής επιτήρησης στο δότη τη στιγμή της μεταμόσχευσης)
• Post-transplant lymphoproliferative disorder (λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή)
Αύξηση των Β-κυττάρων λόγω EBV, μετάλλαξης και καρκινογένεσης (Η ανοσιακή απόκκριση
έναντι του ιού αποτελεί ανοσιακή επιτήρηση έναντι του καρκίνου

Janeway’s Immunobiology 9th Edition Murphy and Weaver, 2017

Ανοσιακή απόκριση στον καρκίνο
•

Κυρίαρχος μηχανισμός ανοσίας έναντι του καρκίνου η κυτταροτοξική δράση των
CD8+ CTLs

•

Τα καρκινικά αντιγόνα παραλαμβάνονται από τα δενδριτικά κύτταρα και
παρουσιάζονται στα CTLs στους επιχώριους λεμφαδένες

•

Τα αντικαρκινικά CTLs μεταναστεύουν στον όγκο και σκοτώνουν τα καρκινικά
κύτταρα

•

TILs (Tumor Infiltrating Lymphocytes) συμμετέχουν CD8+ Τ κυτταροτοξικά
κύτταρα (CTLs), CD4+ Τ βοηθητικά (Τh1) και μακροφάγα

Abul K. Abbas Cellular and Molecular Immunology 9th Edition, 2018

Ανοσιακή απόκριση στον καρκίνο
• Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις CTLs και Th1 σχετίζονται με καλύτερη πρόγνωση
• Η συσχέτιση του αριθμού διαφορετικών τύπων Τ λεμφοκυττάρων σε όγκους με την πιθανότητα μετάστασης
οδήγησε στην χρήση ενός ανοσολογικού σκορ (CD45RO μνημονικών Τ λεμφοκυττάρων και CD8+CTLs) για
την εκτίμηση της πρόγνωσης και την κατεύθυνση της θεραπείας σε καρκίνο του παχέος εντέρου

• Τα CD4 Τ βοηθητικά κύτταρα παίζουν επίσης ρόλο στην απόκριση κατά του καρκίνου
• Αύξηση των Th1 σχετίζεται με καλύτερη πρόγνωση και θεραπευτικό αποτέλεσμα με ενίσχυση της δράσης των
CD8 κυττάρων και των μακροφάγων διαμέσου της έκκρισης TNF και INF γ

Abul K. Abbas Cellular and Molecular Immunology 9th Edition, 2018
Galon J, Costes A, Sanchez-Cabo Science 313: 1960-1964, 2006
Zhuting Hu, Patrick A. Ott, and Catherine J. Wu , Nat Rev Immunol 2019

Παρουσίαση του καρκινικού αντιγονικού πεπτιδίου στον Τ κυτταρικό
υποδοχέα διαμέσου του HLA μορίου
• Τα Τ κύτταρα αναγνωρίζουν αντιγόνα
συμπεριλαμβανομένων των μεταλλαγμένων
πρωτεϊνών τα οποία παρουσιάζονται στον Τ
κυτταρικό υποδοχέα διαμέσου των HLA
μορίων
• Το τριμοριακό σύμπλεγμα ακρογωνιαίος λίθος
της ειδικής απόκρισης στον καρκίνο που μπορεί
να προβλέψει την αποτελεσματικότητα των
θεραπειών που στοχεύουν στην ενίσχυσή της
• Εξαιρετικά πολυμορφικό και για τα 3 μόριά του

• Το HLA-G βοηθάει στη διαφυγή ωστόσο
αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό καρκινικών Β
κυττάρων διαμέσου σύνδεσης με τον υποδοχέα
ILT2
Havel JJ, Chowell D, Chan TA. Nat Rev Cancer. 2019 Mar;19(3):133-150

Μεταλλαγμένες ή ανώμαλα εκφραζόμενες πρωτεΐνες υφίστανται
επεξεργασία στο πρωτεάσωμα
• Τα μεταλλαγμένα πεπτίδια που παρουσιάζονται από τα HLA I μπορούν να ξεκινούν Τ
λεμφοκυτταρικές αποκρίσεις ανάλογα με την αλληλουχία του πεπτιδίου και τη δομή
• του HLA και του TCR
• Υψηλό φορτίο μεταλλάξεων αυξάνει την πιθανότητα δυνατότητας παρουσίασης
ανοσογονικών επιτόπων

Havel JJ, Chowell D, Chan TA. Nat Rev Cancer. 2019 Mar;19(3):133-150

Συνδυασμένη ανάλυση αντιγονοπαρουσίασης και Τ λεμφοκυτταρικής
αναγνώρισης αποκαλύπτει τον HLA περιορισμό στην ανοσιακή απόκριση στο
μελάνωμα
•

Whole-exome sequencing (WES)
από 16 δείγματα όγκων 7
ασθενών και μιας κυτταρικής
σειράς μελανώματος με
σύγχρονη ανάλυση των HLA Ι και
ΙΙ πεπτιδωμάτων

•

Ενοποίηση των δεδομένων με τα
αποτελέσματα ανάλυσης
φασματομετρίας μάζας
αποκάλυψε τα νεοαντιγόνα και τα
Tumor associated antigens
(TAAs) που παρουσιάζονται στα
καρκινικά κύτταρα των ασθενών

Kalaora S, et al Cancer Discov. 2018 Nov;8(11):1366-1375.

Ενεργοποίηση και ρύθμιση των Τ κυτταρικών αποκρίσεων
• Η ενεργοποίηση αφορά πολύπλοκη
αλληλεπίδραση τόσο της TCR σηματοδότησης όσο
και της CD28 συνδιέγερσης
• Ο υποδοχέας CD28 συνδέεται με τον Β7-1
(CD80) και Β7-2 (CD86) μόρια των APC αλλά όχι
των καρκινικών κυττάρων
• Τα καρκινικά κύτταρα από μόνα τους ανίκανα προς
ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων. Απαραίτητα
τα δενδριτικά
• Ενεργοποίηση Τ ➔ πολλαπλασιασμός και
λειτουργική διαφοροποίηση με επαγωγή
ανασταλτικών μονοπατιών

Robert R.Rich Clinical Immunology Principles and Practice 5th Edition, 2019

• Έκφραση των ανασταλτικών μορίων CTLA-4 με
μεγαλύτερη συγγένεια σύνδεσης με το Β7 ➔
καταστολή της Τ απόκρισης στον καρκίνο

Αλληλεπίδραση συνδιεγερτικών και ανασταλτικών υποδοχέων με τους συνδέτες
τους
Δύο κύριες ομάδες συνδιεγερτικών μορίων

A. Υπεροικογένεια immunoglobulin-like (Ig)
(συμπεριλαμβανομένων των inducible T-cell
costimulator [ICOS]) και
B. Υπεροικογένεια των Τumor Νecrosis Factor
Receptor (TNFR) (συμπεριλαμβανομένων των
OX40 και 4–1BB)
• Στόχοι ανοσοθεραπείας σε προκλινικές και
πρώιμες κλινικές μελέτες
Ανασταλτικοί υποδοχείς
• Programmed cell death protein 1 (PD-1)
• Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO)
• T-lymphocyte-associated antigen 4 (CTLA-4)
Watts TH. Ann Rev Immunol 2005;23:23–68
Clinical Immunology: Principles and Practice 5th Edition RR. Rich MD 2019
Sioud M1, Cancers (Basel), Releasing the Immune System Brakes Using siRNAs Enhances Cancer Immunotherapy. 2019 Feb 3;11(2).

Αλληλεπίδραση συνδιεγερτικών και ανασταλτικών υποδοχέων με τους
συνδέτες τους
• Συχνή έκφραση του PDL1 στους όγκους ή στο μικροπεριβάλλον τους
• Αντισώματα που στοχεύουν τον PD1 μπορούν να επανενεργοποιήσουν τα εξαντλημένα
από τον όγκο Τ κύτταρα

Havel JJ, Chowell D, Chan TA. Nat Rev Cancer. 2019 Mar;19(3):133-150

Αφαιρώντας τα φρένα της ανοσιακής απόκρισης

Havel JJ, Chowell D, Chan TA. Nat Rev Cancer. 2019 Mar;19(3):133-150

Απώλεια MHC τάξης Ι ➔ Ευαισθησία στη δράση των ΝΚ κυττάρων
• Τα ΝΚ κύτταρα ικανά προς εξουδετέρωση διάφορων τύπων καρκινικών κυττάρων.
Μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης όγκου σε άτομα με μικρότερο αριθμό ΝΚ κυττάρων ή
δυσλειτουργίας τους
• Το ποσοστό διήθησής τους στον όγκο σχετικά μικρό
• Οι ανασταλτικοί υποδοχείς των ΝΚ κυττάρων συνδέονται με μόρια MHC τάξης Ι
• Απώλεια μορίων MHC τάξης Ι από τα καρκινικά κύτταρα αναστέλλει τη δράση των CD8+ Τ
λεμφοκυττάρων και αυξάνει την ευαισθησία τους στη δράση των ΝΚ κυττάρων

Janeway’s Immunobiology 9th Edition Murphy and Weaver, 2017

Υποψήφια καρκινικά αντιγόνα απόρριψης – Νεοαντιγόνα (προϊόντα
μεταλλαγμένων γονιδίων)
Τάξη αντιγόνου

Αντιγόνο

Φύση αντιγόνου

Είδος όγκου

Ειδικά του όγκου
μεταλλαγμένα
ογκογονίδια
(νεοαντιγόνανεοεπίτοποι)
Ή κατασταλτικά
ογκογονίδια
λόγω γενετικής
αστάθειας των
καρκινικών κυττάρων
Σημειακές μεταλλάξεις ή
αναδιάταξη γονιδίων

Cyclin-dependent kinase
4

Ρυθμιστής του
κυτταρικού κύκλου

Μελάνωμα

β-Catenin

Συσχέτιση με
σηματοδοτικό μονοπάτι

Μελάνωμα

Caspase 8

Ρυθμιστής απόπτωσης

Καρκίνωμα εκ
πλακωδών κυττάρων

Επιφανειακός Ig
ιδιότυπος

Ειδικό αντίσωμα μετά
από αναδιάταξη
γονιδίων σε Β κυτταρικό
κλώνο

Λέμφωμα

• Η ύπαρξη ειδικής ανοσίας έναντι του όγκου προυποθέτει την έκφραση καρκινικών αντιγόνων που
αναγνωρίζονται ως ξένα από το ανοσιακό σύστημα

• Έμφαση στα καρκινικά αντιγόνα μετά την κατανόηση της ανοσιακής απόκρισης και της προσπάθειας
ενίσχυσής της
• Πρωτεΐνες σύντηξης (Bcr-Abl κινάση της τυροσίνης) προϊόντα χρωμοσωμικών μεταθέσεων (t9;22) σε
CML. Το HLA Ι (HLA-A*0301) παρουσιάζει πεπτίδιο από την περιοχή σύντηξης μεταξύ Bcr Abl
• Ανίχνευση του πεπτιδίου με ανάστροφη ανοσογενετική (reverse immunogenetics)
Janeway’s Immunobiology 9th Edition Murphy and Weaver, 2017
Abul K. Abbas Cellular and Molecular Immunology 9th Edition, 2018

Υποψήφια καρκινικά αντιγόνα απόρριψης - Πρωτεΐνες επιλεκτικά
εκφρασμένες στα καρκινικά κύτταρα (προϊόντα σιωπηλών γονιδίων)
Ενεργοποίηση της
έκφρασης φυσιολογικά
σιωπηλών γονιδίων

Τάξη αντιγόνου

Αντιγόνο

Φύση αντιγόνου

Είδος όγκου

Καρκινικά
αντιγόνα των
όρχεων
Cancer testis
antigens

MAGE-1
MAGE-3
(Melanoma
associated
anigens)
NY-ESO-1

Φυσιολογικές
πρωτεΐνες των
όρχεων

Μελάνωμα
Καρκίνος του
μαστού
Γλοίωμα

• Προϊόντα σιωπηλών (silenced) γονιδίων των φυσιολογικών
κυττάρων τα οποία ενεργοποιούνται στον καρκίνο
• Τα καρκινικά αντιγόνα των όρχεων εκφράζονται στα γενετικά
κύτταρα και στην τροφοβλάστη ή σε διάφορους τύπους καρκίνου
αλλά όχι στα σωματικά κύτταρα των ιστών

• Ταυτοποίηση>200 γονιδίων
• Τα γονίδια αυτά δεν εκφράζονται φυγιολογικά πιθανά λόγω
επιγενετικών μηχανισμών (μεθυλίωση των περιοχών προαγωγής
των γονιδίων)
th
Janeway’s Immunobiology 9 Edition Murphy and Weaver, 2017
Abul K. Abbas Cellular and Molecular Immunology 9th Edition, 2018

Υποψήφια καρκινικά αντιγόνα απόρριψης – Αντιγόνα διαφοροποίησης
Τάξη αντιγόνου

Αντιγόνο

Φύση αντιγόνου

Είδος όγκου

Διαφοροποίησης

Tyrosinase

Ένζυμο στο
μονοπάτι σύνθεσης
της μελανίνης

Μελάνωμα

CD20

B κυττάρων

• Αυξημένος αριθμός κυττάρων που εκφράζουν ειδικές πρωτεΐνες που
φυσιολογικά εμφανίζονται σε κάποιους ιστούς
• Τυροσινάση (ένζυμο βιοσύνθεσης της μελανίνης), MART-1 (melanA ένζυμο λειτουργίας μελανοσώματος).gp100,gp75
• CD8+ και CD4+ T κύτταρα ειδικά έναντι τυροσινάσης και MART-1
βρίσκονται στους ασθενείς με μελάνωμα
✓ Χρησιμοποιούνται στη διάγνωση του τύπου του καρκίνου.
✓ Στόχοι παθητικής ανοσοθεραπείας
• Β-κύτταρα και CD20
Janeway’s Immunobiology 9th Edition Murphy and Weaver, 2017
Abul K. Abbas Cellular and Molecular Immunology 9th Edition, 2018

Υποψήφια καρκινικά αντιγόνα απόρριψης – Υπερέκφραση κυτταρικών
πρωτεϊνών
Υπερέκφραση
ογκογόνων
πρωτεϊνών λόγω
πολλαπλασιασμού
των γονιδίων που τις
κωδικοποιούν

Τάξη αντιγόνου

Αντιγόνο

Φύση αντιγόνου

Είδος όγκου

Ανώμαλη
υπερέκφραση
γονιδίων

HER-2/neu
c-erb-2

Υποδοχέας
κινάσης της
τυροσίνης

Καρκίνος του
μαστού
Καρκίνος των
ωοθηκών

• Oμόλογος του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα
• Σχετίζεται με κακή πρόγνωση

• CD8+T λεμφοκύτταρα διηθούν τους όγκους με υπερέκφραση HER2/neu χωρίς όμως κυτταροτοξική δράση in vivo
λόγω ίσως παρουσίας του σε φυσιολογικά κύτταρα και πρόκλησης
ανοχής
• Χρήση μονοκλωνικού αντισώματος έναντι HER-2/neu
Janeway’s Immunobiology 9th Edition Murphy and Weaver, 2017
Abul K. Abbas Cellular and Molecular Immunology 9th Edition, 2018

Υποψήφια καρκινικά αντιγόνα απόρριψης – ανώμαλη έκφραση πρωτεϊνών
Τάξη αντιγόνου

Αντιγόνο

Φύση
αντιγόνου

Είδος όγκου

Ανώμαλη μεταμεταφραστική
τροποποίηση

MUC-1

Υπογλυκοζυλιω
μένη βλέννη

Καρκίνος του
μαστού
Καρκίνος του
παγκρέατος

Ανώμαλη μεταμεταγραφική
τροποποίηση

ΝΑ17

Διατήρηση
ιντρονίων στο
mRNA

Μελάνωμα

Janeway’s Immunobiology 9th Edition Murphy and Weaver, 2017
Abul K. Abbas Cellular and Molecular Immunology 9th Edition, 2018

• Το αντιγόνο MUC-1
φυσιολογικά εκφράζεται
στην επιφάνεια του
επιθηλίου των
γαλακτοφόρων πόρων
του μαστού
• Συζήτηση για τη
δυνατότητα κατασκευής
αποτελεσματικού
εμβολίου έναντι των
νέων
υδρογονανθρακικών και
πεπτιδικών επιτόπων
του μορίου

Υποψήφια καρκινικά αντιγόνα απόρριψης Ιικά ογκοαντιγόνα
• Τα προϊόντα των ογκογόνων ιών λειτουργούν
ως καρκινικά αντιγόνα προκαλώντας ειδικές Τ
κυτταρικές αποκρίσεις που στοχεύουν στην
εξάλειψη του όγκου
• EBV-λέμφωμα από Β κύτταρα-ρινοφαρυγγικό
καρκίνωμα
• HPV-καρκίνος τραχήλου μήτρας-καρκίνος
στοματοφάρυγγα
Τάξη
Αντιγόνο
Φύση
Είδος όγκου
• HBV και HCV-Συσχέτιση με καρκίνο λόγω
αντιγόνου
αντιγόνου
χρόνιας φλεγμονής
Ιικά
HPV-16
Ιικός
Καρκίνος του
• Μεγαλύτερη επίπτωση σε
ογκοαντιΠρωτεΐνες
μετασχηματιτραχήλου
ανοσοκατεσταλμένους (μεταμόσχευση, AIDS)
γόνα
Ε6 και Ε7
σμός
της μήτρας
γονιδιακών
• Στόχος της ανοσιακής απόκρισης η
προϊόντων
παρεμπόδιση της φλεγμονής και εξάλειψη των
μολυσμένων κυττάρων πριν την ανάπτυξη του
καρκίνου
• Εμβολιασμός έναντι HPV οδηγεί σε μείωση
της εμφάνισης των βλαβών πριν την εμφάνιση
Janeway’s Immunobiology 9th Edition Murphy and Weaver, 2017
του καρκίνου
th
Abul K. Abbas Cellular and Molecular Immunology 9 Edition, 2018

Ανίχνευση κυτταρικών αντιγόνων που προκαλούν Τ κυτταρικές
απαντήσεις
• Αλληλούχηση των εξωνίων του DNA των κυττάρων του
όγκου μπορεί να εντοπίσει τις μεταλλάξεις που
συμβαίνουν στο γονιδίωμα των καρκινικών κυττάρων
• Χρήση υπολογιστικού αλγορίθμου για την ανάλυση των
μεταλλάξεων σε επίπεδο αλληλουχίας αμινοξέων
πεπτιδίων τα οποία συνδέονται με τα HLA μόρια του
ασθενούς
• Αξιολόγηση των νεοαντιγονικών πεπτιδίων invitro
διαμέσου ελέγχου των T-Λεμφοκυτταρικών απαντήσεων
σε πολυμερή συμπλέγματα MHC πεπτιδίου που
συνδέονται με τον Τ-λεμφοκυτταρικό υποδοχέα
• Χρήση της μεθόδου για την κατασκευή
εξατομικευμένων αντικαρκινικών εμβολίων
Adoptive cell transfer as personalized immunotherapy for human cancer Steven A. Rosenberg and Nicholas P. Restifo Science. 2015 April 03; 348(6230): 62–68.

Τρόποι διαφυγής (Escape)
• Η ικανότητα του όγκου να διαφεύγει της
ανοσιακής απόκρισης αποτελεί το κυρίαρχο
θέμα της ανοσολογίας των όγκων
• Αποδεικνύεται από πειραματικά δεδομένα και
το κλινικό αποτέλεσμα θεραπευτικών
προσεγγίσεων που στοχεύουν μηχανισμούς
διαφυγής
• Αναλύεται στην μείωση ή απώλεια της
ανοσογονικότητας των όγκων και στην
αναστολή της αντικαρκινικής ανοσιακής
απόκρισης

Adoptive cell transfer as personalized immunotherapy for human cancer Steven A. Rosenberg and Nicholas P. Restifo Science. 2015 April 03; 348(6230): 62–68.

Τρόποι διαφυγής (Escape)-Μείωση ή απώλεια της ανοσογονικότητας
• Οι όγκοι αρχικά μπορούν να εκφράζουν αντιγόνα στα οποία το
ανοσιακό σύστημα απαντά με αποτέλεσμα την εξάλειψή τους
• Η γενετική αστάθεια οδηγεί σε αντιγονικές αλλαγές μέρος της φάσης
ισορροπίας κατά την οποία τα κύτταρα χάνουν τα ανοσογόνα
αντιγόνα
• Η επιλεκτική πίεση της ανοσιακής απόκρισης στον όγκο οδηγεί στην
επιβίωση και εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων με χαμηλή
ανοσογονικότητα

Janeway’s Immunobiology 9th Edition Murphy and Weaver, 2017
Abul K. Abbas Cellular and Molecular Immunology 9th Edition, 2018

Τρόποι διαφυγής (Escape) – Απώλεια MHC τάξης Ι σε καρκίνο του
προστάτη
• Διαφυγή της ανοσιακής επιτήρησης δια μέσου της απώλειας MHC
τάξης Ι και της μη-αναγνώρισης των καρκινικών κυττάρων από τα Τ
κυτταροτοξικά
• Χαμηλή σύνθεση MHC I μορίων ή β2 μικροσφαιρίνης ή TAP1 και
TAP2 μορίων

•

Απώλεια MHC οδηγεί στην ευαιασθησία στη δράση των ΝΚ κυττάρων

• Απώλεια ενός μόνο MHC μπορεί να οδηγήσει στην μη απόκριση τόσο
από τα CD8+Τ όσο και από τα ΝΚ κύτταρα

Janeway’s Immunobiology 9th Edition Murphy and Weaver, 2017
Abul K. Abbas Cellular and Molecular Immunology 9th Edition, 2018

Τρόποι διαφυγής (Escape) - Απώλεια συνδιέγερσης

Ειδικά καρκινικά αντιγόνα μπορεί να παρουσιάζονται από τα δενδριτικά
κύτταρα χωρίς την έκφραση συνδιεγερτικών μορίων επάγοντας την
ανοχή στα Τ κύτταρα
Η διάρκεια της αντιμετώπισης του όγκου ως εαυτού είναι ασαφής

Janeway’s Immunobiology 9th Edition Murphy and Weaver, 2017

Ο ρόλος της του μικροπεριβάλλοντος στην διαφυγή και αύξηση όγκου

• Αν και η φλεγμονή προάγει την ανοσιακή
απάντηση, οι σχηματισμένοι όγκοι
δημιουργούν ένα μικροπεριβάλλον που
καταστέλλει την αντικαρκινική απόκριση
• Αλλαγή του φαινότυπου των
δενδριτικών κυττάρων ώστε να προάγουν
τη διαφοροποίηση προς Τreg και Th2
• Αποτέλεσμα η συγκέντρωση Μ2
μακροφάγων και κατασταλτικών κυττάρων
μυελώδους σειράς που μπλοκάρουν τη
δράση των CTLs και Th1 κυττάρων
παρέχοντας αυξητικούς παράγοντες
καρκινικών κυττάρων και αγγείων
Abul K. Abbas Cellular and Molecular Immunology 9th Edition, 2018

Ο ρόλος της του μικροπεριβάλλοντος -Έκκριση ανοσοκατασταλτικών
μορίων
• Επιπλέον σε αυτό το μικροπεριβάλλον προκαλείται έκκριση
ανοσοκατασταλτικών κυτταροκινών όπως TGF-β που επάγει την
ανάπτυξη των Τregs τα οποία πολλαπλασιάζονται με δράση ειδική στα
καρκινικά αντιγόνα
• Η απομάκρυνση των Tregs σε ποντίκια αυξάνει την αντίσταση στον
καρκίνο ενώ η χορήγησή τους οδηγεί στον πολλαπλασιασμό των
καρκινικών κυττάρων
• Έκφραση στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων των μορίων IDO ή
PD-L1 τα οποία καταστέλλουν την ανοσιακή απόκριση

• Παραγωγή IL-10 από καρκινικά κύτταρα σε μελάνωμα, καρκίνο των
ωοθηκών, λέμφωμα Β κυττάρων, με μείωση της δράσης των
δενδριτικών κυττάρων και παρεμπόδιση της ενεργοποίησης των Τ
λεμφοκυττάρων
Janeway’s Immunobiology 9th Edition Murphy and Weaver, 2017

Ο ρόλος της του μικροπεριβάλλοντος- Δημιουργία φυσικών φραγμών από
τον καρκίνο

Τα καρκινικά κύτταρα εκκρίνουν μόρια όπως
κολλαγόνο τα οποία σχηματίζουν ένα φυσικό φραγμό
γύρω από τον όγκο εμποδίζοντας την προσέγγιση των
Τ λεμφοκυττάρων

Janeway’s Immunobiology 9th Edition Murphy and Weaver, 2017

Ο ρόλος της εξωκυττάριας ουσίας στον ανοσιακό κύκλο του καρκίνου
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Η αναδιάταξη της θεμέλιας ουσίας διαμορφώνει το
φλεγμονώδες μικροπεριβάλλον του όγκου και παίζει
ζωτικό ρόλο σε κάθε στάδιο του ανοσιακού κύκλου έναντι
του καρκίνου
Κυτταροκίνες, χυμειοκίνες (CCL, CXCL), ματρικίνες,
βερσικίνη καθορίζουν την διήθηση του όγκου από τα
δενδριτικά κύτταρα (Batf3-cDCs) και την έναρξη της
ειδικής ανοσιακής απόκρισης
Η ενεργοποίηση του μονοπατιού STING διαμέσου DNA
όγκου προάγει την παραγωγή ιντερφερόνης και την
ωρίμανση των Dcs.
Γλυκοπρωτεΐνες, αμινογλυκοσίδες, πρωτεογλυκάνες,
ενδοθηλιακά κύτταρα, ινοβλάστες του καρκίνου
(CAFs), μόρια προσκόλλησης ρυθμίζουν την
ενεργοποίηση και διήθηση των Τ λεμφοκυττάρων
παρά τη δράση των ICIs (Immune check point
inhibitors)
Βιοδείκτες της θεμέλιας ουσίας υπόσχονται μια νέα
προσέγγιση στην πρόγνωση της απόκρισης στις νέες
ανοσοθεραπείες

Ο κύκλος της ανοσιακής απόκρισης στον καρκίνο είναι αποτέλεσμα
ισορροπίας μηνυμάτων ενεργοποίησης και καταστολής

Μικροβίωμα και ανοσιακή απόκριση στον καρκίνο
• Μελέτη 1
➢ Η παρουσία του Bifidobacterium στο
μικροβίωμα εντέρου ποντικού προσέδιδε
αυξημένη ανοσιακή απόκριση στον καρκίνο.
Χορήγηση του είδους σε ποντίκια με
μελάνωμα βελτίωσε την αντικαρκινική
απόκριση όπως και την anti PD-L1
θεραπεία

• Μελέτη 2
➢ Η αποτελεσματικότητα της CTL4
θεραπείας συσχετίζεται με ειδικές Τ
κυτταρικές απαντήσεις έναντι του
Bacteroides fragilis. Η χορήγηση
αντιβιοτικών συνδέθηκε με μη
απαντητικότητα στην anti CTL4 θεραπεία
➢ Ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα που
απάντησαν στην αγωγή είχαν ως κύριο
είδος το Bacteroides fragilis

Παράγοντες που καθορίζουν το είδος της ανοσιακής απόκκρισης

Η κατανόηση των μηχανισμών διαφυγής οδήγησε στην ανάπτυξη ανάλογων
θεραπευτικών στρατηγικών

Μεταφορά ανοσοȉκανών Τ κυττάρων (adoptive immunotherapy) με
γενετικά τροποποιημένους TCRs
• Τ κύτταρα μηχανικά τροποιημένα
για να εκφράζουν ειδικό TCR
• Κλωνοποίηση ειδικού CD8+ TCR
για αντιγονικό πεπτίδιο
A. Εισαγωγή συμβατικού TCR στα Τ
κύτταρα του ασθενούς,
πολλαπλασιασμός αυτών και
επαναχορήγησή τους στον ασθενή.
Τα Τ κύτταρα παρουσιάζουν
HLA περιορισμό. Χρήση ρετροϊού
που κωδικοποιεί TCR ειδικό για το
αντιγόνο του μελανώματος (MART1)
B. Οι CAR υποδοχείς παρουσιάζουν
θεμελειώδεις διαφορές
Adoptive cell transfer as personalized immunotherapy for human cancer Steven A. Rosenberg and Nicholas P. Restifo Science. 2015 April 03; 348(6230): 62–68.

Χιμαιρικοί αντιγονικοί υποδοχείς Τ λεμφοκυττάρων (CARs)
• Κατασκευή με γενετική μηχανική υποδοχεών με ειδικές
θέσεις σύνδεσης του καρκινικού αντιγόνου
• Κωδικοποιούνται από ανασυνδυασμένα γονίδια
ανοσοσφαιρινών

• Φέρουν κυτταροπλασματικές ουρές που συνδυάζουν
σηματοδοτικά μόρια τόσο του TCR όσο και
συνδιεγερτικών μορίων όπως CD28 και 4-1BB οι
οποίοι προάγουν ισχυρή Τ-λεμφοκυτταρική
ενεργοποίηση
• Αποφεύγεται η ανάγκη του MHC περιορισμού
• Η επίσης προϊόν γενετικής μηχανικής
κυτταροπλασματική ουρά παίζει σημαντικό ρόλο στην
ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων

Clinical Immunology: Principles and Practice 5th Edition RR. Rich MD
2019

• Η καταστροφή του όγκου επιτυγχάνεται τόσο από
απευθείας κυτταροτοξική δράση όσο και από
μηχανισμούς διαμεσολαβούμενους από κυτταροκίνες

Συνοψίζοντας
Η κατανόηση της έννοιας
➢ της ανοσοεπιτήρησης,
➢ των μηχανισμών που ελέγχουν τις Τ κυτταρικές
απαντήσεις
➢ η ανάπτυξη της τεχνολογίας με την χρήση του NGS για
την ανάλυση του γονιδιώματος του όγκου (Whole
Exome Sequencing-WES)
➢ η ανάπτυξη φασματομετρίας μάζας και η ανάλυση του
ογκοπεπτιδώματος
οδήγησαν στην επανάσταση στη χρήση των
ανοσοθεραπειών για την θεραπεία του καρκίνου
✓ Μεταφορά ανοσοȉκανών κυττάρων (adoptive
immunotherapy) -ενεργοποίηση και αύξηση των
ειδικών Τ έναντι του όγκου
✓ Χρήση εμβολίων -εκπαίδευση των Τ λεμφοκυττάρων
να αναγνωρίζουν καλύτερα και να σκοτώνουν τα
καρκινικά κύτταρα
✓ Ανοσοπαρέμβαση (immunomodulation)-χρήση
φαρμάκων και αντισωμάτων για αύξηση της
συνδιέγερσης και μείωση της ανοσοκαταστολής

Θεραπεία
αναστολής
των αναστολέων
(Checkpoint therapy)
Anti – CTLA-4
Anti-PD-1/PD-L1

Χρήση
ογκολυτικών ιών
IMLYGIC (T-VEC)

Δέσμευση άλλης
ομάδας αναστολέων
TIM-3
LAG-3
VISTA

Ανοσοσυνδιεγερτικά
Μόρια
(Costimulatory molecules)
ICOS
4-1BB, OX40

Μεταφορά
ανοσοϊκανών
Κυττάρων

Αντι-καρκινικά
εμβόλια

(Adoptive cell therapy)

Προστατευτικά
και
Θεραπευτικά

CAR T κύτταρα
Τ κύτταρα

Χρήση
Κυτταροκινών
IFN-α2b
IL-2

Μονοκλωνικά
Αντισώματα
Συζευγμένα mAbs
Διπλής ειδικότητας mAbs
“Γυμνά” mAbs

Clinical Immunology: Principles and Practice 5th Edition RR. Rich MD 2019

Η ιστορία της ανοσοθεραπείας προχώρησε

Περιγραφή
των ανοσοδιηθημάτων
από τον
Virchow

Υπόθεση
ανοσοεπιτήρησης
του καρκινου

Ανακάλυψη των
ανθρώπινων
αντικαρκινικών αντιγόνων

Θεραπεία με IL2 έναντι του
καρκίνου

Απόδοχή από
τον FDA των αντιPD-1, PD-L1 για
πολλές μορφές
καρκίνου

Απόδοχή από τον FDA του αντιCTLA4 (ipilimumab) για το
μελάνωμα
HPV προληπτικός
Ανακάλυψη του
εμβολιασμός έναντι
ρόλου
των CAR
του καρκίνου του
–T κυττάρων
τραχήλου της
στην λευχαιμία
μήτρας

Νόμπελ Ιατρικής
Φυσιολογίας J. Allison &
T. Honjo
Checkpoint αναστολείς
CTLA-4 και PD-L1

2018

Θεραπεία του
καρκίνου με
βακτηριακά
προϊόντα
(“Coley’s toxin”)

Θεραπεία του
καρκίνου της
ουροδόχου
κύστεως με
BCG

Επίκτητη
κυτταρική
θεραπεία

Επίκτητη
Τ-κυτταρική
θεραπεία

Abul K. Abbas Cellular and Molecular Immunology 9th Edition, 2018

Αποδοχή από τον
FDA του DC
εμβολίου για τον
καρκίνο του
προστάτη

Απόδοχή από
τον FDA του αντιPD-1 για τη
θεραπεία του
μελανώματος

Είμαστε στην αυγή μιας συναρπαστικής μέρας για
την επιστημονική έρευνα που το τέλος της
επιφυλάσσει το θαύμα της ανοσοθεραπείας στην
αντιμετώπιση του καρκίνου
• Η έρευνα στην ανοσολογία του καρκίνου με το «reverse translating» - ανάστροφη μετάφραση
από τις κλινικές μελέτες στο εργαστήριο - θα πρέπει να ωφελήσει όλο και μεγαλύτερο αριθμό
ασθενών
• Επέκταση των στόχων της έρευνας στο ρόλο της γενετικής του ασθενούς, του
μικροπεριβάλλοντος του όγκου, του μικροβιώματος
• Πρόκληση ανοσίας σε ασθενείς που δεν έχουν
• Ταυτοποίηση του ιδανικού στόχου για αποτελεσματική ειδική δράση των ανοσοικανών
κυττάρων
Αν και το ταξίδι είναι μόλις στην αρχή του μπορούμε να δούμε τη διαδρομή και να
επιταχύνουμε το τέλος του

