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1.0 Bevezetés 
 
1.1 A tumorprogresszió mechanizmusa 
A daganatos betegségek a vezető halálokok között szerepelnek. Ennek oka a 
daganat disszeminációjában és az áttétképzés pontos molekuláris 
mechanizmusának ismerete hiányában keresendő.  

1.1.1 A haematogen áttétképzés 

Bár a haematogen és lymphogen áttétképzés egyes elemei igen hasonlóak, 
mégis jelentősen eltérnek egymástól, elsősorban immunogenitás és 
szervspecificitás szempontjából. A primer tumor előbb növekedésnek indul, 
majd a táplálás biztosítása céljából beereződik (angiogenesis). A 
tumorsejtek felismerik az extracelluláris mátrix fehérjéit (adhézió), majd 
intenzív migráció révén bejutnak az érlumenbe (intravazáció). A keringésbe 
jutó daganatsejteket különféle mechanikus (pl. eltérő nyomásviszonyok) és 
immuneffektor hatások érik. Ezek a tényezők redukálják a tumorsejtek 
számát, de ugyanakkor szelekciós előnyt jelent, ha szolubilis mátrixfehérjék 
megkötésével „mikrothrombust” képezhetnek, melynek közepébe burkolva 
a daganatsejt védetté válik az immunológiai hatásokkal szemben. A 
daganatsejtek extravazáció útján távoli szervekben telepednek meg. 
 
1.1.2 A lymphogen áttétképzés 
A daganatok lymphaticus terjedése hasonlóan zajlik a haematogen 
áttétképzéshez, azzal a különbséggel, hogy nyirokereknek nincsen basalis 
membránja, sőt a nyirokkapillárisok endothelje fenesztrált, ezért 
könnyebben átjárható a daganatsejtek számára. 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 bírnak. A regionális nyirokcsomókban megtelepedő 
daganatsejtek megtapadnak és a vaszkularizáció beindítása révén 
növekednek.  
 
1.2 A véralvadási kaszkád szerepe a daganatok disszeminációjában 
A tumorsejtek a koagulációs rendszert direkt úton aktiválják és 
prokoaguláns anyagokat is termelnek (pl.: Szöveti faktor {TF}, Cancer 
procoagulant), azaz thrombin keletkezését eredményezik. Főként azok a 
tumorsejtek képesek a túlélésre, amelyek a thrombocytákkal heterotípusos 
aggregátumokat képeznek. Elsősorban a prokoaguláns anyagok 
termelésének és az alvadási rendszer aktiválásának hatására a daganatsejtek 
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körül fibrinháló képződik, amely védelmet nyújt az immuneffektor 
hatásokkal szemben és növeli a szervi áttétképzés esélyét is.  
A daganatos betegek thromboemboliás szövődményeit heparinnal kezeljük. 
Klinikai adatok támasztják alá, hogy a heparinszármazékokkal kezelt 
daganatos betegekben a tumoros progresszió később alakul ki és a túlélés 
meghosszabbodik. Ismert, hogy a heparinoknak az antikoaguláns hatáson 
kívül antimetasztatikus hatása is van.  
 
1.3 Lymphangiogenesis és metasztázis-képzés 
A nyirokerek a daganatos disszemináció egyik fő útját képezik. A 
tumorsejtek nyirokcsomókban való megjelenése a metasztázis-képzés korai 
jelensége. VEGF-C és VEGF-D (Vascular Endothelial Growth Factor-C, -
D) hatékony lymphangiogen faktoroknak számítanak, amelyek a 
nyirokendothelen (Lympahtic Endothelial Cell, LEC) expresszálódó 
VEGFR-2-höz és VEGFR-3-hoz kötődnek. Ezeket a daganatsejtek is 
képesek termelni. Két másik fontos angiogen növekedési faktor, a VEGF-A 
és az FGF-2 (Fibroblast Growth Factor-2) is képes lymphangiogenesist 
indukálni.  
 
1.4 A gyulladás szerepe a tumorprogresszióban 
A gyulladás a tumorprogresszió egyik kritikus komponense. Sokféle 
daganat alakul ki infekció, krónikus irritáció vagy gyulladás talaján. A 
gyulladásos sejteknek fontos szerep jut a pathológiás angiogenesisben és 
lymphangiogenesisben. A tumor mikrokörnyezetében számos olyan 
gyulladásos sejt és immuneffektor sejt található, amely résztvevője a 
neoplasticus folyamatnak, elősegítve a proliferációt, migrációt és túlélést. 
Ráadásul a daganatsejtek az invázió, migráció és metasztatikus terjedéshez 
használják a veleszületett immunrendszer szignálmolekuláit, mint például a 
citokineket, kemokineket és ezek receptorait. Gyulladás folyamán a 
proinflammatoricus citokinek gyakran fokozzák a VEGF-C és VEGF-A 
expressziót és konstitutívan aktiválják az inflammáció egyik tipikus 
transzkripciós faktorát, a nukleáris faktor-B-t (NF-B).  
 
1.5 IL-1 funkciója a tumor mikrokörnyezetében 
Az interleukin-1 (IL-1) egy multifunkcionális gyulladásos citokin, amely 
többek között növeli a daganatok invazivitását, és serkenti az angiogenesist. 
Nakao és kollégái demonstrálták, hogy in vivo egér cornea kísérleti 
rendszerben az IL-1-indukált angiogenesis gátolható dexamethasonnal az 
NF-B aktiváló szignálútvonal gyengítésén keresztül.  
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2.0 Célkitűzés 
 
I.  A heparinok jelentős antimetasztatikus hatással bírnak. Ezért mi az egyik 
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?  
 

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? 
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3.0 Módszerek 
 
3.1 In vitro szövettenyészet 
A HT168-M1 humán melanoma sejtvonalat, humán nyirok endothel 
sejttenyészetet (LEC) és a humán köldökvénából származó endothel 
(HUVEC) tenyészetet használtunk. 
 
3.2 Antikoagulánsok 
Kísérleteinkben nem frakcionált nátrium-heparint (UFH) és alacsony 
molekulasúlyú nátrium-dalteparint (LMWH) használtunk. Humán-
ekvivalens dózis közeli (in vitro 0,01 – 1 U/ml, in vivo 20-200 IU/kg) 
koncentrációkban. Pozitív kontrollként rekombináns humán hirudint (1-3 
mg/kg) alkalmaztunk, valamennyit 0,9%-os NaCl-ban hígítva.  
 
3.3 Sejtproliferációs mérés 
HT168-M1 tumorsejtet helyeztünk szövettenyésztő edénybe, majd 0,01 – 1 
U/ml UFH-val és LMWH-val kezeltük. Ezután MTT (Sigma) kolorimetriás 
vizsgálatot végeztünk a sejtsűrűség meghatározására. A LEC és HUVEC 
sejtek proliferációját VEGF-A, VEGF-C, FGF-2 és IL-1 tartalmú EBM-2-
ben vizsgáltuk, majd inkubáció után a sejteket leszámoltuk. 
  
3.4 Sejtadhézió in vitro vizsgálata különböző mátrixfehérjékhez 
Szövettenyésztő edényt mátrixproteinekkel vontunk be, úgymint: 
fibronektin (Sigma), laminin (Sigma), Matrigel (Collaborative Research), 
kollagén I-III. (BD Biosciences), fibrinogén (Sigma) mind 50 l PBS-ben 
oldva. A tumorsejteket 0,1 -1 U/ml koncentrációjú UFH-val és LMWH-val 
előkezeltük. A letapadt sejtek arányát a kontrollhoz képest szulforodamin-B 
festéssel (Sigma) határoztuk meg. 
 
3.5 Melanoma sejtek in vitro adhéziója endothel sejtekhez 
A humán Kaposi sarcoma endothel eredetű tumorsejteket (KS-Imm) 1 U/ml 
UFH-val, illetve LMWH-val előkezelt HT168-M1 humán melanoma 
sejtekkel vontuk be. A sejteket fixáltuk. A melanomasejtek detektálására 
HMB45/MART-1 antitestek keverékét használtuk. A letapadt melanoma 
sejteket leszámoltuk. 
 
3.6 Sejtmigráció- és Matrigel-en át történő invázió vizsgálata in vitro 
A migrációs– és inváziós mérést CXF8-as lemezeken (8 m pórusnagyságú 
polikarbonát filter) végeztük. A filtereket vagy PBS-sel (migrációs assay) 
vagy Matrigellel (50 g/ml, inváziós assay) vontuk be. A heparinokkal 
előkezelt tumorsejteket a filterekre helyeztük, hagytuk migrálni, majd 
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fixáltuk, megfestettük és leszámoltuk. A LEC és HUVEC sejtek migrációs 
vizsgálatát a fentiekhez hasonló módon végeztük. A kamra alsó részébe 
VEGF-A-t, VEGF-C-t, FGF-2-t és IL-1 -t tettünk, a felsőbe pedig 
HUVEC-et és LEC-et. A migrált sejtek számát meghatároztuk.  
 
3.7 Állatkísérletek 
A magyarországi kísérletekben 2-3 hónapos nőstény BALB/C vagy SCID 
egereket használtunk (Országos Onkológiai Intézet, Budapest), Japánban 
pedig 6-10 hetes hím C57BL/6 illetve BALB/c egereket (Kyudo, Japan).  
 
3.8 Tüdőkolonizációs vizsgálat 
106 HT168-M1 tumorsejtet oltottunk intravénásan állatonként. Egy nappal a 
tumorsejtek oltása előtt, illetve a következő három napon az állatokat i.p. 
kezeltük UFH-val és LMWH-val (20-200 IU/kg) és rekombináns hirudinnal 
(1-3 mg/kg). A tumor beoltását követő 50. napon az állatokat túlaltattuk és a 
kialakult tumoráttéteket leszámoltuk.  
 
3.9 Tumorsejtek kitapadásának dinamikája tüdőben 
SCID egereket 200 IU/kg UFH-val és LMWH-val, illetve kontrollként 
0,9%-os NaCl-dal i.p. előkezeltük egy nappal és egy órával a tumorsejtek 
oltása előtt. Ezután 106 tumorsejtet injektáltunk i.v., majd az állatokat 
különböző időpontokban (5 perc, 1 óra, 4 óra) túlaltattuk. A tüdőben 
kitapadt tumorsejteket anti-HMB45 és anti-MART1 antitestek keverékével, 
immunhisztokémiai módszerrel festettük meg.  
 
3.10 Májáttét-képzés vizsgálata (lép-máj sebészi modell) 
105 tumorsejtet injektáltunk egerek lépébe. A tumor beoltását követő 8. 
naptól két héten át minden nap UFH-val, LMWH-val (20-200 IU/kg), 
hirudinnal (3 mg/kg) és kontrollként NaCl-dal kezeltük az állatokat. A 31. 
napon eltávolítottuk a lépet és a májat, majd lemértük a súlyukat. A 
májmetasztázisok számát meghatároztuk. 
 
3.11 Tumor-indukált vérlemezke aggregáció (TCIPA) 
A teszteket TX4 aggregométerrel végeztük. Emberi vérből magas 
vérlemezke-tartalmú plazmát állítottunk elő, majd 1:10 arányban 
tumorsejtet adtunk hozzá és az aggregációs válasz kialakulásáig 10 percig 
inkubáltuk.  
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3.12 Véralvadási paraméterek meghatározása 
A heparinok által indukált véralvadási paraméterek közül az aktivált 
parciális thromboplastin-idő (aPTT), a thrombin-időt (TT), az INR-t, a 
prothrombin szintet, és a fibrinogén szintet a SCID egerekből származó 
vérben UFH, LMWH és hirudin előkezelés után mértük meg. 
 
3.13 Keringésben lévő melanoma sejtek detektálása 
SCID egerek szívéből 1 ml vért nyertünk a tumor iv. beoltását követő 5-60. 
percben, majd a teljes sejt RNS-t a nukleált sejtekből nyertük ki Trizol 
(Sigma) reagenssel. Reverz transzkripciót és kvantitatív PCR analízist 
végeztünk a humán WT-1 mRNS expressziójának mérésére, a 
„housekeeping” humán génre, a -aktinra standardizálva.  
 
3.14 „Corneal micropocket assay” egerekben 
Az IL-1-t vagy humán FGF-2-t vagy VEGF-A-t vagy IL-1-t anti-egér 
VEGFR-3 antitesttel kombinálva hydron implantátumba kevertük és 
mikrosebészeti úton az egerek corneáján apró zsebet képezve helyeztük. 6, 
12 vagy 14 nap elteltével az egyébként avascularis szöveti felépítésű 
corneában képződött új ereket lefényképeztük.  
 
3.15 Cornea metszeteken végzett immunhisztokémia 
A „corneal micropocket assay” segítségével végzett in vivo angiogenesis és 
lympahngiogenesis vizsgálatokból nyert corneákat anti-LYVE-1gyel 
(1:600), podoplaninnal (1:1000), és -SMA-val (1:1000) festettük. 
 
3.16 Makrofág depléciós módszer 
200 l Cl2MDP liposzómát (klodronát, amelyet a makrofágok fagocitálnak 
és apoptosis útján elpusztulnak) 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.  
 
3.17 NF-B inhibitor hatásának vizsgálata 
Kísérleteinkben a szelektív NF-B inhibitor SN50 peptidet használtuk (25 
g/l). Naponta kétszer lokálisan cseppentettünk az IL-1 implantált egerek 
szemébe az implantáció előtti naptól (-1. nap) a 13. napig minden nap.  
 
3.18 Teljes szaruhártya kettős immunfestése („Whole mount double-
labelled staining”) 
A kezelt egerek szemét egészben enukleáltuk az implantációt (IL-1, FGF-
2, illetve VEGF-A) követő 6. vagy 12. vagy 14. napon. A cornea szövetét 
PFA-ban fixáltuk. A minél épebben megőrzött és kiterített egész szerven 
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(„whole mount”) immunfestést végeztünk anti-egér LYVE-1 antitest 
(1:600) és anti-CD31 (1:80) keverékével. Az így előhívott vér- és 
nyirokereket lefotóztuk és konfokális mikroszkóp alatt értékeltük ki.  
 
3.19 Statisztikai analízis 
Student-féle „t-teszt”-et és Mann-Whitney U tesztet alkalmaztunk CSTAT 
program segítségével. 
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4.0 Eredmények 
 
4.1 Antikoagulánsok hatása a humán melanomasejtek tüdőkolóniaképző 
képességére  
HT168-M1 melanomasejteket i.v. 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. 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. Ezen felül az LMWH 
nemcsak redukálta a tüdőkolóniák számát, hanem azok incidenciáját is 
lecsökkentette. Ilyen mértékű hatást sem az UFH, sem a hirudin nem ért el. 

 
4.2 Májkolónia-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. 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, míg a hirudinnak – a tüdőkolonizációhoz hasonlóan 
- semmiféle hatása nem volt. 

 
4.3 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 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, de nem 
észleltünk szignifikáns különbséget az egyes antikoagulánsok között. A 
prothrombin- és fibrinogénszintek nem változtak szignifikánsan.  
 

4.4 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 
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hatás nem volt befolyásolható semmilyen antikoagulánssal sem. Tehát nem 
ez a mechanizmus áll a heparinok antimetasztatikus hatásának hátterében. 

 

4.5 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, sem az in vivo 
intrasplenicus növekedésre, azaz a primer tumor súlya nem változott meg a 
kezelés folyamán. A hirudin szintén ineffektívnek bizonyult ebből a 
szempontból is. 
 

4.6 Tumorsejtek kölcsönhatása az ECM komponenseivel és az endothelial 
sejtekkel in vitro 

A következő kísérletsorozatban egy újabb nagyon fontos jelenséget, a 
melanomasejtek adhéziós képességének változását vizsgáltuk antikoaguláns 
kezelés hatására. A heparinok (0,1-1 U/ml) nem befolyásolták a humán 
melanoma sejtek általunk használt mátrixproteinekhez való adhéziós 
potenciálját. A melanoma sejtek immortalizált endothelsejtszerű monolayer 
kultúrához (KS-Imm) való adhézióját is vizsgáltuk in vitro. Azt találtuk, 
hogy a heparinok (1 U/ml) szignifikánsan csökkentik a melanoma sejtek 
endothel sejtekhez való adhézióját. 

 

4.7 Heparinok hatása a humán melanoma sejtek migrációs- és inváziós 
képességére 

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. 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. Ehhez hasonló viselkedés leírása még eddig nem került 
publikációra a nemzetközi irodalomban, ezt az eredményt munkacsoportunk 
közölte először. 
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4.8 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 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. 
Az LMWH hatása elhúzódóbb, hiszen még az első öt órában is a 
keringésben tartotta a tumorsejteket. A tumorsejtek kitapadásának gátlása 
után szenzitív kvantitatív PCR technikával vizsgáltuk a heparin előkezelés 
hatását a keringésben maradó tumorsejtekre a humán WT1 gén mRNS 
expressziója segítségével. A kezelt és altatott SCID egerek szívéből vettünk 
vért a tumor i.v. 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. A hatvanadik percben már szignifikánsan kevesebb 
daganatsejt van jelen a keringésben.  

 

4.9 Az IL-1 multifunkcionális citokin az angiogenesisen kívül a 
lymphangiogenesist is képes indukálni 
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. 
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Eredményeink azt mutatják, hogy 50 ng IL-1neoangiogenesist stimuláló 
hatása megegyezik más erős angiogen növekedési faktorok hatásával. 
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. A lymphangiogenesis szemikvantitatív meghatározása céljából 
leszámoltuk az újonnan képződött LYVE-1 pozitív nyirokereket és azt 
találtuk, hogy 50 ng IL-1 a lymphangiogen FGF-2-höz hasonló 
mennyiségű új nyirokér képződésének indukálására képes, és a negatív 
kontrollhoz képest ez a különbség szignifikáns. Fagyasztott cornea 
metszeteken fluoreszcens dupla markeres immunfestéssel is megismételtük 
kísérleteinket. 50 ng IL-1ebben a modellben is indukálta az angiogenesist 
és a lymphangiogenesist. Az igen bonyolult és látványos, tulajdonképpen 3 
dimenziós morfológiát reprezentáló ún. „whole mount” immunfestés 
eredményei is a 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. 
 
4.10 A neolymphangiogenesis során létrejött erek morfológiai elemzése 
Megfigyeltük, hogy a különböző kezelőszerek hatására különböző 
morfológiájú nyirokerek keletkeztek. Az IL-1 által indukált nyirokerek 
vastagabbak, széles lumennel rendelkeznek, vakon végződnek és körkörös 
alakúak. Az FGF-2 inkább hosszúkásabb, faágszerű szerkezetű nyirokereket 
produkált. 
 
4.11 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 következik 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 az IL-1 
csak a migrációra fejtett ki mérsékelt hatást. Hasonló eredményeket kaptunk 
nyirokér endothel vizsgálata kapcsán is. A nyirokér endothel sejtek 
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proliferációs képessége exogén VEGF-A, VEGF-C és FGF-2 jelenlétében 
növekedett, de nem befolyásolták az IL-1 különböző dózisai. IL-1 1 
ng/ml feletti dózisai inkább csökkentették a LEC sejtek proliferációját. A 
VEGF-A és FGF-2 igen, de az IL-1 csak mérsékelten (nem szignifikánsan) 
stimulálta a nyirokér endothel (LEC) sejtek migrációját.  
 
4.12 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. 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.  
 
4.13 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 lymphangiogenesisre. Az anti-
VEGFR-3 antitesttel (-R3) való kezelés nem fejtett ki kifejezett hatást az 
IL-1 indukált angiogenesisre, de gátolta a lymphangiogenesist. A 
kvantitatív analízis kapcsán arra az eredményre jutottunk, hogy az anti-
VEGFR-3 antitest szignifikánsan (P<0,05) csökkenti az IL-1- indukált 
LYVE-1 pozitív nyirokerek számát. Másrészt az -R3 nem befolyásolta az 
IL-1- indukált CD31 pozitív vaszkuláris endothel sejtek képződését. 
  
4.14 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 termelnek. 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 vezet. Azt is sikerült bizonyítani, hogy Il-1 nemcsak hogy 
angiogenesist képes indukálni, hanem ennek előfeltétele a makrofágok 
infiltrációja is. A neutrofil granulocytákra specifikus anti-Gr-1 antitesttel és 
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a 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. 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 képest. A Cl2MDP-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).  
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 csökkentek az IL-1-val implantált egerekben, 
miután Cl2MDP-LIP-val a makrofágok deplécióra kerültek. 
 
4.15 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  is. 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 szaruhártyában. 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 mount” immunfestést végeztünk a vérerekre 
specifikus CD-31-gyel és a nyirokerekre specifikus LYVE-1-gyel. 
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.  
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. Ezen eredmények alapján jogosan 
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feltételezzük, hogy az NF-B aktivációja kulcsszerepet játszhat a 
gyulladásos citokinek által indukált lymphangiogenesisben és a hatékony 
lymphangiogen faktorok termelésében.  
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5.0 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 endothelsejtek és nyirok endothel sejtek 
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. 
 
i) Az IL-1 indukálta lymphangiogenesis vagy növekedési faktorok és 
receptoraik mediálása útján (VEGF-C, VEGF-D, VEGFR-3) vagy a 
gyulladásos 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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