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Háttér: A duktális hasnyálmirigy karcinóma az egyik vezető, rákhoz köthető halálok. A szakirodalom az elsődleges terápiában alkalmazott gemcitabin és a nab-Paklitaxel 
javuló klinikai paramétereiről számol be, de ezek csak átmenetiek. Az immunológiai megfigyelések arra utalnak, hogy ennek a gyors rezisztenciának a hátterében az 
immunegyensúly tumor által kiváltott szabályozási zavara is szerepet játszhat. Amint az bizonyítást nyert, a tumor indukálta 2-es típusú, veleszületett immunsejtek különböző 
szabályozó sejteket és növekedési faktorokat aktiválnak, amelyek csökkenthetik mind az immunrendszer effektorsejtjeinek aktivitását, mind a tumorsejtek 
immunérzékenységét. Ismeretes, hogy az immunérzékenység összefügg az MHC I. osztályú lánchoz kapcsolódó A / B (MICA és MICB) stresszmolekuláknak a daganatos 
sejteken való jelenlétével – ezek a legfontosabb gyilkos aktivátor receptor (NKG2D) ligandumjai a természetes gyilkos sejteken (NK sejtek). Több évvel ezelőtt felfedezték, 
hogy a gemcitabin fokozhatja a MICA és a MICB molekulák expresszióját a tumorsejteken, így a bizonyított hatású immunomodulánssal való kombinációja iránt egyre 
nagyobb a klinikai érdeklődés. 

 
Anyagok és módszerek: Ebben az esettanulmányban egy áttétes és operálhatatlan duktális hasnyálmirigy-adenokarcinómában szenvedő beteget mutatunk be, akit 
gemcitabinnal (1678 mg) és nab-paklitaxellel (210 mg) kezeltek nyolc ciklusban, a hónapok 1., 8. és 15. napján. Ezt a terápiát rendszeresen kombinálták orálisan beadott 45 
mg/kg dózisú Biobran / MGN-3 készítménnyel (standardizált rizskorpa-arabinoxilán-koncentrátum), hetente háromszor. 

 
Eredmények: Egy jelenleg 56 éves, nem műthető, duktális hasnyálmirigy-adenokarcinómában (39×46 mm) szenvedő betegnél a hasnyálmirigy kaudális részén multiplex 
májáttéteket (10–30 mm) állapítottak meg CT vizsgálattal és biopsziával. Majdnem végső stádiumban volt (27 kg-os testsúlycsökkenés, intenzív fájdalmak mellett). Három 
hónappal a kezelés megkezdése után a CT vizsgálat a hasnyálmirigy-daganat remisszióját (25×38 mm) és a májáttétekben átlagosan 3–10 mm-es csökkenést mutatott ki. Hét 
hónappal később a hasnyálmirigyben teljes remissziót mutattak ki, a májáttétek további 3–6 mm-es csökkenést mutattak. 10 hónap elteltével ezek remissziója is megállapítást 
nyert. A betegnek jelenleg nincs panasza, 100% -ban munkaképes. 

 
Következtetés: A gemcitabin és a bizonyított hatású, standard immunomodulánsok (például az MGN-3) kombinációja új stratégiákat nyithat meg a tumorterápiában. 

 
 
Bevezető 

 
A duktális hasnyálmirigy-adenokarcinoma (PDAC) a hasnyálmirigyrák 

90%-át teszi ki, a világon a negyedik vezető, rákhoz kapcsolódó halálok. 
Ezenkívül a PDAC a leginkább kemoterápia-rezisztens rákok egyike. Az 
elérhető kezelések többsége palliatív módon csökkenti a betegséggel 
kapcsolatos tüneteket és meghosszabbítja a túlélést. A rákhoz kapcsolódó 
molekuláris útvonalakat célzó terápiák szintén nem hoztak kielégítő 
eredményt [1]. Növekvő számú bizonyíték utal arra, hogy a PDAC 
kedvezőtlen prognózisában a tumor által kiváltott immunrendszer-
ellenreguláció fontos szerepet játszhat [2,3]. 

 

A daganatok diagnosztikájának rohamos technikai fejlődése ellenére a 
rosszindulatú daganatok első felismerésének időpontjában, amikor a tumor 
átmérője általában 5 mm-nél nagyobb, a sejtek száma milliókban mérhető. 
Ennél a méretnél elkerülhetetlennek tűnik a T-sejtek általi felügyelet alól 
végső soron kiszabaduló klónok létrejötte. Az is ismert, hogy ezek – a T-
sejtekre rezisztens – klónok genetikai diszregulációval kapcsolatos 
visszafordíthatatlan és helyrehozhatatlan mennyiségi és minőségi 
változásokat eredményeznek az MHC-I antigéntermelésükkel. Így a 
citotoxikus T-sejtek egyre kevésbé képesek prezentálni a tumor-asszociált 
antigéneket [4-6]. Az MHC-I által korlátozott adaptív immunválasz ezen 

sérülékenysége miatt  egyre nagyobb figyelmet kapnak az MHC-I által nem 
korlátozott, veleszületett immunmechanizmusok, amelyek esetén az 
elkerülési mechanizmusok javíthatósága jobbnak tűnik. Mint az ismeretes, 
az MHC-I által nem korlátozott effektor sejtek elsődleges aktiválása 
(priming) meghatározza azok funkcióit. A neuroendokrin rendszerhez 
hasonlóan a veleszületett immunrendszer esetén is igaz, hogy a priming 
polaritást mutat. Ugyanis két irányban történik. Amint az 1. ábrán látható, 
az 1-es típusú makrofágok (M1) és a monocitákból származó, 1-es típusú 
dentritikus sejtek (D1) gyulladásserkentő  citokineket hoznak létre (csak 
rövid ideig), elősegítik az IL-12 termelését, aktiválják a citotoxikus 
effektorokat, például a természetes gyilkos (NK) sejteket, a gamma-delta T 
és 1-es típusú NKT1 sejteket, amelyek az MHC által nem korlátozott 
módon erősen gátolják a tumor növekedését [7-9]. A veleszületett immun- 
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1. sz. ábra: A veleszületett immunrendszer két irányban elkötelezett; az M1 és D1 az 1-es típusú 
makrofágokat és dentritsejteket jelöli, amelyek részt vesznek a tumorellenes gyilkos sejtek 
szabályozásában. Az M2 és a D2 a 2-es típusú makrofágokat és dentritsejteket jelölik, amelyek 
megkönnyítik a Th2-sejtek képződését és gátolják az 1-es típusú rendszert. Mérsékelten 
módosított illusztráció - eredeti szerző: J.S. Murray 

 
rendszer 1-es típusú sejtjei azonban a tumorpáciensek esetén ellenreguláció 
áldozatai lesznek [9]. Ezenkívül a rendelkezésre álló információk arra 
utalnak, hogy a 2-es típusú makrofágok (M2) és a plazmocitoid 
prekurzorokból származó, 2-es típusú dentritikus sejtekből (D2) tumor 
indukálta dominancia jön létre, ez elősegíti az IL-4 és IL-10 képződését; 
ennek hatására Th2 sejtek képződnek és ez gátolja 1-es típusú rendszer 
működését. Kimutatták azt is, hogy az M2 makrofágok és a D2 sejtek 
befolyásolják a krónikus gyulladásokat, támogatják a sejtnövekedést a 
növekedési faktorok termelésével stimulálják az angiogenézist. Az 1-es 
típusú sejtek ellenregulációjával kapcsolatban azt is megállapították, hogy 
a tumorpáciensek akár 40%-kal több M2 perifériás monocitával 
rendelkeznek, mint az egészséges emberek, akiknél ez az érték mindössze 
10% [7,8]. 

 

Az immunológiai kutatás során a kutatók egyre több olyan felfedezést 
tesznek, amelyek alátámasztják ezt a polaritást, és úgy tűnik, hogy a 
hasnyálmirigy-daganatok esetén a 2-es típusú mechanizmusok 
dominanciája jelentős szerepet játszik. Többször kimutatták, hogy az NK 
sejtek perifériás szintje és citotoxikus aktivitása pozitívan korrelál a PDAC 
betegek túlélésével [1,2]. Az új bizonyítékok azt mutatják, hogy a PDAC 
sejtek olyan metabolitokat szabadítanak fel, amelyek elősegítik a monocita-
mieloid eredetű szupresszor sejtek terjeszkedését és felhalmozódását, ami 
mind a keringő, mind a tumorba beszivárgó 2-es típusú veleszületett 
immunsejtek szintjének növekedését eredményezi, és ez a megzavart 
egyensúly lerövidítheti a PDAC túlélési idejét [3]. 

 

A szakirodalom az elsődleges terápiaként alkalmazott gemcitabin és 
nab-paklitaxel javuló klinikai paramétereiről számol be, de ezek csak 
átmenetiek. Több mint 15 évvel ezelőtt felvetődött, hogy a gemcitabin a 
limfociták perifériás szintjére gyakorolt csökkenő hatása ellenére kevésbé 
tűnik immunszupresszív hatásúnak más citosztatikus gyógyszerekhez 
képest [10]. Ezen érdekes megfigyelések hátterében a japán kutatók új 
felfedezése legalább részben magyarázatot adhat. A gemcitabin növelheti 
a tumorsejtek érzékenységét az NK citotoxicitással szemben, fokozva 
ligandumjaik, például az MHC I osztályú lánchoz kapcsolódó A és B 
(MICA és MICB) molekulák expresszióját [11]. 

 

Következésképpen a jelen esettanulmány segíthet alátámasztani azt a 
hipotézist, miszerint a gemcitabin hatása fokozódik, ha egy, az 1-es típusú 
veleszületett immunsejteket aktiváló, bizonyított hatású és standardizált 
immunomodulánssal (arabinoxilán-koncentrátum (MGN-3 / Biobran)  
kombinálva kerül alkalmazásra. 

Anyag és módszerek 
 

A gemcitabin és a nab-paklitaxel kombinációja standardizált 
rizskorpa kivonattal (BioBran / MGN-3) 
 

A páciensek kombinált kezelése során a Daiwa Pharmaceutical társaság 
(Tokió, Japán) által gyártott és szállított BioBran/MGN-3 immuno-
moduláns készítmény került alkalmazására. A Biobran/MGN-3 
készítmény denaturált hemicellulózból áll - ez rizskorpa hemicellulózból 
készül, amely a Shitake gomba több szénhidráthidrolízis-enzimjével lép 
reakcióba. A Biobran/MGN-3 a fő kémiai komponensének köszönhetően 
standardizált: ez egy arabinoxilán, amelynek fő láncában xilóz, 
mellékláncában arabinóz polimer található. A kezelt páciens 
Biobran/MGN-3 készítményt orálisan, 45 mg/kg adagokban, háromszor 
hetente kapott, nyolc ciklus gemcitabinnal (1678 mg) és nab-paklitaxellel 
(210 mg) kombinálva a hónapok 1., 8. és 15. napján. 
 

Etikai bizottság 
 

Az etikai biztosság ajánlása értelmében megfigyelésre és kiadásra került 
a standardizált növényi immunomodulánsokkal kezelt saját paciensünkről 
szóló esettanulmány, A páciens hozzájárult adatainak kezeléséhez és 
közzétételéhez Az etikai bizottság véleménye szerint ez az esettanulmány 
fokozhatja más kutatócsoportok érdeklődését. 
 

Eredmények 
 

Egy 56 éves, nem műthető, duktális hasnyálmirigy-adeno-
karcinómában (39×46 mm) szenvedő betegnél a hasnyálmirigy kaudális 
részén 2020 januárjában multiplex májáttéteket (10–30 mm) állapítottak 
meg CT vizsgálattal és biopsziával. A tumormarkerek értékei 
megemelkedtek: A CA-19-9 értéke meghaladta a 10 000 U/ml-t, a karcino-
embrionális antigén (CEA) szintje 26,76 ng/ml volt. A beteg életminősége 
romlott. Majdnem végső stádiumban volt (27 kg-os testsúlycsökkenés, 
intenzív fájdalmak mellett). 2020 februárjától 2020 novemberéig nyolc 
ciklus gemcitabinnal (1678 mg) és nab-paklitaxellel (210 mg) kezelték a 
hónapok 1., 8. és 15. napján. Ezt a terápiát rendszeresen kombinálták 
orálisan beadott 45 mg/kg Biobran/MGN-3 készítménnyel, hetente 
háromszor. 2020 áprilisában a CT vizsgálat a hasnyálmirigy-daganat 
remisszióját (25×38 mm) és a májáttétekben átlagosan 3–10 mm-es 
csökkenést mutatott ki. Ebben az időben a tumormarkerek értékei is 
csökkentek: A CA 19-9 érték 1172 U/ml, a CEA érték 3,0 ng/ml volt. 2020 
augusztusában a hasnyálmirigy tumor teljes remisszióját mutatták ki, a 
májáttétek további 3–6 mm-es csökkenést mutattak. A tumormarkerek 
értékei normalizálódtak (a CA 19-9 értéke 22 U/ml , a CEA értéke 2,0 ng/ 
ml volt. Az említett eredmények - a tumorátmérő és a CA 19-9 
tumormarker alakulása - a 2. és 3. ábrán  szerepelnek. Ezeket a remissziókat 
2020 novemberében szintén kimutatták. A CA 19-9 érték 14,5 U/ml volt. 
A betegnek (10 hónapos terápia után) 2020 novemberének végén nincs 
semmilyen panasza és munkakapacitása 100% -os. 
 

Diszkusszió 
 

Közismert tény, hogy az áttétekkel rendelkező, duktális hasnyálmirigy-
adenokarcinómás betegek teljes túlélése (overall survival - OS) nagyon 
ritkán haladja meg az egy évet. A szakirodalom az elsődleges terápiában 
alkalmazott gemcitabin és nab-Paklitaxel javuló OS medián értékről (8,7 
hónap) számol be, szemben a kizárólag gemcitabin esetében érvényes 6,6 
hónapos értékkel [12-14]. Más szerzők nem mutattak ki ekkora a 
különbséget az OS értékek között, de a progresszió nélküli túlélés és az 
objektív válaszarány javult [15]. Ma már klinikai körökben általánosan 
elfogadott, hogy a metasztatikus PDAC kezelésében a betegség 
előrehaladott stádiumaiban bármilyen kemoterápia csak nagyon szerény 
eredménnyel kecsegtet.
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2. sz. ábra: A duktális hasnyálmirigy-adenokarcinómában szenvedő beteg legnagyobb 
tumorátmérőinek alakulása; A PDAC-ban szenvedő beteget nyolc ciklusnyi gemcitabinnal és 
nab-paklitaxellel kezelték, bizonyított hatású immunmodulánssal (standardizált rizskorpa-
arabinoxilán-koncentrátum - MGN-3 / Biobran) kombinálva. 

 

 
 

3. sz. ábra: PDAC-ban szenvedő páciens tumormarkereinek alakulása; A PDAC-ban szenvedő 
beteget nyolc ciklusnyi gemcitabinnal és nab-paklitaxellel kezelték, bizonyított hatású 
immunmodulánssal (standardizált rizskorpa-arabinoxilán-koncentrátum - MGN-3 / Biobran) 
kombinálva. 

 

 
4. sz. ábra:  A gemcitabin és bizonyított hatású immunmoduláns - például arabinoxilán 
koncentrátum (MGN-3 / Biobran) - kombinációja. A gemcitabin és egy szabványosított 
rizskorpa-koncentrátum (Biobran) kombinációja tehát ígéretes, mivel a gemcitabin fokozza a 
tumorsejtek NK-érzékenységét, upregulálva a stresszhez kapcsolódó molekulákat (MICA és B) 
a tumorsejtek sejtfelszínén, amelyek az NK sejtek aktiválásának legfontosabb receptorain 
(NKG2D) található ligandumok. Ha az NK sejteket párhuzamosan a Biobran / MGN-3 is 
aktiválja, az szinergikus hatást eredményezhet. 

A bemutatott esettanulmány alátámaszthatja azt a régi hipotézist, 
miszerint az immunterápia fokozhatja a gemcitabin hatását [10]. Ezért 
Morisaki és társai eredményei nagyon bíztatóak [11]. Ezek a szerzők 
vizsgálták a gemcitabin hatását a MICA és a MICB expressziójára a T24 
urothelialis rákos sejtek tenyészetében. A 0,1 μg/ml koncentrációban 
alkalmazott gemcitabin ezen stresszhez kapcsolódó molekulák 
expressziójának több mint kétszeres növekedését tudta kiváltani a rákos 
sejtekben. Érdekes módon a magasabb dózisok (például 1 μg/ml) kevésbé 
voltak hatékonyak. Más szerzők is hasonló eredményekre jutottak [12]. 
Kimutatták azt is, hogy a gemcitabin jelenlétében a T24 urotheliális rákos 
sejtek NK-érzékenysége IL-2-vel és anélkül is megemelkedett, ami 
jelentősen megnövekedett NK-funkciót eredményezett [11]. A jelen 
klinikai esettanulmány alátámasztja ezeket az in vitro eredményeket, és 
összhangban áll a korábbi klinikai esettanulmányokkal is [9]. A 4. sz. ábra 
a gemcitabin és az immunomoduláns (MGN-3) közötti szinergetikus hatás 
lehetséges magyarázatát mutatja be. Ez a kombináció fontosnak tűnik, 
mivel az önmagában alkalmazott gemcitabinről kiderült, hogy csökkenti az 
NK aktivitást az IFN-gamma termelésre gyakorolt csökkentő hatása miatt, 
amely legalább részben szükséges az 1-es típusú immunsejt-aktivitás 
fenntartásához [2]. 
 

A PAMP (patogén asszociált molekuláris mintázat) molekulák 
vélhetően a legjobb immunmodulációt aktiváló 1-es típusú effektorok A 
PAMP-molekulák azonban kizárólag a természetben (baktériumokban 
vagy növényekben) fordulnak elő. A vegyipar nem képes előállítani ezeket 
a konfigurációkat. A baktériumok rendelkeznek ártalmas mellékhatásokkal, 
a növények azonban nem. Sajnos a legjobb bizonyított hatású, 
standardizált, mellékhatások nélküli immunomoduláns készítmények 
növényi kivonatok, amelyek világszerte mindössze táplálékkiegészítőként 
vannak regisztrálva, függetlenül attól, hogy bizonyított hatásúak vagy sem. 
Egyre több bizonyíték kerül napvilágra arról, hogy a növényi PAMP-szerű 
molekulák (amilyen a standard rizskorpa arabinoxilán koncentrátum is) 
számos immunológiai [16-27] és klinikai [28-30] előnnyel bírnak. Például 
egy randomizált kettős vak klinikai vizsgálat kimutatta, hogy az 
arabinoxilán koncentrátum és kemoterápia kombinációja hatszorosára 
növelte a májrákos betegek kétéves túlélését [28]. 
 

A bizonyított hatású immunomodulánsok kutatását ezért nagy klinikai 
érdeklődés kíséri, hisz a protein-kináz jelátviteli útvonal inhibitorok - 
például a mitogén-aktivált extracelluláris jelszabályozó kináz (MEK) - 
szintén fokozhatják a gemcitabinhez hasonló, stresszel kapcsolatos 
molekulák expresszióját [9,31]. A jelek szerint a növekedési faktorok 
egyrészt stimulálják a sejtek szaporodását és védik a sejteket az 
immunrendszer effektoraival szemben (a stresszhez kapcsolódó 
ligandumok gátlásával). Ennek következtében, a gemictabinhoz hasonlóan 
a proteinkináz jelátviteli útvonal-inhibitorok és az 1-es típusú természetes 
effektorokat aktiváló immunomoduláns készítmények kombinációja új 
távlatokat nyithat a tumorterápiában. 
 

Közzétételi nyilatkozat 
 

A szerzők kijelentik, hogy a jelen cikkel kapcsolatosan nem áll fenn 
semmilyen érdekellentét. 
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