
A CD44 ellenes monoklonális antitest kezelés 

hatásmechanizmusa kísérletes artritiszben. 

 

Doktori tézisek 

 

Dr. Hutás Gábor 
 

Semmelweis Egyetem 
Molekuláris Orvostudományi Doktori Iskola 

 
Témavezető: Dr. Gergely Péter egyetemi tanár, az orv. tud. doktora 

 
Hivatalos bírálók: Dr. Buzás Edit egy. docens 

Dr. Szekanecz Zoltán, egy. docens, MTA doktora 

 

Szigorlati bizottság elnöke:  Dr. Rácz Károly egyetemi tanár 

Szigorlati bizottság tagjai: Dr. László Valéria egyetemi docens 

    Dr. Sütő Gábor egyetemi docens 

    Dr. Fülöp András Kristóf egyetemi docens 

 

Budapest 

2009 



2 

 

Bevezetés 
 

A reumatoid artritisz (RA) a leggyakoribb humán autoimmun 

megbetegedés, a betegség direkt és indirekt költségei jelentős 

társadalmi következményekkel járnak. A genetikailag fogékony 

egértörzsekben kiváltott proteoglikán indukált artritisz (PGIA) a 

klinikai és patológiai hasonlóságok következtében jól használható a 

gyulladás sejtes és molekuláris folyamatainak tanulmányozására. 

Az autoimmun ízületi gyulladás effektor fázisában mind a specifikus, 

mind a naiv immunrendszer elemeinek aktiválódása megfigyelhető. A 

gyulladásos válasz kiváltásában első fontos lépés a specifikus 

ellenanyagok kapcsolódása meghatározott ízületi struktúrákhoz. Az 

antigén-antitest kapcsolódás a naiv immunrendszer aktiválásához, a 

komplement kaszkád beindításához valamint a granulocita és a 

monocita-makrofág rendszer tagjainak ízületbe való migrációjához 

vezet. A gyulladásos sejtek először az áramlás fő tengelyéből az érfal 

felé sodródva lelassulnak, érintkezésbe lépnek az endotél réteggel 

(capture), elkezdik ún. „gördülő” mozgásukat (rolling), majd 

megtapadnak (adhézió) és átlépnek az érfalon (transzmigráció). 

Az utóbbi években ígéretes eredmények születtek különböző leukocita 

sejtfelszíni molekulák (pl. limfocita CD20 marker) elleni célzott antitest 

terápiákkal. A jelenleg még preklinikai stádiumban lévő granulocita 

marker ellenes kezelések nem csak a mieloproliferatív kórképekben, 

hanem a granulociták aktivációjával járó autoimmun 

megbetegedésekben is ígéretes lehetőségnek tűnnek. 

A gyulladásos sejteknek az erekből az ízület üregébe való 

transzmigrációja egy számos, szigorúan meghatározott sorrendben 

egymás után történő lépcsőből álló folyamat. A granulociták felszínén 

lévő CD44 marker elősegíti ezen sejtek megtapadását az erek 

hialuronsavban gazdag sejtfelszíni mátrix hálózatán, melyet a sejtek 

érfalon keresztüli átlépése követ. 

A CD44 ellenes antitest kezelés jelentős klinikai javulást eredményezett 

számos autoimmun gyulladásos modellben, ezzel szemben a CD44 

génkiütött (knock out, KO) állatok csak mérsékelten voltak védettek az 

ízületi gyulladással szemben.  
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Célkitűzések 
 

Kutatócsoportunk fontos célkitűzése volt, hogy teszteljen, illetve 

tökéletesítsen különböző vizsgálómódszereket, melyekkel az ízületi 

gyulladás sejtes történéseinek dinamikája jól vizsgálható. Az ízületi 

gyulladás során lezajló változások részben modellezhetők in vitro, de a 

folyamat bonyolultsága, összetettsége miatt ezekben a rendszerekben 

(áramlási kamra, migrációs kamra) kapott előzetes eredményeket 

mindenképpen szükséges in vivo vizsgálatokkal is megerősíteni. 

Dolgozatomban a CD44-hialuronsav rendszer vizsgálata kapcsán 

szemléltetem e módszerek gyakorlati értékét. 

A humán RA egy igen szerteágazó, heterogén betegség; kiegészítő 

vizsgálataink arra irányultak, vajon a PG indukált artritisz ilyen 

szempontból mutat-e vele hasonlóságot, a modellünk mennyire 

megbízható az emberi megbetegedés szempontjából. 

A CD44 genetikai kiütése, illetve a marker monoklonális antitestekkel 

való blokkolása eltérő következményekkel járt. Mivel a CD44 fő 

szerepe a CD44 pozitív sejtek hialuronsavban gazdag membránokon 

való gördülő mozgásának és adhéziójának szabályozása, feltételeztük, 

hogy ennek a diszkrepanciának a hátterében a granulociták eltérő 

viselkedése áll. 

Kísérleteinkben vad típusú (wild type, WT), CD44 KO, illetve kevert 

genetikai állományú, ún. kiméra állatokban vizsgáltuk PG indukált 

artritiszes egerek bokaízületében intravitális video mikroszkópiával 

(IVM) a granulocita-endotél kölcsönhatásokat in vivo, és kerestük a 

sejtszintű magyarázatot a CD44 genetikai ablációja és a CD44 marker 

monoklonális antitesttel való blokkolása által a gyulladásos folyamatra 

kiváltott eltérő következményekre.  
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Módszerek 
 

1. Kísérleti állatok 

 

Kísérleteinkben WT, CD44 KO valamint WT/CD44 KO kiméra Balb/c 

állatokat használtunk. CD44 KO Balb/c egereket CD44 KO DBA1 

egerek Balb/c egerekkel végzett sorozatos visszakeresztezésével 

nyertünk. A kiméra egereket letális besugárzást követően csontvelő 

transzplantációval állítottuk elő. PGIA létrehozása céljából az állatokat 

3 alkalommal intraperitoneálisan immunizáltuk humán porcból 

származó proteoglikán és szintetikus adjuváns keverékével. A gyulladás 

mértékét a felső és alsó végtagokon egy 0 és 4 közötti skálán értékeltük, 

kísérleteinkben 2-3 értékű alsó végtagokkal rendelkező állatokat 

használtunk. 

 

2. A genetikai és környezeti tényezők szerepe PG indukált 

artritiszben 

 

A PG indukált artritisz– hasonlóan a humán RA megbetegedéshez- 

klinikai lefolyásában igen nagy heterogenitást mutat, ennek hátterében 

mind genetikai, mind extragenetikai tényezők állhatnak. Előzetes 

vizsgálatunkban különböző kolóniákból származó, azonos csoportú, de 

különböző alcsoportú egerek esetén tanulmányoztuk a PG indukált 

artritisz kifejlődését azonos protokoll szerinti immunizálást követően. 

Ezen alcsoportok azonos genetikai állománnyal bírnak, de egymástól 

szerparáltan, eltérő környezeti körülmények között lettek szaporítva, 

ezért a betegség klinikai aktivitásában lévő esetleges különbségből a 

környezeti tényezők szerepére lehet következtetni. 

 

3. In vitro vizsgálatok 

 

Áramlási citometriával fluoreszcens módon jelzett antitestekkel 

vizsgáltuk az egyes fehérvérsejt populációkon adott sejtfelszíni marker 

(CD44, Gr-1) mennyiségét. A gyulladásos sejteknek az érfalon történő 
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„gördülő” mozgása, adhéziója és migrációja in vitro jól modellezhető 

volt áramlási, ill. migrációs kamrákkal. 

 

4.Fluoreszcens képalkotó módszerek 

 

Epifluoreszcens mikroszkópiánál a vizsgált tárgy felszínéről 

visszaverődő sugárzást vizsgálhatjuk, a konfokális mikroszkópiával 

viszont a tárgy egy adott síkjáról alkothatunk képet. Az utóbbi időben 

elérhető vált a „két foton” fluoreszcens pásztázó mikroszkópia is, 

melynek során a célzottan elért fluoreszcens gerjesztés a korábbiaknál 

sokkal részletgazdagabb, dinamikus, térbeli (4D) felvételeket tesz 

lehetővé. A fluoreszcens képalkotó módszereket mind in vitro, mind in 

vitro alkalmaztuk az migrációs kamrában lévő sejtek vizsgálatára, 

illetve az állatok bokaízületi gyulladásos folyamatának 

tanulmányozására. Altatást követően szabaddá tettük az állatok 

bokaízületét, majd fluoreszcens festést követően tanulmányozhattuk a 

granulociták viselkedését az erekben, illetve migrációjukat a szövetek 

közötti térbe. Epifluoreszcens vizsgálattal számszerűsítve is 

dokumentálhatóvá vált a gyulladt erekben az adherens valamint a 

rolling mozgást végző sejtek száma, mérhető volt a rolling mozgást 

végző sejtek sebessége. Technikánk a két foton mikroszkópos felvétele 

kvantitatív elemzését még nem tette lehetővé, csupán tájékozódó jellegű 

vizsgálatokat végeztünk. 

 

5. Protokollok 

 

Az reagenseket intravénásan adtuk a szem érhártya vénás hálózatába. A 

műtétet követően a kiválasztott érszakaszról készítettünk egy kontroll 

felvételt, majd az adott reagens beadását követően megadott 

időpontokban készítettünk felvételeket. A vérlemezkék depléciójára 

vérlemezke ellenes poliklonális antitesteket alkalmaztunk. A perifériás 

fehérvérsejt számot Türk festéssel, a neutrofil granulociták arányát 

Wright-Giemsa festett kenetek segítségével számítottuk ki. A 

sejtfelszíni CD44 illetve Gr1 mennyiségét, illetve a heparinizált vérben 

lévő vérlemezkék számát áramlási citometriával határoztuk meg. Az 
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ízületi duzzanat megítélésére az egerek csuklójának illetve bokájának 

méretét egy digitális mikrokaliperrel mértük meg (World Precision 

Instruments), ebből számítottuk ki az ún. kumulatív ízületi vastagságot. 

Az eredményeinket átlag±standard hiba formában, az átlagok 

arányában, mediánként illetve értéktartományként adtuk meg. Az 

adatelemzésekhez SPSS szoftvert használtunk (Chicago, IL, USA). 

Különböző csoportok összehasonlítására Student féle t tesztet illetve 

egymintás t tesztet használtunk. P≤0.05 esetén az észlelt különbséget 

szignifikánsnak tartottuk.  
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Eredmények 

 
1. A genetikai és környezeti tényezők szerepe PG indukált 

artritiszben 

 

Az azonos módon immunizált, de különböző Balb/c alcsoportba tartozó 

állatok között mind az ízületi gyulladás megjelenésének idejében, mind 

a kifejlődött ízületi gyulladás súlyosságában jelentős különbségeket 

találtunk. Ez a megfigyelés a genetikai mellett a környezeti tényezők 

szerepét hangsúlyozza. További kísérleteinkben ennek megfelelően 

mindig azonos egér altörzset (Balb/c NCI) használtunk. 

 

2. Fehérvérsejt rolling és adhézió a CD44 genetikai kiütése, illetve 

monoklonális antitesttel (IM7) való blokkolása után 

 

A WT és a CD44 KO állatoknál hasonló értéket találtunk a granulocita-

endotél kölcsönhatások számában, azonban a CD44 KO állatokban a 

rolling sejtek számát szignifikánsan magasabbnak, az adherensek 

számát szignifikánsan alacsonyabbnak találtuk, mint a WT állatokban. 

Anti-CD44 mAb (IM7) adása után a rolling sejtek számának gyors, 

jelentős fokú és irreverzibilis csökkenését találtuk, lényegében az 

antitest adását követő 5. és 30. perc között nem volt rolling sejt látható a 

felvételeken. Az IM7 kezelés e mellett szignifikánsan csökkentette az 

adherens sejtek számát is, de ez a csökkenés mértékében csak kisfokban 

haladta meg a kontroll csoportban megfigyelt adherens szám 

csökkenést. A rolling sejtek eltűnésével párhuzamosan IM7 adása után 

az endotéliumhoz kitapadt leukociták sajátos morfológiai változáson 

mentek keresztül, a fehérvérsejtek felszíne egyenetlenné, „bolyhossá” 

vált. 

 

3. A fehérvérsejt rolling és adhézió változása a CD44-HA interakció 

blokkolása (anti-CD44 KM81 mAb adása) után 

 

Ismert, hogy a KM81 mAb közvetlenül képes blokkolni a leukocita 

CD44 és az endoteliális HA közötti kölcsönhatást, ennek alapján arra 
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vártunk, hogy a KM81 erőteljesebb rolling csökkentő hatást fog 

mutatni, mint az IM7. Ezzel szemben azt találtuk, hogy bár a KM81- 

hasonlóan az IM7-hez- szignifikánsan csökkenti a szinoviális erekben a 

rolling sejtek számát, ez a hatás gyengébb, és lassabban fejlődik ki, 

mint az IM7 esetében. 

 

4. Az IM7 hatása a kiméra egereken 

 

A CD44 KO állatok IM7 kezelése nem eredményezett változást a 

fehérvérsejtek viselkedésében. Ugyancsak változatlan maradt a 

fehérvérsejtek viselkedése IM7 kezelés után azokban a kiméra 

állatokban, melyeknél a leukocitákban hiányzott a CD44 marker (un. 

leuko CD44 KO állatok). Ezzel szemben azokban a kimérában, amelyek 

a CD44 pozitív csontvelőt kapták és az endotéliumon hiányzott a CD44 

marker (un. endo CD44 KO állatok), IM7 kezelést követően a WT 

állatokban észlelthez hasonló kinetikai és morfológiai változásokat 

láttunk. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy az IM7 antitest a rolling 

leállítását és az adherens sejteken bekövetkező morfológiai változásokat 

teljes mértékben a fehérvérsejtek felszínén jelenlévő CD44 markerhez 

kötődve fejti ki. 

 

5. Az IM7 fragmentumok hatása a fehérvérsejtek rollingjára 

 

A FAB2 fragmentumok beadása hasonló változásokat eredményezett, 

mint a teljes antitest, azonban IM7 Fab fragmentumok beadása 

önmagában nem befolyásolta a leukociták viselkedését. Azonban abban 

az esetben, amikor 25 perccel a Fab fragmentum adását követően 

kecskéből származó, patkány Fc receptor ellenes antitestet adtunk az 

állatoknak, a fehérvérsejtek rolling mozgásának azonnali leállását, majd 

az IM7 kezelésre jellemző típusos morfológiai változások jelentkezését 

észleltük. Vizsgálataink arra utalnak, hogy az IM7 által kiváltott 

hatásokban a molekula Fc része közvetlenül nem vesz részt, de a 

sejtfelszíni CD44 molekulák közötti keresztkötések létrejötte 

mindenképpen szükséges. 
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6. A perifériás vérkép változásai CD44 ellenes mAb kezelést 

követően 

 

Mind az IM7 mind a KM81 antitest kezelés 1 órán belül jelentősen 

csökkentette a perifériás fehérvérsejtek, ezen belül is legkifejezettebben 

a neutrofil granulociták számát, ez utóbbi sejtek száma több, mint 90%-

al csökkent. 24 órával az antitestek beadása után a neutrofil 

granulociták száma mérsékelten emelkedett, de még mindig 

szignifikánsan alacsony volt a kiindulási értékekhez képest. Hasonló 

neutrofil depléciót értünk el Gr-1 marker ellenes antitestekkel is. 

 

7. A mieloid differenciációs marker (Gr-1) ellenes mAb kezelés 

hatásai 

 

Kísérleteinkben a vad típusú állatoknak adott Gr-1 ellenes mAb a 

gyulladásos sejtekre a CD44 ellenes antitestekhez teljes mértékben 

megegyező hatással bírt. 

 

8. A vérlemezkék szerepe az IM7 és anti-Gr-1 által kiváltott 

hatásokban. 

 

Kettős immunofluoreszcencia festéssel igazoltuk, hogy az IM7 adása 

után a granulociták felszínén látott „bolyhosságot” a vérlemezkék 

progresszív kitapadása okozza. Áramlási citometriával sikerült 

igazolnunk, hogy IM7 illetve Gr-1 ellenes mAb kezelést követően 1 

órával a perifériás vérben jelentősen csökken a vérlemezkék száma, ami 

arra utal, hogy a fehérvérsejtek és a vérlemezkék együttesen távoznak a 

keringésből. 

 

9. Az anti- PSGL-1 és anti-p- szelektin antitest, valamint a szolubilis 

p-szelektin-Fc fúziós fehérje kezelés hatása az IM7 indukált 

fehérvérsejt-vérlemezke interakciókra. 

 

PSGL-1 ellenes mAb önmagában nagyfokban csökkentette a gördülő 

mozgást végző fehérvérsejtek számát még az IM7 mAb injekció adása 
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előtt, de nem volt hatással az IM7 után jelentkező rolling megszűnésre, 

vérlemezke és neutrofil leukocita deplécióra amikor összehasonlítottuk 

a patkány IgG-vel kezelt kontroll állatokkal. Az anti-p-szelektin mAb 

önmagában is képes volt enyhe fokú neutrofil deplécióra és a 

vérlemezkékkel fedett sejtek számának kisfokú emelésére, de képes volt 

mérsékelten gátolni az IM7 okozta rolling csökkenést, és közepes 

mértékben gátolni az IM7 mAb indukálta vérlemezke depléciót. A 

rekombináns p-szelektin-Fc fúziós protein adása után teljes mértékben 

azonos változásokat észleltünk, mint IM7 mAb adása után (rolling 

leállása, vérlemezke és neutrofil granulocita depléció), Amikor az 

állatok a rekombináns-p-szelektin-Fc fúziós protein után IM7 antitestet 

kaptak, további változásokat már nem észleltünk. 

 

10. A heparin valamint a vérlemezke ellenes antitest kezelés 

hatása az IM7 indukált fehérvérsejt-vérlemezke interakciókra 

 

A vérlemezke depléció illetve a heparin kezelés jelentős fokban 

mérsékelte az IM7 mAb gyulladáscsökkentő hatását, bár még ekkor is 

szignifikáns gyulladáscsökkentést találtunk a kiindulási értékhez képest. 
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Következtetések 
 

Vizsgálatainkkal úgy találtuk, hogy CD44 KO állatok esetében a 

gördülő mozgást végző (rolling), illetve az adherens sejtek aránya a 

rolling sejtek irányába tolódott el, bár nem tisztázott, hogy a CD44 

mediált hialuronsav kötés kiesésének mi a szerepe a fehérvérsejtek 

viselkedésének ilyen jellegű megváltozásában. Úgy gondoljuk, hogy 

gyulladásos körülmények között nagy mennyiségű hialuronsavban 

gazdag multimolekuláris komplex képződik, mely elősegíti a 

fehérvérsejtek CD44 mediált adhézióját és gördülő mozgását, azonban a 

CD44 génkiütött állatok nem tudják hasznosítani ezt a mechanizmust. A 

CD44 KO állatok esetén a csökkent adhézió hozzájárulhat ahhoz, hogy 

CIA és PGIA esetén az artritisz enyhébb intenzitású, és később 

kezdődik. Ezzel szemben azt tapasztaltuk, hogy a CD44 ellenes 

antitestekkel létrehozott keresztkötések azonnali reakciót váltanak ki a 

gyulladt szinoviális membrán ereiben lévő fehérvérsejteken (melyek 

többsége neutrofil granulocita). A sejtek gördülő mozgása azonnal 

megszűnik, a sejtek felszínére vérlemezkék tapadnak, majd a 

vérlemezkékkel fedett fehérvérsejtek eltűnnek a keringésből. Ez 

merőben különbözik a CD44 KO egereken észlelt változásokkal, és az 

antitestek hatásmechanizmusa hátterében úgy tűnik, hogy nem a CD44 

–HA kölcsönhatás antitestek okozta gátlása áll. Ugyanekkor ezek a 

hatások utánozhatók a Gr-1 granulocita felszíni marker ellenes 

antitesttel, ennek a markernek pedig nem ismert, hogy szerepe lenne a 

sejt adhézióban, illetve kapcsolatban állna a CD44-el. 

Feltételeztük, hogy a leukociták felszínén az IM7 adása után megfigyelt 

vérlemezke depléció a vérlemezke p-szelektin és a neutrofil PSGL-1 

receptorok kölcsönhatásának eredménye, ezért kíváncsiak voltunk, 

hogy rekombináns egér (rm) p-szelektin milyen hatással bír a 

vérlemezkék viselkedésére. Meglepetésükre azt tapasztaltunk, hogy a 

szolubilis receptor adása a CD44 ellenes antitestekkel mindenben 

egyező reakciót eredményez. A CD44, a Gr-1 ellenes antitestek, 

valamint a szolubilis p-szelektin által kiváltott azonos in vivo reakciók a 

háttérben közös hatásmechanizmust sejtetnek. 
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Kimutattuk, hogy a bivalens antitestek által kiváltott keresztkötéseknek 

fontos szerepe van a leukociták és vérlemezkék viselkedésére kifejtett 

hatásban. Vizsgálatainkkal igazoltuk, hogy kísérletes artritiszben a 

CD44 ellenes antitestek fő hatásmechanizmusa a granulociták 

depléciója. Igazoltuk, hogy a sejtfelszínen nagy mennyiségben jelen 

lévő markereken (mint pl. Gr-1, CD44 és PSGL-1) az antitestekkel, 

illetve szolubilis receptorokkal létrehozott keresztkötések hasonló 

mechanizmussal hozzák létre a granulociták keringésből való 

eltávolítását. Ez óvatosságra int azt illetően, hogy az adott sejtfelszíni 

marker ellenes antitestek hatásmechanizmusa nem feltétlenül a 

sejtfelszíni marker funkciójának blokkolása, hanem ettől független 

mechanizmusokkal az adott sejt károsítása és keringésből való 

eltávolítása útján is létrejöhet. Vizsgálataink ugyanakkor rámutatnak a 

sejt adhéziós rendszer és a koagulációs rendszer közötti szoros 

kapcsolatra is, valamint jelzik, hogy a különböző, célzott sejtfelszíni 

marker ellenes antitest kezelések könnyen beindíthatnak olyan 

mechanizmusokat, melyek beláthatatlan következménnyel járnak. A 

heparinnak az IM7 által kiváltott reakciókra adott erőteljes antagonista 

hatása is a koagulációs rendszer és a sejt adhéziós mechanizmusok 

közötti kölcsönhatásra utal. Ismert, hogy a Mac-1 integrin specifikus 

kötőhelyén képes fibrinogén/fibrin megkötésére, feltétételezzük, hogy a 

neutrofilokon az aktivált Mac-1 által kiváltott fibrin(ogén) kötés lehet 

az IM7 által kiváltott reakciósorozatban a kezdeti lépés. A heparin 

kezelést, illetve a vérlemezke depléciót követően az IM7 által kiváltott 

vérlemezke depozicióban illetve neutrofil deplécióban észlelt csökkenés 

arra utal, hogy a CD44 keresztkötés növeli a neutrofilok felszínén a 

prokoaguláns aktivitást, amely a progresszív vérlemezke akkumuláción 

keresztül a sejtmembrán nagyfokú megváltozásához vezet. Bár mind a 

vérlemezkék mind a koagulációs rendszer sejtfelszínez kötött 

komponensei hozzájárulnak a neutrofilokon bekövetkező 

elváltozásokhoz és a sejtek gyors eltűnéséhez, az IM7 kezelt egerekben 

neutrofilok 40-70%-a antikoaguláns kezelés mellett illetve vérlemezke 

depléció után is eltűnik a a keringésből. Ez lehetővé teszi, hogy legyen 

a kombinált anti-CD44 és antikoaguláns kezelés számára egy 

biztonságos „terápiás ablak”, ahol még nincs prokoaguláns hatás, de a 
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granulocitaszám csökkentése bár kisebb fokú, de még mindig 

szignifikáns. A granulocita sejtfelszíni markereke elleni célzott kezelés 

lehetőséget ad a gyulladás effektor fázisának leállítására, és ezzel a 

szöveti destrukció átmeneti leállítására, de nem jelent oki terápiát, a 

gyulladást fenntartó specifikus autoimmun reakciót nem érinti. Ennek 

következtében – figyelembe véve az átmeneti neutropénia, illetve a 

koagulációs rendszer aktiválása révén jelentkező potenciális 

veszélyeket- elsősorban kiegészítő terápiaként jöhet szóba a jövőben 

elsősorban agresszív betegség esetén a gyulladás aktív szakaszában 

gyors tünetmentesség elérésére. 
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