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1.0 Rövidítések jegyzéke 
 

AEC: 3-amino-9-etilkarbazol 

AMF: autokrin motilitási faktor 

Ang-1: Angiopoietin-1 

Ang-2: Angiopoietin-2 

anti-F4/80 antitest: makrofágokra és monocytákra specifikus antitest 

anti-Gr-1 antitest: neutrofil garnulocytákra specifikus antitest 

APC: Activated Protein C – Aktivált protein C 

aPTT: Activated partial thromboplastin time - aktivált parciális thromboplastin-idő 

ATIII: Antithrombin III. 

ATX: autotaxin 

BM: basalis membrán 

BSA: Bovine Serum Albumine – Borjú eredetű szérum albumin 

CAM: Cell Adhesion Molecule – Sejtadhéziós molekula 

CD31: PECAM-1, vérér marker 

cDNS: cirkuláris DNS 

Cl2MDP-LIP: Liposome-encapsulated Clodronate – Liposzómába zárt klodronát 

COX-2: Ciklooxygenase-2 – Ciklooxigenáz-2  

DAB: 3’-3’ diaminobenzidin tetrahidroklorid 

DAPI: magspecifikus nukleáris festés 

EBM-2: Eagle’s Basal Medium-2 – Eagle-féle bazális médium-2 

ECM: Extracellular Matrix – Extracelluláris mátrix 

Egr-1: Early Growth Response factor-1 - Korai növekedési válasz faktor-1, 

transzkripciós faktor 

FCS: fetal calf serum – borjúsavó 

FDP: Fibrin Degradation Product – Fibrin degradációs termék 

FGF-2: Fibroblast Growth Factor-2 – Fibroblaszt növekedési faktor-2 

flt-1: Fms-related tyrosine kinase-1 - a VEGFR-1-t kódoló gén 

flt-4: Fms-related tyrosine kinase-4 - a VEGFR-3-t kódoló gén 

H.E.: Haematoxyllin-eosin festés 

HSGAG: heparán-szulfát glükózaminoglikán 
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HSPG: Heparare-sulphate Proteoglicane – Heparán szulfát proteoglikán 

HUVEC: Human Umbilical Vein Endothelial Cell – Humán köldökvénából származó 

endothel sejt 

IL-1: Interleukin-1citokin 

INR: Inertational Normalized Ratio – Nemzetközi normalizált arányszám 

IU: International Unit – nemzetközi egység 

KDR/flk-1: Kinase insert domain receptor, type III receptor tyrosin kinase  

LEC: Lymphatic Endotehlial Cell – Nyirok endothel sejt 

LMWH: low molecular weight heparin – alacsony molekulasúlyú heparin 

LYVE-1: Lymphatic Vessel Endothelial HA-receptor-1 – Nyirokér endothel 

hyaluronsav receptor-1 

MHC: Major Histocompatibility Complex – Fő hisztokompatibilitási komplex 

MTT assay: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide assay 

sejtdenzitás meghatározására 

NF-B: Nuclear Factor-B – Nukleáris faktor-B 

PAR: Protease-activated Receptor – Proteázok által aktivált receptor, itt: thrombin által 

PBS: Phosphate Buffer Saline – Foszfát puffer oldat 

PBS-LIP: PBS-liposome – Foszfát puffer liposzóma 

PCR: Polimerase Chain Reaction – Polimeráz láncreakció 

PDGF-BB: Platelet Derived Growth Factor-BB – Vérlemezke eredetű növekedési faktor 

PFA: paraformaldehid 

PKC: Protein kináz-C 

PlGF: Placental Growth Factor – Placentáris növekedési faktor 

Prox-1: Prospero-related homebox protein, transzkripciós faktor 

rpm: round per minute - fordulatszám 

RPMI-1640: médium, amely a nevét a fejlesztő cég, a Roswell Park Memorial Institute-

ról kapta 

SFM: serum-free medium – szérummentes médium 

SLC(CCL21): Secondary Lymphoid Chemokine – nyirokér endothel által termelt 

másodlagos lymphoid kemokin 

SN50: szelektív NF-B inhibitor peptid 

SRB: Sulforhodamine-B 
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TCA: Triklór ecetsav 

TCIPA: Tumor-induced platelet aggregation- Tumor-indukált vérlemezke aggregáció 

TF: Tissue Factor – Szöveti faktor 

TFPI: Tissue Factor Pathway Inhibitor – Szöveti faktor útvonal gátló 

Tie-1: Tyrosine kinase with immunoglobulin-like and EGF-like domains 1 – Tirozin-

kináz immunglobulinszerű és EGF-szerű doménekkel 1, angiopoietin receptor 

Tie-2: Tyrosine kinase with immunoglobulin-like and EGF-like domains 2 - Tirozin-

kináz immunglobulinszerű és EGF-szerű doménekkel 2, angiopoietin receptor 

TNF: Tumor nekrózis faktor 

tPA: Tissue Plasminogen activator – Szöveti plazminogén aktivátor 

TT: Thrombin time - thrombin idő 

U: Unit – egység 

UFH: unfractionated heparin – nem frakcionált heparin 

VEGF–A,-C,-D: Vascular Endothelial Growth Factor–A,-C,-D – Vaszkuláris endothel 

növekedési faktor–A,-C,-D  

VEGFR-2,-3: Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-2,-3 - Vaszkuláris endothel 

növekedési faktor receptor-2,-3  

WT1 gene – Wilms tumor-1 gén 

-SMA:-Smooth Muscle Actin Antibody – Simaizom aktin ellenes antitest 
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2.0 Bevezetés 
 

2.1 A tumorprogresszió mechanizmusa 

Az utóbbi évtizedekben a tudomány komoly erőfeszítések árán számottevő 

eredményeket ért el elsősorban a primer daganatok kezelésében, de mindezek ellenére a 

daganatos betegségek még mindig a vezető halálokok között szerepelnek. Ennek oka a 

daganat disszeminációjában és az áttétképzés pontos molekuláris mechanizmusának 

ismerete hiányában keresendő. Ezért a kísérletes onkológiai kutatások nagy része a 

metastasis patomechanizmusára és klinikai jelentőségére irányul1,2.  

 

2.1.1 A benignus és malignus daganatok összehasonlítása 

A „neoplasia” szó a sejtek olyan autonóm proliferációját jelenti, amely során a normális 

növekedési kontroll alól kikerülnek3. Tehát a kontrollálatlan sejtproliferáció daganatos 

betegség kialakulásához vezet. Azt, hogy ez a daganat klinikailag benignus vagy 

malignus lesz-e – tehát hogy a beteg életkilátásai és várható élettartama hogyan alakul - 

gyakran az dönti el, hogy a primer daganatból a tumorsejtek kivándorolnak-e és a 

szervezet más helyein képeznek-e áttéteket. Jóindulatú daganatok akkor keletkeznek, 

amikor a rendellenes sejtproliferáció határok közé korlátozódik. Egy elváltozást 

benignusnak tekintünk ha lassú, expanzív növekedést mutat, morfológiailag emlékeztet 

a kiindulási szövetre vagy szervre, eltávolítás után nem recidivál és nem ad metasztázist. 

Prognózisuk általában jó. A rosszindulatú daganatok jellemzője, hogy a környezetükbe 

terjedően, agresszív módon növekednek, azaz lokálisan infiltratívak; hajlamosak a 

kiújulásra, a távoli áttétképzésre és rossz a prognózisuk,16. Egyes jóindulatú tumorok 

hajlamosak malignus átalakulásra például genetikai vagy epigenetikai változások 

következtében, génmutáció hatására, tumor szuppresszor gén elvesztése révén 4  [pl. 

APC, p53 stb.] vagy onkogének aktiválódása miatt. Ebből a szempontból kiemelendők a 

vastagbél5 és a gyomor adenomái, de hasonló tendenciát mutathatnak a pajzsmirigy, 

húgyhólyag6 és bőr benignus tumorai is.  

 

2.1.2 A metasztatikus kaszkád elemei 

A primer daganat kezdeti növekedésének egy idő után gátat szab a megfelelő vérellátás 

hiánya. A további növekedéshez új erek képzésére vagy már jelen lévő erek beépülésére 
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van szükség. Ezen érképző folyamatoknak számos formája van, mint például a 

neoangiogenesis vagy inkorporáció 7 . Az ilyen módon önfenntartóvá vált daganatok 

aztán gyakran áttéteket képeznek. Ezen eseménysorozat fontosabb lépései a következők: 

a.) Invázió: a kiváló tumorsejtek közvetlen környezetükbe terjednek13,14; 

b.) Intravazáció: a tumorsejtek a vér- vagy nyirokkeringésbe, csatornarendszerekbe 

vagy testüregekbe törnek; 

c.) Szóródás: a vér- vagy nyirokerekben a keringés útján terjednek 

d.) Extravazáció: a tumorsejtek a vér- vagy nyirokkeringésből, csatornarendszerekből 

vagy testüregekből kilépnek; 

e.) Metasztatikus fókusz képzés: a daganatsejtek a primer tumortól távoli helyen 

letelepednek, proliferálnak és beereződnek.  

A daganatprogresszió egymást követő lépései folyamatláncot alkotnak, ezért hívjuk 

„metasztázis kaszkádnak”. Az áttétek újabb disszemináció forrásai lehetnek, így 

generalizációs helyként szolgálhatnak8.  

A primer daganatok növekedésének megvannak a biológiai feltételei. A metasztatikus 

kaszkád különböző szintjei között hasonló és ismétlődő események játszódnak le. A 

daganatok dignitásától függetlenül az egyik kulcsfontosságú esemény a tumor indukálta 

neoangiogenesis. A daganatoknak szüksége van tápanyagellátásra, hiszen enélkül a 

daganat nem nőhet 1-2 mm3-nél nagyobbra sem a primer daganat, sem a távoli áttét 

helyén. Kb. 160 m-es nagyságig még diffúzióval biztosítható a nutríció, de ezután már 

ereknek kell megjelenniük. Egy másik visszatérő probléma a daganat számára, hogy 

lépésről lépésre szembekerül a szervezet immunrendszerének egyes elemeivel. 

Növekedésük során különböző mechanizmusok révén képesek arra, hogy egyre inkább 

„kijátsszák” a gazdaszervezet ellenőrző tevékenységét, elsősorban az 

immunmechanizmusokat 9 . Ezeknek a jelenségeknek számos összetevője ismert, 

példaként megemlíteném, hogy a tumorsejtek képesek immunszuppresszív anyagot 

termelni (pl. TGF-  -t), egyes esetekben a tumorantigént prezentáló MHC nem 

expresszálódik megfelelően a daganatsejtek felszínén vagy egyáltalán nincs a 

sejtfelszínen immunogén molekula, illetve a szolubilis citokinreceptorok (pl. IL-2, IL-8, 

TNF receptorok) fokozott mennyisége is elősegítheti a daganatnövekedést.  
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2.1.3 Az invázió négy alapvető lépése: a sejt-sejt kapcsolat elvesztése, a sejtközötti 

állomány átrendezése, a sejt adhéziója és a sejtmigráció 

A daganatok lokális terjedésének egyik legfontosabb jellemzője a tumorsejtek és 

a tumor mikrokörnyezetében lévő normális, illetve stromalis sejtek közötti állandó 

kölcsönhatás1, ,1215 , amely lehetővé teszi a kiindulási hely elhagyását11. A sejt-mátrix 

kapcsolat progressziós szempontból legmeghatározóbb lépései a sejt-sejt kapcsolat 

elvesztése, az adhézió, a proteolízis és a migráció. Ezek bármelyikének hiánya invázióra 

képtelenné teszi a daganatot.  

A daganatsejtek egymáshoz és az ECM-hoz sejt-sejt adhéziós molekulák 

segítségével (CAM) kapcsolódna 12 . Az egyik legismertebb ilyen molekula az 

epithelialis E-cadherin, amely hiányában a sejt-sejt között adhéziók megszűnnek. Ez a 

jelenség szinte minden carcinoma esetében karakterisztikus, ezért hívják természetes 

metasztázis szuppresszornak is. Csak a sejt-sejt kontaktust vesztett daganatsejteknek 

van esélye a primer lokalizáció elhagyására, illetve ez az egyik előfeltétele az 

inváziónak.  

A sikeres invazivitáshoz a tumorsejteknek meg kell kötniük mátrix degradáló 

enzimeket. Ezt specifikus vagy nem specifikus enzim receptorok (pl. integrinek, 

különböző fibronektin[51], laminin vagy kollagén IV. receptorok[61, 64]) 

expressziójával vagy a proteáz enzimek megnövekedett aktivitása révén érik el13. A 

mátrix degradációs képesség a normális sejtekben is megvan, csak ott szigorúan 

kontrollált módon zajlik. Ugyanezeket az enzimeket használják a malignus sejtek is. Az 

ECM bontásában részt vevő enzimek közé tartozik a szerin-proteáz család (pl. urokináz 

plazminogén aktivátor, elasztáz, plazmin, katepszin-G), a mátrix metalloproteázok118 (pl. 

gelatináz, stromelysin, matrilysin) és a cisztein proteinázok (pl. katepszin-B és L). 

Ezeknek az enzimeknek megvannak az azonnali inaktivációért felelős specifikus 

inhibitorai is (pl. plazminogén aktivátor inhibitor-1,-2; TIMP-1-3, szteffin cisztatin). 

Általában ezeket az enzimeket a lizozimek tárolják, de a daganatsejtek felszínén is 

megjelenhetnek. Mindezek a mátrixdegradációs folyamatok segítik a tumorsejt 

könnyebb mozgását és ráadásul felszabadítanak sokféle mátrix-kötött faktort, beleértve 

a növekedési faktorokat, citokineket és kemotaktikus peptideket.  

A mikroinvázió negyedik legfontosabb eleme a daganatsejtek migrációja, amely 

egy percízen szabályozott folyamat: a sejtek elválásának és újra kitapadásának a 
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körforgása a cytoskeleton folyamatos újrarendeződésével. A daganatsejt ehhez az aktív 

sejtmozgáshoz14 használja a Rho/Rac G-proteineket és az IP (inozitol-foszfát)-kör és a 

PKC mint effektor kináz hat a motoros proteinekre. A világirodalomban elfogadott 

tény, hogy malignus sejtek sajátossága a hatékony autokrin és parakrin mechanizmusok 

által szabályozott lazán kontrollált migrációs potenciál. A tumorsejtek motilitását 

különböző citokinek irányítják, úm. az AMF (autokrin motilitási faktor), az ATX 

(autotaxin) és más parakrin motilitási citokinek (pl. HGF/scatter faktor).   

 

2.1.4. Az intravazáció és extravazáció  

A tumorsejt és a lokális mikroerek közötti kezdeti kölcsönhatás az első lépése az 

intravazációnak, amely a posztkapilláris venulák és nyirokér kapillárisok 

endothelsejtjeivel való kapcsolódás útján jön létre. Ez a folyamat megintcsak hasonlít a 

kaszkád korábbi lépéseihez, miszerint a daganatsejtek vagy a tumor körüli mátrixhoz 

vagy a vérerek subendothelialis basalis membránjához tapadnak (adhézió),  lebontják 

(degradáció, proteolízis) és átvándorolnak rajta (migráció). Itt szeretném kiemelni, hogy 

ezen a ponton is óriási különbség van a vérerek és nyirokerek között. A nyirokerek csak 

kevés basalis membránnal rendelkeznek és a nyirokkapillárisok endothelje fenesztrált, 

ezért a nyirokendothelen való „átkeléshez„ a kemokinek és citokinek attraktáns hatása 

segítségével gyakorlatilag csak a tumorsejtek migrációs képességére van szükség. A 

keringő daganatsejtek a célszervet sejt-sejt adhéziós molekulák segítségével ismerik fel 

és az extravazáció addresszinek, P-szelektinek, L-szelektinek, I-CAM, P-CAM faktorok 

közrejátszásával megy végbe. Fontos hangsúlyozni, hogy ez egy szervspecifikus 

folyamat, minthogy az endothelialis sejteknek is van szervspecifikus fenotípusa és az ő 

subendothelialis mátrixuk is szervspecifikus. Ezért a tumorsejteknek szövetenként és 

szervenként eltérő módon kell alkalmazkodniuk a környezethez, ha sikeresen ki akarnak 

lépni a keringésből. 

 

2.1.5 A haematogen áttétképzés 

Bár a haematogen és lymphogen áttétképzés egyes elemei igen hasonlóak, mégis 

jelentősen eltérnek egymástól, elsősorban immunogenitás és szervspecificitás 

szempontjából15. A primer tumor előbb növekedésnek indul és a táplálás biztosítása 

céljából angiogenesis megy végbe1, ,15 7. A tumorsejtek felismerik az extracelluláris 

 - 13 -



mátrix fehérjéit (adhézió), majd a kapillárisok és venulák basalis membránját lebontva 

intenzív migráció révén bejutnak az érlumenbe (intravazáció) (1. ábra).  

 

 

1. ábra: A haematogen áttétképzés patomechanizmusa, a „metasztatikus kaszkád”. A 

tumorprogresszió során a primer tumor előbb növekedésnek indul, majd lokális invázió 

útján áttöri a basalis membránt és bekerül a vérkeringésbe (intravazáció). A vér útján 

szóródnak a daganatsejtek, ezután extravazáció és szervi áttétképzés következik. A 

tumorsejtek vándorlása a környező stromán keresztül három alapvető mechanizmus 

segítségével valósulhat meg: mátrixadhézió, degradáció (proteolízis) és migráció.  BM: 

basalis membrán. A kép melanoma malignumot ábrázol. (Forrás: Tímár József: A 

daganatos progresszió molekuláris mechanizmusa – Krompechertől a DNS chipig 

Krompecher emlékelőadás, Magyar Onkológia 2004; 48:3-11.) 

 

A keringésbe jutó daganatsejteket különféle mechanikus (pl. eltérő nyomásviszonyok) 

és immuneffektor hatások érik. Ezek a tényezők redukálják a tumorsejtek számát1,11 , de 

ugyanakkor szelekciós előnyt jelent, ha szolubilis mátrixfehérjék megkötésével 

„mikrothrombust” képezhetnek, melynek közepébe burkolva a daganatsejt védetté válik 

az immunológiai hatásokkal szemben 11 ,. A haematogen áttétképzés szervspecifikus 

módon valósul meg. A célszervbe való megérkezéskor egy igen különböző 
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mikrokörnyezet (növekedési faktorok, citokinek stb.) fogadja a megtizedelt 

daganatsejteket1 11 15, majd az endothel sejtekkel kapcsolatot létesíteni képes 

tumorsejtek a subendothelialis mátrixot lebontva kijutnak a kapilláris körüli stromába 

(extravazáció). A távoli áttétek kolóniái sokszor évekig túlélnek („alvó állapot”), de 

általában rövid idő alatt hormonális hatásra vagy szöveti struktúra változás hatására 

mikrometasztázisok alakulhatnak ki és a szervi áttét növekedésnek indul16

, ,

,17. Ehhez a 

folyamathoz újfent szükség van angiogenesisre18 (1. ábra, 1.sz. táblázat).  

 

2.1.6 A lymphogen áttétképzés 

A dagantok lymphaticus terjedése hasonlóan zajlik a haematogen áttétképzéshez, azzal 

a különbséggel, hogy nyirokereknek nincsen basalis membránja (a nyirokkapillárisok 

endothelje fenesztrált), ezért könnyebben átjárható a daganatsejtek számára (2. ábra, 

1.sz. táblázat).  

 

 

2. ábra: A lymphogen áttétképzés patomechanizmusa, a „metasztatikus kaszkád”. A 

lymphogen disszemináció egyes elemei hasonlítanak a haematogenre, mégis jelentősen 

eltérnek egymástól. A nyirokereknek csak virtuális basalis membránja van, így a 

tumorsejteknek csak a migrációs képességére van szükség intravazációkor. A 
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daganatsejtek a lymphaticus transzport során immuneffektor sejtekkel kerülnek 

interakcióba, majd a még élő sejtek kortikálisan megtapadnak vagy extravazáció útján 

nyirokcsomó áttétet képeznek. A kép melanoma malignumot tüntet fel. (Forrás: Tímár 

József: A daganatos progresszió molekuláris mechanizmusa – Krompechertől a DNS 

chipig Krompecher emlékelőadás, Magyar Onkológia 2004; 48:3-11.) 

 

A kemokinek és más attraktáns citokinek hatására bekövetkező intravazációt követően 

csak azok a tumorsejtek élhetnek túl az immunrendszer felismerő- és kompetens 

effektor sejtjeinek forgatagában, amelyek valamilyen okból immunrezisztenciával 

bírnak9,19. A regionális nyirokcsomókban megtelepedő daganatsejtek megtapadnak és a 

vaszkularizáció beindítása révén növekednek. Az így keletkező érhálózat is kiinduló 

pontja lehet a haematogen áttétképzési folyamatnak.  
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1. sz. táblázat A haematogen és lymphogen áttétképzés közötti különbségek 

összefoglalása (Forrás: Kopper László, Tímár József: Molekuláris Onkológia, 

Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007. A daganatsejtek vándorlása fejezet 203- 213. 

oldal) 

 

 
Lokális invázió 

Lymphogen 
áttétképzés 

Haematogen 
áttétképzés 

Érellátás    

Nyirokér 
Vérér 

 + 
- 

- 
+ 

Mátrixinterakció    

+ - + 
+ - + 

Adhézió 
Proteolízis 
Migráció + + + 

Immunválasz    

+/- + +/- Ineffektív effektor 
Immunszuppresszív 

célpont +/- + +/- 

Intravazáció  Nyirokér Vérér 

 - + 
 - + 

Adhézió 
Proteolízis 
Migráció  + + 

Keringés 
(kölcsönhatások) 

Nyirokkeringés Vérkeringés 

+ + 
- + 
+ + 

Makrofág 
Leukocyta 

Lymphocyta 
Thrombocyta - + 

Metasztázis Nyirokcsomó Zsigeri célszerv 

+ + 
- + 
+ + 
+ + 
? + 

 

Extravazáció 
Mátrixinterakció 

Alvó állapot 
Proliferáció 

Érellátás 
Immunválasz 

- +/- 

 

Ezek közül az elemek közül kísérleteinkben a haematogen disszemináció 

mátrixinterakcióval, keringésben történő kölcsönhatásokkal és a célszervben való 
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kolóniaképzés/áttétképzéssel kapcsolatos aspektusokat analizáltuk. A lymphogen 

terjedés vizsgálata kapcsán pedig az érellátásra, ennek lehetséges indukálására és 

gátlására, illetve az endothelsejtekkel, mátrix proteinekkel és növekedési faktorokkal 

kapcsolatos interakciókra fókuszáltunk. 

 

2.2 A véralvadási kaszkád szerepe a daganatok disszeminációjában 

Kísérleteinkben használt malignus melanoma az egyik legerőteljesebb metasztatikus 

potenciállal bíró daganat, amely esetében már néhány milliméter vastag tumor is nagy 

rizikót jelent az 5 éven belül kialakuló távoli áttétek megjelenésében. Sajnos ez a 

tumortípus igen rezisztens a kemoterápiával szemben, ezért a betegek túlélését növelő 

újfajta farmakológiai eljárások kidolgozása sürgető. 

A legtöbb tumorféleségre, különösen azok előrehaladott állapotára jellemző a 

koagulációs zavar, amely a „prothromboticus állapot” kialakulása következtében jön 

létre20. Trousseau már 1865-ben leírta a vénás thrombosis és a malignus betegség közti 

kapcsolatot. A daganatos betegek a klasszikus Virchow-triász hajlamosító tényezői 

közül – melyek a véráramlási zavar (stasis, hyperviszkozitás), érfal-

károsodás/diszfunkció (sérült endothelium, hyperpermeabilitás, angiogenesis) és 

véralvadási zavar (thrombocyta aktiváció és aggregáció, prokoaguláns faktorok, 

citokinek túltermelése) mindegyiket hordozzák, így érthető a prothromboticus vagy 

hypercougulációs állapot kialakulása20,21. A tumorsejtek a koagulációs rendszert direkt 

úton - a thrombocytákon, véralvadási- és fibrinolitikus rendszerrel való interakciókon 

keresztül - aktiválják, thrombint generálva. A daganatsejtek különféle prokoaguláns 

anyagokat is termelnek (pl.: Szöveti faktor {TF}20, 22 ,24, Cancer procoagulant20, 23 , 24 , 

amelyek az extrinsic koagulációs útvonalat és a X-es alvadási faktort aktiválva a IIa 

faktor, azaz thrombin keletkezését eredményezik20,25 (3. ábra).  
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3. ábra: Az alvadási- és fibrinolitikus rendszer. A szöveti faktor (TF) és tumor 

prokoaguláns (cancer procoagulant) hatása a véralvadási kaszkádra. A normális 

alvadási rendszer a thrombocyták, prokoaguláns faktorok, antikoaguláns faktorok és a 

fibrinolitikus rendszer megfelelő aktiválásával és gátlásával harmonikus egyensúlyt tart 

fenn. A daganatos betegek prothromboticus állapotba kerülnek, mivel a tumorsejtek 

nemcsak tumor prokoagulánst termelnek, hanem direkt úton is képesek aktiválni a 

koagulációs rendszert, interakcióba lépve vérlemezkékkel, a véralvadási kaszkád egyes 

faktoraival (pl. TF) és fibrinolitikus rendszerrel, végül thrombint generálva. Az 

egyensúly az alvadási túlsúly felé dől el. (Forrás: Lip GYH, Chin BSP, Blann AD. 

Cancer and the prothrombotic state. Lancet Oncol 2002, 3: 27-34.) 

 

Főként azok a tumorsejtek képesek a túlélésre, amelyek a thrombocytákkal 

heterotípusos aggregátumokat képeznek 26 , 27 , 28 . Elsősorban a prokoaguláns anyagok 

termelésének és az alvadási rendszer aktiválásának hatására a daganatsejtek körül 

fibrinháló képződik, amely védelmet nyújt az immuneffektor hatásokkal szemben és 

növeli a szervi áttétképzés esélyét is.  

A daganatos betegek thromboemboliás szövődményeit standard antikoaguláns 

terápiaként kumarin-származékokkal és/vagy heparinnal kezelik már több mint 60 éve. 

Klinikai adatok elemzése irányította a figyelmet arra, hogy a tumor-indukálta 
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thromboemboliák kezelésében a heparinok hatékonyabbak más antikoagulánssal 

szemben, illetve az alacsonyabb molekulasúlyú heparin (LMWH) kedvezőbb hatású, 

mint a klasszikus forma (UFH)29,30. Ezenkívül további klinikai adatok támasztják alá, 

hogy a warfarinnal31,32,33, de még inkább a heparinszármazékokkal kezelt daganatos 

betegekben a tumoros progresszió később alakul ki és a túlélés 

meghosszabbodik34,35,36,37 8,3 .  

A nemzetközi szakirodalomban az utóbbi 40 - 50 évben nagyszámú adat gyűlt össze, 

amelyek a heparinok antimetasztatikus hatását igazolják különböző kísérleti emlős 

daganatmodellekben. A legmeggyőzőbbek melanoma és emlőrák esetében születtek38. 

A heparinok szelektív antimetasztatikus hatásának mechanizmusát is kísérletek sorozata 

próbálta felfedni. Ezek a tanulmányok nagy szerepet tulajdonítanak a vérlemezke- és 

endothelialis P- és leukocyta L-szelektineknek a heparinok hatásában39,40,41. 

 

2.3 A heparán-szulfát glükózaminoglikánok (HSGAG) szerkezete és funkciója 

Hogy jobban megértsük a heparinok viselkedésének mechanizmusát, ezért előbb 

áttekintjük azok szerkezeti tulajdonságait és funkcióit. A sejtfelszíni- és extracelluláris 

heparán-szulfát glükózaminoglikánok (HSGAG) komplex poliszacharid molekulák (4. 

ábra) és mindenütt jelen vannak a természetben. Minden eukaryota sejt, így a tumorsejt 

felszínén is jelen vannak és különböző daganatbiológiai folyamatokat szabályoznak, 

beleértve a tumorgenesist, a tumor érképződést és a metastasist is42. 
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4. ábra: A heparán-szulfát glükózaminoglikánok (HSGAG) szerkezete és biológiája. A 

heparán-szulfát glükózaminoglikánok (HSGAG-ok, zöld hullámvonalak) a sejtfelszínen 

és az extracelluláris mátrixban (ECM) is jelen vannak. Proteinekhez kötődve (piros 

vonal) proteoglikánokat képeznek. A zöld négyzetek a poliszacharid lánc 

nagymértékben szulfatált régióit jelölik. Ezen kémiai szekvenciák diverzitása a 

poliszacharid láncon belül biztosítja, hogy a HSGAG-ok kötődjenek és modulálják a 

különféle növekedési faktorok (narancssárga kör), kemokinek és enzimek biológiai 

aktivitását a sejtfelszínen és az ECM-ban. (Forrás: Sasisekharan R, Shriver Z, 

Venkataraman G ,Narayanasami U. Roles of heparan-sulphate glycosaminoglycans in 

cancer. Nat Rev Cancer 2002, 2: 521-528.) 

 

A heparinok erősen szulfatált tagjai a HSGAG családnak. A HSGAG-ok funkciói közé 

tartozik az extracelluláris mátrix (ECM) –szal való kölcsönhatás kialakítása és a 

sejtadhézió modulálása. Kapcsolatba lépnek különféle extracelluláris szignál 

molekulákkal, úgymint a növekedési faktorokkal, enzimekkel, kemokinekkel. A 

daganatképződésben betöltött szerepük az autokrin szignálútvonalak regulálása révén, 

az immunsejtek mozgósításával, a fibrinköpeny létrejöttével a tumorsejtek körül (mely 
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védőbarrierként szolgál az immuneffektor hatásokkal szemben) és az angiogenesis 

indukálása révén valósul meg.  

Ram Sasisekharan és munkatársai42 alkottak egy modellt a heparinok/HSGAG-ok 

áttétképzésben szerepet játszó mechanizmusairól. A daganatsejt felszínén lévő HSGAG-

ok lehetnek a P-szelektinek ligandjai, exogén heparint adva kompetíció lép fel, mely 

meggátolja a tumorsejt adhéziós folyamatait (a). A heparin farmakológiai dózisai 

gátolhatják a heparanáz működését (b) és a tumorsejt felszínén lévő HSGAG-ok 

interferálhatnak az integrinek kötődéséért (c). A daganatsejtek felszínén helyet foglaló 

HSGAG-ok olyan szekvenciákat tartalmaznak, amelyek módosítják a helyi alvadási 

viszonyokat, például a IIa faktor (thrombin) aktivitását. A dagantsejt körül a tumor 

prokoagulánsok segítségével kialakult fibrin védőköpeny kialakulását a HSGAG-ok 

képesek meggátolni (d). Végül a sejtfelszíni HSGAG-ok különböző növekedési 

faktorokkal (pl.: VEGF, FGF) lépnek érintkezésbe, így autokrin útvonalakon 

szabályozva a tumorsejtek proliferációját és migrációját. (5. ábra) 
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5. ábra: A HSGAG-ok szerepe a metasztázis képződésben- és gátlásban. Az ábra 

részletes magyarázata a szövegben található. Zöld hullámvonal: HSGAG, I: integrinek, 

NK-sejtek: Természetes ölősejtek, P: P-szelektin. Az ábra magyarázatát lásd a 

szövegben.  

(Forrás: Ram Sasisekharan, Zachary Shriver, Ganesh Venkataraman, Uma 

Narayanasami. Roles of heparan-sulphate glycosaminglycans in cancer. Nature 

Reviews Vol.2. July 2002, 521-528.) 

 

Ismert, hogy a nagymértékben szulfatált heparinoknak (UFH) és az LMWH-nak az 

antikoaguláns hatáson kívül antimetasztatikus hatása is van42. Ezért kísérletes 

munkánkban a klinikumban is rutinszerűen alkalmazott heparinokat használtunk és azt 

vizsgáltuk, hogy ez a kedvező áttétképzést gátló hatás független-e az antikoaguláns 
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hatástól másrészt, hogy milyen molekuláris mechanizmus útján képesek a távoli 

metasztázisképződést gátolni. 

 

2.4 A Lymphangiogenesis szerepe a metasztázis-képzésben 

A nyirokerek létezését már a XVII. században, 1627-ben Gasparo Asellius leírta és 

elnevezte „tejszerű vénáknak”. Ez a felfedezés hosszú évszázadokon át feledésbe merült. 

Ennek egyik oka, hogy – egészen kb. 20 évvel ezelőttig - nem álltak rendelkezésre a 

nyirokeret kimutató specifikus markerek43,44. A nyirokérhálózat jelenléte esszenciális 

szerepet játszik a szövetközti folyadék homeosztázisának fenntartásában (azaz az 

extravazált folyadékot és makromolekulákat a szövetektől a véráramba transzportálja), 

az immunfunkciók segítésében és a táplálkozással bevitt zsír abszorpciójában.  

Az immunválasz során az antigén prezentáló sejtek és lypmhocyták belépnek a vakon 

végződő nyirokkapillárisokba, migrálnak és eljutnak a nyirokcsomókba. Ezt a 

folyamatot maguk a nyirokkapillárisok könnyítik meg az immuneffektor sejtek számára, 

mivel egyetlen réteg endothel sejtből állnak, tight junction-ok, basalis membrán, 

pericyták és simaizom fedőréteg nélkül (2. sz. táblázat).45,46,47,48,49,50.  
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2. sz. táblázat A vérér- és nyirokér kapillárisok közötti morfológiai különbségek (Forrás: 

Tammela T, Petrova TV, Alitalo K. Molecular lymphangiogenesis: new players. Trends 

Cell Biol. 2005, 15(8): 434-441.) 

 

                 Értípus 

Struktúra  
Vérér kapillárisok Nyirokér kapillárisok 

Lumen szerkezete szabályos, keskeny szabálytalan, széles 

Endothel sejtek bőséges cytoplasma gyér cytoplasma 

Billentyűk 

jelenléte 
nincs nincs 

Sejt-sejt közötti 

junkciók 
adherens, szoros kapcsolat 

laza, billentyűszerű átfedések 

vannak, nincs „tight 

junction” 

Basalis membrán van nincs 

Pericyták van nincs 

Kihorgonyzó 

filamentumok 
nincs van 

Vér jelenléte van (általában) nincs 

Sejtmembrán 

invaginációk és 

cytoplasma 

vesiculumok 

gyér bőséges 

Simaizom van nincs 

 

A nyirokérhálózat megléte és a lymphangiogenesis nemcsak a fiziológiás 

folyamatokban, mint például az embryogenesisben alapvető, hanem szerepet játszik 

különböző kórképek progressziójában is, úgymint a lymphoedema, fertőzések terjedése, 

gyulladás, immunbetegségek és a daganatok progressziója. A nyirokerek a daganatos 

disszemináció egyik fő útját képezik44,45. A tumorsejtek nyirokcsomókban való 

megjelenése a metasztázis-képzés korai jelensége 51 . Ez szolgál alapul a betegség 

staging-jére, továbbá fontos szerepe van a sentinel nyirokcsomók biopsziájában (pl. 

emlőrák esetében), illetve a sebészeti sentinel lymphadenectomia elvégzésében45. 

 - 25 -



Néhány éve még azt gondolták, hogy a nyirokmetastasisok megjelenése és terjedése 

passzív úton megy végbe a preegzisztáló helyi nyirokcsatornahálózaton keresztül, ám 

napjainkra világossá vált, hogy a lymphangiogenesis aktívan közreműködik a 

metastasis-képzésben.  

Az utóbbi években nagy előrelépés történt a lymphangiogenesis mechanizmusának 

megértésében. Ez annak köszönhető, hogy számos specifikus molekula és faktor került 

felfedezésre, amelyeknek esszenciális szerepe van az embrionális-, posztnatális- és a 

pathológiás lymphangiogenesisben44,59. Bár az angiogenesist és lymphangiogenesist 

szabályozó kulcsfaktorok között vannak átfedések46,59,59, számos nyirokspecifikus 

molekula is előtérbe került. A csak lymphangiogenesissel kapcsolatos molekulák közé 

tartozik például a Prox-1 (prospero-related homeobox 1) molekula, a VEGF-C és 

VEGF-D (Vascular Endothelial Growth Factor C, D) 52 , VEGFR-3 (Vascular 

Endothelial Growth Factor Receptor-3), a nyirokér endothel hyaluronsav receptor 1 

(LYVE-1)53, podoplanin és mások53,54 (3. sz. táblázat). Kutatómunkánk fókuszába az 

IL-1-t állítottuk, és arra voltunk kíváncsiak, vajon az alábbi rendszerben hol foglalhat 

helyet. 

 

3. sz. táblázat Angiogenesissel és lymphangiogenesissel kapcsolatos molekulák 

(Rövidítések jelentését lásd a Rövidítések jegyzékében.) 

Angiogenesis Angiogenesis és lymphangiogenesis Lymphangiogenesis 

VEGF-B 

VEGF-E 

PlGF 

COX-2 

VEGFR-1 (flt-1) 

Tie-1 

Neuropilin-1 

Egr-1 

VEGF-A 

VEGF-C 

VEGF-D 

FGF-2 

VEGFR-2 

(KDR/flk-1) 

Ang-1 

Tie-2 

IL-1beta? 

LYVE-1 

Prox-1 

Podoplanin 

PDGF-BB 

VEGFR-3 (flt-4) 

Neuropilin-2 

Ang-2 

SLC 

 

 - 26 -



VEGF-C és VEGF-D hatékony lymphangiogen faktoroknak számítanak, amelyek a 

nyirokendothelen (LEC)55 expresszálódó VEGFR-2-höz és VEGFR-3-hoz kötődnek43(6. 

ábra). Ezeket a daganatsejtek is képesek termelni56,57,58. 

 

 

 

6. ábra: Specifikus növekedési faktorok és receptoraik expressziója a vascularis és 

lymphaticus endotheliumon. A VEGF család elsőként felfedezett tagja a VEGF-A a 

VEGFR-1-hez vagy VEGFR-2-höz kötődik elsősorban a vérerek endotheliumán és 

serkenti az endothelsejt proliferációt, migrációt és túlélést. Mivel VEGFR-2 a 

nyirokendothelen is jelen van, ezért VEGF-A lymphangiogenesist is képes indukálni. A 

PlGF szelektíven csak a VEGFR-1-hez kötődik. VEGF-C és VEGF-D a VEGFR-3 

ligandjai, amelyet kizárólag a nyirokér endothel expresszál.  Rövidítések jelentését lásd 

a Rövidítések jegyzékében. Nyilak: szignáltranszdukciós útvonalak. Vastag nyíl: 

fontosabb útvonal, vékony nyíl: jelentéktelenebb útvonal.  (Forrás: S.Hirakawa, 

M.Detmar J.Derm.Science 2004,35:1-8.) 

 

Két másik fontos angiogen növekedési faktor, a VEGF-A59 és az FGF-2 (Fibroblast 

Growth Factor-2) is képes lymphangiogenesist indukálni44, 60 , 61 . Korábbi kutatások 

igazolták, hogy az FGF-2 kétféle módon képes lymphangiogenesist indukálni egér 

corneában: egyrészt közvetlen interakció útján a nyirokendothel sejteken jelen lévő 
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receptorokon keresztül, másrészt a VEGF-C/VEGFR-3 szignálútvonal indirekt 

aktiválásával62,63. 

 

2.5 A gyulladás szerepe a tumorprogresszióban 

A sebgyógyulás, a gyulladás, a daganatok növekedése és disszeminációja is mindazon 

pathológiás állapotok közé tartozik, amikor gyors neovascularisatio indul meg. Egyre 

több bizonyíték van arra, hogy a gyulladásos sejteknek fontos szerep jut a pathológiás 

angiogenesisben és lymphangiogenesisben. A gyulladás a tumorprogresszió egyik 

kritikus komponense. Sokféle daganat alakul ki infekció, krónikus irritáció vagy 

gyulladás talaján60,64, ,65 66

66

. A tumor mikrokörnyezetében számos olyan gyulladásos sejt 

és immuneffektor sejt található, amely résztvevője a neoplasticus folyamatnak, 

elősegítve a proliferációt, migrációt és túlélést65,

47,

. Ráadásul a daganatsejtek az invázió, 

migráció és metasztatikus terjedéshez használják a veleszületett immunrendszer 

szignálmolekuláit, mint például a szelektineket, citokineket, kemokineket és ezek 

receptorait 66.(7. ábra)  

 

7. ábra: Sebgyógyulás versus invazív tumor növekedés. A normál szövetek gyógyulása 

során rendezett és szeggregált felépítés figyelhető meg, míg az invazív carcinomában 
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kaotikus érelrendeződés és sokfajta reciprok interakció párhuzamos megjelenése 

dominál. (Forrás: L.M.Coussens,Z.Werb Nature 2002,Vol.420:860-867.) 

 

Továbbá Van der Auwera és munkatársai 67  kimutatták, hogy a humán gyulladásos 

emlőrák sokkal agresszívebb és rosszabb prognózisú a nem gyulladásos emlőrákhoz 

képest. Ez annak köszönhető, hogy az inflammatoricus emlőcarcinomában megnő az 

angiogenesissel és lymphangiogenesissel kapcsolatos faktorok expressziója, (pl.: 

VEGF-C, VEGF-D) és a proliferálódó nyirokendothel sejtek száma is, így potenciálisan 

szignifikánsan hajlamosabb lesz a haematogen és lymphogen disszeminációra. 

 

Gyulladás folyamán a proinflammatoricus citokinek gyakran fokozzák a VEGF-C68 és 

VEGF-A 69 , 70  expressziót és konstitutívan aktiválják az inflammáció egyik tipikus 

transzkripciós faktorát, a nukleáris faktor-B-t (NF-B)71 . Cursiefen és munkatársai 

arról számoltak be, hogy a gyulladt szaruhártyákban a VEGF-A mediált 

lymphangiogenesis azon odasereglett makrofákognak72 tulajdonítható, amelyek VEGF-

C-t és VEGF-D-t termelnek. Hamrah és kollégái73 azt mutatták ki, hogy az egér cornea 

felszínének mechanikus sértését követően a VEGF-C és receptora, a VEGFR-3 

expressziója fokozódik a dendritikus sejtekben. Mások különböző krónikus légúti 

gyulladást modellező egérkísérletekben igazolták, hogy nyirokerek növekedése 

VEGFR-3-függő, de a vérereké nem74. Ráadásul a légutakban lévő dendritikus sejtek, 

makrofágok, neutrofil granulocyták és epithelialis sejtek VEGFR-3 ligandokat, azaz 

VEGF-C- és VEGF-D-t expresszálnak, melyek kiváltják a lymphangiogenesist 

haemangiogenesis nélkül. Az aktivált fehérvérsejtek különböző citokineket és 

szabályozó proteineket termelnek, úgy mint a VEGF család tagjait. VEGF-A 

kemotaktikus hatással bír a monocytákra és a makrofágokra, amelyek VEGR-1-et 

expresszálnak és adhéziós molekulákat aktiválnak47. Ezek a tanulmányok erősen 

felvetik a lymphangiogenesis és a fehérvérsejtek (monocyták, makrofágok, dendritikus 

sejtek) jelenlétének kapcsolatát a gyulladásos folyamatokban.  

 

2.6 IL-1 szerepe és funkciói a tumor mikrokörnyezetében 

Az interleukin-1 (IL-1) egy gyulladásos citokin, amely prototípusa a 

multifunkcionális citokineknek, és hatással van majdnem az összes sejttípusra 

 - 29 -



együttműködve  más citokinekkel és alacsony molekulasúlyú mediátor molekulákkal. 

IL-1jelen van a gyulladásos vagy fertőzéses betegségeken áteső szervezet 

keringésében. Malignus folyamatokban növeli a daganatok invazivitását is75,76 .IL-1és 

más rokon gyulladásos mediátorok fokozzák egyes hatékony angiogen faktorok 

expresszióját (pl.: IL-8 , VEGF-A), autokrin és parakrin mechanizmussal angiogenesist 

eredményezve,,77,78,79. Munkacsoportunk közölte le, hogy IL-1 a prosztanoidok, COX-

2, CXC kemokinek expressziójának indukálásával és VEGF-A szignáltranszdukciós 

útvonal aktiválásának segítségével képes angiogenesist indukálni egér cornea és tumor 

xenograft modellben80,81. Nakao és kollégái82 demonstrálták, hogy in vivo egér cornea 

kísérleti rendszerben az IL-1-indukált angiogenesis gátolható dexamethasonnal az NF-

B aktiváló szignálútvonal gyengítésén keresztül. Ristimäki és munkatársai68 leközölték, 

hogy az IL-1 képes fokozni VEGF-C expresszióját humán tüdő fibroblastokban. Más 

tanulmányok pedig alátámasztják, hogy gyulladás keltette szaruhártya sérülés 

lymphangiogenesist indukál60,, 83 , de az még n m tisztázott, hogy vajon az IL-1  

önmagában képes-e erre. Éppen ezért kísérleti munkánkban arra a kérdésre kerestük a 

választ, hogy vajon az általunk használt experimentális rendszerben IL-1  képes-e 

nyirokérnövekedést serkenteni és ha igen, akkor milyen molekuláris mechanizmussal. A 

patomechanizmus ismeretében szeretnénk megtudni vajon gátolható-e ez a folyamat, 

így új jövőbe vezető utakat tudnánk nyitni a nyirokáttétképző daganatok kezelésében is. 

 

e

.0 Célkitűzés, kérdésfelvetés 

  A heparinok jelentős antimetasztatikus hatással bírnak. Ezért mi az egyik 

 

3

 

I.

legaggresszívebb áttétképző tumortípusban – a melanomában -  vizsgáltuk, hogy vajon 

a heparinok rendelkeznek-e haematogen disszeminációt specifikusan befolyásoló 

képességgel és ha igen, mi a mechanizmusa a heparinok véráram útján történő 

daganatszóródást gátló hatásnak?  
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I/a) In vitro vizsgálatainkban azt keressük, hogy a heparinnak és származékainak 

van-e direkt hatása a humán melanoma sejtek proliferációjára, migrációjára, 

inváziójára, adhéziójára és túlélésére? 

 

I/b) In vivo egér preklinikai modellrendszerekben mi a mechanizmusa a 

heparinok antimetasztatikus hatásának?  

 

II. Ismert, hogy az IL-1 multifunkcionális citokin serkenti a daganatok 

vérérképződését. Ugyanakkor kevés adat áll rendelkezésre a nyirokerekre gyakorolt 

hatásáról. Ezért mi azt vizsgáltuk, hogy vajon: 

 

II/a) Az IL-1 hat-e a nyirokérképződésre in vivo egér cornea modellben? 

 

II/b) Ha igen, mi az IL-1 indukált lymphangiogenesis molekuláris 

mechanizmusa? Milyen sejteken és milyen szignalizációs útvonalon keresztül 

fejti ki hatását, illetve hogyan lehet befolyásolni azt? 

 

 

4.0 Anyag és módszer 
 
4.1 In vitro szövettenyészet 

A HT168-M1 humán melanoma sejtvonalat84 in vitro 5%-os borjúsavót (FCS, Sigma, 

St. Louis, MO, USA) és 1%-os penicillin-streptomycint tartalmazó (5000 U/ml 

penicillin és 5 mg/ml streptomycin, Sigma) RPMI-1640 médiumban (Sigma) monolayer 

kultúrában tartottam fenn 37°C-on 5% CO2-tartalmú légtérben. A humán nyirok 

endothel sejttenyészet (LEC) és a humán köldökvénából származó endothel (HUVEC) 

tenyészet a Lonza Biologics Inc. (Portsmouth, NH, USA) cégtől származik és a gyártó 

előírása szerint használtuk fel. A LEC és a HUVEC sejtek tenyésztését Dr. Mayumi 

Ono irányításával végeztem. 
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4.2 Reagensek 

A rekombináns humán IL-1-t (melyet 10, 30, 50 és 100 ng dózisokban használtunk; 

201-LB) és FGF-2-t (100 ng) az R&D Systems-től (Minneapolis, MN, USA), a 

foszfatidil-kolint, a koleszterolt, a klodronátot és az anti-SMA-t a Sigma-Aldrich 

cégtől (St. Louis, MO, USA); a szelektív NF-B inhibitor SN50 peptidet (25 g/l, 3 

l-t alkalmazva szemenként szemcsepp formában) pedig a Biomol International-től (P-

600; Plymouth, Meeting, PA, USA) szereztük be. Az anti-LYVE-1 (1:600, nyirokér 

endothel hyaluronsav receptor-1, nyúl anti-egér poliklonális antitest) a Kyushu Egyetem 

Gyógyszerészeti Karának, Fukuoka, Japán saját fejlesztése. Kísérleti munkánk kezdetén 

még nem volt elérhető kereskedelmi forgalomban lévő LYVE-1. A hörcsög anti-egér 

podoplanin (1:1000-es hígítás) az Angiobio-tól (Del Mar, CA, USA), a PE-konjugált 

anti-egér CD31 (PECAM-1, 1:70-es hígításban alkalmazva) a BD Bioscience-től (San 

Jose, CA, USA), az anti-F4/80, amely makrofág marker a Serotectől (Atlanta, GA, USA; 

MCA497R); az anti-Gr-1 antitest (neutrofil granulocyták kimutatássára hasznájuk) 

pedig a Cayman Chemical Co.-tól (Ann Arbor, MI, USA; 550291) ered. 

 

4.3 Antikoagulánsok 

Kísérleteinkben kétfajta heparint használtunk: a nem frakcionált nátrium-heparint 

(UFH) (molekulasúlya: 12000-15000 Da, Richter Zrt., Budapest, Magyarország) és az 

alacsony molekulasúlyú nátrium-dalteparint (LMWH) (molekulasúlya: 5000 Da, 

Fragmin, Pharmacia/Pfizer, Stockholm, Svédország). Humán-ekvivalens dózis közeli 

(in vitro 0,01 – 1 U/ml, in vivo 20-200 IU/kg) koncentrációkat használtunk minden 

esetben. Kontroll antikoaguálnsként rekombináns humán hirudint (1-3 mg/kg; 

molekulasúlya: 6979,5 Da, lepirudin, Refludan, Hoechst Marion Roussel GmbH, 

Frankfurt am Main, Németország) alkalmaztunk, valamennyit 0,9%-os nátrium-klorid 

oldatban hígítva.  

 

4.4 Sejtproliferációs mérés 

Lyukanként kétezer HT168-M1 tumorsejtet helyeztem 96-lyukú szövettenyésztő 

edénybe 5% FCS tartalmú RPMI-1640 médiumban, majd 24 óra inkubációs idő után 

0,01 – 1 U/ml UFH-val és LMWH-val kezeltem 72 órán át 37°C-on. Ezután MTT 

(Sigma) kolorimetriás vizsgálatot végeztem a sejtsűrűség meghatározására 85 . Ez a 
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módszer a sejtek mitokondriális aktivitásának mértékét jelzi. Hat parallel mintán, 570 

nm-es hullámhosszon mértem az abszorbanciát microplate readerrel (Model 550, Bio-

Rad, Hercules, CA, USA). 

A LEC és HUVEC proliferációs vizsgálathoz a sejteket 2%-os FCS tartalmú EBM-2-be 

vettük fel a gyártó által előírt növekedési faktorokkal együtt. Minden lyukba 2,5 x 104 

számú endothelsejtet helyeztünk a 24-lyukú szövettenyésztő lemezen (IWAKI, Tokyo, 

Japan) és 24 órán át, 37°C-on inkubáltuk. Ezt követően a médiumot lecseréltük VEGF-

A (10 vagy 40 ng/ml), VEGF-C (20 vagy 100 ng/ml), FGF-2 (10 ng/ml) és IL-1(0,1-1 

-10 ng/ml) tartalmú 0,5%-os FCS - EBM-2-re, és 48 óra inkubáció után a sejteket 

leszámoltuk három párhuzamos mintában. Ebben a mérésben Dr. Mayumi Ono nagy 

segítséget nyújott. 

 

4.5 Sejtadhézió in vitro vizsgálata különböző mátrixfehérjékhez 

A 96-lyukú szövettenyésztő edényt különböző mátrixproteinekkel vontam be, úgymint: 

fibronektin (Sigma), laminin (Sigma), Matrigel (Collaborative Research, Bedford, MA), 

kollagén I-III. (patkányfarokból nyerve, BD Biosciences, katalógusszám: 354236 és 

354244), fibrinogén (I-es frakció humán plazmából, Sigma) mind 50 l PBS-ben oldva, 

5g/lyuk koncentrációban, majd egy éjszakán át, 4°C-on inkubáltam. A tumorsejteket 

0,1 -1 U/ml koncentrációjú UFH-val és LMWH-val előkezeltem egy órán át 37°C-on. 

Ezt követően 2x104 daganatsejtet helyeztem a 96-lyukú szövettenyésztő edény 

mátrixproteinekkel bevont lyukaiba, és 35-60 percig inkubáltam szérummentes 

médiumban (SFM). Végül azokat a sejteket, amelyek nem tapadtak ki eltávolítottam és 

a letapadt sejtek arányát a kontrollhoz képest szulforodamin-B festéssel85  (Sigma) 

határoztam meg, oly módon, hogy előbb 50%-os TCA-val (50l/lyuk) 1 órán át 4ºC-on 

fixáltam a sejteket, majd alapos átmosás után 20 percig 0,4%-os SRB-vel kezeltem 

(50l/lyuk). 1%-os ecetsavval 5-ször átmostam, ezután 150 l 10mM-os TRIS-t tettem 

minden lyukba, majd ELISA segítségével 570 nm-en olvastam le az abszorbanciát. Ezt 

a vizsgálatot öt független mérésben ismételtem meg. 

 

4.6 Melanoma sejtek in vitro adhéziója endothel sejtekhez 

12-üregű edényeket (ICN Biomedicals Inc., Aurora, OH, USA) 50 g/ml koncetrációjú, 

PBS-ben oldott fibronektinnel (Sigma) vontam be egy órán át 37°C-on. Humán Kaposi 
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sarcoma endothel eredetű tumorsejteket (KS-Imm)86 5% FCS tartalmú RPMI-ben, 105 

sejtet használva lyukanként a fibronektinhez adheráltattam 2 órán át 37°C-on. A 

konfluens KS-Imm sejteket 1 U/ml UFH-val, illetve LMWH-val előkezelt HT168-M1 

humán melanoma sejtekkel vontam be (104/ lyuk, SFM-ban) 60 percre 37°C-on. A 

sejteket 4%-os paraformaldehiddel (PFA) fixáltam, majd 0,2%-os szaponinnal való 

permeabilizálás után immunhisztokémiára került sor. A melanomasejtek detektálására 

1:1 arányban monoklonális anti-gp100 (HMB45, DAKO, Glostrup, Dánia; 1:100 PBS-

ben oldva) és MART-1 (M2-7 C10 hybridoma culture supernatant87; 1:10 PBS-ben 

oldva) antitestek keverékét használtam. Negatív kontrollként PBS szolgált. Másodlagos 

antitestnek biotinilált anti-egér IgG-t (Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA), és 

sztreptavidin-peroxidázt (DAKO) vittem fel. Az így keletkezett kötéseket 3-amino-9-

etilkarbazollal (AEC, Shandon, Nottingham, Egyesült Királyság) hívtam elő, ezután a 

metszeteket hematoxillin festésnek vetettem alá. A letapadt melanoma sejteket 

fénymikroszkóp alatt (200-szoros nagyítás) számoltam meg és 4 parallel mintában 

statisztikai kiértékelést végeztem.  

 

4.7 Sejtmigráció- és Matrigel-en át történő invázió vizsgálata in vitro 

A migrációs– és inváziós mérést 96-lyukú CXF8-as lemezeken (8 m pórusnagyságú 

polikarbonát filter, Neuroprobe Inc., Cabin John, MD, USA) végeztem. A filtereket 

vagy PBS-sel (migrációs assay) vagy Matrigellel (50 g/ml, inváziós assay) vontam be 

egy éjszakára 4°C-on. A migrációs kamra alsó felében 30 l 10% FCS-tartalmú RPMI-t 

tettem. A tumorsejteket 1-10 l/ml UFH-val és LMWH-val előkezeltem 30 percen 

keresztül. Az előkezelt tumorsejteket 20 l sejtszuszpenzióban 2x104 dózisban 

helyeztem a filterekre, majd 20 órán keresztül hagytam migrálni 37oC-on. Az inkubáció 

végén a felső oldalról eltávolítottam a sejteket, ezt követően az átvándorolt sejteket 5 

percig fixáltam és toludinkékkel festettem. A migrált sejtek számát 6 párhuzamos 

mintán fénymikroszkóppal határoztam meg.  

A LEC és HUVEC sejtek migrációs vizsgálatát Kurabo Chemotaxicell (Tokyo, Japan) 

24-lyukú migrációs kamrában (8 m pórusnagyság) végeztük el. A fentiekhez hasonló 

módon a kamrák filtereit bevontuk 1 mg/ml fibronektinnel (Kyushu University, 

Fukuoka, Japan), majd egy éjszakán át 4°C-on tartottuk. Másnap a migrációs kamra alsó 

részébe 700 l 0,5%-os FCS tartalmú EBM-2 médiumot helyeztünk, és 5 l térfogatnyi 
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0,1%-os BSA PBS-ben oldott VEGF-A-t (40 ng/ml), VEGF-C-t (20 ng/ml), FGF-2-t 

(50 ng/ml) és IL-1 -t (1 ng/ml) adtunk hozzá. A kamra felső részébe pedig 300 l 

0,5%-os FCS-EBM-2-ben felvett HUVEC-et (7,5 x 104 sejt/lyuk) és LEC-et (1,35 x 105 

sejt/lyuk) tettünk (utóbbit szérummentes környezetben), majd 37oC-on, 6 órán át 

hagytuk migrálni az endothel sejteket. Ezt követően azokat a sejteket, amelyek nem 

vándoroltak át óvatosan eltávolítottuk és tiszta methanolban 5 percig fixáltuk, végül 

5%-os Giemsa festékkel festettük. A migrált sejtek számát fénymikroszkóp alatt 

számoltuk le 4 párhuzamos mintán. A LEC és HUVEC sejttenyészet fenntartása és 

kezelése Dr. Mayumi Ono segítségével történt. 

 

4.8 Állatkísérletek 

A magyarországi kísérletekben 2-3 hónapos nőstény BALB/C SCID egereket 

használtunk (Országos Onkológiai Intézet, Budapest), Japánban pedig 6-10 hetes hím 

C57BL/6 illetve BALB/c egereket (Kyudo, Saga, Japan). Minden állatkísérleti protokoll 

az „Irányvonalak az állatkísérletekhez” 88  című kiadvány, illetve az Országos 

Onkológiai Intézet és a Kyushu Egyetem Etikai Bizottságának az engedélyével történt. 

Az állatkísérleteket és a mikrosebészeti műtéteket 90%-ban a szerző, 10 %-ban Dr. 

Shintaro Nakao végezte. 

 

4.9 Tüdőkolonizációs vizsgálat 

Kísérleteinkben 2-3 hónapos nőstény BALB/C SCID egereket alkalmaztam. Egysejt 

szuszpenziót készítettem 0,02% EDTA felhasználásával HT168-M1 sejtkultúrából, 

majd mosás következett. Az altatott egerek farokvénájába 106 tumorsejtet oltottam 

intravénásan állatonként. Egy nappal a tumorsejtek oltása előtt, illetve a következő 

három napon az állatokat intraperitoneálisan kezeltem UFH-val és LMWH-val (20-200 

IU/kg, 100 l 0,9% NaCl-ben oldva) és rekombináns hirudinnal (1-3 mg/kg). A kontroll 

csoport fiziológiás sóoldatot kapott. A tumor beoltását követő 50. napon az állatokat 

túlaltattam (Nembuthallal, Serva, Heidelberg, Németország), eltávolítottam a tüdőket és 

a kialakult tumoráttéteket sztereomikroszkóp alatt leszámoltam. Az időbeli séma 

ábrázolása a 4. sz. táblázatban van feltüntetve. Ezután a 4%-os formalinban fixált 

tüdőket paraffinba ágyazva, 5 m vastagságú metszeteken HE-festés után 

fénymikroszkóppal vizsgáltam. 
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4. sz. táblázat Tüdőkolonizációs vizsgálat során történt kezelések időbeli sémája 

Napok száma 
-1. 

nap 
0. 

nap 
1. 

nap 
2. 

nap 
3. 

nap 
……… 

50. 
nap 

UFH, LMWH és hirudin 
kezelés 

+ + + + +   

Melanomasejtek i.v.  

beoltása 
 +      

Állatok terminálása       + 

 

 

4.10 Tumorsejtek kitapadásának dinamikája tüdőben 

A nőstény SCID egereket 200 IU/kg UFH-val és LMWH-val, illetve kontrollként 0,9%-

os fiziológiás sóoldattal intraperitoneálisan előkezeltem egy nappal és egy órával a 

tumorsejtek oltása előtt. Ezután 106 tumorsejtet injektáltam intravénásan az egerekbe, 

majd azokat különböző időpontokban (5 perc, 1 óra, 4 óra) Nembuthallal túlaltattam. Az 

időbeli séma ábrázolása a 5. sz. táblázatban van feltüntetve. A tüdőket eltávolítottam, 

4%-os formalinban fixáltam, majd paraffinba ágyaztuk és 3 m vastag metszeteket 

készítettünk. A tüdőben kitapadt tumorsejteket monoklonális anti-HMB45 (1:100 

hígítás) és anti-MART1 (1:10 hígítás) antitestek keverékével, immunhisztokémiai 

módszerrel festettük meg az alábbi módon: 0,2 %-os szaponinnal való antigén feltárást 

(10 perc) követően az endogén peroxidáz aktivitást a minták 3%-os H2O2 és 

metanolban való inkubálásával blokkoltuk, és a nem specifikus kötőhelyeket 20%-os 

kecske szérum segítségével fedtük le. A jelölt daganatsejtek számát fénymikroszkóppal 

határoztam meg (400-szoros nagyításnál), és három párhuzamos mintán statisztikai 

analízist végeztem. Az immunhisztokémiai vizsgálatnál Parraghné Derecskei Katalin és 

Sinka Andrásné segédkezett. 
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5. sz. táblázat Tumorsejtek kitapadásának dinamikája tüdőben c. vizsgálat során 

alkalmazott kezelések időbeli sémája 

Idő 
-24 
óra 

-1 
óra 

0. 
óra 

5. 
perc 

60. 
perc 

240. 
perc 

360. 
perc 

UFH és LMWH 

kezelés 
+ +      

Melanomasejtek i.v. 

oltása 
 

 
+     

Állatok terminálása    + + + + 

 

 

4.11 Májáttét-képzés vizsgálata (lép-máj sebészi modell) 

105 tumorsejtet (20 l/állat) injektáltam a Nembuthallal elaltatott egerek lépébe. Ezután 

a tumor beoltását követő 8. naptól számítva két héten át minden nap (hétvégén is) UFH-

val, LMWH-val (20-200 IU/kg), hirudinnal (3 mg/kg) és kontrollként fiziológiás 

sóoldattal kezeltem az állatokat (10 nőstény SCID egér csoportonként) (6. sz. táblázat). 

A kísérlet végén (a 31. napon) az állatokat túlaltattam Nembuthallal, eltávolítottam a 

lépet és a májat, majd lemértem a súlyukat, ezt követően 4%-os formalinban fixáltam és 

paraffinba ágyaztam azokat. A májmetasztázisokat sztereomikroszkóp alatt számoltam 

le.  

 

6. sz. táblázat A májkolónia képzés vizsgálat során alkalmazott kezelések időbeli sémája 

Napok száma 0.  … 8.   9.  10.  11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.  20.  21.  … 31. 

 UFH, LMWH 
és hirudin 

kezelés 

  + + + + + + + + + + + + + +   

Melanomasejtek 

intrasplenicus  

beoltása 

+                  

Állatok 

terminálása 
                 + 
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4.12 Tumor-indukált vérlemezke aggregáció (TCIPA) 

A koagulációs teszteket TX4 aggregométer segítségével végeztük. Egészséges 

önkéntestől származó emberi vérből magas vérlemezke-tartalmú plazmát állítottunk elő, 

ahol a vérlemezkék koncentrációja 3x108/ml volt. A tumorsejtek által indukált 

vérlemezke-aggregációhoz 1/10 mennyiségű tumorsejtet adtunk a vérlemezkében 

gazdag plazmához, majd az aggregációs válasz kialakulásáig 10 percig inkubáltuk a 

sejteket 37C-on. A kezeléseket a szerző, a speciális aggregometriás méréseket Dr. 

Skopál Judit végezte. 

 

4.13 Véralvadási paraméterek meghatározása 

A heparinok által indukált véralvadási paraméterek közül a leggyakrabban használt 

laboratóriumi paraméter az aktivált parciális thromboplastin-idő (aPTT). Ennek 

normális értéke laboratóriumunk referenciatartományában 22-38 szekundumot jelent. 

Az aPTT-n kívül még meghatároztuk a thrombin-időt (TT, 12-19 másodperc), az INR-t 

(International Normalized Ratio), a prothrombin szintet (80-120%), és a fibrinogén 

szintet (20-400 mg/dl) a SCID egerekből származó vérben. Egy nappal, illetve 1 órával 

a SCID egerekből történő vérvétel előtt UFH-val, LMWH-val (20-200 IU/kg), illetve 

hirudinnal (1-3 mg/kg) kezeltem az egereket (3-3 nőstény egér csoportonként), ezután 

Nembuthallal történő altatást követően a szívükből vettem le a vért. A vérminták 3,8%-

os citrátot tartalmazó csövekbe (citrát:vér arány = 1:10 v/v ) kerültek és 15 percig 4000 

rpm-en lecentrifugáltuk, majd SYSMEX CA 1500-as jelzésű coagulométerrel 

határoztuk meg a véralvadási paramétereket. A laboratóriumi méréseket Dr. Vágó 

Ágnes végezte. 

 

4.14 Keringésben lévő melanoma sejtek detektálása 

A Nembuthallal altatott SCID egerek szívéből 1 ml vért nyertünk a tumor iv. beoltását 

követő 5-60. percben, majd a mintákat EDTA-val kezeltük és a nukleált sejteket Ficoll-

Hypaque-val (Sigma) izoláltuk. A teljes sejt RNS-t a nukleált sejtekből nyertük ki 

Trizol (Sigma) reagenst használva a gyártó utasítása szerint. 1 g teljes RNS-en reverz 

transzkripciót végeztünk oligo(dT) primer (Invitrogen) és M-MLV (Sigma) reverz 

transzkriptáz segítségével. A reagensek keverékét 50 percig 37C-on inkubáltuk, ezután 

20 percre 85C-ra hevítettük, végül a felhasználás idejéig -20C-on tároltuk. Kvantitatív 
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PCR analízist végeztünk a humán WT-1 mRNS expressziójának mérésére, a 

„housekeeping” humán génre, a -aktinra standardizálva. A real-time PCR reakciót 

iCycler iQ (Bio-Rad) gépen futtattuk standard körülmények között, azaz a primerek 

koncentrációját optimalizálva (végkoncentráció 200 nM), illetve IQSYBR Green 

Supermixet (mely tartalmaz: 100 mM KClL, 40 mM Tris-HCL, pH 8.4, 0.4 nM, 

mindegyik dNTP-re, 6 mM  MgCl2, 50U/ml iTaq DNA polimeráz, SYBR Green I, 

20nM fluoreszcein) és 2 l cDNS-t használva. Minden külön primer párhoz templát 

nélküli (vizet tartalmazó) negatív kontrollt használtunk. A templát génexpressziójának a 

kezdő mennyiségét az alapján határoztuk meg, hogy összehasonlítottuk az ismeretlent a 

standard görbével, melyet a templát DNS ismert koncentrációinak hígítási sorából 

nyertünk. Az RT-PCR-ral történő méréseket Dr. Rásó Erzsébet végezte. 

 

4.15 „Corneal micropocket assay” egerekben 

A szaruhártya neovaszkularizációjának számszerű mérése céljából „corneal 

micropocket assay”-t végeztünk 6-10 hetes hím C57BL/6 egereken (8. ábra). Az IL-1-t 

(10-30-50-100 ng/pellet) vagy humán FGF-2-t (100 ng/pellet) vagy VEGF-A-t (200 

ng/pellet) vagy egyes esetekben az előbbieket 500 ng patkány anti-egér VEGFR-3 

antitesttel kombinálva 89  0,3 l hydron implantátumba (IFN Sciences, NJ, USA) 

kevertük és mikrosebészeti úton az egerek corneáján apró zsebet képezve helyeztük úgy, 

hogy 1 mm távolságban legyenek a szaruhártya érdús limbusától (Dr. Shintaro Nakao 

tanította be ezt a technikát). A hydron polimer egy olyan anyag, amelyet abszolút 

alkoholban (12% w/v) oldva hydron porból készítünk el sterilen. 4ºC-on folyékony, 

ekkor keverjük bele a különböző citokineket vagy növekedési faktorokat, majd 

szobahőmérsékleten géllé válik, így lesz alkalmas mikrosebészeti implantációra. 

Gyulladásos reakciót önmagában nem okoz, így használhatjuk nemcsak vivőanyagként, 

hanem negatív kontrollként is.  6, 12 vagy 14 nap elteltével az egyébként avascularis 

szöveti felépítésű corneában képződött új ereket a fényeket és kontrasztot standardizálva 

lefényképeztük, és rögzítettük Viewfinder 3.0 (Pixera) programot használva (8. ábra). 

Az egér szaruhártyák neovaszkularizációjának kvantitatív analízisét a National Institute 

of Health image szoftver csomag segítségével végeztük el. Az immunhisztokémiai 

festéseket és a kvantitatív real-time PCR-t a korábbiakban publikált módon a szerzőn 

kívül Dr. Fumihito Hosoi, Dr. Yuji Basaki, Dr. Abbas Fotovati és Kosuke Watari 
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végezte81. A kvantitatív RT-PCR-hez a teljes RNS-t kísérletenként hat corneából 

nyertük ki ISOGEN (317-02503; Nippon Gene Co.) segítségével, majd az RT-PCR-t 

egér ENA-78-specifikus TaqMan primerekkel és próbákkal ABI Prism 7300-as jelzésű 

szekvencia detektorban (Applied Biosystems).  

 

8. ábra: Az egér „corneal micropocket assay” menete 

A cornea avascularis szövet ezért alkalmas az in vivo angiogenesis kísérletes 

tanulmányozására. A különböző növekedési faktorokkal vagy citokinekkel átitatott 

implantátumot („pellet”) a limbus ereitől megfelelő távolságban a cornea rétegei közé 

implantáljuk mikrosebészeti módszerekkel. 6, 12 vagy 14 nap múlva megvizsgáljuk az 

újonnan képződött ereket. 

 

4.16 Cornea metszeteken végzett immunhisztokémia 

A „corneal micropocket assay” segítségével végzett in vivo angiogenesis és 

lympahngiogenesis vizsgálatokból nyert corneákat immunhisztokémiai festés alá 

vetettem. A gondosan egyben eltávolított szaruhártyákat leszálló alkoholsorban 

deparaffinizáltam, mostam, az antigén feltárás 20 perc hevítés (közel 100 ºC) útján  

történt, majd a hátteret blokkoltam. Az elsődleges antitestekkel: anti-LYVE-1gyel 

(1:600), podoplaninnal (1:1000), és -SMA-val (1:1000) kezeltem őket és egy éjszakán 

át 4 ºC-on inkubáltam. Másnap alapos mosás után metanolban hígított 0,3%-os H2O2 –

val blokkoltam az endogén peroxidáz aktivitást. Újabb mosást követően a lemezekre 

csepegtettam a másodlagos antitesteket, majd szobahőn 30 percig inkubáltam. A 
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LYVE-1-gyel kezelt mintákban biotin-konjugált anti nyúl IgG1-et (1:200, H0404, 

DAKO), podoplaninnál biotinilált anti-hörcsög IgG (H+L)-t (1:200, BA-9100, DAKO) 

és -SMA-nél nyúl/egér Envision Horse-Radish Peroxidázt (HRP) (két csepp, K5027, 

Chem Mate TM DAKO, EnvisionTM Detection Reagent) használtam. 15 perc mosás után 

a harmadlagos antitesttel történő kezelés következett 30 percig szobahőn. Az 

Envisionnal kezelt mintákon kívül (ezeket csak PBS-ben áztattuk) Streptavidin-HRP-t 

(2 csepp, K1016, DAKO LSAB® 2 System) vittam fel a mintákra. Mosást követően 

150 l/lemez DAB (DAB Kit, DAKO) segítségével hívtam elő a reakciót. A magfestést 

H.E.-nal végeztem, végül felszálló alkoholsorral dehidráltam mintákat és fedtem a 

lemezeket.  

 

4.17 Makrofág depléciós módszer 

A liposzómába enkapszulált klodronátot (Cl2MDP-LIP, amelyet a makrofágok 

fagocitálnak és apoptosis útján elpusztulnak) a korábban közölt módon készítettük elő81. 

200 l Cl2MDP liposzómát intravénásan injektáltuk az egerekbe, majd minden másnap 

10 l Cl2MDP liposzómát a conjunctiva alá adtunk be. Kontrollként PBS-liposzómát 

használtunk a fent említett módokon beadva. Ezt a vizsgálatot Dr. Shintaro Nakao és a 

szerző együtt végezte. 

 

4.18 NF-B inhibitor hatásának vizsgálata 

Kísérleteinkben a szelektív NF-B inhibitor SN50 peptidet használtuk (25 g/l). 

Naponta kétszer 3 l-nyi szemcseppet lokálisan cseppentettünk az IL-1 implantált 

egerek szemébe az implantáció előtti naptól (-1. nap) a 13. napig minden nap 

megközelítőleg ugyanabban az időpontban. Az állatok kezelésében Dr. Shintaro Nakao 

és Kosuke Watari is részt vett. 

 

4.19 Teljes szaruhártya kettős immunfestése („Whole mount double-labelled 

staining”) 

A kezelt egerek szemét egészben enukleáltam az implantációt (IL-1, FGF-2, illetve 

VEGF-A) követő 6. vagy 12. vagy 14. napon. A cornea szövetét óvatosan 

leválasztottam, hideg 4%-os PFA-ban fixáltam 1 órán át, ezután 20 g/ml proteináz-K 

segítségével emészttettem (antigén feltárás) 4oC-on egy éjszakán át. A minél épebben 
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megőrzött és kiterített egész szerven („whole mount”) immunfestést végeztem 

poliklonális nyúl anti-egér LYVE-1 antitest (1:600, Kyushu University, Fukuoka, 

Japan)90 és anti-CD31 (1:80, 550274, BD Biosciences) keverékével, majd biotinilált 

anti-nyúl IgG-t (1:100, Vector Laboratories) vittem fel második antitestként és egész 

éjjel 4oC-on inkubáltam. Az így előhívott vér- és nyirokereket lefotóztam és Zeiss 

konfokális mikroszkóp alatt értékeltem ki.  

 

4.20 Statisztikai analízis 

Az in vitro kísérletek és a morfometriai analízisek adatai a Student-féle „t-teszt”-tel 

kerültek összehasonlításra; a 0,05 alatti P értéket tekintettük szignifikánsnak. Az in vivo 

adatokat Mann-Whitney U teszt segítségével elemeztük. Mindegyik statisztikai analízist 

a CSTAT statisztikai szoftver segítségével végeztük.  

 

 

5.0 Eredmények 
 

5.1 Antikoagulánsok hatása a humán melanomasejtek tüdőkolóniaképző képességére  

HT168-M1 melanomasejteket intravénásan oltottuk be az antikoagulánsokkal előkezelt 

SCID egerekbe, majd a kezelést még 3 napig folytattuk. Az állatok terminálását 

követően (az oltástól számított 50. napon) azt az eredményt kaptuk, hogy az alacsony 

(20 IU/kg) és a magas (200 IU/kg, humán-ekvivalens) dózisú heparinok szignifikánsan 

gátolták a tüdőkolóniák kialakulását (9A. ábra). Ez a hatás specifikusan csak a 

heparinokra volt jellemző, hiszen a rekombináns hirudin humán ekvivalens dózisban (3 

mg/kg) egyáltalán nem volt hatással a tüdőkolonizációra (9B. ábra). Ezen felül az 

LMWH nemcsak redukálta a tüdőkolóniák számát, hanem azok incidenciáját is 

lecsökkentette (9B. ábra). Ilyen mértékű hatást sem az UFH, sem a hirudin nem ért el. 
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9. ábra Heparinok hatása a HT168-M1 humán melanoma sejtek metasztatizáló 

képességére SCID egerek tüdejében. A heparinok hatását a tüdőkolonizációra egy 

olyan rendszerben vizsgáltuk, ahol a kezelés az i.v. tumorbeoltást megelőző napon, az 

oltás napján és még további három napon keresztül történt. Az (A) ábrán dózisfüggően 

láthatjuk az UFH és az LMWH hatását a kezeletlen kontrollhoz képest. Humán 

ekvivalens közeli dózisokban mindkétfajta heparin szignifikánsan csökkenti a 

tüdőkolóniák számát. A (B) ábrán látható, hogy a vizsgálatot kiegészítettük direkt 
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thrombin inhibitor (hirudin) kezeléssel is. Azt találtuk, hogy a heparinok szignifikánsan 

csökkentik a tüdőkolóniák számát, míg a hirudinnak nem volt semmilyen hatása. Az 

LMWH hatására a tüdőkolóniák képződésének incidenciájs is figyelemreméltóan 

lecsökkent.  (Három különálló/háromszor ismételt kísérlet átlaga±SEM, kísérletenként 

minden csoportban 10 egeret használtunk; *p<0,05). 

 

 

5.2 Májkolónoia-képzés vizsgálata (lép-máj sebészi modell) 

A fenti antikoagulánsokat májmetasztázis-modellben is teszteltük. A daganatsejteket a 

lépbe oltottuk, majd az állatokat a 8. naptól kezdve két héten át kezeltük heparinokkal 

intraperitoneálisan. Az LMWH már a humán-ekvivalens dózis 1/10-nél szignifikánsan 

csökkentette a májmetasztázis-képződést. A dózist emelve 200 IU/kg-ra mindkét fajta 

heparin szignifikáns májáttét képződést gátló effektust mutatott (10. ábra), míg a 

hirudinnak – a tüdőkolonizációhoz hasonlóan - semmiféle hatása nem volt (10. ábra). 

 

 

10. ábra Heparinok hatása a HT168-M1 humán melanoma sejtek metasztatizáló 

képességére SCID egerek májában. A lép-máj sebészi modellben a humán melanoma 

sejteket intrasplenicusan oltottuk be. Az oltást követő 8. naptól 14 napon keresztül 

történtek az antikoaguláns kezelések (UFH, LMWH és hirudin), majd megfigyeltük a 

májkolóniák képződésének mértékét. Az ábrán szembetűnő, hogy mindkét fajta heparin, 
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de különösen az LMWH szignifikáns májkolónia képzést gátló hatással bír a kontrollhoz 

képest. (Három különálló/háromszor ismételt kísérlet átlaga±SEM, kísérletenként 

minden csoportban 10 egeret használtunk; *p<0,05). 

 

5.3 Antikoagulánsok hatása SCID egerek hemosztázisára 

Az in vivo észlelt kedvező hatásnak kíváncsiak voltunk a mechanizmusára, ezért először 

azt vizsgáltuk, hogy a heparin és hirudinkezelés hogyan befolyásolja az egyes 

véralvadási paramétereket. A vérvétel előtt egy nappal és egy órával a SCID egereket 

intraperitoneálisan UFH-val, LMWH-val, és hirudinnal kezeltük. Megmértük a 

legfontosabb koagulációs paramétereket, úgy mint az aPTT-t, TT-t, prothrombin- és 

fibrinogénszintet. A humán ekvivalens dózisú heparin- és hirudin (200 IU/kg illetve 

3mg/kg) kezelést követően – amint az várható is volt - az APTT és TT szintek 

megemelkedtek (11. ábra) , de nem észleltünk szignifikáns különbséget az egyes 

antikoagulánsok között. A prothrombin- és fibrinogénszintek nem változtak 

szignifikánsan.  
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11. ábra Heparinok hatása a véralvadásra. SCID egereket egy nappal és egy órával a 

beavatkozás előtt különféle antikoagulánsokkal kezeltük, majd vért vettünk tőlük. Az 

alvadási idők megnyúltak, de nem volt értékelhető különbség az egyes véralvadásgátlók 

között. (csoportonként n=3), TT: thrombin idő, aPTT: aktivált parciális thromboplasztin 

idő 

 

5.4 Daganatsejt-indukált vérlemezke-aggregáció (TCIPA) 

Az aggregometriát abból a célból végeztük el, hogy megállapítsuk, a thrombocyta 

aggregáció lehet-e oka a heparinok in vivo tapasztalt hatásának. Kísérleteinkben a 

HT168-M1 melanomasejtek igen gyengén aggregáltatták a humán vérlemezkéket (8%-

os volt a maximális aggregációs képesség a normális, ADP-indukált 62-91%-os 

arányhoz képest), sőt ez a hatás nem volt befolyásolható semmilyen antikoagulánssal 

sem. (12. ábra) Tehát nem ez a mechanizmus áll a heparinok antimetasztatikus 

hatásának hátterében. 
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* * * 

12. ábra TCIPA vizsgálat. Aggregometria segítségével megvizsgáltuk a tumorsejtek 

aggregációs képességét.  A melanoma sejtek 5-8%-ban aggregáltatják a humán 

thrombocytákat, ez az érték nem változik UFH (5%) és LMWH (5%) kezelésre sem. A 

normális, ADP indukált érték: 62-91%. Kontroll: melanoma sejt. P<0,008.  

 

5.5 Daganatsejt-proliferáció in vitro és in vivo 

A továbbiakban egy másik alapvető tumorprogresszióra jellemző jelenséget, a 

sejtproliferációt vizsgáltuk, vagyis azt, hogy vajon a heparinok hogyan befolyásolják a 

humán melanoma sejtek in vivo és in vitro proliferációs képességét. Kísérleteink azt 

igazolják, hogy egyikfajta heparin sincs hatással sem az in vitro melanoma sejtek 

proliferációjára (13A. ábra), sem az in vivo intrasplenicus növekedésre (13B. ábra), 

azaz a primer tumor súlya nem változott meg a kezelés folyamán. A hirudin szintén 

ineffektívnek bizonyult ebből a szempontból is. 
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13. ábra Heparinok hatása humán melanoma sejtek in vitro és in vivo növekedésére. 

(A) In vitro MTT proliferációs mérés (csoportonként n=6). A heparinoknak in vitro 

nincs hatása a humán melanoma sejtek proliferációjára. (B) Az ábra a primer tumor 

súlyát mutatja a lépben különböző koncentrációjú heparinkezelés hatására.  Látható, 

hogy a heparinkezelés nem befolyásolta a daganat tömegének növekedését. (Háromszor 

ismételtük meg ezt a vizsgálatot, mindháromszor az egyes csoportokban 10 egér 

szerepelt.) A és B esetében is a 0 érték a fiziológiás sóoldatot tartalmazó kontrollt 

reprezentálja. 
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5.6 Tumorsejtek kölcsönhatása az ECM komponenseivel és az endothelialis sejtekkel 

in vitro 

Az előbbiekben tisztáztunk néhány lehetséges antimetasztatikus mechanizmust. A 

következő kísérletsorozatban egy újabb nagyon fontos jelenséget, a melanomasejtek 

adhéziós képességének változását vizsgáltuk antikoaguláns kezelés hatására. A 

tumorsejtek ECM proteinekhez való adhéziójának kimutatására a melanoma sejteket az 

alábbi ECM proteinekkel együtt 35-60 percig inkubáltuk: Matrigel, fibrinogén, 

fibronektin, laminin, kollagén I-III, majd meghatároztuk a kitapadt sejtek számát. A 

heparinok (0,1-1 U/ml) nem befolyásolták a humán melanoma sejtek általunk használt 

mátrixproteinekhez való adhéziós potenciálját (14. ábra, ezen az ábrán reprezentatíve a 

fibrinogénnel és Matrigellel történt kísérletek eredményei vannak feltüntetve, a többi 

ECM protein is ugyanígy viselkedett.) 
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14. ábra Heparinok hatása a humán melanoma sejtek extracelluláris mátrix 

proteinjeihez való adhéziójára. Az extracelluláris mátrixhoz való adhéziót 60 percig 

vizsgáltuk, majd meghatároztuk a kitapadt daganatsejtek számát. Az ábra alapján 

megállapíthatjuk, hogy a heparinok nem befolyásolták a humán melanoma sejtek 

általunk használt ECM proteinekhez való adhéziós képességét.  FBG: fibrinogén, MG: 

Matrigel, az UFH és LMWH koncentrációja is 0,1 illetve 1 U/ml. Ezt a típusú kísérletet 

  0                                                         0.1                                                       1 
                                                          IU/ml

A
d

h
éz

i
ké

ss
ó

s 
p

e
ég

(%
 a

 k
o

n
tr

o
ll

h
o

z 
ké

p
es

t,
 á

tl
ag

±S
D

)

0 

FBG/UFH 

MG/UFH
125

FBG/LMWH

MG/LMWH
100

75

50

25

0 
1 2

 - 49 -



ötször ismételtük meg, mind az ötször azonos eredményeket kaptunk. Az egyes 

mérésekben kezelési csoportonként hat parallel mintát használtunk (átlag±SD). 

 

A melanoma sejtek immortalizált endothelsejtszerű monolayer kultúrához (KS-Imm) 

való adhézióját is vizsgáltuk in vitro. A humán melanoma sejteket 60 percig hagytuk az 

endothel sejtekkel kölcsönhatásba lépni, majd a kitapadt tumorsejteket HMB45/anti-

MART-1 antitestek segítségével azonosítottuk. Azt találtuk, hogy a heparinok (1 U/ml) 

szignifikánsan csökkentik a melanoma sejtek endothel sejtekhez való adhézióját (15. 

ábra), mint ahogy azt korábbi kísérletek is megerősítik41. 
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15. ábra Heparinok hatása a humán melanoma sejtek endothel sejtekhez való 

adhéziójára. Az ábráról leolvasható, hogy mind az UFH, mind az LMWH 

szignifikánsan csökkenti a humán melanoma sejtek endothelsejthez való kitapadási 

képességét; az UFH és LMWH koncentrációja is 1 U/ml (*p<0,05; csoportonként 

n=4; átlag±SEM) 

 

5.7 Heparinok hatása a humán melanoma sejtek migrációs- és inváziós képességére 
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In vitro kíséletsorozatunk utolsó elemeként mind a haematogen mind a lymphogen 

disszemináció során kulcsfontosságú szerepet játszó komponenst, a tumorsejtek 

migrációs- és inváziós képességét viszgáltuk 1 U/ml frakcionált és nem frakcionált 

heparin befolyása alatt. Eredményeink azt mutatták, hogy az UFH és LMWH 

előkezelések szignifikánsan gátolják a humán melanoma sejtek migrációját (16. ábra). 

Következő mérésünk alkalmával a tumorsejtek extracelluláris mátrixon áttörő inváziós 

képességét tanulmányoztuk, és arra az eredményre jutottunk, hogy a heparinok 

szignifikánsan gátolják a humán melanoma sejtek mátrix inváziós képességét is (16. 

ábra). Ehhez hasonló viselkedés leírása még eddig nem került publikációra a 

nemzetközi irodalomban, ezt az eredményt munkacsoportunk közölte először. 
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16. ábra Heparinok hatása a humán melanoma sejtek migrációjára és Matrigel 

inváziójára.  Melanoma sejtek migrációja (PBS) és inváziója (Matrigel) 20 órán át 

37°C-on (csoportonként n=6), az UFH és LMWH koncentrációja is 1 U/ml, 

attraktánsnak 10%-os FCS-t használtunk; *p<0,001. Az UFH és LMWH kezelés 

szignifikánsan gátolja a humán melanoma sejtek migrációját és invázióját.  

 

5.8 Az in vivo távoli áttétképzés dinamikájának analízise 

A tüdőkolonizációs teszt a hematogen úton történő metasztázis-képződés második 

fázisát mintázza (az első fázis a daganatsejtek primer tumorból való kiválása és 

migráció/intravazáció útján az erekbe jutnak), ekkor a keringő daganatsejtek a tüdőben 

„megakadnak”, extravazálódnak és kolóniákat képeznek. Tehát miután tisztáztuk a 

heparinok igen kedvező hatásának egyes mechanizmusait, arra a kérdésre kerestük a 

választ, hogy a komplex haematogen diszszminációs folyamatnak melyik fázisa 

befolyásolható heparinkezeléssel. Ezzel a céllal a melanoma sejtek tüdőbeni 

szóródásának a dinamikáját tanulmányoztuk SCID egerekben intarvénás tumorbeoltást 
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követően. Az állatokat humán-ekvivalens dózisú UFH-val és LMWH-val (200 IU/kg) 

kezeltük egy nappal és egy órával a tumorsejtek bejuttatása előtt, majd az állatokat az 

ötödik percben, illetve az első és negyedik órában túlaltattuk. A daganatsejteket a 

tüdőmetszeteken melanoma-specifikus antigének (HMB45/MART-1) expressziója 

alapján azonosítottuk, és fénymikroszkóp alatt számoltuk le. A heparinok már a 

legkorábbi időpontban (az ötödik percben) a tumorsejtek tüdőkapillárisbeli denzitását 

szignifikánsan – a kontrollhoz képest 40%-kal – lecsökkentették. Ez az erőteljes hatás 

fokozatosan gyengülve a negyedik óráig fennmaradt (17. és 18. ábra). Az LMWH 

hatása elhúzódóbb, hiszen még az első öt órában is a keringésben tartotta a 

tumorsejteket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ábra Heparinok hatása a melanoma sejtek tüdőkapillárisokban való szóródásának 

dinamikájára. (A és B) Humán ekvivalens dózisban az LMWH már a legkorábbi 

időpontban csökkenti a humán melanomasejtek denzitását a tüdőkapillárisokban. A 

SCID egerek tüdejében fókuszokat képző humán melanoma sejtek immunhisztokémiai 

festése (HMB45/anti-MART-1) a daganat intravénás beadását követő ötödik percben, 

fénymikroszkópos kép; a mérce hosszúsága 100 m, a nyilak a megfestődött melanoma 

sejteket mutatják. (A): Kontroll (fiziológiás sóoldat), (B): 200 IU/kg LMWH.  

A B
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18. ábra Heparinok hatása a melanoma sejtek tüdőkapillárisokban való szóródásának 

dinamikájára az idő függvényében (5-240 percig).  

Az ábrán szembetűnő, hogy már az ötödik percben szignifikánsan (*<0,05), 40%-kal 

csökken a tüdőkapillárisokban lévő tumorsejtek száma heparinkezelés hatására a 

kontrollhoz képest.  A humán melanoma sejtek tüdőbeni szóródásának dinamikája 

(csoportonként n=3), morfometria, UFH és LMWH koncentrációja: 200 IU/kg, 

kontrollként fiziológiás sóoldatot használtunk. 

 

A tumorsejtek kitapadásának gátlása után szenzitív kvantitatív PCR technikával 

vizsgáltuk a heparin előkezelés hatását a keringésben maradó tumorsejtekre a humán 

WT1 gén mRNS expressziója segítségével86. A kezelt és altatott SCID egerek szívéből 

vettünk vért a tumor intravénás beoltását követő 5. és 60. percben. Eredményeink azt 

mutatják, hogy a heparin előkezelésen (200 IU/kg) átesett állatok vérében az ötödik 

percnél a keringő tumorsejtek száma sokkal magasabb a kezeletlenekhez képest, míg ez 

a különbség a hatvanadik percre gyakorlatilag eltűnik (19. ábra). A hatvanadik percben 

már szignifikánsan kevesebb daganatsejt van jelen a keringésben.  
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19. ábra A keringő daganatsejtek számának változása heparinokkal történt kezelés 

hatására (5-60 percig).  Az előkezelésben részesült állatok vérében a heparinok sokkal 

nagyobb mértékben tartják a melanoma sejteket a keringésben, mint a kontroll esetében. 

Ez a hatás a 60. perc végére eltűnik.  Humán melanoma sejtek detektálása SCID egerek 

keringésében WT1 kvantitatív PCR analízis segítségével (csoportonként n=3).  

 

5.9 Az IL-1 multifunkcionális citokin az angiogenesisen kívül a lymphangiogenesist 

is képes indukálni. 

Összehasonlítás más angiogen növekedési faktorokkal  

Ebben a kísérletsorozatban azt vizsgáltuk, hogy vajon az IL-1multifunkcionális 

citokin az angiogenesis indukálásán kívül képes-e lymphangiogenesist is indukálni. Az 

egerek corneájába növekvő dózisban (10-30-50 ng) implantáltuk az IL-1-t, pozitív 

kontrollként ismert erős angiogen hatással bíró növekedési faktorokat (100 ng FGF-2, 

200 ng VEGF-A), illetve negatív kontrollként attraktánsmentes hydront használva. 

Eredményeink azt mutatják, hogy 50 ng IL-1neoangiogenesist stimuláló hatása 

megegyezik más erős angiogen növekedési faktorok hatásával (20. ábra). 
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20. ábra FGF-2, VEGF-A és IL-1 által stimulált neovascularisatio egér corneájában. 

Az implantációt követő 6. nap. IL-1 dózisának növekedésével a neoangiogenesis 

mértéke is nő. 50 ng elérésével hatása megegyezik 100 ng FGF-2 illetve 200 ng VEGF-

A hatásával. Negatív kontroll: csak hydron attraktáns nélkül (n=6 csoportonként). 

 

Ezeket a corneákat feldolgoztuk és paraffinba ágyazott metszeteken immunhisztokémiai 

módszerrel vizsgáltuk a vér- és nyirokerek jelenlétét. Specifikus nyirokér endothel 

markereket használva - úgymint a LYVE-1 és a podoplanin - sikerült kimutatnunk, 

hogy 50 ng IL-1 angiogen hatása mellett ugyanolyan intenzíven indukálja a 

lymphangiogenesist, mint az FGF-2 (21. ábra). A haematoxyllin-eosinnal festett 

metszeteken az tűnik fel, hogy a vérerekben láthatók vörösvértestek, a nyirokerekben 

viszont nem48 (21. ábra és 1. sz. táblázat). Az -SMA a vérerek simaizmát hivatott 

megfesteni, a nyirokér kapillárisokét nem, hiszen azokban nincs simaizom45 (lásd: 1. sz. 

táblázat). 
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Tehát az újonnan képződött nyirokerek jelenlétének bizonyítékaképpen a LYVE-1 

pozitív erek nem tartalmaznak vörösvértesteket és nem expresszálnak -SMA-t, ezentúl 

a másik specifikus nyirokér markerre, a podoplaninra is pozitívak (21. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ábra Egér cornea metszetek immunhisztokémiai feldolgozása, Il-1 hatása az 

angiogenesisre és lymphangiogenesisre. Az implantációt követő 6. napon termináltuk 

az állatokat (n=6 csoportonként) és szaruhártyáikat immunhisztokémiai módszerrel 

feldolgoztuk. Az FGF-2-vel és IL-1-val kezelt metszeteken feltűnnek a nyirokerek, a 

VEGF-A-val kezelt negatív kontrollon nem. Háromszög alakú nyilak: nyirokereket 

mutatnak, a nyirokérfestéseknél barna színben, hagyományos nyilak: újonnan képződött 

vérereket jelölnek a corneában a limbus felett (IL-1: 30 és 50 ng, FGF-2: 100ng, 

VEGF-A: 200 ng). 

 

A lymphangiogenesis szemikvantitatív meghatározása céljából leszámoltuk az újonnan 

képződött LYVE-1 pozitív nyirokereket és azt találtuk, hogy 50 ng IL-1 a 
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lymphangiogen FGF-2-höz hasonló mennyiségű új nyirokér képződésének indukálására 

képes (22. ábra), és a negatív kontrollhoz képest ez a különbség szignifikáns.  

 

 

 

22. ábra LYVE-1 pozitív erek számának változása az IL-1 dózisának változása, 

illetve a különböző növekedési faktorok függvényében. (A) LYVE-1 pozitív nyirokerek 

szemikvantitatív meghatározása immunhisztokémiai minták alapján egér corneában. Az 

IL-1val kezelt mintákban dózisfüggően magasabb a keletkezett nyirokerek száma a 

negatív kontroll VEGF-A-hoz képest. 50 ng-nyi IL-1-nál közel annyi nyirokeret 

számlátunk, mint amennyit a pozitív kontrollként szereplő FGF-2-nél (n=6 

csoportonként). (B) A nyirokerek számát szintén a LYVE-1 pozitivitás alapján 

határoztuk meg. FGF-2 és IL-1 indukálta nyirokerek száma szignifikánsan magasabb 

a kontrollhoz képest, itt a kontroll a hydronnal implantált cornákat jelöli. (átlag±SD,* 

p<0,01) FGF-2: 100 ng, VEGF-A: 200 ng, IL-1: 10, 30 és 50 ng. 

 

5.10 További immunhisztokémiai vizsgálatok az IL-1 által indukált angio- és 

lymphangiogenesis alátámasztására 

Többfajta immunfestési módszert alkalmaztunk, hogy pontosabbna tudjuk vizualizálni 

az újonnan képződött erek struktúráját. Fagyasztott cornea metszeteken fluoreszcens 

dupla markeres immunfestéssel is megismételtük kísérleteinket. 50 ng IL-1ebben a 

modellben is indukálta az angiogenesist és lymphangiogenesist (23. ábra). 
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 Zöld: LYVE-1 pozitív nyirokerek 
Piros: CD-31 pozitív vérerek  

 Kék: DAPI sejtmag festés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ábra Fluoreszcens immunfestés 6 nappal 50 ng IL-1 implantációja után. Az 

ábrán IL-1 által indukált újonnan keletkezett nyirokerek és vérerek tűnnek fel kettős 

festéssel. LYVE-1: nyirokerek, zöld színű, CD31: vérerek, piros színű, DAPI: magfestés, 

kék színű. Nyílhegy: nyirokér, nyíl: vérér. 

 

Az igen bonyolult és látványos, tulajdonképpen 3 dimenziós morfológiát reprezentáló 

ún. „whole mount” immunfestés eredményei is korábbi megfigyeléseinket támasztották 

alá, miszerint 50 ng IL-1 a lymphangiogen FGF-2-höz hasonlóan erőteljes 

lymphangiogen hatást vált ki, már az implantációt követő 6. naptól kezdve (24.,25.,26. 

ábra). 
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24. ábra Neoangio- és neolymphangiogenesis 50 ng IL-1 egér corneába való 

implantációja után 6 nappal, „whole mount” teljes cornea festés. A felső sorban az IL-

1 hatására keletkezett gazdag érhálózat látszik, az alsó sorban pedig a nyirokereket 

tüntettük fel. LYVE-1: nyirokerek, zöld színű, CD31: vérerek, piros színű, C57/Bl6 

egerek corneája (csoportonként n=4). 
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25. ábra Neolymphangiogenesis 50 ng IL-1 egér corneába való implantációja után 6 

nappal, „whole mount” teljes cornea festés. Ezen a kiemelt és nagyított ábrán az IL-1 

kezelést követően kialakult típusos nyirokérszerkezet jelenik meg.  LYVE-1: nyirokerek, 

zöld színű, CD31: vérerek, piros színű, C57/Bl6 egerek corneája (n=4/csoport). 
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26. ábra Neolymphangiogenesis 100 ng FGF-2 egér corneába való implantációja 

után 6 nappal, „whole mount” teljes cornea festés. A pozitív kontrollként használt 

FGF-2 által előidézett neolymphangiogenesis típusos szerkezete. LYVE-1: nyirokerek, 

zöld színű, C57/Bl6 egerek corneája (n=4/csoport) 

 

5.11 A neolymphangiogenesis során létrejött erek morfológiai elemzése 

A 27. ábra bemutatásával szeretném részletesebben demonstrálni az újonnan képződött 

nyirokerek morfológiáját, melyek definíció szerint63: 

1) vastag erek széles lumennel 

2) vakon végződnek  

3) körkörös alakúak 

4) nem vagy kevésbé festődnek CD31-gyel. 

Megfigyeltük, hogy a különböző kezelőszerek hatására különböző morfológiájú 

nyirokerek keletkeztek. Amint az az alábbi ábrákból kiderül, a fent említett 

feltételeknek az IL-1 által indukált nyirokerek is tökéletesen megfelelnek, tehát 
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biztosan nyirokerekről van szó (27. ábra). Az FGF-2 inkább hosszúkásabb, faágszerű 

szerkezetű nyirokereket produkált (26. ábra). 

 

 

27. ábra Újonnan képződött nyirokerek morfológiája. Neolymphangiogenesis 50 ng 

IL-1 egér corneába való implantációja után 6 nappal, „whole mount” teljes cornea 

festés. Vaskos, körkörös, vakon végződő nyirokerek kialakulását idézi elő IL-1. LYVE-

1: nyirokerek zöld színű, C57/Bl6 egerek corneája (n=4). 

 

A fentiek mellett először sikerült megfigyelnünk azt, hogy a nyirokér struktúra 

mintázata a limbusban (azaz a már eleve meglévő nyirokerek régiójában) és az újonnan 

képződött nyirokerek zónájában különböző. A limbus nyirokerei vaskosabbak, 

rövidebbek, labirintusszerű elrendeződést mutatnak, míg az új lymphovascularis 

szerkezet hosszúkásabb, realtíve keskenyebb és elágazóbb szerkezetű. (28. ábra). 
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28. ábra Nyirokér struktúra változása az új és a preegzisztáló nyirokerekben. 

Lymphangiogenesis 100 ng FGF-2 egér corneába való implantációja után 6 nappal, 

„whole mount” teljes cornea festés. A limbusban lévő preegzisztáló nyirokerek 

vaskosak, rövidek, labirintusszerűek, míg az új lymphovasculatura hosszúkás, 

keskenyebb, elágazóbb struktúrájú.  LYVE-1: nyirokerek, zöld színű, C57/Bl6 egerek 

corneája (n=4), FGF-2: 100 ng. 

 

5.12 Az angiogenesis és lymphangiogenesis morfológiájának változása az idő 

függvényében 

Az angiogenesis és lymphangiogenesis változását az idő függvényében is vizsgáltuk. 

Legyen szó vagy IL-1-ról vagy FGF-2-ről, 6. napon az új erek még nem érik el a pellet 

magasságát, viszont a 12. napra már be is növik azt (29. ábra).  
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29. ábra A vérerek morfológiája az idő és növekedési faktor függvényében I. 50 ng IL-

1 és 100 ng FGF-2 által indukált angiogenesis morfológiája egerek corneájában a 6. 

és 12. napon (n=6). Az idő múlásával az erek elérik a pellet-et, sőt egyes esetekben be is 

növik azt. 

 

„Whole mount” immunfestést használva – a korábban említett strukturális 

különbségeken és az erek számának növekedésén kívül – a  lymphangiogenesis 

morfológiájában érdemi különbséget nem találtunk az idő elteltével (30. ábra). A 31. 

ábra az IL-1 angiogeneticus és lymphangiogeneticus hatását reprezentálja kettős festés 

alkalmazásával (31 ábra). Ezzel a módszerrel még szemléletesebbé és szembetűnőbbé 

válik a kétfajta érhálózat közötti szerkezeti különbség (Ebben az esetben 14 napig 

hagytuk benn a pelletet.) A vérerek ugyanannyi idő alatt, hosszabbra nőnek (közelítik a 

pelletet), mint a nyirokerek. 

 - 65 -



 

 

30. ábra A nyirokerek morfológiája az idő és növekedési faktor függvényében. 50 ng 

IL-1 és 100 ng FGF-2 által indukált lymphangiogenesis morfológiája egerek 

corneájában a 6. és 12. napon (n=6), whole mount immunfestés nyirokendothel-

specifikus LYVE-1-gyel. A lymphangiogenesis struktúrájában nincs érdemi különbség az 

idő elteltével, viszont a különböző kezelőszerek eltérő szerkezetű nyirokereket hoznak 

létre. (LYVE-1: nyirokerek, zöld színű) 
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31. ábra A vérerek és nyirokerek morfológiája kettős festéssel. 50 ng IL-1által 

indukált angio- és lymphangiogenesis egér corneájában a 14. napon, whole mount 

immunfestés LYVE-1-gyel (zöld) és CD31-gyel (piros). Feltűnő a vérerek és a 

nyirokerek közti szerkezeti különbség. A vérerek megközelítik a pellet magasságát. 

 

5.13 VEGF-A, VEGF-C, FGF-2 és IL-1hatása a LEC és HUVEC sejtek 

proliferációjára és migrációjára in vitro 

Az eddigiekben több oldalról és különleges módszerek segítségével sikerült igazolnunk, 

hogy az IL-1 egy hatékony lymphangiogen faktor. A továbbiakban azt próbáljuk 

kideríteni, hogy vajon ez a hatás milyen mechanizmus útján kövtkezik be, illetve hogy 

direkt vagy indirekt hatásról van-e szó.  

Következő kísérletsorozatunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy vajon az IL-

1 képes-e közvetlenül stimulálni az angiogen aktivitást. Ezt a hatást a HUVEC (vérér 

endothel sejttenyészet) és LEC (nyirokér endothel sejttenyészet) sejtekre kifejtett 

proliferáción és migráción vizsgáltuk in vitro. Amint az várható volt, a VEGF-A és az 

FGF-2 indukálja a HUVEC sejtek proliferációját és migrációját, viszont IL-1 csak a 

migrációra fejtett ki mérsékelt hatást (32A. és B. ábra).  
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32. ábra VEGF-A, VEGF-C, FGF-2 és IL-1hatása a HUVEC sejtek 

proliferációjára és migrációjára in vitro. (A és B) A VEGF-A és az FGF-2 serkenti a 

HUVEC sejetk proliferációját és migrációját. IL-1nak csak proliferációt serkentő 

effektusa nem, csak mérsékelt migrációt növelő hatása van. Az adatok átlagok±SD-t 

reprezentálnak három párhuzamos mintában. VEGF-A 40 ng/ml, VEGF-C 20 ng/ml, IL-

1 0,1, illetve 1 ng/ml, FGF-2 10, illetve 50 ng/ml. Kontroll: fiziológiás sóoldat. 

 

Hasonló eredményeket kaptunk nyirokér endothel vizsgálata kapcsán is. A LEC sejtek 

proliferációs képessége exogén VEGF-A, VEGF-C és FGF-2 jelenlétében növekedett 

(33A. és B. ábra), de nem befolyásolták azt IL-1 különböző dózisai (33B. ábra). IL-1 
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1 ng/ml feletti dózisai inkább csökkentették a LEC sejtek proliferációját (33B. ábra). A 

VEGF-A és FGF-2 igen, de IL-1 csak mérsékelten (nem szignifikánsan) stimulálta a 

LEC sejtek migrációját (33C. ábra).  

 

 

33. ábra VEGF-A, VEGF-C, FGF-2 és IL-1hatása a LEC sejtek proliferációjára és 

migrációjára in vitro. (A) A LEC sejtek proliferációs képessége VEGF-A és FGF-2 

jelenlétében növekszik, de IL-1 nem befolyásolta azt. (B) Ugyanez a vizsgálat az IL-1 

különböző dózisait használva. (C) VEGF-A és FGF-2 serkentette a LEC sejtek 

migrációját, de IL-1 csak gyengén stimulálta azt. Az adatok átlagok±SD-t 

reprezentálnak három párhuzamos mintában. VEGF-A 10 és 40 ng/ml, VEGF-C 20 és 

100 ng/ml, IL-1 0,1 – 1 - 10 ng/ml, FGF-2 10 illetve 50 ng/ml. Kontroll: fiziológiás 

sóoldat 
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5.14 A VEGF család proteinjeinek megnövekedett expressziója IL-1-val kezelt 

egerek corneájában 

Kísérletsorozatunk következő lépésében az IL-1hatását vizsgáltuk az egyes 

lymphangiogenesissel kapcsolatos növekedési faktorok, úgy mint a VEGF-C, VEGF-D 

és FGF-2 és a hatékony angiogen VEGF-A expressziójára egér corneában a 0., 2., 4., 6. 

és 10. napon. A VEGF-A, VEGF-C és VEGF-D mRNS szintjei emelkedő tendenciát 

mutattak az IL-1implantációt követő eltelt napok számának a növekedésével (34. 

ábra). Míg a VEGF-A mRNS szintje a 4. napon, addig a VEGF-C és VEGF-D mRNS 

szintjei pedig a 6. és 10. napon mutatottak csúcsértéket.  

 

34. ábra A VEGF család proteinek expressziós mintázat változása IL-1 kezelés 

hatására az idő függvényében. A VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D és FGF-2 expressziója 

emelkedő tendenciát mutat az IL-1-val kezelt egerek corneájában. Az eredmények 

minden faktor tekintetében a GAPDH mRNS szintekre és a cornea mRNS szintjeire 

lettek normalizálva a 0. napon (negatív kontroll). Minden érték hat egér értékeinek 

átlaga és minden mRNS szint 5%-os átlagértéken belül van.  

 

5.15 Az IL-1 által indukált lymphangiogenesis gátlása anti-VEGFR-3 antitesttel 

A VEGF-C és VEGF-D növekedési faktorok receptorukon, a VEGFR-3-on keresztül 

fejtik ki hatékony lymphangiogen hatásukat. Ezt a hatást a neutralizáló anti-VEGFR-3 

antitest képes gátolni úgy, hogy szelektív inhibíciót gyakorol a VEGF-C által indukált 

lymphangiogenesisre91,92. Az anti-VEGFR-3 antitesttel (-R3) való kezelés nem fejtett 

ki kifejezett hatást az IL-1 indukált angiogenesisre (35., 36., 37. és 38. ábra), de gátolta 

a lymphangiogenesist. (36., 37. és 38. ábra). A kvantitatív analízis kapcsán arra az 
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eredményre jutottunk, hogy az anti-VEGFR-3 antitest szignifikánsan (P<0,05) 

csökkenti az IL-1- indukált LYVE-1 pozitív nyirokerek számát (38. ábra). Másrészt az 

-R3 nem befolyásolta az IL-1- indukált CD31 pozitív vaszkuláris endothel sejtek 

képződését (38. ábra).  

 

 

35. ábra Neutralizáló anti-VEGFR-3 antitest hatása az IL-1- indukált 

angiogenesisre. A egerek szaruhártyájába 50 ng IL-1-t vagy 50 ng IL-1 és kontroll 

IgG keverékét vagy 50 ng IL-1-és VEGFR-3 antitest keverékét implantáltunk, majd 

megfigyeltük ezek hatását az angiogenesis morfológiájára az idő múlásával (az 

implantációt követő 2., 4. és 6. napon). Az angiogenesis morfológiájában, illetve 

ütemében nem találtunk lényeges különbséget a három csoport között (csoportonként 6 

állat). 
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36. ábra Neutralizáló anti-VEGFR-3 antitest hatása az IL-1- indukált 

angiogenesisre és lymphangiogenesisre I. A egerek corneájába 50 ng IL-1 és kontroll 

IgG keverékét (CTRL-Ab) vagy 50 ng IL-1-és VEGFR-3 antitest (-R3) keverékét 

implantáltunk. A 6. napon immunhisztokémiai festést végeztünk nyirokérspecifikus 

LYVE-1-gyel. Az -R3-mal kezelt csoportban kevesebb nyirokeret találtunk. 

n=6/csoport, piros nyíl: vérér, zöld nyíl: LYVE-1+ nyirokér.  

 

 

37. ábra Neutralizáló anti-VEGFR-3 antitest hatása az IL-1- indukált 

angiogenesisre és lymphangiogenesisre II. Az anti-VEGFR-3 kezelés az IL-1 

indukálta angiogenesist nem, de a lymphangiogenesist jelentősen csökkentette. A 

hydron pellet-ekbe 50 ng IL-1 és anti VEGFR-3 antitest keverékét tettük, kontrollként 
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pedig IgG antitestet, majd implantáltuk az egerek szaruhártyájába. 14 nap elteltével 

fagyasztott metszeteket készítettünk és LYVE-1-re (zöld), CD31-re (piros) és DAPI-ra 

(kék) immunfestést végeztünk. 

 

 

38. ábra Neutralizáló anti-VEGFR-3 antitest hatása az IL-1- indukált 

angiogenesisre és lymphangiogenesisre III. A hydron pellet-ekbe 50 ng IL-1 és anti 

VEGFR-3 antitest keverékét vegyítettük, kontrollként pedig IgG antitestet, majd 

implantáltuk az egerek szaruhártyájába. 14 nap elteltével fagyasztott metszeteket 

készítettünk és LYVE-1-gyel és CD31-gyel festettük meg.  Az anti-VEGFR-3 kezelés az 

IL-1 indukálta angiogenesist nem, de a lymphangiogenesist szignifikánsan 

csökkentette. A LYVE-1 pozitív nyirokerek és CD31 pozitív vérerek mennyiségi 

meghatározása, átlag±SD, n=5., *:szignifikáns eltérés, p<0,05. 

 

5.16 A makrofág depléció hatása az IL-1 - indukált lymphangiogenesisre és az in 

vivo lymphangiogen faktorok termelésére 

A gyulladásos folyamat során a szövetekbe neutrofil granulocyták, monocyták és 

makrofágok infiltrálódnak és kulcsfontosságú citokineket és növekedési faktorokat 

termelnek93. A gyulladás gyakran társul angiogenesissel. Japán kutatócsoportunk 

korábban igazolta, hogy az IL-1 serkenti a makrofágok VEGF-A és IL-8 termelését, 

ami az érendothel sejtek migrációjához vezet94. Azt is sikerült bizonyítani, hogy Il-1 

nemcsak hogy angiogenesist képes indukálni, hanem ennek előfeltétele a makrofágok 

infiltrációja is80,95,96,97. A neutrofil granulocytákra specifikus anti-Gr-1 antitesttel és a 

 - 73 -



makrofágokra specifikus anti-F4/80 antitesttel immunhisztokémiai vizsgálatot 

végeztünk. Kimutattuk, hogy a fent említett gyulladásos sejtek az IL-1 citokin által 

indukált új nyirokerekbe és vérerekbe is infiltrálódnak egér cornea mintákban (39. ábra).  

 

 

39. ábra A makrofág depléció hatása az IL-1 - indukált lymphangiogenesisre I. 

Egér corneába 50 ng IL-1-t tartalmazó hydron pellet-et implantáltunk és 14 nap múlva 

immunhisztokémiai festést végeztünk monocyta/makrofágokra specifikus F4/80-nal 

(zöld) és neutrofil granulocytákra specifikus Gr-1-gyel (piros). A makrofágok és 

granulocyták infiltrálják a corneát IL-1 gyulladásos citokin implantálását követően. 

 

Japán munkacsoportunk korábbi cikkében került publikációra, hogy az IL-1 által 

indukált angiogenesis mértéke az egér szaruhártyájában jelentősen csökkenthető 

Cl2MDP-LIP intravénás és subconjuctivalis beoltásával, mely során a corneában lévő 

makrofágokat 10-20%-ra csökkentjük a normál értékhez képest81. A Cl2MDP-
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liposzómával történő kezelés jelentősen csökkentette az F4/80+ makrofágok számát a 

corneában. Ezenkívül kifejezetten gátolta az IL-1 által indukált angiogenesist (CD31+ 

sejtek) és lymphangiogenesist (LYVE-1+ sejtek) (40. ábra).  

 

40. ábra A makrofág depléció hatása az IL-1 - indukált lymphangiogenesisre II. 

Az 50 ng IL-1-t tartalmazó hydron pellet –eket (P) egér szaruhártyájába ültettük be, 

majd PBS-liposzómával (PBS-LIP, ez a kontroll) és Cl2MDP-liposzómával (Cl2MDP-

LIP) kezeltük. 14 nap elteltével az implantátum körüli ereket előbb haematoxyllin 

eosinnal (H&E), majd immunhisztokémiai módszerrel festettük meg. A klodronáttal 

kezelt mintákban eltűnnek a makrofágok és csökken a vér- és nyirokerek száma.  

P:pellet, F4/80: monocyta/makrofágokra specifikus antitest (zöld), LYVE-1: zöld, a 

legalsó ábrán, CD-31: piros, DAPI: kék 

 

A PCR-ral végzett kvantitatív analízis kapcsán kimutattuk, hogy a corneában a VEGF-

A, VEGF-C és VEGF-D mRNS szintjei 50%-kal vagy ennél is nagyobb mértékben 
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csökkentek az IL-1-val implantált egerekben, miután Cl2MDP-LIP-val a makrofágok 

deplécióra kerültek (41. ábra). 

 

41. ábra A makrofág depléció hatása a VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D mRNS 

expresszióra. A VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D mRNS expressziói a kontroll (PBS-LIP) és 

a Cl2MDP-liposzómával kezelt (Cl2MDP-LIP) corneákban. A klodronáttal kezelt 

mintákban a fent említett növekedési faktorok mRNS szintjei szignifikánsan csökkennek. 

A VEGF család növekedési faktorainak az mRNS szintjét kvantitatív RT-PCR méréssel 

határoztuk meg. *: szignifikáns különbség, P<0,01). 

 

5.17 Az NF-B szignáltranszdukciós útvonal gátlásának hatása az Il-1 – indukált 

lymphangiogenesisre és a lymphangiogen faktorok termelésére in vivo 

 
Az NF-B egy transzkripciós faktor, amely fontos szerepet játszik az immunválasz 

kialakításában, a gyulladásos folyamatok szabályozásában és a carcinogenesisben  is98. 

Az NF-B olyan gének expresszióját szabályozza, amelyek serkentik a proliferációt, az 

angiogenesist, az inváziót és a daganatos disszeminációt is. Témavezetőm, Dr. Shintaro 

Nakao és munkatársai két éve publikáltak arról, hogy az NF-B útvonal blokkolása akár 

dexamethazonnal vagy szelektív gátlószerekkel csökkenti az IL-1 indukálta 

angiogenesist egér szaruhártyában99. Annak érdekében, hogy kiderítsük, mi lehet az 

NF-B szerepe az IL-1 indukált lymphangiogenesisben, megvizsgáltuk a szelektív NF-

B inhibitor, az SN50 peptid hatását egér cornea modellben. A korábban leírtakhoz 

hasonlóan 50 ng IL-1–t implantáltunk az egerek szaruhártyájába, majd SN50-nel 

helyileg kezeltük a szemeket naponta kétszer 14 napon át. A kontrollcsoportban 

fiziológiás sóoldatot csepegtettünk az állatok szemébe. A terminálást követően „whole 
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mount” immunfestést végeztünk a vérerekre specifikus CD-31-gyel és a nyirokerekre 

specifikus LYVE-1-gyel (42. ábra).  

 

42. ábra Az NF-B gátlás hatása az Il-1 – indukált neovaszkularizációra és 

neolymphangiogenesisre I.  

Az 50 ng IL-1–val implantált corneákat helyileg kezeltük SN50-nel, a 

kontrollcsoportban fiziológiás sóoldatot használtunk. 14 nap múlva immunhisztokémiai 

„whole mount” festést végeztünk mindkét csoport szaruhártya mintáin. Az SN50-nel 

kezelt csoportban láthatóan csökkent a vérerek és nyirokerek száma a kontrollhoz 

képest. P: pellet, SN50: szelektív NF-B inhibitor peptid, CD-31: piros, LYVE-1: zöld. 

 

Az erek számának kvantitatív analízise azt igazolta, hogy az SN50-nel kezelt állatokban 

az angiogenesis és a lymphangiogenesis mértéke is szignifikánsan csökkent a kezeletlen 

kontrollcsoporthoz képest (43. ábra).  
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43. ábra Az NF-B gátlás hatása az Il-1 – indukált neovaszkularizációra és 

neolymphangiogenesisre II. A kvantitaív vérér- és nyirokér analízis eredményének 

grafikonjai az IL-1-1val implantált corneákban SN50 kezeléssel, illetve anélkül 

(kontroll) 14 nappal a műtétet követően. SN50 kezelés hatására mind az angiogenesis, 

mind a lymphangiogenesis mértéke szignifikánsan lecsökkent a kontrollhoz képest. 

Átlag±SD, n=6, *:P<0,05. 

 

A VEGF-C és VEGF-D expressziója 20%-ra vagy az alá csökkent az IL-1-val és 

SN50-nel kezelt állatokban a kontrollhoz képest. A VEGF-A mRNS expressziója 50%-

kal redukálódott. (44. ábra). Ezen eredmények alapján jogosan feltételezzük, hogy az 

NF-B aktivációja kulcsszerepet játszhat a gyulladásos citokinek által indukált 

lymphangiogenesisben és a hatékony lymphangiogen faktorok termelésében.  

 

44. ábra Az NF-B gátlás hatása az Il-1 – indukált neovaszkularizációra és 

neolymphangiogenesisre III. A VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D mRNS expressziói a 

kontroll (SN50-nel nem kezelt) és az SN50-nel kezelt corneákban. A VEGF család 
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növekedési faktorainak az mRNS szintjét kvantitatív RT-PCR-ral határoztuk meg. A fent 

említett növekedési faktorok expressziója szignifikánsan csökkent a kontrollhoz képest 

SN50 kezelés hatására. *: szignifikáns különbség, p<0,05. 

 

 

6.0 Megbeszélés 

6.1 A heparinok thrombocyta aggregációtól és  antikoaguláns hatásától független 

antimetasztatikus képességgel rendelkeznek 

Tudományos munkánkban sikerült kimutatnunk, hogy a heparinoknak – beleértve a nem 

frakcionált és a kis molekulasúlyú heparinokat is – antimetasztatikus hatása van humán 

melanoma metasztázis modellben. Korábbi tanulmányok is evidenciákkal szolgáltak a 

heparinok antimetasztatikus potenciálját illetően emberi melanoma kísérletes 

rendszerekben38, melyet most mi is igazoltunk és megerősítettünk. Ennek a kedvező 

hatásnak a molekuláris mechanizmusát keresve több experimentális adat kiemeli a P- és 

L-szelektinek, az endothel sejtekből felszabaduló TFPI (szöveti faktor útvonal inhibitor) 

és más tumorsejt-gazdaszervezet interakciók lehetséges szerepét39,100. 

Borsig és munkatársai azt indítványozták, hogy a daganatsejtek (a melanomát is 

beleértve) vérlemezke- és endothelialis P-szelektin molekulákkal való kölcsönhatása a 

felelős a heparin antimetasztatikus hatásásért, annál is inkább, hogy a P- és L-szelektin 

deficiens állatoknál ez a fajta biológiai aktivitás nem mutatható ki39,40,41. Az is 

felvetődött, hogy a heparinok progresszió-gátló hatása a tumorsejtek thromocytákkal és 

a véralvadási rendszerrel való kölcsönhatásának köszönhető.  

Először is, az antimetasztatikus hatás már a therápiás humán-ekvivalens dózisnál jóval 

alacsonyabb dózisoknál is megfigyelhető, ahol az antikoaguláns effektus még nem 

detektálható. Másrészt új eredménynek számít, hogy kísérleteinkben használt humán 

melanoma sejtvonal (HT168-M1) in vitro nem aggregálódott a vérlemezkékkel, 

rágcsáló modellben viszont a heparinok aktívnak bizonyultak, gátolták a thrombocyta 

aggregációt100. Harmadrészt a mi experimentális rendszerünkben a rekombináns 

hirudinnak nem volt antimetasztatikus hatása, ami arra enged következtetni, hogy a 

thrombin nem játszik szerepet ebben a folyamatban. A thrombin áttétképzést elősegítő 

potenciálja bizonyított tüdőkolonizációs melanoma modellben101,102. A thrombinnak ez 
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a fajta hatása az ektópiás és funkcionális thrombin receptor (PAR) expressziójának 

köszönhető, amely jelen van sokfajta daganatsejtípuson (a melanomán is), és 

közrejátszik az invázió és áttétképzés kaszkádjában is103 , 104 ,105. Mindazonáltal nincs 

adat arra vonatkozóan, hogy a HT168-M1 humán melanoma sejtvonalon expresszálódna 

a funkcionálisan aktív PAR receptor, amely a hirudin ineffektivitását és a tumorsejt 

indukált vérlemezke aggregációs potenciált eredményezné. További kutatások azt 

igazolták, hogy négyféle daganattípust vizsgálva egyedül egy – a tüdőrák – mutatott 

thrombin-függő progressziót és így értelemszerűen antithrombin therápiával szembeni 

szenzitivitást106.  

 

6.2 A heparinok áttétképzést gátló képességében szerepet játszik az endothelsejtekkel 

való adhézió blokkolása, így megváltozik a haematogen disszemináció dinamikája 

Humán melanoma xenograftokban a heparinok antimetasztatikus hatására egy másik 

lehetséges magyarázat lehetne az L-szelektin mediálta, leukocytákkal való interakciót 

gátló hatás 107 , 108 . De a tüdőkolonizáció korai szakaszában végzett morfológiai 

analízisünk során az alveolaris kapillárisokban nem találtunk ilyen sejteket a melanoma 

sejtek közelében, így kizárhatjuk ezt a lehetőséget. A heparinok antimetasztatikus 

hatásának elemzése során fény derült arra, hogy a vérbe injektált emberi melanoma 

sejtek tovább maradnak a keringésben, így a tumorsejtek nagyobb mechanikai 

stressznek vannak kitéve hosszabb időn keresztül. Másrészt a heparinnal történt 

előkezelés meggátolta, hogy a humán melanoma sejtek a tüdő kapillárisaiban 

megrekedjenek, ezzel hozzájárulva a metasztatikus fókusz kialakulásának 

megakadályozásához. Ezt a hatást az az eredményünk is megerősíti, miszerint a humán 

melanoma sejtek adhéziója az endothelialis sejtekhez heparinokkal in vitro 

meggátolható, ezt a tényt más munkacsoportok is közölték41.  

Különböző kísérleti rendszerekben igazolták, hogy a heparinok antiangiogen hatással is 

rendelkeznek42. Munkánkban igazoltuk, hogy a heparinnal kezelt SCID egerekben igen 

korán (4 órán belül) alakul ki a tumorsejtek tüdőkapillárisokban való csapdába esésének 

meggátlása, így valószínűtlenné téve, hogy az angiogenesist gátló hatás szignifikáns 

szerepet játszana a heparinok antimetasztatikus hatásában humán melanoma 

xenograftokban. Mindazonáltal a tüdő a legjobban vaszkularizált szervek közé tartozik, 
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ahol a daganatsejteknek általában nincs szüksége neoangiogenesisre az áttétképzés korai 

fázisában. 

 

6.3 A heparinoknak specifikus migrációt és inváziót gátló hatása van 

A heparinok közvetlen antimelanoma hatását vizsgáló in vitro kísérleteink - elsőként a 

világirodalomban - egy nagyon érdekes új képességét mutatta ki ezen szénhidrátoknak, 

miszerint specifikus migráció gátló hatással rendelkeznek anélkül, hogy interferálnának 

egyéb más in vitro tumorsejt aktivitással, mint például a proliferáció, túlélés és mátrix 

adhézió. Irodalmi adatok azt mutatják, hogy a heparinok P-szelektin-mediált 

antimetasztatikus hatása a daganatsejt sejtfelszíni heparán szulfát proteoglikánok 

(HSPG) glükózaminoglikán láncainak köszönhető109. Intézetünk kutatói pedig igazolták, 

hogy az emberi melanoma sejtek CD44v3 és syndecan-4 heparán szulfát 

proteoglikánokat expresszálnak, melynek szerepe van a tumorprogresszióban 110 , 111 . 

Szintén kísérletes tanulmányok demonstrálják, hogy humán melanoma modellekben 

bázikus peptideket alkalmazva, a heparán-szulfát bioszintézis gátlásának vagy 

funkciójába való beavatkozásnak szignifikáns antimetasztatikus hatása van 112 , 113 . A 

heparinok az ECM molekuláival és a citokinekkel versenghetnek a felszíni szénhidrát 

részletekkel való kötődésért. A tumorsejtek extravazációja a távoli szervekbe való 

kolonizáció kritikus eseménye, ahol a daganatsejtek migrációs aktivitása 

kulcsfontosságú. Ezért fontos bizonyító erejű eredményünknek tartjuk, hogy a 

heparinok specifikusan gátolják a melanoma sejtek migrációját és invázióját az 

arteficiális basalis membránon keresztül. Ennek a gátlásnak a potenciális molekuláris 

mechanizmusa a heparán szulfát proteoglikánok integrin szupportív funkcióival való 

kölcsönhatáson alapulhat108, vagy akár az integrineken magukon. További adatok 

utalnak arra, hogy a heparin direkt módon képes megkötni a thrombocyták predomináns 

integrinjét, az IIb3-at114. Korábban kimutattuk, hogy különféle daganatsejt típusok, 

beleértve a humán melanomát is, ektópiás IIb3 integrint expresszálnak115. Feladatuk 

teljesítésének antitestekkel való megzavarása specifikusan megszünteti a melanoma 

sejtek migrációját in vitro és gyengíti a metasztatikus potenciált in vivo116.  

Az utóbbi időben az individuális daganatsejt migráció két formáját azonosították: a 

mesenchymalis, integrinfüggő és az amőboid, proteolízistől és integrinektől független 

típust117. Az utóbbit a mátrix glükózaminoglikánok által mediált formának tartják118. A 
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mi humán melanoma sejtjeink predominánsan heparin-szenzitív migrációs képessége jól 

beleillik a glükózaminoglikán-függő amőboid migrációs modellbe.  

 

6.4 A daganatok mikrokörnyezetében jelenlévő multifunkcionális IL-1 képes  

lymphangiogenesist indukálni  

Disszertációm lymphogen disszeminációnak szentelt fejezetében az IL-1 

multifunkcionális citokinre irányult a figyelem. Sikerült bizonyítanunk, hogy IL-1az 

angiogenesisen kívül lymphangiogenesist is képes indukálni. Az újonnan képződött 

nyirokerek a specifikus nyirokér markerekkel megfestve LYVE-1 és podoplanin 

pozitívak, de -SMA és CD31 negatívak. Az IL-1ugyanolyan szinten és erősséggel 

képes angiogenesist indukálni, mint a VEGF-A és az FGF-2 növekedési faktorok. Ezen 

felül az FGF-2-höz fogható in vivo lymphangiogen hatással is bír. Kísérleteinkben ez a 

hatás dózisfüggőnek bizonyult.  

 

6.5 Az IL-1 indukált lymphangiogenesis a VEGF-C/VEGF-D/VEGFR-3 

szignálútvonal mediálásával valósul meg 

Makinen és munkacsoportja bemutatta, hogy a VEGFR-3 saját ligandjaival, azaz a 

VEGF-C-vel és VEGF-D-vel való aktiválása indukálja a lymphaticus endothelialis 

sejtek (LEC) proliferációját és migrációját91. In vitro kísérleteink során azt találtuk, 

hogy a VEGF-A, VEGF-C és FGF-2 stimulálta a LEC sejtek proliferációját és 

migrációját, de IL-1-nak önmagában nincs kifejezett proliferációt és migrációt 

serkentő hatása. Továbbá az IL-1-indukált lymphangiogenesist tudtuk gátolni anti-

VEGFR-3 antitest szimultán adásával. Egér cornea modellben IL-1 stimulálta a 

VEGF-A, VEGF-C és VEGF-D expresszióját, de FGF-2-ét nem. Minthogy a VEGF-C 

és VEGF-D VEGFR-3-mal való kölcsöhatása szelektíven aktiválja a prolymphangiogen 

szignálokat47,53, így bizonyítékot szereztünk arra, hogy az IL-1-indukált 

lymphangiogenesis azon indirekt parakrin mechanizmusoknak tulajdonítható, amelyek a 

VEGF-C /VEGF-D/VEGFR-3 szignálútvonalon valósulnak meg, sokkal inkább mint az 

IL-1 receptor közvetlen interakcióján keresztül.  
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6.6 Az IL-1 fokozza egér corneában az angiogen és lymphogen növekedési faktorok 

expresszióját mRNS szinten, melyet NF-B jelpálya indukál a gyulladásos stimulusok 

hatására infiltráló makrofágok aktivációján keresztül 

Az IL-1-indukált gyulladásos angiogenesis egér szaruhártyában jelentősen gátolható 

volt dexamethasonnal, amely egy hatásos gyulladáscsökkentő szer82. A dexamethason 

gátolta a cornealis stromasejtekben az NF-B aktivációt, azonkívül az NF-B gátló 

SN50 peptid jelentősen blokkolta az IL-1-indukált angiogenesist. Ez a tény arra enged 

következtetni, hogy szaruhártyában az NF-B aktivációs szignálútvonal legalább 

részlegesen szerepet játszik a gyulladásos citokinek által indukált angiogenesisben82. Az 

előzőekkel egybehangzóan, kísérleteink során a cornea SN50-nel való kezelése gátolta a 

IL-1-indukált angiogenesist. Ezen felül a SN50 adása jelentősen gátolta nemcsak az 

IL-1-indukált lymphangiogenesist, hanem a VEGF-C, VEGF-D és VEGF-A termelést 

is. A makrofágok IL-1-val való in vitro kezelése serkentette a VEGF-A és VEGF-D 

produkcióját, és ez az IL-1-indukált VEGF-A termelés NF-B inhibitorral blokkolható 

volt in vitro 119 . Az IL-1által kiváltott lymphangiogenesist és angiogenesist is 

parciálisan a VEGF család proteinjei mediálják az NF-B aktivációján keresztül, 

kedvező esetben az NF-B által aktivált makrofágok útján a szaruhártya stromájában.  

Jelen tanulmányunkban bizonyítottuk, hogy az IL-1 képes lymphangiogenesist 

indukálni egér cornea modellben, és ez az effektus a leghatékonyabb lymphangiogen 

faktorok (VEGF-C, VEGF-D és VEGF-A) közvetítésével, illetve a gyulladásos 

stimulusok hatására odasereglő makrofágok aktivációjával valósul meg. IL-1képes 

angiogenesist indukálni egér szaruhártyában és tumorokban is, ez a folyamat azonban 

függ az infiltráló makrofágok által fokozottabban termelt vegyületektől, például 

bizonyos VEGF proteinektől, IL-8 citokintől és számos mátrix metalloproteáztól75.  

 

6.7 Új therápiás lehetőségek és célpontok a disszeminált daganatok kezelésében 

A heparinok in vivo hatásai kiaknázhatóak lehetnek nemcsak az előreheladott stádiumú 

melanoma, hanem egyéb daganatok klinikai kezelésében. Az a megfigyelésünk, hogy az 

alacsony dózisú heparinnak ugyanolyan antimetasztatikus hatása van, mint a humán 

ekvivalens dózisnak, igen ígéretes, mivel ez lehetővé teszi a heparinok hosszabb 

időtartamra nyúló (akár hónapok is) adását a progresszió (lymphogen terjedés vagy bőr 
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recidíva) észlelésésnek korai fázisában. Néhány klinikai tanulmány már szolgál némi 

adattal az LMWH közvetlen antimetasztatikus hatásáról emlőrák és kismedencei 

tumorok esetében35, 120 , de melanomában nem. Mivel a melanoma a relatíve 

kemotherápia-rezisztens malignus daganatok közé tartozik, az LMWH kezelésnek 

komoly klinikai jelentősége lehet az előrehaladott stádiumú betegek therápiájában és új 

perspektívákat nyithat a metasztázis-képződés elleni küzdelemben. Másrészt sikerült 

bizonyítanunk, hogy a daganatok mikrokörnyezetében is jelen lévő gyulladásos és 

multifunkcionális citokin, az IL-1nemcsak angiogenesist, hanem lymphangiogenesist 

is képes kiváltani, alátámasztva azt a teóriát, miszerint szoros kapocs van a gyulladás és 

lymphangiogenesis/angiogenesis között75. A makrofágok kulcsszerepet játszanak az IL-

1-indukált lymphangiogenesisben. Mind a makrofágok infiltrációja, mind az NF-B 

szignálútvonal gátlása potenciális célpontjai és tárgyai lehetnek olyan új gyógyszerek 

kifejlesztésének, amelyek szabályozzák a lymphangiogenesist daganatokban. Ez új 

eszközökkel kecsegtet a malignus daganatok lymphogen disszeminációjával való 

harcunkban.  
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7.0 Következtetések 
 

a) Igazoltuk, hogy a nem frakcionált (UFH) és a frakcinált heparin (LMWH) is 

specifikus antimetasztatikus hatással rendelkezik melanoma tüdőkolónizációs és 

májmetasztázis modellben. 

 

b) Elsőként bizonyítottuk, hogy az UFH és az LMWH direkt úton gátolja a humán 

melanoma sejtek migrációját, invázióját és érendothelsejt adhézióját.   

 

c) Miután kísérleti modellünk (HT168-M1 sejtvonal) nem rendelkezik jelentős 

thrombocyta-aggregációs készséggel, a heparinok hatása in vivo elsősorban a direkt 

daganatsejtekre gyakorolt hatástól függ. 

 

d) Új eredményünk annak igazolása, hogy a heparin-hatás in vivo a haematogen 

disszemináció igen korai szakaszában érvényesül, a tüdőben történő megtapadás első 

pillanataiban. 

 

e) Első alkalommal sikerült bizonyítanunk, hogy az IL-1 lymphangiogenesist indukál 

egér cornea modellben, melynek mértéke összemérhető VEGF-ével és FGF-ével is. 

 

f) Az IL-1 humán vérér endothel sejtek (HUVEC) és nyirokér endothel sejtek (LEC) 

migrációját fokozza szelektíven, a proliferációs készséget nem befolyásolja.  

 

g) Igazoltuk, hogy az IL-1 fokozza egér corneában az angiogen és lymphogen 

növekedési faktorok expresszióját mRNS szinten. 

 

h) Új és therápiás szempontból is fontos eredménynek tartjuk annak tisztázását, hogy az 

IL-1 indukálta lymphangiogenesis NF-B jelpálya aktiválásán keresztül valósul meg. 

 

g) Az IL-1 indukálta lymphangiogenesis vagy növekedési faktorok és receptoraik 

mediálása útján (VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D, VEGFR-3) vagy a gyulladásos 
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stimulusok hatására infiltráló makrofágok aktivációján keresztül valósul meg. Ez a 

jelenség is újonnan került felfedezésre és a klinikumban új kezelési perspektívákat és 

stratégiákat nyújt.  
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8.0 Összefoglalás  
 

Kutatómunkám során a nyirokkeringéshez és a vérkeringéshez kapcsolodó szóródás 

egyes aspektusait vizsgáltuk preklinikai daganatmodellekben. A daganatos progresszió 

kulcslépései közé tartozik a daganatos sejtek inváziója, a tumorok érképzése, valamint 

az áttétek kialakulása. Ezen folyamatok a tumorsejt és mikrokörnyezete közötti 

kölcsönhatásoktól függenek. Irodalmi adatok szerint a tumorsejtek szóródására hatással 

van a véralvadási rendszer, így az antikoagulánsok is. In vitro kísérleteink során 

teszteltük az alacsony molekulasúlyú heparin (LMWH) és a nem frakcionált heparin 

(UFH) hatását humán melanoma sejtvonal proliferációjára, adhéziójára, migrációjára és 

inváziójára. In vivo vizsgáltuk hatásukat a tüdő- és máj kolóniaképzésre is SCID 

egerekben. A melanoma sejtek proliferációját a heparin kezelés nem befolyásolja. Ezzel 

szemben a heparinok szignifikánsan csökkentették a tüdő- és májkolóniák kialakulását. 

Vizsgálataink arra utalnak, hogy a klinikai dózistartományban alkalmazott heparinok 

specifikusan gátolják a tumorsejtek adhézióját, migrációját, invázióját és áttétképzését. 

A tumor mikrokörnyezetében lévő immunsejtek és az általuk termelt különféle 

citokinek is résztvevői a neoplasticus folyamatnak elősegítve a metasztázis-képzést. Az 

IL-1 egy – a tumor mikrokörnyezetben is megtalálható – multifunkcionális 

gyulladásos citokin, amely az angiogenesisben is szerepet játszik. In vivo egér 

szaruhártya kísérleti modellben megállapítottuk, hogy IL-1 ugyanolyan mértékű 

haemangiogenesist és lymphangiogenesist indukál, mint az FGF-2. Az IL-1 humán 

endothelsejtek és LEC sejtek migrációját szelektíven fokozta, a proliferációs képességet 

nem. Az anti-VEGFR-3 kezelés az IL-1által indukált lymphangiogenesist 

nagymértékben gátolta. IL-1 egér corneában fokozza az angiogen növekedési faktorok 

expresszióját mRNS szinten, mely az NF-B jelpályán keresztül valósul meg. A 

makrofág depléciós vizsgálat fényt derített arra, hogy ezen angiogen növekedési 

faktorokat makrofágok termelik. Az IL-1 képes lymphangiogenesist indukálni 

ugyanolyan mértékben, mint FGF-2, és ez a VEGF-C/VEGF-D/VEGFR-3 

szignálútvonalon valósul meg. Ez a felismerés a nyirokérképzés célzott gátlásának 

lehetőségét veti fel daganatterápiában, míg a heparinok tumorsejtek adhézióját és 
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migrációját gátló hatása új kezelési módot adhat a klinikus kezébe az áttétek kialakulása 

elleni küzdelemben. 
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