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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

2ME: 2-metoxi-ösztradiol 

32
P: foszfor 32-es izotóp 

ANOVA: varianciaanalízis 

ATP: adenozin-trifoszfát 

BzATP: 2’-3’-O-(4-benzoilbenzoil)-adenozin-trifoszfát 

c-Met: a hepatocyta növekedési faktor receptorát meghatározó protoonkogén és annak 

terméke 

Ca
2+

: kalciumion 

CAPRI: Ca
2+

-függő Ras-inaktivátor 

CD44: sejtfelszíni molekula, hialuronsav receptor 

CD44v3: a CD44 3-as splice variánsát tartalmazó izoforma 

Cdc42: kis G-fehérje, a sejt motoros gépezetének szabályozója 
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ECM: extracelluláris mátrix 

EGF: epidermális növekedési faktor 

EGFR: epidermális növekedési faktor receptor 

EKB-569: irreverzibilis duál-specifikus EGFR és c-Met tirozin-kináz gátló 
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FCS-: savómentes körülmények 

FCS+: fötális borjúsavót tartalmazó körülmények 

FAK: fokális adhéziós kináz 

FITC: fluoreszcein-izotiocianát 

Flt-3: fötális máj kináz 3 

GAG: glukóz-aminoglikán 

Gem: kis G-fehérje, az extracelluláris térből befelé irányuló kálciumáram szabályozója 

GIST: gastrointesztinalis stromális tumor 

GalNAc: N-acetil-galaktozamin 
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GlcNAc: N-acetil-glukozamin 

GlcNS: N-szulfatált glukozamin 

GPCR: G-protein-kapcsolt receptor 

Grb2: Sh2 doménnel rendelkező jelátviteli fehérje, mely a foszforilált tirozint ismeri fel, és 

az SOS fehérje segítségével aktíválja a Ras-t 

HA: hialuronsav 

HB-EGF: heparin-kötő epidermális növekedési faktor 

HCC: hepatocelluláris carcinoma 

Her-2: humán epidermális növekedési faktor receptor 2 

HS: heparán-szulfát 

HSPG: heparán-szulfát-proteoglikán 

HGF: hepatocyta növekedési faktor 

IC50: 50%-os gátlási koncentráció 

IP3: inozitol-1,4,5-triszfoszfát 

IQGAP1: kalmodulin-effektor fehérje 

IdoA: iduronsav 

LMWH: alacsony molekulasúlyú heparin 

MAPK: mitogén aktivált protein kináz 

MITF: microphtalmia-asszociált transzkripciós faktor  

MLCK: miozin könnyű lánc kináz 

MLCP: miozin könnyű lánc foszfatáz 

MM: melanóma malignum 

MMP: mátrix metalloproteáz 

NSCLC: nem-kissejtes tüdőrák 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Glucuronic_acid
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PDGFR: trombocyta eredetű növekedési faktor receptor 
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STAT: signal transducer and activator of transcription (transzkripció jeltovábbító és 

aktívátor) 
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1. BEVEZETÉS 

 

A rosszindulatú daganatok európai előfordulási gyakorisága 2004 és 2006 között kb. 

300 ezerrel emelkedett, ezért ez a betegségcsoport a jövőben is vezető népegészségügyi és 

társadalmi kihívást fog jelenteni (1). Az évi 3,2 millió új európai eset mellett a 

magyarországi statisztika sem mutat bíztató jeleket, ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal 

adatai alapján hazánkban évente körülbelül 30-35 ezer ember halálát okozza valamilyen 

malignus betegség (1). 

A XXI. század onkológiai kutatási és terápiás irányvonalában a korábbiakhoz képest 

új megközelítés figyelhető meg. Korábban az alkalmazott terápiák döntő többsége a primer 

daganat kezelésére törekedett. Az onkológia fejlődése során felismertük, hogy a klinikai 

eredménytelenség leggyakoribb oka a betegség disszeminálódása (2), ebből kifolyólag a 

primer tumor kezelése mellett előtérbe kerültek a daganatáttétre ható szerek is.  

A régebbi daganatellenes terápia alapkövét azok a sejtmérgek jelentették, melyek az 

az osztódó sejteken fejtették ki hatásukat. Mivel a daganatsejteken kívül az emberi 

szervezet fiziológiásan is tartalmaz állandóan megújuló sejteket (pl.: hámszövet, csontvelő), 

a hagyományos kemoterápia a mellékhatások széles palettáját eredményezte. A korszerű 

onkológiában ezen a területen is paradigmaváltás tapasztalható: a daganatsejtek 

szabályozási zavarok következtében kibújnak a fiziológiás ellenőrzési mechanizmusok alól, 

ezáltal kontrollálatlan módon szaporodnak, beszűrik a környezetet, áttétet adnak. Mivel a 

daganatsejtek innen kezdve ezektől a szabályozási zavaroktól függenek, így lehetővé válik 

a hibás jelátvitel célzott támadása, tehát az újabb szerek célzottan támadnák a primer, 

valamint az áttétben lévő tumorsejteket. A korszerű daganatellenes terápia másik stratégiája 

szintén célzott módon valósul meg, azonban a célpontot nem maguk a daganatsejtek, 

hanem a tumor által indukált érképződés képezi. 

 

1.1. Migráció, invázió, áttétképzés 

A malignus sejtek viselkedésének egyik legfontosabb jellemzője, hogy keletkezési 

helyüket elhagyják és távoli szervekben telepednek meg. Az áttétképzés egy összetett 

többlépcsős, egyre kiterjedtebbé váló, kaszkádszerű folyamat (1. ábra). A primer daganat a 
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kiindulási helyén növekszik, biztosítja a szükséges érellátást, később egyes daganatsejtek 

leválnak, közvetlen környezetükbe, a helyi szövetekbe beterjednek (invázió). Ezt követően 

bekerülhetnek a vér- és a nyirokkeringésbe, csatornarendszerekbe (hörgők, húgyútak), 

egyes testüregekbe (peritoneum, mellüreg). A limfatikus terjedés esetében a daganatsejtek 

olyan érfalon lépnek át, melynek fala fiziológiásan is átjárható, csaknem védőgát nélküli. 

Hematogén áttétképzés során a daganatsejteknek a kitapadás után a kapillárisok, venulák 

falának bazális membránját le kell bontani, és intenzív migráció révén tudnak csak a 

lumenbe jutni, ahol nagyobb nyomás fogadja őket, mint a nyirokerekben (3). Az 

intravazációt követően az érpályába bekerült tumorsejtek távoli helyekre jutnak el, ahol a 

kitapadás és a sejtvándorlás után megtelepednek, és a primer tumorhoz hasonlóan 

proliferálni, ereződni kezdenek. Ha az új környezet nem ideális a proliferációra és a 

neoangiogenezisre a mikrometasztázisok alvó állapotba kerülhetnek, illetve elpusztulnak 

(2).  

 

1. ábra: A hematogén metasztatikus kaszkád [Tímár József és mtsai nyomán (2)]. A 

primer tumortól a daganat disszeminálódásáig egy többlépcsős, bonyolult folyamat vezet, 

melynek egymásra épülő eseményei önmagukban is összetett biológiai folyamatot 

képeznek. Az áttétképzés egy rendkívül alacsony hatékonyságú biológiai folyamat: a 

daganat kiindulási helyéről csak néhány sejt képes távoli szervekben megtelepedni. 
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Azt a boncolási anyagok alapján megfigyelt jelenséget, miszerint az egyes tumorok 

áttétképzésének helye szervspecifikus, Paget 1889-ben a „seed and soil” elmélettel 

magyarázta: az áttétképzés helyét meghatározzák mind a primer tumor (seed=mag), mind a 

célszerv (soil=talaj) alapvető sajátosságai (4). Ezzel szemben Ewing 1929-ben az anatómiai 

terjedés mellett foglalt állást, miszerint az áttétképzés kizárólag mechanikai tényezők 

függvénye, és követi a vérellátás anatómiáját (5). Mai tudásunk szerint az áttétképzés során 

mindkét mechanizmus érvényesül: a regionális metasztázisok a vénás elfolyás és a 

nyirokerek mintáját követi, míg a távoli áttétek kialakulását a befogadó hely 

mikrokörnyezete határozza meg (2, 6). 

Az áttétképzés biológiai folyamata rendkívül alacsony hatásfokú, mivel a terjedés 

során bejárt utat a tumorsejtek elenyésző hányada éli túl. Egyrészt a daganatos sejteknek ki 

kell védeniük a különböző szöveti környezetben őket érő hatásokat, másrészt meg kell 

küzdeniük az immunrendszer specifikus és nem specifikus elemeivel. A túlélő és 

megtelepedő sejtek a primer daganat egyfajta szubklónjai. A metasztázis a heterogén 

összetételű kiindulási daganattól különbözhet, ahhoz képest egyes tulajdonságokat 

elveszíthet, másokat nyerhet a klonális szelekció során (7). 

A migráció a különböző sejttípusok viselkedésének egyik sajátos, de univerzális 

megnyilvánulása, amely az élet során valamennyi sejtféleségünkre jellemző. Egyrészt a 

morfogenezis során egyes differenciálatlan szövetek sejtjei vándorlás után foglalják el 

végleges helyüket, ahol bekövetkezik terminális differenciációjuk, másrészt vannak olyan 

sejttípusok, melyek funkciójuk kapcsán gyakorlatilag folyamatosan és szabályozott módon 

sejtmozgást végeznek. Ez utóbbira jó példa az immunrendszer sejtes elemeinek működése, 

de a sejtvándorlás a sebgyógyulás folyamatában is alapvető szerepet játszik. A migráció 

biológiai alapjelensége a fiziológiai vonatkozások mellett daganatbiológiai jelentőséggel is 

bír: rosszindulatú tumorok esetén szerepet játszik mind a lokális invázióban, mind a már 

említett áttétképzésben. A tumorsejtek nagyon hasonló, ha nem azonos mechanizmus 

szerint vándorolnak, mint a normál, nem daganatos sejtek (8).  

A migráció a sejt és az extracelluláris mátrix (ECM) közötti kölcsönhatás 

eredménye. A migráló sejtek megváltoztatják alakjukat és rigiditásukat ahhoz, hogy 
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kapcsolatba léphessenek a környező extracelluláris mátrix-szal, amely egyrészt 

szubsztrátként, másrészt egyfajta barrierként szolgál (8). A szöveteken keresztüli 

sejtvándorlás leírható egy független lépésekből álló ciklikus folyamatként (9, 10). A kezdeti 

kutatások a 2 dimenziós mozgások vizsgálatára irányultak, főként fibroblasztok és 

keratocyták mozgását írtak le. A mesenchymalis sejtek motilitási ciklusa során először a 

sejt polarizálódik és megnyúlik, majd a sejt elülső végén egy kiboltosulás alakul ki, amely 

az ECM egyes alkotóelemeihez kapcsolódik. Ezután ez az elülső vég, illetve az egész 

sejttest összehúzódik, egyfajta trakciós erőt generál, melynek eredményeképp a sejt 

továbbsiklik (2. ábra). 

2. ábra: A mesenchymalis sejtmigráció lépései [Friedl és Wolf nyomán (8)]. A 

sejtvándorlás leírható egy öt lépésből álló ciklikus folyamatként. 

 

A kiboltosulás, amely az ECM alkotóelemeit felismeri, és azokhoz kötődik, 

morfológiai és dinamikai diverzitást mutat: a különböző típusokat lamellopodium, 

filopodium, pseudopodium, vagy invadopodium névvel illetik (11). Pl. fibroblastok 

esetében a polarizált sejten a mozgás irányába eső legtávolabbi részen található a keskeny 
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(1-2 μm) és rendkívül lapos (100-200 nm) lamellipódium melyben sejtorganellumok nem 

találhatók, de nagyon gazdag aktin filamentumokban és aktinkötő fehérjékben. A 

lamellipódium mögött található a legyező formájú lamella, melynek vastagsága 1 μm 

körüli, hossza 10-20 μm lehet. Ezt követi a sejttest a sejtmaggal, majd a hosszan 

elvékonyodó farok. 

A migráció első lépése a lamella képződése, melynek során az aktin filamentumok 

gyorsan növekvő, plusz vége (barbed end) irányul a membrán felé, tehát a lamellipódiában 

található szabad, illetve aktinkötő fehérjék által kötött és stimulus hatására felszabaduló G-

aktin monomerek addíciója történik a szabad F-aktin végekre. A membrán 

kitüremkedéséhez szükséges erő több forrásból is származhat. A növekvő aktin-

filamentumok adaptor fehérjékhez kötődnek, és a membránt a mozgás irányába nyomják. A 

kialakult elágazódó aktin-hálózat sejtmembrán felőli részét kortikális aktinnak, a 

citoplazmatikus kötegeket stressz rostoknak nevezzük (12). 

A második lépés a sejt-mátrix kapcsolat létrejötte, melynek során az extracelluláris 

mátrix ligandjait a sejtfelszíni receptorok, az integrinek ismerik fel (2. ábra). Egyes 

helyeken adhéziós plakkok alakulnak ki, melyek integrincsoportulásokból, és egyéb, az 

ECM elemeit felismerő receptorokból állnak (pl. uPAR). Miután az integrinek felimerték 

az egyes mátrixalkotókat, a molekula intracelluláris doménjei egyes szignalizációs, illetve 

adaptor fehérjék működését szabályozzák (8). 

Amikor a sejt 3 dimenzióban, szövetben vándorol, szükséges lépés az extracelluláris 

mátrix szerkezeti átalakítása. Ennek során a sejtfelszíni proteázok (pl.: MMP1, 

MMP2/uPA) kapcsolatba kerülnek az extracelluláris mátrix alkotóelemeivel, és létrejön a 

fokalizált proteolízis. A bontás feltétele, hogy a résztvevő enzimek elérjék a kritikus 

koncentrációt, ennek során a sejt-mátrix kapcsolat találkozási pontjában a mátrixreceptorok 

fixálják az enzimeket ( v 3 integrin: MMP2/uPA; 2 1 integrin: MMP1; CD44: MMP), 

létrehozva az adhéziós plakkot. Másrészről bizonyos proteázok sejtfelszini receptorai 

(uPAR) maguk is funkcionálhatnak adhéziós receptorként (vitronektin, plazmin). A mátrix 

degradálódásának igen fontos következménye, hogy a benne megkötött növekedési 

faktorok, citokinek, a sejt számára hozzáférhetővé válnak, sőt a degradált mátrix-fehérjék 

maguk is kemotaktikus ingert jelentenek. 
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A migráció negyedik lépése a sejt kontrakciója. A miozin az aktin-filamentumokhoz 

kötődik, és létrejön az akto-miozinális összehúzódás. A 2 dimenziós migrációs modellben 

létrejövő kontrakció során a kapcsolódó aktin-rostok félkörívben húzzák az adhéziókat, 

melynek eredményeképp az adhéziók körívet követve mozdulnak el a sejt csúcsi végének 

két ellentétes oldalán (13), ezzel szemben a fiziológiásan zajló 3 dimenziós migráció során 

jóval bonyolultabb geometriai viszonyok alakulnak ki. Az emlőssejtekben a miozin a 

könnyűláncának foszforilálódásán keresztül regulálódik, mely folyamat a sejtmozgás és a 

sejt alakjának szabályozásában lényeges szerepet tölt be (14, 15). A miozin könnyű lánc 

foszfatáz (MLCP) és annak katalitikus alegysége a protein foszfatáz 1 (PP1c) módosítja a 

miozin-funkciót, ebből következően a PP1c gátlásán keresztül mechanikusan lehet 

befolyásolni a sejtmozgást (16, 17). 

A ciklus utolsó lépése a sejt-mátrix kapcsolat felbomlása. Ennek során az aktin-

filamentumok számos fehérjéhez kötődnek, melyek azokat szétszerelik, és az így létrejött 

G-aktin egységek újra felhasználódnak a következő ciklus során. A fokális kapcsolat az 

adhéziós receptorok proteolítikus inaktíválódásán keresztül is gyengül. Ezt követően az 

integrinek elválnak mátrix-ligandjaiktól, internalizálódnak, és az így kialakult endocitotikus 

vezikulumok a következő ciklus során képződő elülső kitüremkedés helyére szállítódnak, 

recirkulálnak. 

A fent vázolt lépések a mesenchymalis típusú migrációra jellemzőek, melyet a 

daganatok közül fibroszarkómában, glioblasztómában, és egyes anaplasztikus tumorokban 

írtak le (8). 

Számos vizsgált sejtvonal mozgása nem követi a mesenchymalis jellemzőket, 

hanem az adhéziót kevéssé igénylő amoeboid típusú migrációt használják. Ezekben az 

esetekben a mátrix-alkotók alacsony affinitású kötődése jön létre, főként az extracelluláris 

mátrix glukózaminoglikánjain keresztül, amely alapvetően integrin-independens folyamat 

(8). Összehasonlítva a mesenchymalis sejtekkel, az amoeboid típusú mozgást használó 

sejtek jóval kevésbé adherálnak az extracelluláris mátrixhoz, vagyis az integrin-expresszió 

jóval alacsonyabb (18). Ebben az esetben a mozgást a kortikális aktin filamentumok hozzák 

létre, viszont nem jönnek létre fokális kapcsolatok és a stresszrostok, illetve hiányzik a 

fokalizált proteolízis (8). Ez a típus jellemző a neutrophilek, a lymphocyták, illetve egyes 
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onkohematológiai daganatos sejtek, a szolid tumorok közül pedig a kissejtes tüdőrákok 

mozgására. Az amoeboid mozgást használó sejtek könnyebben elszakadnak a primer 

daganattól, így korábban jelennek meg a távoli szervi áttétek. 

Egyes epithelialis daganatokra (pl. adenokarcinóma), malignus melanómára és 

éreredetű daganatos sejtek szövetben való haladására jellemző, hogy kisebb-nagyobb 

csoportokban migrálnak, ami intenzív sejt-sejt kapcsolatot (pl. kadherin) feltételez (8). 

 

3. ábra: A daganatsejtek migrációs stratégiáinak dinamikus változása [Friedl és Wolf 

nyomán (8)]. A mesenchymalis típusú migrációt követő sejtek proteázgátlók hatására 

amoeboid típusú migrációra bírhatók (mesenchymalis-amoeboid tranzíció). A csoportosan 

mozgó sejtek kadherinjeinek gátlása mesenchymalis típusú mozgást eredményez 

(epithelialis-amoeboid tranzíció), az integringátlás hatására amoeboid típusú migráció 

alakul ki (kollektív-amoeboid tranzíció). 

 

A daganatsejtek a külső körülményektől függően a különböző migrációs stratégiákat 

dinamikusan váltogatják (3. ábra). Ha az egyébként csoportosan vándorló sejtek egymáshoz 

való kötődését kísérletesen gátolták (pl. kadherin-inhibitorok segítségével) létrejött az 

epithelialis-mesenchymalis tranzíció: a daganattenyészetre a mesenchymalis típus lett 

jellemző. A mesenchymalis típusú migrációt követő sejteket proteázgátlók adásával 
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amoeboid típusú mozgásra lehetett bírni. Ha a kollektívan vándorló sejtekben gátolták az 

integrinek működését (pl. integrin-kötő antitestekkel), a végeredmény amoeboid migráció 

lett (8). 

 

1.2. Kölcsönhatásban az extracelluláris mátrix-szal 

A sejtek extracelluláris mátrixban való migrációja strukturált formában történik, 

amely folyamatot mátrix receptorok, döntően integrinek, mátrixbontó enzimek és motilitási 

citokinek szabályoznak. Mind az úgynevezett kemokin receptorok, mind pedig a motilitási 

faktorok receptorai alkalmasak a migráció folyamatának kiváltására. 

Az integrinek sejtfelszíni adhéziós molekulák, melyek a jelátviteli folyamatokban is 

szerepet játszanak. Ezáltal befolyásolják a sejtadhézió, a sejtmigráció és invázió biológiai 

folyamatát, szabályozzák a citoszkeleton szerveződését, a proliferációt és az apoptózist. A 

molekula extracelluláris régiója ismeri fel a ligandul szolgáló mátrix-fehérjék RGD-

peptidszekvenciáját (arginin-glicin-aszparaginsav), így jön létre a sejt mátrixhoz való 

kitapadása. Az integrinek kétféle transzmembrán alegységből állnak (  és ), melyeknek 

számos fajtáját ismerjük. Vannak specifikus integrinek, illetve szélesebb 

ligandspektrummal rendelkezők. A sejtmembránon található integrin-csoportosulás a 

fokális adhéziós plakk, melynek kötődése az extracelluláris mátrix fehérjéihez 

intracelluláris szignált indít el (pl. FAK – fokális adhéziós kináz). 

Az extracelluláris mátrix egy komplex hálózat, amely kötőszöveti rostokat (kollagén 

és elasztin), proteoglikánokat és glikoproteineket tartalmaz. A proteoglikánok 

fehérjetengellyel rendelkező makromolekulák, mely fehérjegerinchez kovalens kötéssel 

glukózaminoglikánok (GAG) kapcsolódnak. A GAG-ok ismétlődő diszaccharid-egységből 

álló hosszú poliszaccharid-láncok, melynek felszínén számos szulfát- és karboxilcsoport 

található meg, ennek eredményeképp erős negatív töltést hordoznak (19). A negatív 

töltéssel rendelkező makromolekulák a víz megkötésével hozzák létre az alapállomány 

gélszerű struktúrája. A ECM proteoglikánja megkötik és felhalmozzák a sejtközötti térbe 

kerülő növekedési faktorokat, és mint fentebb említettük, a mátrix-degradáció során 

felszabaduló növekedési faktorok is befolyásolják a vándorló sejtek működését. 
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A glukózaminoglikánokat a diszaccharid egységek és a szulfatáltság mértéke 

alapján csoportosítjuk (1. táblázat). Eszerint a GAG-okat a következő tagokra osztjuk fel: 

hialuronsav, kondroitin-szulfát, dermatán-szulfát, keratán-szulfát, heparán-szulfát. A 

heparin a heparán-szulfátból enzimatikus hasítás révén keletkezik. 

 

Glukozaminoglikán Diszaccharid összetétel Fontosabb jellemzők 

hialuronsav -D-GlcA + -D-GlcNAc 

Molekulatömeg: 4-8000 kDa 

Nem szulfatált, nem kovalensen kötődik az ECM 

fehérjéihez 

Megtalálható a szinoviális folyadékban, az 

üvegtestben lévő folyadékban 

Nedvesítő és folyadéktartó 

kondroitin-szulfát -D-GlcA + -D-GalNAc(4S) 

Molekulatömeg: 5-50 kDa 

A leggyakrabban előforduló GAG 

Megtalálható csontokban, porcokban, inakban, 

izületi szalagokban, valamint az aorta falában 

Proteinekhez kötődik (pl. kollagén), ezáltal 

proteoglikán aggregátumokat hoz létre 

dermatán-szulfát -L-IdoA + -D-GalNAc(4S) 
Molekulatömeg: 15-40 kDa 

Megtalálható bőrben, erekben, szívbillentyűkben 

keratán-szulfát I és II -D-Gal + -D-GalNAc(6S) 

Molekulatömeg: 4-19 kDa 

A legheterogénebb GAG 

KS I megtalálható a corneában 

KS II megtalálható a porcban, kondroitin-

szulfáttal együtt 

heparán-szulfát 

-D-GlcA vagy -L-IdoA(2S) 

+ 

-D-GlcNS vagy -D-GlcNAc 

Molekulatömeg: 10-70 kDa 

A basalmembrán extracelluláris komponense; 

ubiquiter sejtfelszíni molekula 

heparin 

-D-GlcA vagy -L-IdoA(2S) 

+ 

-D-GlcNS vagy -D-GlcA(6S) 

Molekulatömeg: 10-12 kDa 

Természetes antikoaguláns, a hízósejtek és a 

bazofilek állítják elő 

 

1. táblázat: A glukózaminoglikánok csoportosítása [Gandhi és mtsai alapján (19)]. IdoA, 

iduronsav; GlcA, glukuronsav; GlcNAc, N-acetil-glukozamin; GalNAc, N-acetil-

galaktozamin; GlcNS, N-szulfatált glukozamin; 2S, 2-O- szulfát; 4S, 4-O-szulfát; 6S, 6-O-

szulfát. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Glucuronic_acid


 16 

A hialuronsav egy speciális GAG, ugyanis egyrészt ez az egyetlen nem szulfatált 

forma, másrészről a többi glukózaminoglikánnál lényegesen hosszabb poliszacharid-láncot 

hoz létre. Mivel a hialuronsav nem kötődik kovalens kötéssel a fehérjékhez, így nem képez 

proteoglikánt, azonban a többi proteoglikánhoz speciális kötőfehérjék segítségével 

kapcsolódik, miáltal óriási molekuláris komplexek képződnek (pl.: porcos alapállomány). A 

hialuronsav szerepet játszik az embrionális morfogenezis (20) és a sebgyógyulás (21) 

szabályozásában is. 

Egyes heparán-szulfátok a bazális membrán alkotóelemei (pl. perlekán, agrin), 

ezáltal a hám-kötőszövet barrier kialakításában játszanak fontos szerepet. Más heparán-

szulfátok ubiquiter sejtfelszíni molekulák (pl. syndecanok), mely a biológiai folyamatok 

széles skálájában érintettek, mint például egyedfejlődés, véralvadás szabályozása, 

angiogenezis, vagy a metasztázisképzés. A különböző sejtfelszíni syndecanok részt vesznek 

a fokális adhéziók kialakításában, ezáltal elősegítik a tumorsejtek extracelluláris mátrixban 

történő terjedését, vagyis a daganatos inváziót (22). A sejtfelszíni syndecan-4 – mely 

kötődik a mátrix fibronektin, és laminin komponenseihez, ezáltal segítve a 1-integrinek 

működését – számos daganattípus esetén mutat kórosan emelkedett szintet (hepatocelluláris 

karcinóma, malignus mezotelióma), (23, 24). A syndecan-1 fokozott expresszióját írták le 

hasnyálmirigyrák, gyomorrák és emlőrák esetén – ez a mechanizmus az v 3-integrin-

függő terjedést és migrációt befolyásolja (25). 

A heparint természetes körülmények között a basophil granulocyták és a hízósejtek 

állítják elő. Fő funkciója a véralvadás gátlása, ez indokolja a gyógyászatban való széleskörű 

felhasználását. 

Kísérletes munkánk során többek között proteoglikánok daganatos progresszióban 

betöltött szerepét vizsgáltuk. Egy sejtfelszíni molekula, a CD44 szintén részt vesz a sejt-

mátrix és a sejt-sejt kapcsolat kialakításában. A CD44 számos biológiai folyamatban 

érintett, mint például a lymphocyta homing és aktiváció, a hematopoesis, a migráció, a 

tumorprogresszió és az endothelialis aktiváció (26). A CD44 egy számos varánssal 

rendelkező transzmembrán receptorcsalád, melynek ligandja az extracelluláris mátrix fő 

komponense, a hialuronsav. Az alternatív splicing mechanizmus és a poszttranszlációs 

modifikáció biztosítja a CD44 molekula variánsait, mely strukturális heterogenitás 
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funkcionális sokszínűséghez vezet. A CD44 legtöbb splice variánsa kondroitin-szulfáttal 

glikolizált, azonban egyedül a v3 exont tartalmazó izoformák képesek a heparán-szulfát 

(HS) kötésére. Ennek oka, hogy csak a v3 exonban található meg a szerin-glicin-X-glicin 

konszenzus szekvencia, ami a HS kötőhelye (27, 28). A CD44v3-at tartalmazó izoformája 

heparán-szulfát-proteoglikán (HSPG), mely transzmembrán receptorként kulcsszereppel 

rendelkezik a sejtadhézió folyamatában. A CD44v3-at tartalmazó izoformák összegyűjtik 

és prezentálják a heparin-kötő kemokineket (pl.: VEGF, bFGF és HGF), ezáltal segítséget 

nyújtanak az új sejtközötti állomány kialakításában, javítják a tumorsejtek túlélését, 

növekedését és migrációját (29). A növekedési faktorok CD44v3-mediált akkumulációja 

ennek eredményeképp hozzájárul a metasztatikus fenotípus kialakulásához (30). 

 

1.3. Tirozin-kináz receptorok 

A növekedési faktorok többségének receptorai tirozin-kináz aktivitással rendelkező 

transzmembrán fehérjék, melyek fiziológiásan fontos szabályozó szerepet töltenek be a 

sejtproliferáció, a migráció és az apoptózis biológiai folyamataiban. A tirozin-kináz 

jelpálya szabályozatlan működése a tumorsejtek megnövekedett proliferációját és túlélését, 

valamint emelkedett inváziós és áttétképző készséget eredményez (31, 32). Ezen jelátviteli 

utak rendellenes működését számos szolid tumorban leírták (33-36). 

A tirozin-kináz (TK) aktivitással rendelkező növekedési faktor-receptorok szabályos 

működése során a receptor extracelluláris részéhez kötődik a ligand, amely két receptor 

dimerizációját eredményezi. Ezután a dimerizált komplex két tagja egymást 

keresztfoszforilálja: az intracelluláris domén kitüntetett tirozin-oldalláncaihoz a 

szubsztrátként használt ATP bontása során képződött foszfátcsoport kapcsolódik. A 

foszforilált tirozin oldalláncokat különböző SH2-domént tartalmazó molekulák ismerik fel, 

melyek speciális jelátviteli kaszkádokat indítanak el. A foszfotirozinhoz való kötődés 

specificitását a tirozin körüli aminosavszekvencia biztosítja. 

 

1.3.1. A hepatocyta növekedési faktor receptor 

A c-Met protoonkogén a hepatocyta növekedési faktor receptorát kódolja (angolul: 

hepatocyte growth factor/scatter factor, továbbiakban: HGF). Ez a receptor kontrollálja a 
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genetikai programot, amely egyes sejttípusok növekedéséhez és inváziójához vezet, 

valamint megvédi az apoptózistól (37-39). A hepatocyta növekedési faktor receptor (4.ábra) 

egy 190 kDa méretű, diszulfid híddal kapcsolódó heterodimer, ami egy extracelluláris α és 

egy transzmembrán β polipeptid-láncot tartalmaz (40, 41). A molekula extracelluláris felén 

megtalálható egy 500 aminosavból álló konzervált ’sema’ domén, ami a fehérje-fehérje 

kölcsönhatás kialakítására szolgál, valamint egy cisztein-gazdag régió, a 80 aminosavból 

álló MRS (Met related sequence). A 140-kDa-os β-alegység intracelluláris részén három 

fontos régió helyezkedik el:  

1. Juxtramembrán domén. Ezen a részen egy szerin reziduumot, a Ser
958

-at 

lehet kiemelni, melyet a protein-kináz C képes foszforilálni, és ezáltal 

gátolni, valamint a Tyr
1003

, melynek ubiquitinációja az endocytosis és a 

molekula degradációját segíti elő (39). 

2. Tirozin-kináz katalitikus domén. A Tyr
1003

-on kívül a molekula számos 

tirozin reziduumot tartalmaz, melyek potenciális foszforilációs helyet 

képeznek (Tyr
1230, 1234, 1235, 1349, 1356

). A legfontosabb csoport az ATP-kötő 

régióban elhelyezkedő Tyr
1230/1234/1235

 (42).  

3. C-teminális lánc, amely számos SH2-doménnel rendelkező szignál-

transzdukciós molekulát képes dokkolni (Shc, Grb2-SOS komplex, PI3K, 

src, STAT3, stb…), és ezáltal az aktivitási jelet közvetíteni (39). 

Fiziológiásan a c-Met számos sejten, főként a normál epithelialis sejteken, valamint 

a melanocytákon van jelen, és ligandját a mesenchymalis sejtek termelik (43). A 

szabályozott c-Met aktiváció szerepet játszik a normál szöveti pattern fenntartásában, 

valamint a szervekre jellemző szerkezet kialakításában, ezáltal működése mind az 

embriogenezis, mind a posztembrionális élet során elengedhetetlen (44). 

A c-Met protein szabályozatlan aktivációja nem csupán a tumor keletkezését 

befolyásolja, hanem az invazív fenotípus kialakulásához is hozzájárul (44). A c-Met gén 

aberráns expresszióját, mely általában fokozott expresszió formájában jelentkezik, számos 

rosszindulatú szolid tumorban leírták (pl.: gyomorrák, fej- és nyak-régió rákjai, tüdőrák, 

emlőrák, papilláris veserák). A szabályozási zavar ezen malignitások esetében rossz 

prognózissal korrelált (45). A c-Met onkogén fokozott expressziójának hátterében számos 
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genetikai elváltozás állhat. A leggyakoribb forma a gén amplifikáció: uvealis melanóma, 

gyomorrák, colorectalis rák és nem-kis-sejtes tüdőrák esetében írták le (46-48). 

Előfordulnak mutációk a TK-doménben [papilláris veserák (33)], vagy a juxtamembrán 

doménben [nem-kis-sejtes tüdőrák (34)]. Egyes gyomorrákos esetekben TRP-Met fúziós 

gén jelenlétét is leírták (35).  

 

4. ábra: A hepatocyta növekedési faktor 

receptorának (c-Met) aktiválódása (A) és 

jelátviteli útjai (B). A 190 kD-os receptor 

extracelluláris és transzmembrán alegysége 

diszulfid-híddal kapcsolódik egymáshoz. A HGF 

kötődése a receptor dimerizációját, majd 

autofoszforilációt eredményezi. A kináz domén 

autofoszforilációját követően 

(Tyr
1230/1234/1235/1349/1356

) a C-terminalis domén 

dokkolja a jelátvitelben szereplő további effektor 

molekulákat: Shc, Grb2-SOS komplex, PI3K, 

src, STAT3, Gab-1, és foszfolipáz-C-γ [Vargas 

és munkatársai nyomán (41)]. 

 

 

 

 

 

 

Számos vizsgálati eredmény szerint a Met számos receptorcsalád tagjaival áll 

funkcionális kapcsolatban, melyek részt vesznek a tumorprogresszió folyamatában: B 

plexinek, Fas, integrin 6 4, és a CD44 (44). Ezenfelül a c-Met heterodimerizáció és 

keresztaktíváció segítségével kommunikálhat más TK-aktivitással rendelkező 

receptorokkal, például az EGF-receptorcsalád számos tagjával (49). 
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1.3.2. Az epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) 

Az EGFR történetileg a legkorábban leírt tirozin-kináz aktivitással rendelkező 

receptor protein. Tagja egy nagyon hasonló szerkezetet és funkcionális aktivitást mutató 

négy fehérjéből álló alcsaládnak, melyet együttesen c-erbB receptor tirozin-kinázoknak 

nevezünk. Az EGFR, melyet neveznek Her-1-nek, illetve c-erbB-1-nek is, egy 170 kDa-os 

glikoprotein, ami egy extracelluláris ligandkötő, egy hidrofób transzmembrán és egy 

intracelluláris régióból áll (50). 

Az EGFR legfőbb ligandja az epidermális növekedési faktor (EGF), valamint a 

transzformáló növekedési faktor-  (TGF- ), de ligandját képezi még az amfiregulin, a 

heparin-kötő EGF (HB-EGF), a betacellulin és az epiregulin is (51). A receptor 

extracelluláris, cisztein-gazdag régiójához való ligandkötődés a molekula szerkezetének 

konformációváltozását idézi elő, amely elősegíti két monomer receptor nem-kovalens 

dimerizációját (52). Az így létrejött homodimer stimulálja a keresztfoszforilációt, melynek 

helye az EGFR intracelluláris részében lévő tirozin-kináz katalitikus domén. A tirozin-

kináz domén számos potenciális foszforilációs helyet jelentő tirozin reziduumot (Tyr
992, 1045, 

1068, 1086, 1148, 1173
) tartalmaz (53). A C-teminális régióban elhelyezkedő foszforilált 

tirozinokat SH2-domént tartalmazó sapkaszerű fehérjék képesek felismerni. Ezen 

másodlagos üzenetvivők a sejt felé közvetítik az aktiválási jelet. A molekula 

recirkulációjában hasonló szabályozási mechanizmus érvényesül, ugyanis szintén SH2-t 

tartalmaz a Tyr
1045

-öt felismerő ubiquitin-ligáz is, mely modifikáció eredménye az EGFR-

molekula lizoszomális degradációja lesz (54). 

Az EGFR-szignál továbbítása során (5. ábra) egyik irányban az SH2-domént 

tartalmazó SHC-n keresztül a kis G-fehérjék osztályába tartozó Ras, majd a Raf 

szerin/treonin kináz közvetíti tovább a jelet a MAPK-útvonalon (50, 55). A másik kiemelt 

jelátviteli irány a foszfatidil-inozitol 3-kinázon (PI3K) keresztül, az Akt útvonalon történik 

(50, 55). Továbbá a jelátviteli útként szerepelhetd a foszfolipáz-C-γ (PLCγ), valamint a 

STAT1 és STAT3 is. 

A sejt normális működése során az EGF-receptor a proliferáció, a túlélés, a 

differenciáció, a migráció és az adhézió sejtszintű szabályozásában játszik szerepet (5. 
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ábra). Az EGF-receptorcsalád tagjai számos epithelialis, mesenchymalis és neuronális 

eredetű sejten expresszálódnak, az aktiváció autokrin és parakrin módon történhet (56). 

 

 

 

5. ábra: Az EGF-receptor fontos szignálútvonalai (Hegedűs Balázs és Tímár József 

anyaga alapján). A ligandkötődést követően az EGFR dimerizálódik, ami az intracelluláris 

tirozin-kináz (TK) aktiválásához és a kitűntetett tirozinok autofoszforilációját vezet. Ennek 

eredményeképp az intracelluláris tirozin-kináz jelátviteli útvonalak aktiválódnak (pl.: Ras-

Raf-MEK-MAPK, PI3K-AKT-mTOR, PLCγ, illetve STAT1 és STAT3 jelpálya), ami 

számos biológiai válaszban nyilvánul meg. 
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Az epidermális növekedési faktor jelpálya zavara számos szolid tumor esetén 

érintett. Nicholson és munkatársai metaanalízis segítségével kimutatták húgyhólyag-, 

méhnyak-, nyelőcsőrák, fej- és nyaki régió daganatai, és ováriumrák esetén, hogy az 

emelkedett EGFR-aktivitás erősen összefügg a rossz prognózissal (36). Az EGFR-státusz 

mérsékelt összefüggést mutatott a túléléssel emlő-, gyomor-, vastagbél- és endometriumrák 

esetén (36). 

Az EGFR szabályozatlan aktivációja többféle módon valósulhat meg, melyek között 

ligand-dependens és ligand-independens mechanizmusok is vannak (6. ábra): 

1. A receptor túlzott expressziója megnöveli a sejtmembrán felszínén a 

receptorok véletlenszerű találkozásának és dimerizálódásának esélyét, ezáltal 

az aktivitási jel létrejöttét (57, 58).  

2. Számos tumor kapcsán leírták (pl.: NSCLC, prostatarák), hogy az EGF-

receptor ligandjainak, az EGF-nek és a TGF- -nak túlzott expressziója 

szintén a jelátvitel túlműködéséhez és ezáltal kontrollálatlan 

tumornövekedéshez vezet (59-61).  

3. Egy másik mechanizmus lehet az EGFR más tirozin-kináz aktivitású 

receptorokkal való heterodimerizációja. Az EGFR-családba tartozó Her-2 

EGF-receptorral képzett komplexe és a keresztfoszforiláció létrejötte 

megnöveli az EGF-receptor ligandjához való kötődési affinitását, megemeli 

a kialakult heterodimer életidejét, miáltal a pozitív mitogén jelek közvetítése 

stabilizálódik (62).  

4. Az inaktivációt vezérlő foszfatázok gátlása szintén a jel erősödését vonják 

maguk után (57).  

5. Előfordulnak az EGF-receptort érintő aktiváló mutációk is (pl. pontmutáció). 

Egy speciális eset az EGFRvIII kialakulása, mely variánst egy hosszú 

deléció hozza létre, ennek eredményeképp egy, a molekula extracelluláris 

részén lévő szakasz veszik el. Az alteráció következménye egy konstitutívan 

aktív receptor, melynek hiányt szenved az endocitózis általi gátló 

szabályozása (63). Az EGFRvIII génszintű amplifikációja gyakori gliómás 
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esetekben, de ritkábban előfordul (10%) nem-kissejtes tüdőrák, emlő- és 

ováriumrák esetén is (64, 65). 

 

 

6. ábra: Megnövekedett EGFR-aktivitáshoz vezető hibák [Arteaga nyomán (57)]. (EGF = 

epidermális növekedési faktor; R = receptor; S = szubsztrát; TGF-α = transzformáló 

növekedési faktor-α; K = tirozin kináz; pY = foszforilált tirozin reziduum) 

 

1.3.3. A tirozin-kináz jel receptorszintű gátlása 

A legújabb daganatkutatási tendenciák szerint a humán daganatok esetében 

megfigyelhető a szignáltranszdukció abnormalitása, ezért a gyógyszerfejlesztés során 

felmerült a racionális hatóanyag-tervezés koncepciója, vagyis a szelektív gátlószerek 

célzott használata. Ezen koncepció szerint a daganatsejtek egy kitűntetett jelpályát 

használnak, mely pálya működésével a tumorsejt kifejezett függőséget mutat, a specifikus 

gátlás következménye pedig a sejt halála lesz. Mivel számos daganattípus esetén 

bebizonyosodott, hogy a tirozin-kináz jelpálya rendellenes aktivitása szerepet játszik a 
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kontrollálatlan proliferáció, az invázió és a metasztázis-képzés folyamataiban, ezért a 

daganatellenes terápiának optimális célpontjai lehetnek a növekedési faktor receptorok. 

A szignáltranszdukció receptorszintű gátlására alapvetően kétféle stratégia ismerünk 

(7. ábra): egyrészt extracellulárisan monoklonális antitestek alkalmazása, másrészt 

intracellulárisan a tirozin-kináz enzimaktivitás megakadályozása kis molekulájú 

gátlószerek segítségével (57). 

A monoklonális antitestek kötődnek a receptor extracelluláris részéhez, ezáltal 

többféle hatást érnek el. A receptor konformáció változása következtében csökken a 

jeltovábbítás, minek következtében a túlélést serkentő jelek csökkenek, ezáltal érzékennyé 

téve a tumorsejteket a sejtpusztító kezelés iránt. Más módon hat az EGFR-ellenes C225 

antitest, amely a receptor ligandkötő régióját ismeri fel, ezáltal leszorítva a receptor aktív 

ligandjait (50). Ezen hatást erősíti az immunrendszer a megjelölt sejtek elleni antitest-függő 

immunválasza is. A tumorsejt számára a moniklonális antitest-kezeléssel szemben 

menekülési stratégia lehet a receptor extracelluláris régióját érintő mutációt (pl. EGFRvIII), 

akkor ugyanis a mutációt szenvedő régiót felismerő antitestek elvesztik hatásukat. 

A kis molekulásúlyú gátlószerek intracellulárisan a tirozin-kináz régióban a 

molekula ATP-kötő zsebéhez kötődnek, ezáltal versengve a szubsztrát-szintű 

foszforilációban fontos szerepet játszó ATP-vel. Ennek következtében az intracelluláris 

tirozinok foszforilációja elmarad, az aktivációs jel nem továbbítódik. Ilyen pl. a c-Met TK-

gátló SU11274 (66), valamint az EGFR TK-gátló ZD1839 (gefitinib) és OSI-774 (erlotinib) 

is (55). Az ATP-kötő zsebhez való kötődés lehet reverzibilis, vagy mint az EKB-569 esetén 

láthatjuk, irreverzibilis (67). Mivel a daganatsejtben egyszerre több jelpályája is 

rendellenességet mutathat, ezért az utóbbi időben az egy molekulára specifikus tirozin-

kináz gátlók mellett több célponttal rendelkező vegyületek fejlesztése is zajlik (2. táblázat). 
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7. ábra: A szignáltranszdukció receptorszintű gátlása az EGFR példáján 

[http://cancergrace.org/cancer-treatments (68)]. A monoklonális antitestek (mAb) 

extracellulárisan, a kis molekulájú tirozin-kináz gátlók intracellulárisan fejtik ki hatásukat. 

Ha mutáció következtében csonkolódik a receptor extracelluláris vége (pl. EGFRvIII), a 

csonkolt régiót felismerő antitestek hatástalanok lehetnek, de a kis molekulájú TK-gátlók 

hatásosak maradnak. 

 

Hasonlóan az immunterápiához, számos mutáció befolyásolhatja a TK-gátló kezelés 

hatásosságát is. Lynch és munkatársai nem-kissejtes tüdőrákos esetek elemzése során az 

EGFR-molekula ATP-kötő zsebét érintő aktiváló mutációt írtak le, melynek következtében 

a mutált EGFR-t tartalmazó betegek a gefitinib-, vagy erlotinib-kezelésre intenzívebben 

reagáltak, mint a vad típusú EGFR-t hordozó tumorok (69). Ezzel szemben egy gyakori 

pontmutáció eredményeképp, melynek során a 790-es treonin cserélődik metioninra, a 

daganatsejtekben rezisztenia alakul ki a gefitinib- és erlotinib-kezeléssel szemben (70). 

Mind az antitest-alapú, mind a kis molekulasúlyú gátlószerekkel számos klinikai 

vizsgálat van folyamatban, egyes hatóanyagok már a terápia részei (2. táblázat). 
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Tirozin-kináz gátló Célpont 
Klinikai 

felhasználás 

PD1535035 EGFR 
csak preklinikai kutatási 

célokra 

gefitinib  

(Iressa®, ZD1839) 
EGFR 

NSCLC  

(EGFR-TK mutáns) 

erlotinib 

(Tarceva®, OSI-774) 
EGFR NSCLC, pancreasrák 

lapatinib 

(Tycerb/Tyverb®, DB01259) 
EGFR, Her-2 emlőrák 

pelitinib 

(EKB-569) 
EGFR (irreverzibilis) 

klinikai vizsgálat  

alatt áll 

semaxinib/semaxanib 

(SU5416) 

VEGFR2, c-Kit, c-Met, Flt-3, 

RET 

klinikai vizsgálat  

alatt áll 

imatinib  

(Gleevec/Glivec®, STI1571) 
bcr-abl, c-kit, PDGFR, ARG CML, GIST 

sorafenib 

(Nexavar®, BAY 43-9006) 

VEGFR2, VEGFR3, PDGFR, 

c-Kit, Flt-3, Raf 

HCC, veserák 

sunitinib 

(Sutent®, SU11248) 

VEGFR1, VEGFR3, PDGFR, 

c-Kit, Flt-3, RET 

veserák, GIST 

SU11274 c-Met 
klinikai vizsgálat  

alatt áll 

2. táblázat: Néhány fontos kis molekulasúlyú tirozin-kináz inhibitor célpontja, és 

terápiás felhasználhatósága. (NSCLC, nem-kissejtes tüdőrák; HCC, hepatocelluláris 

karcinóma; GIST, gasztrointesztinalis sztromális tumor) 

 

További elméleti lehetőségként felmerül a szignáltranszdukció alsóbb szintjeinek 

gátlása is (pl.: Raf-gátlók, MAPK-gátlók, PI3K-gátlók), melyek esetleges daganatterápiás 

felhasználhatósága intenzív kutatás tárgyát képezi. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Glucuronic_acid
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1.4. A kalcium szerepe a túlélés, az adhézió és a migráció szabályozásában 

A sejtekben zajló jelátviteli folyamatokat jelentős mértékben befolyásolja az 

intracelluláris kalcium-koncentráció, emiatt a Ca
2+

 alapvető szerepet tölt be egyes 

sejtfunkciók, mint például az anyagcsere, a proliferáció a sejtadhézió, és a sejtmozgás 

szabályozásában. A Ca
2+

 szabályozó szerepe a tirozin-kináz jelátvitel számos elemén 

érvényesül.  

 

1.4.1. A kalcium tirozin-kináz jelpályát szabályozó szerepe  

A Ca
2+

 szabályozó mechanizmusának egyik fontos résztvevője a nem receptor 

prolin-gazdag tirozin-kináz 2 (Pyk2), mely az emelkedett intracelluláris kalciumszint 

hatására szignalizációs molekulákhoz kötődik, elsősorban az Src nem receptor tirozin-kináz 

család tagjaihoz (71). Ez a Pyk2-Src komplex számos, az EGFR-szignál továbbításában 

alapvető szerepet betöltő fehérjéhez kötődik, például a Ras aktiválásban fontos guanozin 

cserélő fehérjéhez (GEF), az SOS-hez, valamint egy adaptor fehérjéhez, a Grb2 

molekulához (71).  

Ugyanakkor a Ras-működését közvetlenül befolyásoló, valamint a Ras aktivitási 

szignált közvetítő molekulák között is vannak Ca
2+

-érzékenyek (72). A legáltalánosabb, 

minden sejtben megtalálható Ca
2+

-kötő molekula a kalmodulin, a kialakuló Ca
2+

-

kalmodulin komplexet az IQ-motívumnak nevezett domén ismeri fel. Ilyen kalmodulin-

kötő régióval rendelkeznek a Ras-hoz hasonló kis G-fehérjék működését befolyásoló GEF 

szignál-transzdukciós molekulák. A kis-G fehérjék közül a trombocyta-aggregációt 

elősegítő Ras-szupercsaládba tartozó Ral- és a Rin-molekuláról írtak le direkt kalmodulin-

kötést (73). Ugyanakkor a Ras-jelátvitel is befolyásolja a Ca
2+

-szintet: a Ras-aktivitás 

következtében a foszfolipáz C -izoformája (PLC ) aktíválódik (74), mely az endoplazmás 

retikulumból történő Ca
2+

-felszabaduláshoz vezet (8.ábra). 

Ezzel szemben az intracelluláris Ca
2+

 emelkedése a Ras-szignált gátló 

visszacsatolást is eredményez: szintén rendelkeznek kalmodulin-felismerő doménnel az 

inaktíválás folyamatában szerepet játszó GAP (GTP-ázt aktíváló protein) szignál-

transzdukciós molekulák (75), mely szerepet betöltheti a RasGAP-domént tartalmazó a 
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CAPRI (Ca
2+

-függő Ras-inaktivátor). Ugyanakkor egyes, kalmodulin-érzékeny kis-G 

fehérjék, például Gem és Rad, illetve a Ras-effektor RASSF1 az extracelluláris térből 

befelé irányuló kálciumáram szabályozásában vesznek részt (76-78). 

 

8. ábra: A kalcium befolyásolja a Ras GTPázok működését [Aspenstrom nyomán (72)]. A 

Ras-aktívációt szabályozó GEF-ek és GAP-ok egy részének működését befolyásolja az 

intracelluláris Ca
2+

-szint. A Ras egyik effektora PLC , mely maga is szabályozza a Ca
2+

 

intracelluláris felszabadulását. A Ca
2+

-kalmodulin komplex számos kis G-fehérje 

működésére hatással van, melyek közül egyesek befolyásolják az extracelluláris térből a 

feszültségfüggő csatornákon keresztül befelé történő Ca
2+

-áramot. További Ca
2+

-beáramlás 

a ligandfüggő csatornákon valósul meg. A Ca
2+

 kis GTPázoktól független kiemelt 

jelentőségű szabályozó útvonala a protein-kináz C α-, βI-, βII-, és γ-izoformáin keresztül 

valósulhat meg. 

 

Az intracelluláris Ca
2+

 szabályozó szerepét a kis GTPázoktól függetlenül is 

kifejtheti, jó példa erre a protein-kináz C, melynek klasszikus tagjai (α-, βI-, βII-, γ-

izoformák) Ca
2+

/foszfolopid-dependens protein-kinázok (79). 



 29 

1.4.2. A kalcium szerepe az adhézió és a sejtmozgás szabályozásában 

A kis-G fehérjék közül a Ras mellett a Ca
2+

-szabályozás célpontját képezik a 

citoszkeletális organizáció, a sejtadhézió és a sejtmigráció folyamatát befolyásoló Rho-

fehérjék (9. ábra). A sejt-sejt adhézió kulcsmolekulái a kadherinek, melyek szintén Ca
2+

-

függőek, ami megmagyarázza azt, hogy az extracelluláris Ca
2+

-koncentráció direkt módon 

hogyan befolyásolja a sejtek egymáshoz való adhezív viselkedését (80). Ugyanakkor 

intracellulárisan a kadherin-szignál Rho-fehérjéinek működését, a citoszkeleton 

szerveződését, valamint a Ca
2+

-szignál összehangolását az IQGAP1 fehérjecsalád végzi 

(72). Az IQGAP1 nemcsak a kalmodulinhoz kötődik, hanem a motilitási jel szabályozó 

molekuláihoz, a Cdc42-höz, a Rac-hoz, a Rho-GTPázokhoz, valamint a sejt motoros 

készülékéhez, az aktinhoz, egyes mikrotubulus-kötő fehérjékhez, illetve a -kateninhez is 

(72, 81, 82). Az aktin keresztkötéseit Ca
2+

 jelenlétében a Cdc42 fokozza, míg a kalmodulin 

csökkenti, ami a kétféle kalciumfüggő jelátviteli útvonal között érdekes kommunikációt 

tesz lehetővé (72).  

Ugyanakkor az intracelluláris Ca
2+

-szint kalmodulin-dependens úton a kontrakció 

szabályozásában alapvető miozin-könnyűlánc kináz működését is befolyásolja: a 

foszforilált miozin könnyűlánc – melynek kialakulásához ATP-re és kalmodulinra van 

szükség – nem tudja tovább gátolni az aktin és a miozin kölcsönhatását, ami a kontrakció 

létrejöttének feltétele. A sejtmozgás másik pozitív regulátora, melynek működését szintén a 

Ca
2+

 befolyásolja, a kalpain proteáz. Lokuta és munkatársai neutrofileken végzett 

vizsgálatai szerint azonban a kalpain konstitutív aktívációja a migrációt gátolta, és a 

specifikus kalpain-inhibitorok eredménye a migráció fokozódása lett, mely hatást a 

Cdc42/Rac-szignál erősödésével magyaráztak (83). 

Mivel, mint láttuk, az intracelluláris Ca
2+

 számos biológiai folyamatba beavatkozik, 

ezért a kalcium-homeosztázis fenntartásában számos tényező játszik szerepet. Egyrészt a 

sejtek intracelluláris terét számos membrán osztja kompartmentekre, melyek közül a 

legfontosabb Ca
2+

-raktár az endoplazmás retikulum. A foszfolipáz C a membránban a 

foszfatidil-inozitol-4,5-biszfoszfonátot hasítja, melynek hatására inozitol-1,4,5-triszfoszfát 

(IP3) keletkezik (8. ábra). Az endoplazmás retikulum nagy affinitású IP3-kötőhellyel 

rendelkezik, melynek következménye a Ca
2+

 citoplazmába történő áramlása lesz. Az 
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endoplazmás retikulum másik, az előzőhöz hasonló Ca
2+

-csatornája a rianodin-érzékeny 

csatorna, melyet a rianodin nevű növényi alkaloida aktivál. 

 

 

9. ábra: A kalcium szabályozó mechanizmusa a sejt-sejt adhézió és a migráció 

folyamatában [Aspenstrom nyomán (72)]. A kadherin-dependens sejt-sejt adhézió a Rho 

GTPázok aktiválásához vezet. A Cdc42 és a Rac effektor IQGAP1 kalmodulinszabályozás 

alatt áll, tehát a Ca
2+

 befolyásolja a sejtadhézió és a sejtmigráció folyamatát. A kalpain 

mind pozitív, mind negatív irányba szabályozhatja a migrációt.  

 

Másrészt a Ca
2+

 a citoplazmába az extracelluláris térből is bekerülhet (8. ábra). Erre 

egyik útként az elektromos depolarizáció hatására aktiválódó a feszültségfüggő Ca
2+

-

csatornák, másik útként a receptor ioncsatornák szolgálnak. A feszültségfüggő Ca
2+

-

csatornák, mint fenntebb olvasható, számos kis G-fehérje, például Gem és Rad 

szabályozása alatt állnak. A receptor ioncsatornák között γ-aminovajsav, glutaminsav-N-

metil-aszpartát, illetve purinerg receptorok szerepelnek. A purinerg receptorok között, 

melyek ligandja az extracelluláris ATP, megkülönböztetünk ioncsatorna-kapcsolt (P2X) és 

G-fehérjéhez kapcsolt (P2Y) formákat. 
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Izgalmas kérdés, hogy az intracelluláris Ca
2+

-szintet szabályozó rianodin-receptor, 

és a purinerg receptorok hogyan befolyásolják a melanómasejtek jelátviteli 

mechanizmusain keresztül a sejtek túlélését. 

 

1.5. A bőr melanómás megbetegedése 

Az epidemiológiai adatok szerint a kután malignus melanóma (MM) incidenciája 

világszerte emelkedik (84), mely tendencia hazánkban is megfigyelhető (85). A Központi 

Statisztikai Hivatal 1999-2002 közötti felmérése a daganatos halálokok közül a bőr 

malignus melanómás megbetegedédét a 15. helyre sorolta (86). Nem túl gyakori 

előfordulása ellenére jelentőségét az adja, hogy egyike a legagresszívebb rosszindulatú 

daganatoknak, mely viszonylag korai fázisban ad szervi áttéteket. 

A bőr festéksejtes daganatai a melanocyták transzformációja következtében 

alakulnak ki (87). A melanocyták neuroectodermalis eredetű sejtek, melyek a hám bazális 

rétegének hámsejtjei között elszórtan helyezkednek el. Működésük során szintetizálják a 

bőr festékanyagát, a melanint, valamint azt nyúlványaikon keresztül a szomszédos 

keratinocytákba transzportálják, létrehozva a bőr pigmentációját (88). A normális 

működésű melanocyta a dermo-epidermalis junkciónál felületesebben nem található meg, 

soha nem hoz létre összefüggő sejtcsoportokat, sejtszigeteket, valamint nem raktároz 

pigmentet (87). Ezen morfológiai jellemzőiket a daganatosan transzformált melanocyták 

elveszíthetik. 

 

3. táblázat: ABCD-szabály – a malignus 

melanóma makromorfológiai jellemzői. 

Ezek alapján a melanóma és a típusos 

naevus biztonsággal elkülöníthető (87). 

 

 

 

A bőr jóindulatú melanocyta-eredetű daganata a festéksejtes anyajegy, a naevus 

pigmentosus, a rosszindulatú forma pedig a malignus melanóma. A két entitás 

 A = asszimetria 

 B = border (egyenetlen határ) 

 C = color (változó szín) 

 D = diameter (0,6 cm<) 

 E = elevation (előemelkedés) 
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megkülönböztetése mind klinikailag, mind szövettanilag nagy gyakorlatot igényel, a 

differenciáldiagnosztika óriási szakmai kihívást jelent (89). A klinikumban a diagnózis 

felállítására a dermatoszkóp használata terjedt el, mely vizsgálat során az ABCD-szabályt 

használják (3. táblázat). A melanóma kisebb részben naevus talaján alakul ki, nagyobb 

részben de novo keletkezik. 

A melanocyták daganatos transzformációjának hátterében részben öröklődő 

tényezők, részben az UV-sugárzás hatására kialakuló DNS-károsodás, részben spontán 

karcinogenezis áll. A többi daganattípusban gyakori mutációk, mint a p53, a 

retinoblasztóma gén (Rb) és a PTEN érintettsége malignus melanóma esetén vagy ritka, 

vagy inkább a betegség kései szakaszára jellemzők (90). Ezzel szemben a MAPK-útvonal 

hibája, főként a B-Raf, valamint az N-Ras mutációja jóval gyakrabban fordul elő. A B-Raf 

aktiváló mutációja mellett a p16 és az ARF funkcióvesztése jellemzi a melanómák döntő 

többségét (91). Egyes tirozin-kinázok, a Wnt-szignálút, melanocortin szignálút és a p16 

ciklin-dependens kináz inhibitor rendellenessége a microphtalmia-asszociált transzkripciós 

faktor (MITF) expresszióját fokozza (92). Az MITF alapvető szerepet tölt be a melanocyták 

fejlődésének és túlélésének szabályozásában. A PTEN elvesztése, illetve a Ras 

túlaktiválódása együttműködik a p16 funkcióvesztésével a melanóma progressziójában. 

Habár a B-Raf mutációja (egyes adatok szerint az esetek 80%-ában az 599-es valin 

cserélődik le glutamátra) a melanómák többségében előfordul, jelentőségét megkérdőjelezi, 

hogy a nem invazív fenotípusú naevusban is megtalálható (91). Ezzel szemben Lázár 

Viktória és munkatársai hazai mintákban jóval alacsonyabb arányú mutációt tapasztaltak: a 

B-Raf, vagy az N-Ras mutációja összességében az esetek 56%-ában volt érintett (93).  

Mindenesetre a jelátviteli zavarok végeredménye a Ras-Raf-MEK-MAPK útvonal 

túlaktiválódásához vezet, melynek biológiai következménye a sejtproliferáció növekedése, 

emelkedett túlélés és megnövekedett inváziós potenciál lesz (94). Ezen túlmenően az 

invazív melanómákban működő jelátviteli utak további elemzése kimutatta, hogy az 

integrin-jelátviteli útvonalban és a motilitási jelpályában is jelentős tirozin-kináz szignál 

predominancia alakul ki (95, 96). Curtin és munkatársai a c-Kit tirozin-kináz aktivitású 

molekula szerepét vizsgálták humán mukózális, akrális, krónikus napfényhez asszociált, és 

napfénytől függetlenül kialakuló melanómákban, és az esetek 20%-ában állapították meg, a 
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molekula mutációját, ami a sugárkárosodáshoz nem köthető eseteket kivéve (ahol nem 

találtak ilyen mutációt) potenciális terápiás célponttá teszi a Kit onkogént (97, 98). 

A melanómás sejtek hosszú ideig oldalirányban, a dermis-epidermis határon 

proliferálnak, ez a horizontális növekedési fázis, mely makroszkóposan terjedő folt 

formájában mutatkozik. A bőrfelszínre merőleges síkban való terjedés a vertikális 

növekedési fázis, melynek során a melanómasejtek a dermis mélyebb rétegeibe 

terjedhetnek, illetve bőrfelszíni kiemelkedést hozhatnak létre. Ez utóbbi esetben 

makroszkóposan már egyértelmű tumorgöb, tumorsejtekből álló csomó látható (99). A 

kiindulási elváltozással nem összefüggő új daganattelepek a szatelliták, melyek 

tulajdonképpen lokális áttéteknek felelnek meg. A malignus melanóma egyike a 

legagresszívebb daganatoknak, mely viszonylag korán ad távoli áttéteket, a célszervek 

között leggyakrabban a máj, az agy és a tüdő szerepel.  

A beteg prognózisa szempontjából a növekedési fázis a fontos információ, ennek 

ellenére számos morfológiai típust különítünk el (89): 

- A lentigo maligna melanómasejtjei a dermo-epidermális határon 

proliferálnak, a hám alsó rétegében sorakoznak fel, de számottevő 

sejtszigetet nem képeznek. Itt még tisztán horizontális terjedés figyelhető 

meg. 

- A felszínesen terjedő melanóma (SSM) már beszűri a hám teljes 

vastagságát, azonban az epidermisen kívül nem képesek proliferálni. 

- A terjedésben nagy változást jelent a noduláris típus, melyre már a 

vertikális terjedés jellemző. Makroszkóposan éles szélű, gyakran 

kifekélyesedő csomó látható. Szövettanilag epitheloid, ritkábban orsó 

alakú, igen atípusos sejtekből álló, intraepidermálisan elhelyezkedő 

invazív tumor figyelhető meg, mely sok osztódó sejtalakot tartalmazhat. 

- Vannak ritkább szövettani típusok, mint a ballonsejtes, illetve a 

dezmoplasztikus melanóma. 

Melanóma nemcsak az elszarusodó hámszövetből, hanem a nyálkahártyák 

transzformált melanocytáiból is kiindulhatnak (mucosalis típus). Mivel a testüregek 

rejtettek, ezért a daganatos betegség gyakran csak előrehaladott állapotban kerül 
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felismerésre. Hasonló diagnosztikai problémát jelent az acralis régióban elhelyezkedő 

daganat, melyet a megvastagodott szaruréteg fedhet el, valamint a pigmentet nem raktározó 

amelanotikus melanóma is (89). 

A melanómás betegek kórjóslata romlik a kor emelkedésével, illetve a nem is 

befolyásolja – férfiakban statisztikailag rosszabb kimenetellel kell számolni (100, 101). Az 

anatómiai lokalizáció is kórjósló tényező: a végtagokon látható laesiok jóval kedvezőbb 

prognózist mutatnak, mint a törzs elváltozásai (100, 101).  

Szövettanilag a legfontosabb prognosztikai faktor a tumor vastagsága (100, 102, 

103), melynek mérésére kétféle mérőszámot ismerünk. Breslow szerint a tumor 

legmélyebben látható daganatsejtjének a bőr granuláris rétegétől való távolságát mérjük, 

századmilliméteres pontossággal, és ennek megfelelően öt rizikóosztályt különítünk el 

(102). A Clark szerinti osztályozás ellenben a bőr biológiai struktúrájának beszűrtsége 

szerint differenciál (103): 

I. intraepidermális daganat. 

II. melanómasejtek a papilláris dermisben. 

III. kitölti a dermális papillát, de a reticuláris dermist nem éri el. 

IV. a daganatsejtek megjelennek a reticuláris dermisben. 

V. infiltrálja a bőr alatti zsírszövetet. 

A várható kórlefolyás megítélését a kiterjedésen kívül további paraméterek is 

támogatják: az osztódó sejtalakok száma, a desmoplasia, a perineurális tejedés, az 

érbetörés, a mikroszkópos szatelliták hiánya vagy megléte, a kimetszés sebészi határainak 

érintettsége (101). A regressziós jelek megítélését viszont számos ellentmondás övezi. A 

regresszió a daganat méretének spontán csökkenését, esetleg teljes eltűnését jelenti, mely a 

daganatot beszűrő limphoid infiltráció eredményeképp alakul ki. A regresszió klinikai 

jelének tekinthető az elváltozáson belüli hegesedés, szürkésfehér területek megjelenése, 

melyet kifekélyesedés, pörk, vagy vérzés kísérhet. Számos vizsgálat szerint a regresszió 

megjelenése a hasonló vastagságú, de nem regrediáló melanómákhoz képest rossz 

prognosztikai jelnek tekinthető (100, 104, 105).  

Bár a melanóma szövettani diagnózisa a morfológiai kép alapján számos esetben 

egyértelmű, néha szükség lehet más daganattípusoktól való elkülönítésre. Egyrészt az 
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amelanotikus melanóma okozhat differenciáldiagnosztikai nehézséget, másrészt a 

melanómaáttét gyakran utánozhat más, benignusnak tűnő tumort. Ilyen esetekben a 

melanocytaer eredet számos immunhisztokémiai marker segítségével bizonyítható (4. 

táblázat). 

A malignus melanóma jelenlegi elsődleges gyógyítása a korai felismerésből, 

valamint a sebészeti úton való teljes eltávolításból áll. Mivel nagyfokú rezisztenciával 

rendelkezik mind az ismert kemo-, mind a sugárterápiával szemben, ezért a sebészi 

megoldás sikertelensége esetén terápiája újfajta megközelítést tesz szükségessé.  

 

Antigén    Klón   Érzékenység  Fajlagosság/szelektivitás 

S-100 protein    poliklonális  magas   alacsony/közepes 

Vimentin    V9   magas   alacsony/alacsony 

Neuronspecifikus enoláz poliklonális  magas   alacsony/alacsony 

gp100     HMB45  közepes  magas 

CD63     NKI/C3  magas   közepes/közepes 

Melanocyta belső membrán KBA62  magas   közepes/magas 

Melan-A/ MART-1   A103   közepes  magas 

Tirozináz    T-311   közepes  magas/magas 

Microphtalmia-asszociált C5+D5  közepes  közepes/magas 

transzkripciós faktor (MITF) 

4. táblázat: A melanocytákra jellemző fenotípus immunhisztokémiai vizsgálatára 

alkalmas antigének. A szövettani diagnózis felállításában a morfológiai képen kívül 

számos fehérjemarker segít [Szekeres György és Battyáni Zita nyomán (101)]. 

 

1.6. Irodalmi áttekintés és kísérletes előzmények 

A legtöbb rosszindulatú daganatos megbetegedéseket kísérő paraneopláziás 

szindrómák között gyakran szerepelnek a véralvadás zavarai (106). A thromboemboliás 

komplikációk kivédésére a betegeket antikoaguláns kezelésben részesítik, melynek legfőbb 
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eleme a heparin. Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy heparin-származékok alkalmazása 

késlelteti a tumorprogressziót és megnöveli a túlélést (107-109). Az elmúlt 40 évben a 

klinikumot alátámasztó számos kísérletes adat gyűlt össze, melyek különféle rágcsáló 

daganatmodellekben bizonyítják a heparinok antimetasztatikus hatását: a legjobb 

eredményeket malignus melanóma, emlő- és prosztatarák esetében kapták (110, 111). 

Ezenfelül számos eredmény támasztja alá, hogy az újfajta heparin-származékok, mint 

például az alacsony molekulasúlyú heparin (LMWH) is rendelkeznek tumorgátló hatással 

(112, 113). Munkacsoportunk korábbi eredményei szerint állatkísérletes modellben az 

alkalmazott LMWH- és nem frakcionált heparin-kezelések (UFH) szignifikánsan gátolták a 

melanómasejtek tüdő- és májáttétjeinek kialakulását (114). Az antimetasztatikus hatás 

egyik eleme a tumorsejtek tüdőerekben történő korai megakadásának gátlása volt. A 

heparin-hatás további fontos része volt a tumorsejtek migrációjának és mátrixinváziójának 

blokkolása is (114). Ezzel szemben sem a heparin, sem az LMWH nem volt hatással a 

sejtadhézió és a sejtproliferáció folyamataira (114). 

Sutton és munkatársai rövidebb heparin-származékokról, mintegy 200 

monoszacharid egységből álló glukózaminoglikánokról mutatták ki humán 

hepatoblasztóma sejtek esetében a RANTES-indukált migráció és invázió in vitro gátlását 

(115). Preklinikai modellben bebizonyosodott a lényegesen rövidebb (pl.: 8 egységből álló) 

heparin-száramazékok tumorellenes hatása is, Gallagher és munkacsoportja azonban a 

tumor-indukált angiogenezisre fókuszált (116), nem pedig a sejtmigráció és az áttétképzés 

folyamataira. Így merült fel bennünk a kérdés, miszerint mennyire rövid heparin-

származékokat alkalmazhatunk úgy, hogy megmaradjon a heparinoknál tapasztalt 

migrációgátló hatás. Másrészről fel akartuk térképezni, hogy az alkalmazott heparin-

származékok milyen potenciális célpontokra fejtenek ki hatást. 

Munkacsoportunk korábbi munkájában malignus melanóma és glotticus 

laphámrákok esetén bizonyította, hogy az endothelsejtekben expresszálódó CD44v3 

szerepet játszik a daganatos neoangiogenezisben (117). A bőr malignus melanómáinak 

expressziós profiljában a CD44 számos splice variánsát leírták: megtalálható a v3, v5, v7, 

v8 és v10 exon (118-120). Ezen splice-variánsok közül az egyetlen növekedési faktorokat 

kötő variáns a v3-at tartalmazó izoforma volt (29). Saját korábbi eredményeink szerint a 
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humán melanómás sejtvonalak expresszálják a CD44H-t, a CD44v3-at és a CD44v6-ot 

(118), mely molekulák számos GAG-gal glikoziláltak. Ezen túlmenően a CD44v3-pozitív 

melanómák szignifikánsan rosszabb prognózist mutatnak, mint a negatív esetek (118). 

Szintén bizonyítottuk, hogy CD44v3-elleni antitesttel befolyásolni lehetett a HUVEC 

endothelialis sejtek migrációs készségét (117). Mivel a v3 splice variánst expresszáló CD44 

izoformák HS-glikoziláltak, ezért felmerül annak a lehetősége, miszerint a CD44v3 a 

heparin-származékok potenciális célpontja lehet.  

A CD44v3 összegyűjti a növekedési faktorokat, köztük a bőr mesenchymalis elemei 

által szintetizált HGF-et is. A HGF receptora, a c-Met protein megtalálható a normál 

epithelialis sejteken valamint a melanocytákon (43). Ezen túlmenően a legtöbb 

melanómasejt önmaga is szintetizálja a HGF-et. Az autokrin és parakrin szabályozás, 

valamint a c-Met fokozott expressziója korrelál a tumornövekedéssel, ami azt sugallja, 

hogy a c-Met/HGF jelátviteli útvonalnak alapvető szerepe van a melanóma 

progressziójában (121, 122). Humán malignus melanóma esetében már számos genomiális 

és patológiai vizsgálat leírta a c-Met fokozott expresszióját mRNS- és proteinszinten (123-

125). Korábbi elemzések szerint humán malómasejteknél a c-Met mutációja a 

juxtamembrán doménben van (126), azonban soha nem írtak le alterációt a TK-doménben 

(127). Emiatt feltételeztük, hogy a c-Met potenciális célpont lehet a malignus melanóma 

kezelésében. Ezt támasztja alá Puri és munkatársai in vitro megfigyelése, miszerint 

specifikus c-Met TK-gátló SU11274 segítségével blokkolt jelátvitel egyrészt csökkentette a 

humán melanómasejtek proliferációs készségét, másrészt apoptózist indukált (126). 

Saját munkacsoportunkból a kísérletesen felhasznált humán malignus melanómás 

sejtvonalak által expresszált c-Met genetikai elemzését Kesztyűs Magdolna és Ádám Attila 

végezte el. Vizsgálataikban RT-PCR segítségével a c-Met gén hat különböző régióját 

amplifikálták: két primer pár a c-Met extracelluláris régióját (Sema domén és plexin-like 

domén), négy másik pedig az intracelluláris régióját célozta, melyből egy primer pár 

specifikus volt a TK-régióra. Az alkalmazott reakcióban a -aktint meghatározó gén 

terméke szolgált pozitív, a H2O pedig negatív kontrollként. Összehasonlítva A431 

láphámrák sejtvonallal, melanómás vonalainkban a c-Met genetikai alterációja nem volt 

jelen sem az extracelluláris, sem az intracelluláris doménben. A humán melanomás 
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sejtvonalainkban kapott PCR-fragmensek szekvánálása az autentikus c-Met gén jelenlétét 

támasztotta alá, továbbá vizsgálatok a vad típusú c-Met gént detektálták mind a TK-, mind 

a juxtamembrán doménben. Munkatársaink nem tapasztalták a humán melanómasejtekben 

egyik korábban leírt misszenz mutációk jelenlétét sem a 2843-as juxtamembrán régióban 

(A>G), sem a 2962-es (C>T) pozícióban (126). 

A c-Met-tel ellentétben a malignus melanóma EGFR expresszióját és esetleges 

biológiai funkcióját vizsgáló kísérletes munkák ellentmondásos eredményeket hoztak. 

Mueller és munkatársai leírták, hogy az M24met humán melanóma sejtvonal expresszálja 

az EGFR-t, azonban sejttenyésztési körülmények között antitesttel nem tudták gátolni a 

sejtproliferációt, valamint az antitest-függő immunitást sem voltak képesek modulálni 

(128). Ezzel szemben a SCID-egerekbe oltott szubkután xenograft esetében a kezelés 

csökkentette a melanómasejtek spontán metasztatizáló készségét (128). Stove és 

munkatársai kimutatták, hogy a melanómás sejtvonalak egy része az EGF egy izoformáját, 

a heregulint expresszálják, mely az EGFR-család számos tagjának ligandját képezi, és 

stimulálja mind a melanocyták, mind a melanómasejtek proliferációját (129). Knight és 

munkatársai számos szolid tumor gefitinib-szenzitivitását mérték: a vizsgált 7 kután 

melanóma a laphámrákok érzékenységi tartományához állt közel, ezzel szemben 

immunhisztokémia segítségével csak egy melanóma esetében sikerült kimutatni az EGFR 

extracelluláris részét (130). Ivanov és munkatársai számos melanómás sejtvonalat 

megvizsgáltak, melyek csak egy része expresszálta az EGF-receptor sejtfelszíni részét, 

azonban ezekben az esetekben EGFR-TK-gátló kezelés megnövelte a sejtek apoptózis-

készségét (131). 

Rákosy és munkatársai 81 kután malignus melanómán vizsgálták az EGFR 

génszintű, illetve a gént hordozó 7-es kromoszóma alterációját: a vizsgált esetek 70%-ban 

találták a 7-es kromoszóma poliszómiájával együtt az EGFR génamplifikációját (132). 

Amplifikációt gyakrabban találtak azon léziók esetén, melyek a diagnózist követő két éven 

belül áttétet képeztek, vagyis a génamlifikáció és a 7-es kromoszóma poliszómiája rossz 

prognosztikai tényezőnek bizonyult (132). Megjegyzendő, hogy a 7-es kromoszóma 

alterációja nemcsak az EGFR szempontjából jelentős, ugyanis itt található a c-Met génje is. 
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Saját munkacsoportunkból Rásó Erzsébet humán malignus melanómás sejtvonalak 

genetikai elemzését végezte el (133). A melanómasejtek EGFR expresszióját A431 

laphámrák-vonalhoz viszonyította, melyről ismert, hogy extrém magas kópiaszámban 

expresszálja ez EGF-receptor génjét (134). Az RT-PCR technika alkalmazása során az 

A431-hez hasonló EGFR-mintázatot mutatott az M24met sejtvonal (133), melyről korábbi 

adatok alapján tudtuk, hogy a vad típusú, ám tirozin-kináz aktivitást nem mutató receptort 

expresszálja (128). A többi vizsgált sejtvonal esetében a kísérlet eredménye felvetette a 

melanómasejtekben az EGFR-gén alterációjának lehetőségét (133). Rásó Erzsébet és Rásó-

Barnett Lívia további elemzéseik során 8 melanómás sejtvonal közül kettőben nem mutatott 

ki mutációt, kettőben teljes, kettőben részleges deléció tapasztalt, míg két sejtvonal splice 

variánst expresszált (133). 

A tirozin-kináz jelpálya számos elemét befolyásolja az intracelluláris Ca
2+

-válasz. 

További átfedés figyelhető meg a melanómagenezisben alapvető Wnt-szignálút, mely 

végeredményben a microphtalmia-asszociált transzkripciós faktor (MITF) expresszióját 

fokozza (92), a -katenin- és a Ca
2+

-szignálutak között. Ennek megfelelően a melanóma 

kialakulásában valószínűleg alapvető fontosságú a Ca
2+

-szignál, azonban az erre irányuló 

szakirodalmi adatok viszonylag szegényesek (135). A Ca
2+

-szignál szerepét erősíti, hogy a 

protein kináz C, és főként annak Ca
2+

-dependens izoformái melanómában fokozott 

expressziót mutatnak (136). Másrészről az intracelluláris Ca
2+

-szint változásai kritikusak a 

melanómasejtek túlélése és migrációs készsége szempontjából (137, 138). Ismert, hogy az 

apoptózis számos szabályozó elemének fő mediátora a Ca
2+

, melynek fő forrása 

intracellulárisan az endoplazmás retikulum Ca
2+

-raktára (139). A melanómasejtek nagyfokú 

apoptózisrezisztanciát mutatnak, ez viszont nem vezethető vissza a Ca
2+

-homeosztázis 

szabályozásának hiányosságaira, ugyanis melanómasejtekben az endoplazmás retikulum 

kalciumcsatornái, illetve a plazmamembrán Ca
2+

-aktivált kalciumcsatornái egyaránt jelen 

vannak, és teljesértékű működést mutatnak (140).  

Korábban publikált kísérletes adatok szerint a purinerg receptorok közül melanómás 

sejttenyészetekben és szövetmintákban mind az ionotróp (P2X), mind a G-fehérjéhez 

kapcsolt (P2Y) formák megtalálhatóak (141, 142). A Ca
2+

-csatornához kapcsolt P2X7-et az 

apoptózis egyik szabályozójának tartják, mely legalább három támadásponton fejti ki 



 40 

ezirányú hatását: szabályozza a Ca
2+

-áramlást, Ca
2+

-független úton aktivál bizonyos 

apoptotikus enzimeket, valamint közreműködik a citoszkeleton reorganizációjának 

folyamatában (143). Mindezek ellenére, a P2X7-receptorok melanómában betöltött szerepét 

eddig még nem tanulmányozták. 

Munkacsoportunk korábban PCR-rel ellenőrzött expressziós chipes vizsgálatok 

segítségével három, különböző genetikai hátterű melanómás sejtvonal (WM35, HT168-M1 

és HT199) expressziós paneljét hasonlította össze neaevusból izolált humán 

melanocytákkal, melyből az elemzés szignifikáns mértékűnek a legalább kétszeres változást 

tekintette. A melanocytákhoz képest mindhárom sejtvonalban 10 gén esetén volt 

felülszabályozás, melyből három volt kapcsolatba hozható a Ca
2+

-szignállal: a rianodin-

receptor 2 (RyR2) Ca
2+

-csatorna, az RyR2-t szabályozó fehérje, az FK506-kötő protein 

(FKBP12.6), valamint a RyR2-inhibitor, szorcin. A szekvencianalízis kimutatta, hogy a 

RyR2 amplifikált szekvenciáiban alteráció nem volt megfigyelhető. Az immunhisztokémiai 

vizsgálat bizonyította, hogy a naevus eredetű melanocyták fehérjeszinten a RyR2-t nem 

expresszálják, HT168-M1 melanómasejtekben a RyR2 és az endoplazmás retikulum Ca
2+

-

pumpája között kolokalizáció volt látható. A melanómasejtekben a Ca
2+

-áramlásban sem az 

alacsony, sem a magas dózisú rianodinnal történő kezelését követően nem történt 

szignifikáns változás, ami azt jelentette, hogy a fehérjeszintű expresszió ellenére RyR2 

aktivitást nem mutatott. Ezzel szemben az endoplazmás retikulum Ca
2+

-pumpáját 

specifikus gátlószerrel bénítani lehetett.  

Másik oldalról közelítve a Ca
2+

 homeosztázis kérdését, a purinerg P2X ionotróp 

Ca
2+

-csatornák közül csak a P2X7 izoforma mutatott fokozott expressziót, mely mind 

melanocyták, mind melanómasejtek, esetén tapasztalható volt, azonban az áramlási 

vizsgálatok szerint ez a csatorna csak a melanómasejtekben funkcionált teljesértékűen. 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

Kísérletes munkánk során humán melanómás sejtvonalakat vizsgáltunk in vitro és in 

vivo körülmények között: feltérképeztük a malignus melanóma terápiájában felhasználható 

néhány újfajta potenciális célpontot. Felmerülő kérdéseink: 

 

1. Humán melanóma sejtvonalak esetén a rövid cukorláncú heparinszármazékok 

képesek-e interferálni az extracelluláris mátrix heparán-szulfát csoportjaival, és 

ezzel befolyásolható-e a sejtek migrációkészsége? 

 

2. Humán malignus melanóma milyen formában expresszálja a hepatocyta 

növekedési faktor receptorát, a c-Met-et, és mi a c-Met-fehérje in vitro és in 

vivo szerepe a sejtproliferáció, az apoptózis, a migráció és az invázió 

folyamataiban? 

 

3. Humán malignus melanóma milyen formában fejezi ki az epidermális 

növekedési faktor receptorát (EGFR), valamint mi annak szerepe a 

sejtproliferáció, az apoptózis, a migráció és az invázió szabályozásában? 

 

4. Milyen szerepe van humán malignus melanóma sejtvonalak túlélésében a Ca
2+

-

jelátviteli útnak? 
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

3.1. Sejtvonalak és szövettenyésztési körülmények 

HT168 és HT168-M1 (144) human melanóma sejtek munkacsoportunk korábbi 

munkája során az A2058 sejtvonalból származtak (Lance A. Liotta anyagából, NCI, 

Bethesda, MD). HT199 humán melanóma vonalat a Ladányi Andrea és munkatársai 

állították elő (145). A WM35, WM983A és WM983B humán melanóma sejtvonalakat 

Meenhard Herlyn (Wistar Institute, Philadelphia, PA) ajándékozta munkacsoportunknak. 

Az M24met humán melanóma vonalat Barbara M. Muellertől kaptuk (Scripps Research 

Institute, La Jolla, CA). Ahol szükségesnek tartottuk, A431 humán laphámrák sejtvonal 

szolgált viszonyítási kontrollként, melyről ismert, hogy az EGFR-t extrém magas 

kópiaszámban, valamint a c-Met-et is expresszálja (134, 146). A humán melanómasejtek 

tenyésztéséhez a tenyésztőedényekben (Greiner Bio-One, Németország) RPMI-1640 

tápfolyadékot, az A431 sejtek tenyésztéséhez 4500 mg/l glukózt tartalmazó DMEM 

médiumot használtunk (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO). A tápfolyadékokat 5% fötális 

borjúsavóval (FCS, Sigma) és antibiotikus védelem céljából 1% penicillin-streptomycinnel 

(Sigma) egészítettük ki, a tenyésztés 37 C hőmérsékleten, 5% CO2-tartalmú atmoszférán 

történt. 

 

3.2. EGFR, c-Met és P2X7 fehérjeszintű expressziójának vizsgálata 

3.2.1. Antitestek 

Az antitestek hígítására, valamint a reakcióközeg céljából foszfát-puffert (PBS) 

alkalmaztunk, melyet PBS-tablettákból készítettünk el (ICN Biomedicals Inc., OH). 

Egér monoklonális antitestet használtunk a c-Met protein extracelluláris részének 

felismerésére (50-szeres hígítás PBS-ben, DL-21 klón, Upstate, Charlottesville, VA), a c-

Met intracelluláris domén jelölésére nyúl poliklonális antitestet alkalmaztunk (50-szeres 

hígítás PBS-ben, C-12, Santa Cruz Biotechnology, CA), az aktív c-Met jelölésére 

foszfospecifikus nyúl anti-c-Met[pYpYpY
1230/1234/1235

] antitest (20-szoros hígítás PBS-ben, 

Biosource, Nivelles, Belgium), illetve anti-c-Met[pYpY
1234/1235

] szolgált (1000-szeres 

hígítás, Cell Signaling Technology, Danvers, MA, USA). 
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Direkt RPE-jelölt egér antitestet haszáltunk az EGFR extracelluláris doménjének 

felismerésére (20-szoros higítás, Becton-Dickinson, Sunnyvale, CA), az EGFR 

intracelluláris 1020 és 1046 aminosav közötti régióját (20-szoros higítás, Becton-

Dickinson). Az aktív EGFR jelölésére foszfospecifikus nyúl anti-EGFR[pY
1068

] antitest 

(20-szoros hígítás PBS-ben, Biosource) szolgált. 

A P2X7 fehérjeszintű expresszióját nyúl antitesttel vizsgáltuk (50-szeres higítás, 

Alomone Laboratories, Israel). 

Másodlagos jelölésként a fluoreszcens immuncitokémiához FITC-jelölt egér-, 

illetve nyúlellenes IgG-t használtunk (Amersham, Buckinghamshire, UK) 100-szoros 

hígításban. Az áramlási citométeres vizsgálathoz (ahol szükséges volt) biotinált anti-nyúl 

IgG-t (Dako, 1:400), RPE-, illetve PE-Cy5-jelölt anti-egér IgG-t használtunk (mindkettő 

Dako, 1:15). 

  

3.2.2. Áramlási citometria fehérje-expresszió vizsgálatára 

Korábban tenyésztett sejteket 0,02% EDTA-kezelés segítségével felszedtük, kétszer 

mostuk szérummentes médiummal (centrifuga: 800 fordulat/perc, szobahőmérséklet). 

Jelölésenként 10
6
 sejtet fixáltunk 15 percig 4%-os pufferolt paraformaldehid-oldatban, 

majd amely esetben az antitest intracelluláris epitópot ismert fel permeabilizáltunk 5 percig 

0,02%-os szaponinnal. Amennyiben az epitóp extracellulárisan helyezkedett el, 

permeabilizációt nem alkalmaztunk. A nem specifikus kötőhelyeket 1% BSA-val 

blokkoltuk (PBS-ben hígítva). A sejteket 1 órán keresztül inkubáltuk szobahőmérsékleten 

az elsődleges ellenanyagokkal (illetve izotípus kontroll antitestekkel), majd másodlagos 

antitestekkel szintén 1 órán keresztül. Esetenként harmadlagos jelölésre is szükség volt, 

ekkor szintén 1 órát PE-Cy5 jelölt streptavidinnel inkubáltunk (Dako, 1:15). Minden lépést 

kétszeri PBS-es mosás követett (centrifuga: 800 fordulat/perc, szobahőmérséklet). A 

sejteket végül 1,5 ml PBS-ben mértük CyFlow SL Green készüléken, az eredményeket 

FlowMax software segítségével elemeztük (Partec, Németország). 
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3.2.3. Fluoreszcens immuncitokémiai eljárás 

A lemezre kitapadt melanómasejteket 10 perces paraformaldehid-kezeléssel 

fixáltuk, ezután 1 percig 0.1%-os Triton X-100-tartalmú (Sigma) PBS-oldattal 

permeabilizáltunk. 3x5 perces PBS-es mosási periódust követően 1%-os borjúsavó albumin 

(BSA; Sigma) és kecskesavó 9:1 arányú oldatával 30 percig, szobahőmérsékleten 

blokkoltuk az aspecifikus kötődéseket, majd a fent leírt primer antitestekkel inkubáltunk. 

3x10 perces újabb PBS-es mosás után a szekunder, biotin-conjugált antitestek következtek 

(40 perc, 37ºC). Az előhívást sztreptavidin-FITC (1:100, Vector Laboratories, Burlingame, 

CA) segítségével végeztük el. A negatív kontrollokban a primer antitestek helyett izotípus 

nem immunogén antitesteket használtunk (Sigma). A sejtmagokat propidium-jodiddal 

festettük (PI, Sigma). A tárgylemezeket Vectashield (Vector Laboratories) segítségével 

fedtük, és a FITC-jelölt adhéziós plakkokat fluoreszcens konfokális mikroszkóppal 

számoltuk meg (Eclipse E6000, Nikon Optoteam, Vienna, Austria). 

 

3.3. Sejtszintű funkcionális vizsgálatok 

3.3.1. Kis molekulasúlyú tirozin-kináz gátlók 

Munkánk során felhasználtuk a csak kísérletes célokra alkalmazható reverzibilis 

EGFR-specifikus TK-gátló PD153035-öt [N-(3-bromofenil)-6,7-dimetoxikinazolin-4-amin] 

(Calbiochem, Németország). A daganatos betegek terápiájában is használt ZD1839-et 

(gefitinib, Iressa®) [N-(3-chloro-4-fluorofenil)-7-metoxi-6-(3-morfolin-4-

ilpropoxi)kinazolin-4-amin] az AstraZenecától kaptuk (Macclesfield, UK), az OSI-774-et 

(erlotinib, Tarceva®) [N-(3-etinilfenil)-6,7-bisz(2-metoxietoxi)kinazolin-4-amin 

hidroklorid] (OSI Pharmaceuticals, Melville, NY) a Vichem Kft. (Budapest) szintetizálta.  

A reverzibilis c-Met-specifikus SU11274 TK-gátlót (3Z)-N-(3-klorofenil)-3-[[3,5-

dimetil-4-(4-metilpiperazin-1-karbonil)-1H-pirrol-2-il]metilidén]-N-metil-2-oxo-1H-indol-

5-szulfonamid  (Pfizer Inc., San Diego, CA) a Vichem Kft. szintetizálta. A VEGFR-re ható, 

azonban nagyobb koncentrációban reverzibilis c-Met TK-gátló hatással is rendelkező 

SU5416-ot (semaxinib) [(3Z)-3-[(3,5-dimetil-1H-pirrol-2-il)metilidén]-1H-indol-2-one] a 

Vichem Kft. szintetizálta 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?sid=53789746&loc=ec_rcs
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A duál-specifikus (mind EGFR, mind c-Met TK-gátló) irreverzibilis EKB-569-et 

(pelitinib) [(E)-N-[4-(3-kloro-4-fluoroanilino)-3-ciano-7-etoxikinolin-6-yl]-4-

(dimetilamino)-2-enamid] szintén a Vichem Kft. szintetizálta. 

A kis molekulasúlyú TK-gátlókat az in vitro kísérletekhez DMSO-ban oldottuk 

(Sigma), a sejtek melletti tápfolyadékban lévő DMSO-koncentráció minden esetben 0,5% 

volt. Az in vivo állatkísérletekben az oldás a porított TK-gátlókat Tween-20-ban oldottuk 

fel, majd fiziológiás sóoldattal higítottunk úgy, hogy a Tween-20 végső koncentrációja 1% 

legyen. A kontroll csoport kezelőszer nélküli oldószert kapott. 

A kísérletes munkánkban felhasznált tirozin-kináz gátlókat a 5. táblázatban 

foglaltam össze. 

 

Név Specificitás Reverzibilitás Felhasználás 

PD153035 EGFR Reverzibilis in vitro 

ZD1839 (gefitinib, Iressa®) EGFR Reverzibilis in vitro és in vivo 

OSI-774 (erlotinib, Tarceva®) EGFR Reverzibilis in vitro 

SU11274 c-Met Reverzibilis in vitro és in vivo 

SU5416 VEGFR és c-Met Reverzibilis in vitro 

EKB-569 (pelitinib) EGFR és c-Met Irreverzibilis in vitro és in vivo 

5. táblázat: A humán melanómás sejtvonalakkal folytatott kísérletekben felhasznált 

különböző kis molekulasúlyú tirozin-kináz gátlók. 

 

3.3.2. SDS-PAGE és Western-blot analízis 

Az előzőleg tenyésztett és különböző idejű TKI-kezelésnek kitett HT168-M1 

humán melanómasejteket 1% NP-40 (Sigma) és 1mM Na3VO4 (Sigma) lizáltuk, 

centrifugáltuk és denaturáltuk. A mintákat 8-18%-os nem redukáló gradiens gélen futtatuk 

(GE Amersham Pharmacia Biotech, Uppsala, Svédország), majd nitrocellulóz membránra 

blottoltunk (Bio-Rad, Hercules, CA, USA). A membránt foszfospecifikus anti-c-Met-tel 

(pYpY
1234/1235

, Cell Signaling Technology, Danvers, MA, USA; 1000-szeres hígításban), 

illetve anti-gliceraldehide-3-foszfát (Biogenesis, Poole, UK; 5000-szeres hígításban) 

antitesttel jelöltük. A kemilumineszcens reakcióterméket a gyártó használati utasítása 
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szerint ChemiGlow reagenssel detektáltuk (Biozyme Laboratories Limited, South Wales, 

UK). A vizsgálatot Michael Mildner kivitelezte. 

 

3.3.3. Oligoszacharid heparin-származékok 

A 4-22 monoszacharid egységből álló oligoszacharid láncokat (dp4–dp22) John T. 

Gallaghertől kaptuk (Paterson Institute for Cancer Research, Manchester M20 4BX, UK), 

melyek előállítási eljárását korábban ebből a munkacsoportból Hasan és munkatársai 

publikálták (116). A heparin oligoszacharidokat méret szerint választották szét gél-filtrációs 

kromatográfia segítségével, depolimerizálták heparináz I-III-mal, és a láncok diszacharid 

komponenseit anion-cserélő un. high-performance folyadék-kromatográfiával 

azonosították. Saját kísérletes munkánkban a heparin-származékok hatását kis 

molekulasúlyú dalteparin-natricum (LMWH, Mw: 5000 Da, Fragmin®, Pharmacia/Pfizer, 

Stockholm, Svédország) hatásához viszonyítottuk. 

A kísérletes munkánkban felhasznált heparin-származékokat a 6. táblázatban 

foglaltam össze. 

 

Oligoszacharid lánchossz 
 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Az oligoszacharidok diszacharid összetevői (%) 
IdoA-GlcNAc 1.9 3.1 3.0 1.5 4.1 7.3 7.3 0 0 0 

Ido-GlcNS 0 0 0.9 1.3 1.8 3.2 4.0 4.0 5.4 5.3 

Ido-GlcNAc(6S) 0 0 1.6 1.2 1.5 3.5 3.9 3.9 4.2 4.7 

Ido-GlcNS(6S) 7.7 11.0 8.7 9.2 8.8 8.5 9.7 11.5 11.6 12.1 

Ido(2S)-GlcNS 8.9 7.5 8.3 8.3 7.1 7.9 9.5 9.3 9.7 9.7 

Ido(2S)-GlcNS(6S) 81.5 78.0 77.0 78.4 76.6 69.6 65.5 67.3 66.0 65.1 

A diszacharidok szulfatáltsága (%) 
N-szulfatáltság 98.1 96.5 94.9 97.2 94.3 92.7 88.7 92.0 92.0 92.0 

2-O-szulfatáltság 90.4 85.5 85.5 86.7 83.7 77.5 75.0 77.0 76.0 75.0 

6-O-szulfatáltság 89.2 89.0 87.3 88.8 86.9 81.6 79.1 82.0 82.0 82.0 

6. táblázat: A humán melanómás sejtvonalakkal folytatott kísérletekben felhasznált 

oligoszacharid heparin-származékok (116). A sorok az azonosított diszacharid-

komponenseket mutatják, az oszlopok a kísérletesen felhasznált oligoszacharidok 

lánchosszát reprezentálják (dp4-dp22). IdoA, iduronsav; GlcNAc, N-acetil-glukózamin; 

GlcNS, N-szulfatált glukózamin; 6S, 6-O-szulfát; 2S, 2-O-szulfát.  



 47 

 

3.3.4. P2X7-receptor agonista 

A P2X7 ligandja az ATP (Sigma), melyet tápfolyadékban oldva 180 µM-os 

koncentrációban alkalmaztunk 48 órán keresztül.  

 

3.3.5. Sejtproliferációs vizsgálat 

Tenyésztést követően PBS-es mosás után 0,02%-os EDTA segítségével 

egysejtszuszpenziót készítettünk, melyből 100 µl-t helyeztünk 5x10
4
 sejt/ml 

koncentrációban 96-kutas tenyésztőedénybe (Greiner), majd 37ºC-on, 5% CO2-tartalmú 

atmoszférán inkubáltunk 24 órán keresztül. A sejteket a fentebb leírt saját 

tápfolyadékukban 5% fötális borjúsavóval kiegészítve tenyésztettük. A 24 órás inkubációs 

periódust követően a sejteket 48 órán keresztül tettük ki a kezelőszer hatásának, szérum 

jelenlétében, illetve annak hiányában. Az inkubáció végén a proliferációra gyakorolt hatást 

MTT-assay segítségével elemeztük ki (147). Ennek során 20 μl 5 mg/ml-es thiazolyl blue 

tetrazolium bromide-os (MTT, Sigma) oldatot adtunk a tenyésztőedényekben lévő 

tápfolyadékokhoz, 4 órán keresztül 37 C-on inkubáltunk, ezután a médiumot eltávolítottuk, 

a kicsapódott tetrazolium kristályokat 100 μl 1:1 arányú DMSO (Sigma) és abszolút 

alkoholt tartalmazó oldattal oldottuk fel. Az abszorbanciát 570 nm-es hullámhosszon 

detektáltuk, ELISA Microplate Reader (BioRad, Hercules, CA) segítségével. 

Az 50%-os gátlási koncentrációkat (IC50) a Dose-Effect Analysis with 

Microcomputers (Elsevier-Biosoft, Cambridge, UK) software segítségével számítottuk ki. 

 

3.3.6. Transzfekció c-Met és P2X7 si-RNS-sel  

A használt c-Met és P2X7-ellenes si-RNS, illetve a Mock-transfekcióhoz használt 

kontroll RNS a Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA) terméke. A transzfekciót a 

Santa Cruz Biotechnology ajánlása alapján, az általuk gyártott médiumok és reagensek 

segítségével végeztük el. Hatkutas tenyésztőedénybe korábban fenntartott HT168-M1 

humán melanómasejteket helyeztünk, kutanként 2x10
5
 sejtet, melyet 2 ml antibiotikum-

mentes, 5% szérumot tartalmazó RPMI-ben inkubáltunk 24 órán keresztül, míg elértük a 

60% körüli konfluenciát. Az si-RNS-t tartalmazó keverék létrehozása során 



 48 

transzfekciónként 100 μl Transfekciós Médiumban oldottunk 6 μl si-RNS-t (A-oldat), 

valamint 6 μl Transfekciós Reagenst 100 μl Transfekciós Médiumban (B-oldat), a két 

keveréket pipettában mértük össze, melyet ezután 45 percig szobahőn inkubáltunk. A 

sejteket Transzfekciós Médiummal mostuk, majd 0,8 ml A- és B-oldatot is tartalmazó 

Transzfekciós Médiumot adtunk hozzá, miután a tenyésztőedényt óvatosan ráztuk. 16 órás 

37ºC-os, 5% CO2-tartalmú atmoszférán történő inkubációt követően a transzfektált sejtek 

proliferációs készségét a korábban leírt módon vizsgáltuk. 

A transzfekció hatásfokát c-Met esetén kvantitatív PCR-rel ellenőriztük. A 

transzfektált HT168-M1-sejtek RNS-tartalmát Trizol-reagens (Invitrogen) segítségével 

extraháltuk, a gyártó ajánlása szerint az Ambion DNAse kitjével tisztítottuk. A tisztított 

RNS-en reverz transzkripciót végeztünk, melyhez dezoxi-NTP-t (mindegyikből 0,5 mM-t), 

random primerből és 3 μM oligo dT-ből álló keveréket, RNasin ribonukleáz gátlót 

(Promega), reverz transzkripciós puffert és M-MLV Reverz Transcriptázt (Sigma) 

használtunk. Az RNS-oldatot 50 percig 37°C-on, majd 10 percig 85°C-on inkubáltuk. 

A cDNS minőségét és az RNS tisztaságát β-aktin housekeeping gén segítségével 

vizsgáltuk (primerek: 5’-GTG GGG CGC CCC AGG CAC CCA-3’ és 5’-CTC CTT AAT 

GTC ACG CAC GAT TTC-3’). Minden minta DNS-mentesnek bizonyult, melyek 

megfeleltek a további vizsgálatokhoz szükséges minőségnek. 

A c-Met amplifikáció esetén (primer: (Hs00179845_m1, Applied Biosystems, 

Foster City, CA) a kvantitatív valós idejű PCR-t a cDNS templátként való felhasználásával, 

TaqMan Universal PCR Master mix (Applied Biosystems) és TaqMan gén expressziós 

vizsgálat (Applied Biosystems) segítségével végeztük el, a gyártó használati utasítása 

alapján. A reakciósor a következőképpen történt: 50ºC 2 percig, 40 10 másodperces ciklus 

95ºC-on és 1 perc 60ºC-on az Applied Biosystems 7500 Real-time PCR rendszerében. 

Mintánként három párhuzamost használtunk, és mindegyik vizsgálat során desztillált víz 

szolgált kontrollként. Az endogén expresszió referenciája a β-aktin gén volt 

(Hs03023880_g1, Applied Biosystems). 

A transzfekció hatásfokát P2X7 esetén áramlási citométerrel ellenőriztük. 
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A transzfekciót a c-Met esetében Dobos Judittal közösen, a P2X7 esetében önállóan 

végeztem el. A transzfekció verifikációját c-Met si-RNS esetén kvantitatív PCR 

segítségével Keszthelyi Magdolna végezte el. 

 

3.3.7. Áramlási citométeres eljárás apoptózis (szub-G1 frakció) kimutatására 

Korábban fenntartott sejtkultúra sejtjeit 6-os tenyésztőedénybe (Greiner) helyeztük 

3x10
5
 sejt/kút koncentrációban, 5%-os savót tartalmazó saját médiumában, 24 órás 

inkubációs periódus után (37ºC, 5% CO2-os atmoszféra). Ezután a tenyésztőfolyadékot 

lecseréltük (5% savó), majd a sejteket 48 órán keresztül tettük ki különböző koncentrációjú 

kezelőszer hatásának. Ezután a felülúszóban lévő, valamint az edény aljáról 0,02%-os 

EDTA segítségével felszedett sejteket 2-szer 5 percig mostuk PBS-ben (centrifuga 800 

fordulat/perc-en), majd 70%-os etanollal fixáltunk (30 perc, 4ºC). Újabb 2x5 perces mosási 

periódust követően (centrifuga 2000 fordulat/perc) a sejteket propidium-jodidot és RNAse-t 

(CyStain PI Absolute T, Partec) tartalmazó folyadékban oldottuk fel, majd néhány órás 

szobahőn és sötétben való inkubációt követően a sejtek DNS-tartalmát áramlási 

citométerrel (CyFlow SL Green, Partec) detektáltuk. A szub-G1 frakcióban lévő sejteket 

tekintettük apoptózisban lévőnek (148, 149), ezek százalékos arányát FlowMax software 

(Partec) segítségével analizáltuk (10. ábra). 

 

10. ábra: Apoptózis kimutatása áramlási 

citométerrel. A sejtek DNS-ét propidium-

jodiddal festjük, a mért fluoreszcencia arányos 

lesz a DNS-tartalommal. Az események egy 

kiugrást képeznek a G1-fázisnak megfelelően. 

Az ez alatti eseményekben a DNS 

fragmentációt mutat, tehát ezek a sejtek adják 

az apoptotikus frakciót. A G1-fázis feletti 

eseményeket az S-és a G-fázisban lévő, illetve 

a poliploid sejtek adják. 
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A P2X7 apoptózisban betöltött szerepének vizsgálata során a sejteket 1 μM-os 

dózisban 2-metoxi-ösztradiol (2ME, Sigma) 48 órás hatásának tettük ki, melyről 

munkacsoportunk korábbi eredményei alapján tudtuk, hogy melanómasejtekben apoptózist 

indukál (150). 

Az SU11274-gyel történt apoptózis-indukciót Berta Judit segítségével végeztem el. 

 

3.3.8. Áramlási citométeres eljárás korai apoptózis kimutatására, FITC-Annexin V és 

propidium-jodid kettős jelöléssel 

A kettős FITC-Annexin V és a celluláris DNS propidium-jodid jelölését Vermes és 

munkatársai módszere szerint végeztük el (151). Korábban fenntartott sejtkultúra sejtjeit 6-

os tenyésztőedénybe (Greiner) helyeztük 3x10
5
 sejt/kút koncentrációban, 5%-os savót 

tartalmazó saját médiumában, 24 órás inkubációs periódus után (37ºC, 5% CO2-os 

atmoszféra). Ezután a tenyésztőfolyadékot lecseréltük (5% savó), majd a sejteket 48 órán 

keresztül tettük ki különböző koncentrációjú (1, 5 μM) SU11274 kezelőszer, illetve 

oldószer hatásának. A felülúszóban lévő, valamint az edény aljáról 0,02%-os EDTA 

segítségével felszedett sejteket 2-szer 5 percig mostuk PBS-ben (centrifuga 800 

fordulat/perc-en), ezt követően speciális kötőpufferben készítettünk egysejt-szuszpenziót 

(10 mM NaOH, pH 7.4, 140 mM NaCl, 2.5 mM CaCl). A FITC-jelölt Annexin V-öt 

(Alexis Biochemicals, Svájc) és a propidium-jodidot (Partec) 1 pg/ml, koncentrációban 

adtuk a sejtekhez, majd 15 perc szobahőn, sötétben történő inkubációt követően a 

FACSCalibur áramlási citométerrel (Becton Dickinson, Sunnyvale, CA) történő mérést 

Barna Gábor végezte el. 

 

3.3.9. A funkcionális vizsgálatainkban felhasznált antitestek 

A humán CD44 izotípusok jelölésére azid-mentes egér monoklonális antitesteket 

használtunk a CD44H (2C5 klón, IgG2a), CD44v3 (3G5 klón, IgG2b) és CD44v6 (2F10 

klón, IgG1) ellen (R&D Systems, Minneapolis, MN). Azid-mentesített nem-specifikus 

IgG2a, IgG2b and IgG1 (Sigma, St. Louis, MO) antitestek izotípus kontrollként szolgáltak. 

Mindegyik felsorolt antitestet 20 µg/ml koncentrációban alkalmaztuk.  
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3.3.10. Módosított Boyden-kamrás sejtmigrációs vizsgálat 

A sejtek migrációs készségét módosított Boyden-kamrával vizsgáltuk (11. ábra), 

mely módszert korábban Albini és munkatársai írtak le (152). A vizsgálathoz 96-kutas 

CXF8 edényt használtunk (8 µm pórusú polikarbonát filter, Neuroprobe Inc., Cabin John, 

MD) coat-olás nélkül. A tenyésztett sejteket 0,02% EDTA segítségével szedtük fel, kétszer 

mostuk szérummentes médiummal (centrifuga: 800 fordulat/perc, szobahőmérséklet), és a 

sejteket 10
6
 sejt/ml koncentrációban oldottuk 0,1% BSA-t tartalmazó saját médiumban. A 

sejtek kezelése során kétféle módszert használtunk: 

a) Amikor előkezelést alkalmaztunk, a sejteket már korábban, a tenyésztés során tettük 

ki a különböző koncentrációjú kezelőanyagok hatásának (48 óra, 37ºC, 5% CO2). 

Ekkor a kezelőszer a migráció során már nem volt jelen.  

b) Szimultán kezelés esetén a kezelőszerek megfelelő koncentrációját a 0,1%-os BSA-

ban lévő sejtszuszpenzió tartalmazta, ilyenkor a kezelőszer a migráció teljes ideje 

alatt a sejtek mellett volt. Ebben az esetben a migrációval párhuzamosan mindig 

vizsgáltuk a sejtek túlélési készségét, mellyel sikerült differenciálni a kezelőszer 

antimigrációs és sejtpusztító készségét. Az Eredmények fejezetben csak azokra az 

esetekre térek ki, amikor valódi migrációgátlást tapasztaltunk.  

 

 

11. ábra: HT-1080 fibrosarcoma sejt migrációja Boyden-kamrában (Paku Sándor 

anyagából). A sejt keresztülvándorol a 10 µm vastag filter 8 µm-es pórusain, hogy elérje a 

kemoattraktánsként használt fibronectint. 
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Az így kapott sejtszuszpenzió 20 µl-ét
 
a membrán (Neuroprobe) tetejére helyeztük, 

és az alsó kompartmentet
 
30 µl 100 µg/ml-os fibronektinnel (Sigma) töltöttük ki. Ezután 

újabb inkubációs periódus következett (6 óra, 37ºC, 5% CO2), melynek végeztével a 

migrációs kamra tetején lévő (nem migrált) sejteket mechanikusan eltávolítottuk, a 

membrán alsó felén maradt (migrált) sejteket tömény metanollal fixáltuk, majd 

toluidinkékkel festettük. A látóterenkénti sejtszámot fénymikroszkóp segítségével 

vizsgáltuk. 

A sejtinváziót hasonló elven, Neuroprobe 48-Well Micro kemotaxis kamra 

segítségével vizsgáltuk. A vizsgálathoz alkalmazott 8 µm pórusú polikarbonát membránt 

(Nucleopore-Whatman, Lawrence, KS) előzőleg extracelluláris mátrix 1 mg/ml 

koncentrációjú kivonatával vontuk be (Sigma) 20 percen keresztül, 37ºC-on. A 24 órás, 

37ºC-on történő inkubáció során felső kamrában (50 µl) lévő sejteknek először meg kell 

emészteni a matrigélt ahhoz, hogy a filteren keresztül elérjék a kemoattraktánst, a 100 

µg/ml-os fibronektint (27 µl). A vizsgálat végén membránt a bevonás nélküli módszerrel 

megegyezően preparáljuk és értékeljük. 

 

3.3.11. Protein foszfatáz vizsgálat 

A protein foszfatáz 1 katalitikus alegységét (PP1c) nyúl harántcsíkolt izomból 

állítottuk elő, a protein foszfatáz 2A katalitikus alegységétől (PP2Ac) heparin-szefaróz 

kromatográfia segítségével választottuk el (153), és Mono Q oszlopon végeztünk tisztítást. 

A foszfatáz aktivitást 2 µM 
32

P-jelölt miozin könnyűláncon vizsgáltuk (
32

P-MLC20), 

melyet pulyka zúzógyomorból állítottunk elő. Az enzimet a heparin-származékokkal 5 

percig inkubáltuk, 10 µg/ml koncentrációban, ezután a reakciót szubsztrát hozzáadásával 

indítottuk el. 10 perces inkubációt követően a reakciót 200 μl 100% TCA és 200 μl 6 

mg/ml-os BSA segítségével állítottuk le. Centrifugálással összegyűjtöttük a kicsapódott 

fehérjéket, és a felülúszóból felszabaduló 
32

P-izotóp mennyiségét szcintillációs számlálóval 

határoztuk meg (Perkin Elmer, Waltham, MA). A kezeletlen kontroll foszfatáz aktivitását 

100%-nak vettük.  

A foszfatáz aktivitás vizsgálatát Erdődi Ferenc és Kiss Andrea végezte el. 
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3.4. Állatkísérletes xenograft modellek 

3.4.1 Állatkísérletes tüdőkolonizációs xenograft modell 

Kísérletünkben 2–3 hónapos nőstény BALB/c SCID egereket használtunk. Az 

immunhiányos SCID-egereket speciális pathogen-mentes kolóniákban neveltük, a kísérlet 

menete során minden tenyésztődoboz maximálisan 10 állatot tartalmazott. Korábban 

fenntartott humán melanóma HT168-M1 sejteket a tenyésztőedényből 0,02% EDTA 

felhasználásával szedtük fel, és Medium 199 (Sigma) tenyésztő folyadékos mosás után 

egysejtszuszpenziót készítettünk. 10
6
 tumorsejtet oltottunk az állatok farokvénájába, egy 

állat 200 µl szuszpenziót kapott. Egy nappal a tumorsejtek oltása előtt, a tumoroltás, 

valamint az azt következő napon az állatokat intraperitoneálisan kezeltük a heparin-

származékok megfelelő dózisával, a negatív kontroll-csoportot fiziológiás sóoldattal (100 

µl/állat). Az állatok állapotát hét héten keresztül követtük, testtömegüket folyamatosan 

monitoroztuk, majd a tumoroltást követő 50. napon Nembutal (Serva, Heidelberg, 

Germany) segítségével túlaltattunk. A feldolgozás során eltávolítottuk a tüdőket, 

megmértük a tömegüket, majd 10%-os formalinnal való fixálási periódust követően 

sztereomikroszkóp alatt számoltuk le az ezekben kialakult tumoráttéteket. 

  

3.4.2. Állatkísérletes lép-máj xenograft modell 

Korábban fenntartott humán melanóma HT168-M1 és a WM983 sejtek 

szuszpenzióját az egerek lépébe oltottuk, minden állat 10
6
 sejtet kapott. Minden vizsgálati 

csoport 10 hím állatot tartalmazott. Az állatokat intraperitoneálisan naponta, 3 héten 

keresztül kezeltük a hatóanyag megfelelő koncentrációival (100 µl/állat), a kezelést 20 

nappal a tumorsejtek lépbe történő oltását követően kezdtük. A kísérlet során végig 

követtük az állatok súlyváltozását, melynek csökkenése soha nem haladta meg a 20%-ot. A 

41. napon az állatokat Nembutallal túlaltattuk. A feldolgozás során eltávolítottuk az állatok 

lépét és máját, megmértük a primer léptumorok, illetve az áttétes májak súlyát. Az állatok 

eltávolított máját 10%-os formalinnal fixáltuk, majd néhány nap fixálási periódust követően 

a májkolóniákat sztereomikroszkóp segítségével számoltuk meg; a kezelőszerrel kezelt 

csoport eredményeit a kizárólag oldószert kapó kontroll-csoporthoz viszonyítottuk.  
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3.4.3. A minták szövettani feldolgozása 

Az eltávolított és fixált szövetmintákat emelkedő alkoholsorban dehidráltuk, 

xilénnel infiltráltuk, és paraffinba ágyaztuk. A szövettani metszeteket Harris-féle 

hematoxylin-eosinnal festettük (10:1, v:v, 1% végkoncentráció), majd lefedtük. A 

metszeteket fénymikroszkóp segítségével értékeltük ki. 

A fixált minták feldolgozását Parragné Derecskei Katalin és Sinka Andrásné 

végezte el. A tüdőkolóniákról készült mikroszkópos felvételek Kónya Miklós munkáját 

dícsérik. 

 

3.4.4. Etikai engedély 

Az állatkísérletek az Országos Onkológiai Intézet Állatgondozói és Állatkísérleti 

Bizottságának engedélyével, valamint az MTA Állatkísérleti Tudományos Bizottságának 

ajánlásának betartásával történtek (154). 

 

3.5. Statisztikai vizsgálat 

A normalitás ellenőrzésére Shapiro-Wilks próbát használtunk. Normál eloszlás 

esetén két csoport közötti statisztikai különbség kimutatására Student-féle t-próbát, több 

csoport közötti statisztikai különbség kimutatására ANOVÁ-t használtunk, melyet post hoc 

Scheffé-teszttel egészítettünk ki. Az állatkísérletek kiértékelésénél nem-paraméteres 

teszteket alkalmaztunk: két vizsgálati csoport esetén Mann-Whitney, több csoport esetén 

Kruskal-Wallis-tesztet használtunk. Statisztikailag szignifikáns különbségnek azokat az 

eseteket tüntettük fel, ahol p<0,05. A statisztikai elemzéseket Statistica 7.0 software-rel 

végeztük el (StatSoft, USA, Tulsa, OK). 
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4. EREDMÉNYEK 

 

4.1. Oligoszacharid heparin-származékok hatása humán melanómasejtekre 

Munkacsoportunk korábbi állatkísérletes xenograft modelljében az LMWH gátolta a 

nagy metasztatikus készséggel rendelkező melanómasejtel tüdőkolonizációját (114). Jelen 

vizsgálataink segítségével azt tanulmányoztuk, hogy a heparin rövid láncú (4-22) 

oligoszacharid fragmensei rendelkeznek-e hasonló biológiai hatással. 

 

4.1.1. Heparin-oligoszacharidok hatása humán melanómasejtek proliferációjára 

HT168-M1 sejteket heparinból előállított 4-22 egységből álló oligoszacharidokkal 

kezeltünk (dp4-dp22), a kapott hatást LMWH-val hasonlítottuk össze. 10 µg/ml-es 

koncentrációban a vizsgált oligoszacharidok közül a melanómás sejtkultúrára csak a dp18-

nak volt szignifikáns proliferációgátló hatása, a kezeletlen kontrollhoz képest 30%-os 

csökkenést okozott (12. ábra). 

12. ábra: Heparin-származékok 48 órás in vitro hatása HT168-M1 sejtek 

proliferációjára. Az egyetlen proliferációgátló oligoszacharid a dp18 volt. (Az adatok 

jelentése: átlag±SD, minden esetben 6 párhuzamost használtunk, a kezeletlen kontrollhoz 

képest mért százalékokat tűntettük fel. *: p<0.05, ANOVA, post hoc Scheffé-teszt.) 
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4.1.2. Heparin-oligoszacharidok migrációgátló hatása humán melanómasejteken 

Az oligoszacharidok a sejtmigrációra gyakorolt hatásának kimutatására módosított 

Boyden-kamrát alkalmaztunk. Összehasonlítva a kezeletlen kontroll csoporttal, a HT168-

M1 melanómasejtek fibronektin kemoattraktáns melletti 6 órás kemotaktikus migrációját a 

dp8 és dp22 kivételével minden szimultán használt oligoszacharid szignifikáns mértékben 

gátolta (p<0.05). A migrált sejtek száma a kontroll 40–60%-ára esett vissza, amely 

tartomány megegyezett az LMWH hatásfokával. Ezek alapján a dp4, a dp12 és a dp14 volt 

a leghatásosabb oligoszacharid (13. ábra). 

13. ábra: Heparin-származékok hatása HT168-M1 sejtek in vitro migrációjára. A dp8-at 

és dp22-t kivéve minden oligoszacharid heparin-származék migrációgátló aktivitást 

mutatott. (Az adatok jelentése: átlag±SD, minden esetben 6 párhuzamost használtunk, a 

kezeletlen kontrollhoz képest mért százalékokat tűntettük fel. *: p<0.05, ANOVA-teszt.) 

 

4.1.3. CD44-ellenes antitestek és oligoszacharid heparin-származékok hatása humán 

melanómasejtek migrációjára és inváziójára 

Mivel munkacsoportunk korábbi munkájában kimutatta, hogy a human 

melanómasejtek, köztük a HT168-M1, mind mRNS-, mind proteinszinten expresszálják a 

CD44v3-at, valamint a CD44H-t és CD44v6-ot (118), ezért érdeklődésünk a CD44-
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variánsok migrációban betöltött funkciója felé fordult. A HT168-M1 sejteket módosított 

Boyden-kamrás teszt során anti-CD44H-, anti-CD44v3- és anti-CD44v6-antitestek 

hatásának tettük ki. Eredményeink szerint, míg a CD44v3-ellenes antitest szignifikáns 

mértékben stimulálta a human melanómasejtek migrációját, addig a CD44H-ellenes és a 

CD44v6-ellenes antitest hatástalannak bizonyult (14. ábra). Ezenfelül a migrációgátló dp4 

dp18 heparin-származékok segítségével alapszintre csökkentettük a CD44v3-stimulált 

sejtek migrációs készségét. A melanómasejtek migrációkészségét nem befolyásoló dp8 a 

CD44v3-indukált sejtvándorlásra sem volt hatással. 

14. ábra: Heparin-származékok hatása HT168-M1 sejtek anti-CD44v3-indukált in vitro 

migrációjára. A CD44-ellenes antitesteket 20 µg/ml, a heparin-származékokat 10 µg/ml-es 

koncentrációban használtuk. Az izotípus-kezelt kontrollhoz képest (100%) a CD44v3-

ellenes antitest indukálja a melanómasejtek migrációját, a migrációgátló heparin-eredetű 

oligoszacharidok (dp4 és dp18) a stimulált sejtek migrációs készségét alapszintre 

csökkentették, míg a dp8-nak ebben az aspektusban sem volt hatása. (Az adatok jelentése: 

átlag±SD, minden esetben 6 párhuzamost használtunk, a kezeletlen kontrollhoz képest mért 

százalékokat tűntettük fel. *: p<0,05 a kontrollhoz képest; **: p<0,05 a kontrollhoz képest, 

de nincs szignifikáns eltérés a CD44v3-indukált csoporthoz képest; ANOVA-teszt.) 
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Az ECM-szuszpenzióval bevont membrán használata segítségével vizsgáltuk a 

melanómasejtek inváziós készségét. Ennek során a migrációt megelőzően a sejt kénytelen 

megemészteni az ECM-et. A vizsgálat a bevonat nélküli vándorláshoz képest hasonló 

eredményt hozott: a CD44v3-ellenes antitest az izotípus kontroll 160%-ára fokozta a sejtek 

invázióját, míg a dp4 oligoszacharid inváziógátló hatása a kontroll 60%-a volt, ennek értéke 

a migrációs vizsgálatnál tapasztalt tartományban található. A dp4-et anti-CD44v3-mal 

kombinálva az invázió mértéke a kontroll szintjével megegyezett, ami az egyedüli anti-

CD44v3-kezeléshez képest szignifikáns csökkenést jelent (15. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ábra: Heparin-származékok hatása HT168-M1 sejtek anti-CD44v3-indukált in vitro 

inváziójára. A CD44v3-ellenes antitestet 20 µg/ml, a dp4-et 10 µg/ml-es koncentrációban 

használtuk. ECM-mel bevont membrán esetén a humán melanómasejtek invázióját a 

CD44v3-ellenes antitest a migrációhoz hasonlóan fokozta, míg a dp4 csökkentette; a két 

szer együttes alkalmazása az indukciós hatást megszűntette, az invázió mértéke az izotípus-

kontroll sejtekhez hasonló volt. (Az adatok jelentése: átlag±SD, minden esetben 6 

párhuzamost használtunk, a kezeletlen kontrollhoz képest mért százalékokat tűntettük fel. 

*: p<0,05 a kontrollhoz képest; **: p<0,05 a CD44v3-indukált sejtekhez, és a kontrollhoz 

képest; ANOVA kiegészítve post hoc Scheffé-teszttel) 

* 

** 
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4.1.4. Heparin-származékok hatása a foszfatázokra 

Ismert, hogy a PP1c-alegység gátlásán keresztül a heparin befolyásolja a miozin 

könnyűlánc foszfatáz aktivitását, ezért munkánk során vizsgáltuk a heparin-eredetű 

oligoszacharidok a PP1c katalitikus funkciójára gyakorolt potenciális hatását. Erdődi 

Ferenccel és Kiss Andreával kollaborációban végzett vizsgálat során szubsztrátként 
32

P-

MLC20-at alkalmaztak (153). Eredményeik szerint a felhasznált oligoszacharidok 

szignifikáns mértékben gátolták a PP1c katalitikus aktivitását. Ez a gátlás nem mutatott 

összefüggést a vizsgált oligoszacharidok hosszával (7. táblázat). 

 

 Átlag ± SD 

Kontroll PP1c 100.00 ± 4.75 

PP1c+heparin 22.28 ± 1.76 

PP1c+LMWH 22.69 ± 0.14 

PP1c+dp4 21.29 ± 0.13 

PP1c+dp12 20.35 ± 0.23 

PP1c+dp14 18.21 ± 1.12 

PP1c+dp18 20.00 ± 0.03 

PP1c+dp22 20.29 ± 1.18 

 

7. táblázat: Heparin-származékok hatása PP1c foszfatáz aktivitására. (Az adatok 

jelentése: átlag±SD, melyek a csak szubsztrátot tartalmazó kontroll PP1c aktivitásának %-

ában vannak kifejezve.) Hasonlóan a heparinhoz és az LMWH-hoz, minden vizsgált 

oligoszacharid heparin-származék csökkentette a PP1c foszfatáz aktivitását. 

 

4.1.5. Oligoszacharid heparin-származékok hatása humán melanómasejtek 

tüdőkolonizációjára 

Korábban publikált HT168-M1 humán melanóma sejtvonallal (114) és nem 

publikált B16a egér melanóma sejtvonallal végzett állatkísérleteinkben az LMWH 

kolonizációgátló hatást mutatott: 200 IU/kg dózisban alkalmazott LMWH-kezelés gátolta a 

HT168-M1 (114) és a B16a melanómasejtek tüdőkolonizációját (kontroll vs. LMWH: 
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95,2±14,81 vs. 38±7,17, p=0,004, átlag±SEM, Mann-Whitney teszt, n=10). Az LMWH in 

vivo kolonizációgátló hatása felvetette a rövidebb heparin-származékok hasonló 

aktivitásának lehetőségét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ábra: A dp4 és dp8 oligoszacharid heparin-származékok gátolták HT168-M1 sejtek 

tüdőkolonizációját. Az egereket intraperitoneálisan oligoszacharidokkal kezeltük a 0., az 1. 

és a 2. napon (dp4: 640 μg/tskg; dp18 and dp22: 1.4 mg/tskg). Az 1. napon egymillió 

tumorsejtet oltottunk az állatok farokvénájába, a tüdőben kialakuló tumorkolónákat az 50. 

napon számoltuk meg. (a) Tumorkolóniák tüdőben (fehér nyilak). (b) A tumorkolóniák 

száma (átlag±SD, n=10, *p<0.05, Kruskal-Wallis teszt + post hoc). 
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A HT168-M1 sejtekkel kapott in vitro eredményeink alapján in vivo kísérlet 

céljából három oligoszacharidot választottunk ki, melyeket tüdő kolonizációs 

állatkísérletben vizsgáltunk. Az in vitro eredmények szerint a dp4 gátolta a migrációt, 

azonban nem volt hatása a proliferációra; a dp18 mind a proliferációt, mind a migrációt 

csökkentette; míg a dp22 mindkét tanulmányozott funkciót illetően hatástalannak bizonyult. 

A vizsgálatban résztvevő egereket peritonálisan kezeltük oligoszacharidokkal (dp4: 640 

μg/kg; dp18 and dp22: 1.4 mg/kg) a kísérlet 0., 1. és 2. napján. A kísérlet 1. napján az 

altatásban lévő egerek farokvénájába oltottuk a tumorsejeket. Az 50. napon a kísérletet 

termináltuk, a formalinfixált tüdőkben megszámoltuk a kialakult tumorkolóniákat (16a. 

ábra). Eszerint mindkét in vitro anti-migrációs aktivitással rendelkező oligoszacharid (dp4 

és dp18) csökkentette a tüdőkolóniák mennyiségét: a kapott gátlás körülbelül egyharmada 

volt a kontrollcsoportnak (p<0.05), míg a dp22 ebből a szempontból hatástalannak 

bizonyult (16b. ábra). 

A tüdőkolóniákból készült szövettani metszeteket (17. ábra) fénymikroszkóp 

segítségével vizsgáltunk meg. A szövettani képet elemezve, a dp18 oligoszacharid 

szignifikáns mértékben (p<0,05) csökkentette a melanómás kolóniák mikroszkópos méretét 

(a kolóniaátmérő kontrollban 1,06 ± 0,08 mm; dp8-kezelt csoportban 0,62 ± 0,08 mm volt; 

átlag ± SEM), ami összhangban van a dp8 in vitro tapasztalt proliferációgátló hatásával. A 

dp4 és a dp22 nem befolyásolta szignifikáns mértékben a tumorkolóniák méretét 

(kolóniaátmérő dp4 esetén 1,08 ± 0,09 mm; dp22 esetén 1,06 ± 0,08 mm, átlag ± SEM; 

Kruskal-Wallis teszt, post hoc analízissel kiegészítve). A kezelés hatására a tumorkolóniák 

szöveti szerkezetében nem tapasztaltunk változást (17. ábra). 
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17. ábra: Oligoszacharid heparin-származékok hatása HT168-M1 tüdőkoloniáinak 

szöveti szerkezetére (Hematoxilin-eozin festés). A) Kontroll csoport: az anaplasztikus 

tumor számos osztódó alakot tartalmaz. B) Dp4 oligoszachariddal kezelt tumor-kolónia: a 

kontrollhoz képest nincs szerkezeti változás. C) Dp18-kezelt melanómasejtekból álló 

tüdőkolónia: a kontrollal összehasonlítva szembetűnő a sejtcsoportok kisebb mérete, a 

stróma, a nekrózis és a vérzés hiánya. D) Dp22-kezelt kolónia, mely nem mutat szövettani 

különbséget a kontrollhoz képest. 200x-os nagyítás. 

 

4.2. A c-Met tirozin-kináz jelpálya szerepe humán melanómasejtek szabályozásában 

Humán melanómás szövetminták esetében már számos genomiális és patológiai 

vizsgálat leírta a c-Met fokozott expresszióját mRNS- és proteinszinten (123-125). Emiatt 

feltételeztük, hogy a c-Met potenciális célpont lehet a malignus melanóma kezelésében. 

RT-PCR segítségével munkatársaink mutatták ki, hogy humán melanómavonalaink a vad 

típúsú c-Met gént expresszálják. 

A B 

D C 
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4.2.1. Humán melanómás sejtvonalak aktív c-Met fehérjét expresszálnak  

 

 

18. ábra: A c-Met fehérje expressziója HT168-M1 humán melanómasejtekben. A c-Met 

protein részeinek immunfluoreszcens kimutatása: a humán melanómasejtek expresszálják a 

molekula a) intracelluláris (zöld), és b) extracelluláris doménjét (zöld). c) Foszfospecifikus, 

tirozin-kináz domén ellenes antitesttel az adhéziós plakkokban konstitutívan aktív foszfo-c-

Met látható (zöld, nyilak). A sejtmagokat mindhárom esetben propídium-jodiddal jelöltük 

(piros).  
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Fixált és permeabilizált sejteket a c-Met receptor extracelluláris, illetve 

intracelluláris régiója elleni antitesttel jelöltünk, a pozitív sejtek arányát áramlási citométer 

segítségével értékeltük ki. Minden tanulmányozott humán melanómasejt mind az extra-, 

mind az intracelluláris doménjét illetően pozitívnak bizonyult (a pozitív események 

tartománya 21.5 és 51.6% között volt). Hasonló eredményre jutottunk immunfluoreszcens 

mikroszkópos módszer segítségével: a melanómasejtek a teljes c-Met proteint expresszálták 

(18a-b ábra).  

Ezenfelül 24 órás savómentes körülmények között tartott sejteken a 

foszfospecifikus antitesttel való jelölés (Tyr
1230/1234/1235

) bebizonyította, hogy a c-Met 

fehérje HGF-stimuláció nélkül is konstitutív foszforilációt mutat, az aktív receptor pedig a 

sejtek adhéziós plakkjában látható (18c ábra). 

 

4.2.2. SU11274 és c-Met ellenes si-RNS hatása humán melanómasejtek in vitro 

proliferációjára  

Az SU11274 TK-gátló szignifikáns mértékben csökkentette humán 

melanómasejtek in vitro proliferációs készségét mind szérumos (FCS+), mind 

szérummentes (FCS-) környezetben, a kalkulált IC50 értékek 2,20-3,08, illetve 0,50-2,01 

µM-os tartományban helyezkedtek el (8. táblázat).  

 

 FCS+ FCS- 

A431 1.675 1.455 

HT168-M1 2.204 0.811 

HT199 2.429 1.552 

WM983B 2.51 0.498 

M24met 3.078 2.006 

8. táblázat: Az SU11274 50%-os gátlási hatást kiváltó dózisai (IC50, µM) humán 

melanómasejtek in vitro proliferációja esetén. A c-Met TK-gátló kezelés szérumos (FCS+) 

és szérummentes (FCS-) körülmények között is hasonlóan eredményes volt a melanómás 

sejtvonalak szaporodását illetően, mint a kontrollként felhasznált A431 humán laphámrák-

sejtek esetén. 
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c-Met si-RNS

A c-Met-specifikus si-RNS-sel történt transzfekció (19. ábra) hatásfokát 

munkatársunk RT-PCR segítségével ellenőrizte, melyből jól látható, hogy a mock-

transzfektált kontroll sejtekhez képest a c-Met si-RNS-transzfektált sejtekben 41±2,05 

százalékra csökkent az expresszió p<0.01). Összehasonlítva a mock-transzfektált 

csoporttal, a c-Met gátlása lecsökkentette a sejtek proliferációs készségét (74,16±5,83%, 

p<0.01).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ábra: c-Met-specifikus si-RNS hatása HT168-M1 humán melanómasejtek c-Met 

expressziójára (kvantitatív PCR) és proliferációjára (MTT). A transzfekció sikeresen 

gátolta a c-Met expresszióját (41±2,05% a MOCK-transzfektált kontrollhoz képest, n=3), 

melynek biológiai hatása a proliferációs készség csökkenésében (74,16±5,83%, n=5) 

nyilvánult meg (átlag±SD, *: p<0,01, t-teszt). 

 

* 

* 
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4.2.3. SU11274 gátolja a c-Met protein foszforilációját HT168-M1 melanómasejtekben 

Áramlási citométeres eljárással kimutattuk, hogy a tanulmányozott melanómás 

vonalaink közül a magas metasztatikus készséget mutató, májspecifikus HT168-M1 sejtek 

expresszálták a c-Met fehérjét a legmagasabb mértékben (51,6±3,9%). HT168-M1 sejtek 

SU11274 5 μM-os koncentrációjával való kezelése a kontroll csoporthoz képest 

szignifikáns mértékben (p<0.05) csökkentette a c-Met fehérje foszforilációs státuszát (az 

átlagos fluoreszcens intenzitás a kezelt csoportban 6,21±1,27%, a kontrollban 12,25±3,56% 

volt). Az áramlásos sejtmérés során foszfospecifikus antitestet használtunk (p-

Tyr
1230/1234/1235

). Hasonló eredményt hoztak immunhisztokémiai vizsgálataink is, miszerint 

az adheziós plakkokban SU11274-kezelésre csökkent a c-Met foszforilációját (20. ábra). A 

Western-blot bebizonyította, hogy ez a gátló hatás idő- és koncentrációfüggő (21. ábra). 

 

20. ábra: Az SU11274 gátolta a c-Met fehérje aktivitását HT168-M1 humán 

melanómasejtekben. A c-Met-specifikus kismolekulasúlyú TK-gátló kezelés (b) 

szignifikáns mértékben csökkentette az adhéziós plakkokban látható foszforilációt a 

kezeletlen kontroll sejtekhez (a) képest. A sejtmagokat propidium jodiddal jelöltük (piros). 

Nyilak: az aktív foszfo-c-Met (zöld). 
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21. ábra: Az SU11274 c-Met aktiválást gátló hatása idő- és koncentrációfüggő. Western-

blottal kimutattuk, hogy a kezelési idő (a), illetve a koncentráció (a) emelésével az 

SU11274 gátló hatása fokozható. 

 

4.2.4. SU11274 hatása HT168-M1 humán melanómasejtek in vitro apoptózisára  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. ábra: Az SU11274 HT168-M1 humán melanóma sejtvonal apoptózisára. 48 órás 

SU11274-kezelés mind 5% szérum mellett (FCS+), mind szérummentes körülmények 

között (FCS-) fokozta HT168-M1-sejtek in vitro apoptózisát. (Az adatok jelentése: átlag  

SD; n=3; *: p<0,05.) 

 

a) b) 

* 

* * 
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Áramlási citométeres eljárással HT168-M1 sejtek esetén mértük a 48 órás 

SU11274-kezelés hatására kialakuló szub-G1 populáció aranyát, melynek segítségével 

következtetni lehetett a kezelés apoptózis-indukciós hatására. Eredményeink szerint az 

SU11274 mind szérummentes, mind szérumos körülmények között szignifikáns apoptózis 

indukciót okozott. Az apoptózist a proliferációs vizsgálatok során mért IC50 

nagyságrendjével megegyező dózisban lehetett kiváltani (22. ábra). 

 

 

23. ábra: SU11274 HT168-M1 humán melanóma sejteken való apoptózis-indukciós 

hatásának kimutatatása annexin V-FITC és propidium-jodidos kettős jelölés segítségével 

(5% szérum mellett). A 48 órás SU11274-kezelés fő következménye a korai apoptotikus 

frakció (annexin V+/PI-) koncentrációfüggő emelkedése volt. A dózis emelésével a 

nekrotikus/kései apoptózisban lévő populáció aránya is nő. (n=3.) 

 

FITC-annexin V és propidium jodidos kettős jelöléssel, valamint áramlásos 

sejtméréssel is elemeztük az SU11274-kezelés 48 órás apoptózis-indukciós hatását. A 

vizsgálathoz HT168-M1 humán melanóma sejtvonalat használtunk, a kezelést szérum 

mellett és szérummentes körülmények között is elvégeztük. Szérum mellett (23. ábra) az 

oldószer-kezelt sejtek 82,1±0,1%-a volt kettős negatív, 2,5±0,1% volt annexin V-pozitív és 

PI-negatív, 1,7±0,4% volt mindkét jelöléssel pozitív. Ugyanilyen körülmények között 1 μM 

SU11274 kezelőszer hatására a sejtek 14,5±3,1% maradt kettős negatív, 59,8±0,1%-ra 

emelkedett az annexin V+/PI- sejtek aránya, míg annexin V+/PI+ volt a sejtek 14±0,8%-a. 

5 μM SU11274-gyel való kezelés 0,6±0,04% kettős negatív eseményt eredményezett, 
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68,1±5% volt annexin V+/PI-, míg a sejtek 24,2±4,6% lett annexin V+/PI+. Ez azt 

jelentette, hogy az SU11274 fő hatása az apotózis indukciója volt (annexin V+/PI- sejtek), 

azonban a dózis emelésével fokozatosan nő a kettős pozitív nekrotikus, vagy kései 

apoptózisban lévő sejtek aránya. 

Szérummentes körülmények között, melyet a sejtek kevésbé tolerálnak, a 

szérumoshoz képest alacsonyabb volt a bazális kettős negatív sejtek aránya (59,3±2,1%), 

14,9±0,1% volt annexin V+/PI-, 18,6±3,2% volt kettős pozitív. 1 μM SU11274-gyel való 

kezelés következtében a sejtek 10,1±3,7%-a volt kettős negatív, 51,2±1,8% volt annexin 

V+/PI- és 23,7±0,3% annexin V+/PI+, míg a kezelőszer 5 μM-os dózisa 14,9±8,7% kettős 

negatív, 42,1±6,5% annexin V+/PI- és 31,9±11,1% annexin V+/PI+ sejtet eredményezett. 

A sejtek kevésbé tolerábilis körülményével magyarázható, hogy a magasabb koncentráció 

hatása az apoptózis mellett a nekrotikus/kései apoptotikus sejtek emelkedésében nyilvánult 

meg. 

 

4.2.5. SU11274 hatása HT168-M1 sejtek in vitro migrációjára  

6 órás módosított Boyden-kamrás migrációs vizsgálat során (kemoattraktánsként 

fibronektin szolgált) a szimultán használt c-Met specifikus SU11274 TKI szignifikáns 

mértékben csökkentette a humán melanómasejtek migrációs készségét. Összehasonlítva az 

oldószer-kezelt kontroll csoporttal, 1 μM-ban alkalmazva az SU11274-et 10 %-os gátlást 

detektáltunk, míg 10 μM körülbelül 70%-kal gátolta a migrációt (24. ábra). A vizsgálattal 

párhuzamosan monitoroztuk a túlélésben a 6 órás kezelés hatására történő változásokat, 

azonban szignifikáns eltérést nem kaptunk. Ennek eredményeképp kijelenthetjük, hogy az 

SU11274 által elért hatás valódi migrációgátlásnak tekinthető. 
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24. ábra: Az SU11274 szimultán alkalmazott kezelés hatása HT168-M1 humán 

melanómasejtek migrációjára. Szimultán alkalmazott 6 órás SU11274-kezelés gátolta 

HT168-M1 sejtek in vitro migrációját Boyden-kamrában (átlag±SD, n=6; *p<0,05, 

**p<0,01, ANOVA kiegészítve post hoc Scheffé-teszttel). 

 

4.2.6. SU11274 gátolta HT168-M1 xenograft intrasplenicus növekedését és 

májkolonizációját  

SCID-egérben vizsgáltuk az SU11274 in vivo hatását HT168-M1 humán 

melanómasejtek májkolonizációjára. 20 nappal a HT168-M1 sejtek (10
6
 sejt/állat) 

intrasplenikus inokulációját követően kezdtük az egerek az SU11274 0.5 mg/kg-os dózisú 

kezelését intraperitoneálisan. A napi rendszerességgel adott kezelés három hétig tartott. 

Feldolgozás után a májkolóniákat sztereomikroszkóp segítségével számoltuk: az SU11274-

kezelés szignifikáns mértékben csökkentette (p<0.05) mind a primer léptumor növekedését, 

mind a HT168-M1 sejtek hepatikus kolonizációját (25a-b ábra).  

* 

** 
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25. ábra: SU11274 hatása HT168-M1 humán melanoma sejtek in vivo növekedésére és 

kolonizáció képzésére. Egymillió melanómasejtet oltottunk SCID-egerek lépébe. Az oltást 

követő 20. napon SU11274 0.5 mg/kg-os dózisú intrapertineális kezelését kezdtük, 

naponta, három héten keresztül. Az állatok terminációját követően kiértékeltük a primer 

tumor tömegét, és a májkolóniák számát (a, nyilak). Az SU11274-kezelés szignifikáns 

mértékben csökkentette mind a primer léptumor növekedését, mind a májban történő 

kolóniaképződés (b). (Átlag SEM, n=10; *p<0.05, Mann-Whitney U-teszt.) 

 

4.3. Az EGFR-jelpálya szerepe humán melanómasejtek szabályozásában 

A c-Met-tel ellentétben a korábban publikált, malignus melanómát tanulmányozó 

vizsgálatok a EGFR expresszióját és esetleges biológiai funkcióját illetően ellentmondásos 

a) 

b) 

* 

* 
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következtetésekre jutottak (128-132). Ahhoz, hogy a malignus melanómát célzottan 

gátolhassuk EGFR-TKI-kezelés segítségével, ki kellett mutatni, hogy a humán 

melanómasejtek milyen formában expresszálják a receptort. 

 

4.3.1. Az EGF-receptor fehérjeszintű kimutatása humán melanómasejtekben  

Munkacsoportunk korábbi molekulárbiológiai elemzéseire alapozott fehérjeszintű 

vizsgálataink során az EGF-receptor jelenlétét fixált sejteken, áramlási citométer 

segítségével vizsgáltuk (26. ábra). A külső régió elleni antitest a vad típusú receptort 

expresszáló M24met sejtvonal kivételével, minden esetben negatívnak bizonyult. 

Permeabilizált sejteken az intracelluláris domén elleni antitest a vizsgált vonalak esetén a 

sejtek 50-85 százalékát jelölte (27. ábra). 

 

 

26. ábra: HT168-M1 humán melanómasejtek EGFR-expresziójának vizsgálata áramlási 

citométerrel. A bemutatott HT168-M1 melanómasejtek az EGFR extracelluláris régiója 

elleni antitest (bal oldali ábra) nem adott értékelhető pozitivitást (RN2), azonban az 

intracelluláris régió elleni antitesttel (jobb oldali ábra) történő vizsgálat 79%-os pozitivitást 

igazolt. (RN1: negatív esemény; RN2: pozitív esemény). 
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27. ábra: Humán melanómasejtek fehérjeszintű EGFR-expresziója. Áramlási 

citométerrel kimutattuk, hogy a vizsgált sejtvonalak különböző mértékben (10-85%) 

expresszálják az EGF-receptor intracelluláris doménjét (n=3). 

 

Hasonló eredményt hozott az immunfluoreszcens módszer: az extracelluláris régió 

negatívnak bizonyult, míg az EGF-receptor intracelluláris doménjét sikerült kimutatni a 

vizsgált humán melanómavonalakból (28. ábra). Ezen túlmenően 24 óráig savómentes 

körülmények között tartott sejteken foszfospecifikus 1068-as tirozint felismerő antitest 

segítségével (EGFR-pY1068) elvégzett jelölés kimutatta a receptor konstitutív 

foszforilációját, ami folyamatosan aktív jelpályát jelent. 
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28. ábra: Az EGFR intracelluláris doménjének expressziója humán melanómasejtekben. 

Immunfluoreszcens módszerrel látható, hogy a különböző melanómás sejtvonalak az EGFR 

intracelluláris régióját fehérjeszinten expresszálják. A receptor konstitutív aktivitást mutat. 

 

4.3.2. A melanómasejtek különböző érzékenységet mutattak a különböző EGFR-tirozin-

kináz gátlók iránt  

Immunfluoreszcens vizsgálattal nemcsak a receptor funkcionális intracelluláris 

doménjének jelenlétét mutattuk ki, hanem foszfospecifikus EGFR-pY1068 használatával 

azt is bizonyítottuk, hogy a receptor működése specifikus EGFR-TKI-kezeléssel gátolható. 

30 perces kezelés 25 μM ZD1839-cel letapadt HT168M1 és WM983B sejtekben 

nagymértékben csökkentette a 1068-as tirozin foszforilációs státuszát (29. ábra). 
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29. ábra: EGFR-TKI kezelés hatásának vizsgálata HT168M1 és WM983B humán 

melanómasejtekben. Immunfluoreszcens módszerrel, foszfospecifikus antitest segítségével 

kimutattuk, hogy 30 perces ZD1839-cel történő kezelés letapadt melanómasejteken 

csökkenti a 1068-as tirozin foszforilációját (zöld). A sejtmagokat propidium jodiddal 

jelöltük (piros). 

 

Az EGF-receptort érintő további funkcionális vizsgálatainkban háromféle tirozin-

kináz gátlót teszteltünk: a terápiásan alkalmazott ZD1839-et (gefitinib) és OSI-774-et 
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(erlotinib), valamint a csak kísérletesen használt PD153035-öt. 48 órás kezelést követően, 

2,5%-os savó mellett, a proliferációgátlás tekintetében a vad típusú EGF-receptort 

expresszáló M24met mindhárom EGFR-TKI szerre relatív rezisztenciát mutatott, a ZD1839 

volt a legkevésbé hatástalan (9. táblázat). A többi sejtvonalnál a legjobban a ZD1839 

kezelőszer gátolta a proliferációt (az IC50-értékek kb. 1-7 μM között voltak), kevésbé 

hatott a PD153035 (IC50-értékek 10 μM körül). A sejtvonalak teljesen rezisztensek voltak 

az OSI-774-gyel történő kezelésre. Kontrollként az EGFR-t extrém magas kópiaszámban 

expresszáló A431 laphámrák-vonalat használtuk (134), mely esetén kissé alacsonyabb 

IC50-értékeket tapasztaltunk (ZD1839 esetén 0,33 μM, OSI-774 esetén 0,05 μM). 

 

 ZD1839 
(gefitinib) 

OSI-774 
(erlotinib) 

PD153035 

A431 0,33 0,05   

M24met 17,2 >100 ~100 

HT168 4,55 >100 15 

A2058 11,3 >100 13,33 

HT168-M1 6,98 >100 15 

HT199 7,18 >100 13,33 

WM983A 0,91 >100 8,05 

WM983B 3,09 >100 4,51 
9. táblázat: Az egyes sejttípusok különböző EGFR-TK-gátlóval való érzékenysége a 

proliferáció tekintetében (50%-os gátlási koncentráció). A humán melanómasejtek 

érzékenysége: ZD1839> PD153035 > OSI-774. Kontrollként A431 laphámrák sejtvonalat 

használtunk. 

 

A legérzékenyebb EGFR-specifikus TKI, a ZD1839 proliferációgátló hatását 

összehasonlítottuk más, szelektív kis molekulasúlyú tirozin-kináz gátlók biológiai 

hatásával. A fentebb részletezett c-Met-specifikus SU11274 mellett a vizsgálatban a duál-

specifikus, EGFR-re és c-Met-re egyaránt ható EKB-569-et teszteltük. Az SU5416 

alapvetően VEGFR-specifikus TKI, azonban hat a c-Met-proteinre is. Kísérleti 

modellünkben kontrollként A431 laphámrák-vonalat használtunk. 48 órás kezelési 

időtartam mellett, 2,5%-os savót tartalmazó környezetben a leghatásosabb tirozin-kináz 
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gátlónak a c-Met-specifikus SU11274 bizonyult, ezt megközelítető nagyságrendben voltak 

a duál-specifikus EKB-569 IC50-értékei. Az SU5416, valamint az EGFR-specifikus 

ZD1839 proliferációgátló hatása kicsit alacsonyabb volt (30. ábra). 

 

30. ábra: Az egyes TK-gátlókra a különböző sejtvonalak proliferációját eltérő mértékben 

gátolták (50%-os gátlási koncentráció). A humán melanómasejtek legérzékenyebben az 

SU11274-re és az EKB-569-re reagáltak. Ettől kissé elmarad a ZD1839- és az SU5416-

kezelésre adott biológiai válasz. Kontrollként A431 laphámrák-vonalat használtunk.  

 

4.3.3. A ZD1839 humán melanómasejtekben apoptózist indukál 

Fixált sejteken propidium-jodidos festést követően áramlási citométerrel 

detektáltuk a ZD1839 apoptózis-indukciós hatását humán melanómasejtekben, 48 órás 

kezelés hatására, 5% savó mellett. Az IC50-értékekkel megegyező tartományban nem volt 

értékelhető apoptózis, azonban magasabb kezelési koncentrációknál (25 és 50 μM) 

sejtvonalainkban szignifikáns apoptotikus frakció jelent meg, mely dózis-függést mutatott. 

E hatás alól kivétel volt a vad típusú EGF-receptort expresszáló M24met, mely csakúgy, 

1.455 1.552

0.498

2.006

0.22

2

13.3

1.91

5
4.54

0.33 0.811
1.08 1.03

0.38

7.3

17.2

7.18

3.09

6.98

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

A431 HT168-M1 HT199 WM983B M24met

5
0

%
-o

s
 p

ro
li
fe

rá
c

ió
g

á
tl

á
s

i 
k
o

n
c

e
n

tr
á

c
ió

 (
μ

M
)

SU11274 - c-Met

EKB-569 - EGFR és c-Met

SU5416 - VEGFR és c-Met

ZD1839 - EGFR



 78 

mint a proliferáció tekintetében, az apoptózis-indukció tekintetében is rezisztensnek 

bizonyult a ZD1839-cel szemben (31. ábra). 

31. ábra: Az apoptózis aránya különböző dózisú ZD1839-kezelés hatására humán 

melanóma sejtvonalakon. Az áramlási citometriával a szub-G1 populáció segítségével 

történt apoptotikus frakció meghatározása kimutatta, hogy a ZD1839 nagyobb dózisai (25 

és 50 μM) az érzékeny melanómasejtekben szignifikáns mértékű apoptózist okoz (20-75%). 

Az M24met ebből a szempontból is rezisztensnek bizonyult (átlag SEM, n=3; *p<0.05 az 

óldószerrel kezelt kontrollhoz képest). 

 

4.3.4. A EGFR-TKI-előkezelés gátolta a humán melanómasejtek migrációját 

HT168-M1 és WM983B humán melanómasejteket 48 órán keresztül kezeltünk 

ZD1839 kezelőszerrel, majd viabilitásvizsgálatot követően a túlélő sejteket 6 órán 

keresztül, fibronektinnel szemben migráltattuk módosított Boyden-kamrában (32. ábra). 

HT168-M1-sejtek esetén a ZD1839-előkezelés koncentrációfüggő migrációgátlást 

eredményezett, összehasonlítva az oldószerrel kezelt sejtekkel, 0,1 μM-nál a hatás 20% 

* 

* 

* * 

* 
* 

* 
* 

* 

* 

* 
* 

* 
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körüli, míg 10 μM-nál 60% körüli volt. Ennél magasabb dózisú előkezelést nem volt 

értelme alkalmazni, ugyanis ekkor már túlságosan lecsökkent a sejtek viabilitása. Az 

előkezelés az WM983B-sejtek esetén is hasonlóképpen gátolta a migrációt, azonban a 10 

μM-nál nagyobb gátlást kaptunk (96% körül). 

32. ábra: ZD1839-előkezelés hatása HT168-M1 és WM983B humán melanómasejtek 

migrációjára. A 48 órás ZD1839-cel történt előkezelés gátolta a HT168-M1 és a WM983B 

sejtek in vitro Boyden-kamrában történő migrációját (átlag±SD, n=6; *p<0,05, ANOVA 

kiegészítve post hoc Scheffé-teszttel). 

 

HT168-M1 sejtek esetében összehasonlítottuk a ZD1839 reverzibilis EGFR-gátló 

és az EKB-569 duál-specifikus irreverzibilis EGFR- és c-Met-gátló 48 órás előkezelés 

hatását a migrációra (33. ábra). 6 órás Boyden-kamrában történő migráció során az EKB-

569-előkezelés gátlóhatása 0,1 μM-nál hasonló volt a ZD1839-hez, azonban az 1 μM-os 

dózis már lényegesen jobban gátolta a sejtmigrációt. Az EKB-569 10 μM-os dózisa 48 óra 

0,01 μM 0,1 μM 1 μM 10 μM
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alatt olyan alacsony viabilitást eredményezett, hogy a migrációs teszt nem volt 

kivitelezhető. 

 

33. ábra: ZD1839- és az EKB-569-előkezelés összehasonlítása HT168-M1 

melanómasejtek migrációja esetén. Az irreverzibilis, duál-specifikus előkezelés a ZD1839-

nél némileg jobban gátolta HT168-M1 sejtek in vitro Boyden-kamrában történő migrációját 

(átlag±SD, n=6; *p<0,05, **p<0,01 a kontrollhoz képest, ANOVA kiegészítve post hoc 

Scheffé-teszttel). 

 

4.3.5. EGFR-TKI hatása állatkísérletes modellben humán melanómasejtek lépből májba 

történő kolonizációjára 

Előzetes in vitro eredményeink alapján állatkísérletes in vivo kolonizációs lép-máj 

modellben való tesztelésre a WM983B humán melanómasejteket választottuk ki. SCID 

egerek lépébe történő oltást követően (10
6
 sejt / állat) két héttel az állatokat 

intraperitoneálisan, három héten keresztül kezeltük ZD1839-cel. A kialakult májkoloniák 

számának sztereomikroszkópos kiértékelése segítségével kimutattuk, hogy az oldószert 

kapó kontroll egyedekhez képest a ZD1839 statisztikailag szignifikáns mértékben (p<0,05) 
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csökkentette a lépből májba történő kolonizációt: 2 mg/tskg-os dózis kb. 62%-kal, míg az 

ajánlott humán terápiás dózis 10-szerese, 20 mg/tskg kb. 86%-kal (34. ábra). Az egyes 

kezelési csoportokban mért tumoros lépek tömege nem mutatott szignifikáns különbséget. 

 

34. ábra: ZD1839 hatása WM983B humán melanómasejtek in vivo kolonizációjára. 

Egymillió melanómasejtet oltottunk SCID-egerek lépébe. Az oltást követő 14. napon 

ZD1839 2 mg/tskg-os, illetve 20 mg/tskg-os dózisú intraperitoneális kezelését kezdtünk, 

naponta, három héten keresztül. Az állatok terminálását követően sztereomikroszkóppal 

értékeltük ki a májkolóniák számát, mely dózisfüggő csökkenést mutatott (átlag SEM, 

n=10; *p<0.05, Kruskal-Wallis-teszt). 

 

A ZD1839-et in vivo kolonizációs lép-máj modellben való tesztelés HT168-M1, 

humán melanómasejtek esetén tendenciájában hasonló, azonban nem szignifikáns 

eredményt hozott (az adatokat nem részletezzük). Ezután SCID egerekben hasonló 

protokoll segítségével megvizsgáltuk a duál-specifikus, irreverzibilis TK-gátló, az EKB-

569 alacsonyabb dózisainak kolóniaképződést gátló hatását HT168-M1-sejtek esetében (35. 
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ábra). Három hetes intraperitoneális kezelést követően termináltuk az állatokat, és 

értékeltük ki a májkolóniák számát. Az EKB-569 0,04 mg/tskg dózisa statisztikailag nem 

szignifikáns mértékben csökkentette a kolonizációt (a kontroll csoport 70%-ára), míg a 0,4 

mg/tskg-s kezelés hatása már szignifikánsnak bizonyult (a kontroll 25%-a; p=0,049). Ez a 

kolóniacsökkentő hatás már a ZD1839 esetében gátlónak bizonyuló dózis ötödrészénél 

bekövetkezett. A primer tumor növekedését a TK-gátlás ezúttal sem tudta statisztikailag 

szignifikáns mértékben gátolni (nem mutatott adatok). 

35. ábra: EKB-569 hatása HT168-M1 humán melanómasejtek in vivo kolonizációjára. 

Egymillió HT168-M1-sejtet oltottunk SCID-egerek lépébe. Az oltást követő 14. napon 

EKB-569 0,04 mg/tskg-os, illetve 0,4 mg/tskg-os dózisú intraperitoneális kezelését 

kezdtünk, naponta, három héten keresztül. Az állatok terminálását követően 

sztereomikroszkóppal értékeltük ki a májkolóniák számát, mely dózisfüggő csökkenést 

mutatott (átlag SEM, n=10; *p<0,05, Kruskal-Wallis-teszt). A hatás már jóval alacsonyabb 

koncentrációban bekövetkezett, mint a ZD1839 esetében. 
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4.4. A Ca
2+

-szint szerepe humán melanómasejtek túlélésében 

A tirozin-kináz jelpályában számos jelátviteli molekula, főként kis G-fehérje 

érintett, melyen keresztül érvényesül a Ca
2+

 szabályozó szerepe (72-75), ráadásul a Ca
2+

-

homeosztázis szabályozza a motogén szignált is (80-82). Ismert, hogy a Ca
2+

-homeosztázis 

malignus melanómában esetén számos jelátviteli fehérje működését módosítja (136-138), 

ebből adódik a kérdés, a Ca
2+

-áram hogyan befolyásolja a melanómasejtek túlését.  

 

4.4.1. Az ATP hatása humán melanómasejtek apoptózis-készségére  

Munkacsoportunk molekulárbiológiai elemzésekkel, valamint Western-blottal 

igazolta három különböző genetikai hátterű melanómás sejtvonalban (HT168-M1, HT199 

és WM35) a P2X7 és a RyR2 RNS-szintű és fehérjeszintű expresszióját. A Ca
2+

-áramlást 

célzó vizsgálatok kimutatták, hogy a RyR2 nem aktív, ellenben a P2X7 a Ca
2+

-áram 

tekintetében teljes értékű funkciót mutatott.  

 

 

36. ábra: Az ATP hatása HT168-M1 humán melanómasejtek 2ME-vel történő in vivo 

apoptózis-indukciójára. 180 μM ATP gátolta HT168-M1 humán melanómasejtekben 1 μM 

2ME hatására kialakuló apoptózist (átlag SEM, n=3; *p<0,05 a csak 2ME-kezelt csoporttal 

szemben, t-teszt). 
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Áramlási citométerrel elemezve a szub-G1-frakciókat, a melanómasejtek 180 μM-os 

koncentrációjú ATP-vel való kezelése – mely dózis biztosan fokozza a Ca
2+

-csatornák 

működését – nem indukált apoptózist (HT199 esetén 2,20 ± 0,5%, a kontroll, és 1,28 ± 

0,23% az ATP-kezelt; HT168-M1 esetén 3,5 ± 0,4%, a kontroll, és 2,4 ± 0,2% az ATP-

kezelt csoport; 3 párhuzamos, átlag SEM). 

Azonban a 24 órás 1 μM-os 2ME-vel való in vitro apoptózis-indukciós kezelést 

befolyásolta a szimultán adott ATP (36. ábra): 180 μM-os ATP szignifikáns csökkenést 

eredményezett a szub-G1-frakció mértékében. Munkacsoportunk korábbi eredményeiből 

tudtuk, hogy humán melanómasejtekben a 2ME masszív apoptózist indukál (150). 

 

4.4.2. A P2X7 hatása humán melanómasejtek proliferációjára és apoptózis-készségére  
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37. ábra: P2X7 kifejeződését csökkentő si-RNS hatásának verifikálása áramlási 

citométerrel, és a kezelés hatása a proliferációra HT168-M1 humán melanómasejteken. 

a) Az áramlási citométeres vizsgálat eredménye jól mutatja, hogy az si-RNS lecsökkentette 

a HT168-M1 melanómasejtek P2X7-expresszióját a kontroll si-RNS-sel transzfektált 

csoporthoz képest. b) A melanómasejtek proliferációjára az expressziós csökkenés nem volt 

szignifikáns hatással (átlag SEM, n=5). 

 

a) b

) 
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A P2X7 expresszióját csökkentő si-RNS hatására bekövetkező fehérjeszintű 

expressziós változást áramlási citométer segítsével verifikáltuk. P2X7 ellenes antitesttel 

jelölve a specifikus si-RNS-sel transzfektált sejtek, hasonlóan az elsődleges antitesttel nem 

jelölt sejtekhez (negatív kontroll) negatívnak bizonyultak (37a ábra). A kontroll si-RNS-sel 

kezelt sejtek megtartották P2X7-pozitivitásukat. Proliferációs vizsgálatainkban a P2X7 

expressziójának gátlása nem volt szignifikáns hatással (37a ábra). 

Ezzel szemben a P2X7 expressziójának gátlása si-RNS-sel a kontroll si-RNS-sel 

kezeltb sejtekhez képest fokozta a melanómasejtek 1 μM 2ME hatására kialakuló 

apoptózisának mértékét (38. ábra). 

 

38. ábra: P2X7-expresszió gátlása növelte HT168-M1 humán melanómasejtek apoptózis-

készségét. Az áramlási citométerrel mért 1 μM 2ME hatására kialakuló szub-G1-frakció 

mértéke szignifikáns emelkedést mutatott a P2X7-gátolt sejtekben (átlag SEM, n=3; 

*p<0,05 a kontroll si-RNS-sel, illetve a P2X7 si-RNS-sel kezelt apoptózis-indukált csoport 

között, t-teszt). 
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5. MEGBESZÉLÉS 

 

5.1. A heparinszármazékok hatása melanómasejtek kolonizációjára 

A heparin az extracelluláris mátrix HS-tartalmú molekuláival való alterációja révén 

számos biológiai folyamatot befolyásol. Direkt antimetasztatikus hatását korábban számos 

állatkísérleti modell bizonyította (110, 111). Ezenfelül állatkísérletes daganatos 

modellekben szintén számos tanulmány vizsgálta a heparin-származékok, például az 

alacsony molekulasúlyú heparin (LMWH) pozitív hatását (112, 113). 

Kísérletsorozatunk kiindulópontját munkacsoportunk korábbi eredményei 

jelentették, miszerint az LMWH gátolta a HT168-M1 humán melanómasejtek áttétképzését 

(114). Eddig nem publikált kísérleti eredmény szerint hasonló lép-máj modellben a B16a 

egér melanómavonal szintén érzékenynek bizonyult az LMWH antimetasztatikus hatására, 

ami egyfajta konvergenciát vet fel, miszerint a daganatos kolonizáció szabályozása 

különböző melanómás sejtvonalak esetében is hasonló módon zajlik.  

Korábbi vizsgálatok az LMWH-nál rövidebb, akár 200 egységből álló 

oligoszacharid segítségével a migráció és az invázió hasonló in vitro gátlását írták le (115). 

Egy másik tanulmány még rövidebb, például nyolc egységből álló oktaszacharidok 

antitumoros hatását is demonstrálta, azonban ez a munka inkább a tumor-indukált 

angiogenezist vizsgálta (116), a daganatra gyakorolt direkt hatást nem tanulmányozta.  

Jelen kísérletsorozatunk célja a rövidebb láncú, oligoszacharid heparin-

származékok daganatos migrációra gyakorolt hatásának, és potenciális célpontjainak 

elemzése volt. Ez a saját munkánk volt az első, ami bizonyította, hogy állatkísérletes 

modellben a rövid heparin-származékok, 4-18 egységből álló oligoszacharidok az LMWH-

hoz hasonló metasztázisgátló hatással rendelkeznek humán melanómasejtek esetén. 

Eddig megoldatlan, azonban klinikailag érdekes kérdés, hogy a különböző 

heparin-származékok antikoagulációs hatása hogyan függ kémiai szerkezetüktől. A 

heparin-származékok, köztük az oligoszacharidok antikoaguláns hatását az aktivált 

parciális tromboplasztin idővel lehet jellemezni, mely paraméter az esetleges klinikai 

felhasználhatóság miatt élvez kiemelt fontosságot. Egy korábbi munka szerint az öt 

egységből álló pentaszacharidoknak jelentik azt a minimális lánchosszt, aminek a 
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hemostasisra hatása lehet (155). Ezenfelül Hasan és munkatársai felvetették, hogy az 

antikoagulációs aktivitás igen valószínűtlen 14 egység alatt, azonban egy 16 egységből álló 

oligoszacharid 30 µg/ml koncentrációban már szignifikáns antikoaguláns hatással 

rendelkezhet (116). Saját in vitro migrációs vizsgálatainkban már a négy egységből álló 

dp4 is migrációgátló hatásúnak bizonyult, ami viszont nem rendelkezik a véralvadást 

befolyásoló képességgel (116). Másrészt, néhány hosszabb oligoszacharid, pl. dp18, 

sejtmigrációt gátló hatása mellett, valószínűleg az antikoaguláns készséggel szintén 

számolni kell. Érdekes módon, kísérletes munkánk alapján úgy tűnik, hogy az 

oligoszacharidok esetén létezik egyfajta hossz-asszociált hatásspektrum, ugyanis a rövidebb 

oligoszacharidok hatásosabb migrációgátlónak bizonyultak, mint a hosszabbak (kivételt 

képez a dp18), melyek azonban inkább antikoagulációs hatásukkal tűnnek ki. 

A heparán-szulfát molekulák szerkezete szekvenciális diverzitást mutat (156), 

melyhez funkcionális diverzitás társul. A heparin a heparán-szulfátok S-doménjének 

analógja, mely főként triszulfatált diszacharidokat tartalmaz (157). Hasan és munkatársai 

korábban publikált munkája alapján (116) elemeztük az oligoszacharidok kémiai 

szerkezetét a kapott biológiai hatás függvényében (10. táblázat). A dp4 biológiailag 

szignifikáns in vitro migráció- és inváziógátlónak, in vivo pedig metasztázisgátlónak 

bizonyult; kémiailag alacsony mennyiségben tartalmazta az IdoA-GlcNAc, IdoA-GlcNS és 

UA-GlcNAc(6S) diszacharid szekvenciákat. A dp6 szintén alacsony mennyiségben 

tartalmazta ezeket a diszacharid egységeket, és szintén gátolta a sejtmigrációt. Ezen 

túlmenően úgy tűnik, hogy a nem-szulfatált és a szulfatált IdoA-GlcNac reziduum nem 

szükséges a migrációgátló és metasztázisgátló hatás eléréséhez (10. táblázat). Ahogy 

fentebb megjegyeztük, minden tanulmányozott oligoszacharid fő diszacharid egysége az 

IdoA(2S)-GlcNS(6S) volt, és szignifikáns mértékben tartalmazták az IdoA-GlcNS(6S) és 

IdoA(2S)-GlcNS(6S) diszacharid egységeket is. Összefoglalva szerkezeti elemzésünk 

eredményeit, a migrációgátló és a metasztázisgátló hatás a 2-szulfatált IdoA és a 6-

szulfatált GlcN szekvenciákkal hozható kapcsolatba. Azonban mivel a dp8 és a dp22 

oligoszacharidok hatástalannak bizonyultak, a 2-szulfatált IdoA és a 6-szulfatált GlcN 

szekvenciák esszenciális, de nem elegendő feltételei az antimigrációs hatás kiváltásának. 
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Megjegyzendő, hogy a hosszabb oligoszacharid-láncok esetén a szekvenciahomológián 

kívül egyéb szabályozó mechanizmusok is hozzájárulnak a biológiai hatás eléréséhez. 

 

Oligoszacharid lánchossz 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Az oligoszacharid diszacharid összetevői 

IdoA-GlcNAc +/- + + + + + + - - - 

IdoA-GlcNS - - +/- +/- + + + + + + 

IdoA-GlcNAc(6S) - - +/- +/- +/- + + + + + 

IdoA-GlcNS(6S) + + + + + + + + + + 

IdoA(2S)-GlcNS + + + + + + + + + + 

IdoA(2S)-GlcNS(6S) + + + + + + + + + + 

Biológiai hatás 

Antiproliferatív - - - - - - - + - - 

Migrációgátló + + - + + + + + + - 

Metasztázisgátló + n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. + n.a. - 

10. táblázat: Az egyes oligoszacharid heparin-származékok kémiai szerkezetének és 

biológiai hatásának elemzése. A felső sorok mutatják a különböző diszacharid 

komponeseket, míg az oszlopok jelölik az oligoszacharidok lánchosszát. Az alsó sorok 

mutatják a kapott biológiai hatást. IdoA, iduronsav; GlcNAc, N-acetil-glukózamin; GlcNS, 

N-szulfatált glukózamin; 6S, 6-O-szulfát; 2S, 2-O-szulfát; n.a, nincs adat. 

 

Mivel az áttétképzés folyamatában számos potenciális molekuláris támadáspont van 

jelent, ezért az alábbiakban azokat tárgyaljuk, melyeken az oligoszacharidok is kifejthetik 

gátló hatásukat.  

A metasztázisok kialakulásában fontos szerepet tulajdonítanak a kemokin-

rendszernek (158). A CXCR4, a kemokin-receptor család tagja, mely a tumorsejt és annak 

mikrokörnyezete közötti kommunikációban játszik szerepet (158). Melanómás betegekben 

a primer tumor CXCR4-expressziója rossz prognosztikai jel: korrelál a betegség 

kiújulásának esélyével, az áttétek kialakulásával és a rosszabb túléléssel (159). Mellor és 

munkatársai MDA-MB231 emlőrák sejtvonalon elemezték oligoszacharid heparin-

származékok migrációgátló hatását. Megállapításaik szerint 12 egység volt az a minimális 

lánchosszúság, ami az in vitro CXCR4-indukált migráció szignifikáns csökkenését okozta, 
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a ligand, CXCL12 gátlásán keresztül (160). Azonban az általunk kapott eredményekre ez a 

mechanizmus nem nyújt kielégítő magyarázatot: a mi modellünkben a migrációt a 12-nél 

rövidebb oligoszacharidok (dp4, dp6 és dp10) is gátolták, tehát esetükben más támadáspont 

létezése is felmerül. 

A daganatos invázió másik fontos lépése a sejt mikrokörnyezetének szekretált 

enzimek segítségével történő remodellizációja. A heparanáz aktivitás egyes tumorok 

esetében (limfóma, melanóma, emlőrák) jól korrelál az áttétképző készséggel. A heparanáz 

enzimaktivitás gátlásához 16 egység, vagy annál hosszabb oligoszacharid-lánc, valamint 

mind az N, mind az O pozíció szulfatáltsága szükséges (161). Ezek szerint a dp18 

migrációgátló hatása létrejöhet a heparanáz gátlásán keresztül, azonban a mechanizmus 

nem nyújt elegendő magyarázatot a rövidebb oligoszacharidok, például a dp4 metasztázis-

gátló készségére. 

A bőr malignus melanómáinak expressziós profiljában a CD44 számos splice-

variánsa (v3, v5, v7, v8 and v10) megtalálható (118-120). A CD44 legtöbb splice-variánsa 

kondroitin-szulfáttal glikozilált, kivételt képeznek a v3-at tartalmazó izoformák, melyek a 

serin-glicin-X-glicin konszenzus szekvenciát tartalmazzák, ezekhez heparán-szulfát 

oldallánc kapcsolódik (27, 28). Munkacsoportunk korábbi eredményei szerint a humán 

melanómasejtek expresszálják a CD44H-t, a CD44v3-at és a CD44v6-ot, amik különböző 

GAG-oldalláncokat tartalmaznak (118). A v3-as exont tartalmazó CD44-variáns rossz 

prognosztikai tényezőnek bizonyult melanómás betegek esetén (118). Valószínűsíthető, 

hogy a CD44v3-HSPG elősegíti az attétképző készséget azáltal, hogy szekvesztrálja és 

prezentálja a heparinkötő növekedési faktorokat, legfőképp a c-Met ligandját, a HGF-et 

(29, 162). A növekedési fatorok CD44v3-mediált felhalmozása a c-Met jelátviteli útvonal 

emelkedett aktivitásával társul, ami végeredményben a melanómasejtek invazív 

növekedédéhez vezet (121). Munkacsoportunk korábban endotél-sejtvonalon bizonyította a 

CD44v3 sejtvándorlást szabályozó szerepét (117). Jelen munkánkban a CD44v3-ellenes 

antitest stimulálta a melanómasejtek migrációját és invázióját, mely hatást az 

oligoszacharid heparin-származékok képesek voltak mérsékelni. Ezt a jelenséget 

megmagyarázhatja, hogy az oligoszacharid heparin-származékok képesek egyes endogén 
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ligandokkal interferálni (163), ennek következtében a vizsgált fragmens kikapcsolja a 

CDv3 migrációindukáló hatását. 

Másrészről, a tumorsejtekben a CD44-család a P-szelektin ligandjának szerepét tölti 

be (164-166). A P-szelektin egy fontos molekula a tumorsejtek véráramból a célszövetbe 

kerülésének folyamatában (164, 167, 168). Számos tanulmány szerint a tumorsejtek 

(például melanóma) trombocyta- és endotheliális P-szelektinhez való kötődésének gátlása 

legalább részlegesen felelőssé tehető a heparin áttétgátló hatásáért (164, 166, 169-171). 

Esetünkben az oligoszacharidok, illetve az LMWH megakadályozták a humán 

melanómasejtek in vivo tüdőkolonizációját, mely folyamat során mind a tumor és mátrix 

között, mind a tumor és a célszövet sejtjei között felmerül a P-szelektin molekula 

segítségével létrejövő kapcsolat. Korábban – a megjelent irodalmi adatokkal ellentétben – 

munkacsoportunk kimutatta, hogy HT168-M1, magas áttétképző potenciállal rendelkező 

humán melanómasejtjeink a trombocitákat nem aggregálják jelentős mértékben (114), ezért 

in vivo eredményeinket elsősorban nem P-szelektin-mediált mechanizmussal magyarázzuk. 

Ráadásul in vitro vizsgálatainkban a P-szelektin nem volt jelen, az oligoszacharid 

fragmensek mégis gátolták a sejtmigrációt, ezért valószínűnek tartjuk, hogy más GAG 

receptorok, pl. ECM-proteinek lehetnek érintettek a folyamatban. Az in vivo 

antimetasztatikus hatás az in vitro mechanizmushoz hasonlóan jön létre, azonban ennek 

ellenére az oligoszacharid heparin-származékok P-szelektinre gyakorolt hatását kizárni nem 

lehetett, ennek bizonyítására további vizsgálatok elvégzését tartjuk szükségesnek. 

A melanóma és az extracelluláris mátrix közötti kapcsolat létrejöhet integrin-

mediált, vagy integrin-független módon (8). Az integrin-függő mesenchymalis típusú 

migráció során az integrinek az extracelluláros mátrix RGD-szekvenciáit ismerik fel, míg a 

nem-proteolítikus amoeboid típusú migráció integrin-független (172). Ez utóbbi esetben a 

sejtfelszíni heparán-szulfátokra nagyobb szerep hárul a kötődés létrejöttében. Mahalingam 

és munkatársai 6-20 egységből álló heparin-származékok segítségével gátolta embrionális 

patkány fibroblasztok mátrixhoz való HSPG-mediált kapcsolódását (173), ami szintén 

megerősíti saját eredményeinket, az oligoszacharidok metasztázis-gátló hatását humán 

melanómasejtek esetén. 
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Korábbi tanulmányok bizonyították, miszerint a heparin származékai belépnek a sejt 

belsejébe, és ott számos citoplazmatikus és intranukleáris folyamatba beavatkoznak (174, 

175). Gergely és munkatársai kimutatták, hogy 5-10 µg/ml heparin a protein foszfatáz-1 

foszfatáz aktivitásának 50%-os gátlását okozza (153). A protein foszfatáz-1c (PP1c) a 

miozin könnyűlánc kináz (MLCP) katalitikus alegysége, ami kulcsszerepet tölt be a sejt 

mozgásának és alakjának meghatározásában (14, 15) az akto-miozinális kontrakció 

szabályozásán keresztül (15-17, 176). Kísérleti eredményeink szerint az oligoszacharid 

heparin-fragmensek a heparinhoz hasonlóan in vitro gátolják a PP1c-t, ami felveti, hogy az 

MLCP a tanulmányozott oligaszacharidok potenciális támadáspontja lehet. Korábban 

kimutatták, hogy a protein foszfatáz okadaiksavval történő gátlása csökkentette HepG2 

sejtek migrációját (177), mely hatás az MLCP aktivitás részleges elnyomásának 

tulajdonítható. Ez arra utal, hogy mivel a vizsgált oligoszacharid fragmensek a PP1c 

inhibitorának minősülnek, ezáltal az MLCP-gátlása szintén közreműködik az antimigrációs 

hatás elérésében.  

 

5.2. A tirozin-kináz gátlók hatása melanómák preklinikai modelljében 

Az extracelluláris mátrix számos heparinkötő növekedési faktort raktároz, melyek a 

sejtinvázió során a mátrixbontó enzimek hatására felszabadulnak, ezután tirozin-kináz 

aktivitású receptoraikhoz csatlakozva mediálják a tumorsejtek biológiai működését, például 

migrációját és áttétképző készségét (29, 162). Kísérleti modelljeinkben az extracelluláris 

mátrix ilyenfajta szekvesztráló és prezentáló funkciójából adódott a kérdés, miszerint mi a 

helyzet humán melanómasejtek esetén a növekedési faktorok receptoraival és jelpályájával. 

Az egyik ilyen kitüntetett receptor a c-Met, melynek ligandja a hepatocyta növekedési 

faktor (HGF). 

Ismert, hogy a c-Met fokozott expressziója, illetve a daganatszövet megnövekedett 

HGF termelése agresszív tumornövekedést és rossz terápiás kimenetelt jelez előre (178). 

Ezenfelül a c-Met aberráns működése abnormális angiogenezissel és megnövekedett 

daganatszórási készséggel társul. Emiatt az elmúlt évtizedben számos terápiás próbálkozás 

célozta a c-Met receptor gátlását (179, 180). A c-Met szabályozása felborulhat fokozott 

expresszió, mutáció, folyamatos aktiváció, génamplifikáció és epigenetikus 
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mechanizmusok révén (33-35, 46-48). A konstitutív TK-aktivitás a tumorigenezis 

folyamatában citokin-independens úton játszhat szerepet (181). Korábban beszámoltak B16 

egér melanóma esetén, hogy a konstitutívan aktív c-Met expressziójának emelkedése 

májspecifikus szelekciót eredményezett (182). A konstitutív aktivitás lehet a receptor 

fokozott expressziójának következménye, ez egér melanóma esetén növelte a sejtmotilitást 

és az invázióra való hajlamot. Megfigyelték, hogy B16-sejtekben a c-Met konstitutív 

aktivitása függ a sejtfelszíni receptorsűrűségtől, és kikapcsolható, ha a sejteket elválasztják 

attól a szubsztráttól, melyen keresztül kitapadnak. A receptor aktivációja a teljes membránt 

tekintve inhomogén, azonban az elülső részen jóval sűrűbb, mint az apikális póluson. Az 

egér melanóma- és a humán vastagbél-daganatsejteken végzett megfigyelések alapján 

kijelenthető, hogy a c-Met protein aktivációja az adhéziós plakkokhoz kötött (183, 184). A 

saját kísérletes munkánk bizonyítja először, hogy humán melanómasejtekben, exogén HGF 

hiányában a c-Met receptor konstitutív aktivitást mutat, valamint azt, hogy ezek az aktív 

receptorok az adhéziós plakkokban lokalizálódnak. Az alkalmazott immunfluoreszcens 

mikroszkópos eljárás alátámasztja a receptor szerepét az adhéziós plakk szerveződésében és 

a sejtmigráció folyamatában. 

Az fokozott expresszió mellett a pontmutáció a leggyakoribb oka a c-Met 

konstitutív aktivitásának. Humán daganatok esetén a c-Met a leggyakrabban mutálódó 

tirozin-kináz aktivitású molekula (185). Humán melanómás tumorokban két különböző 

misszenz pontmutációt írtak le: N948S a 13-ik exonban, R988C a 14-ik exonban, mely a 

juxtramembránt érinti (126). A juxtramembrán domén mutációit kissejtes tüdőrákos 

sejtvonalakban szintén kimutatták, ez minden esetben növekedett szignálhoz, a 

citoszkeleton változásaihoz és megnövekedett áttétképzéshez vezetett (34). Saját, 

különböző humán melanómavonalakon kapott eredményeink szerint a c-Met gén nem 

tartalmazott mutációt sem a szemaforin, sem a katalitikus tirozin-kináz doménben. Mivel a 

vizsgált 8 sejtvonal juxtamembrán doménjében egyik esetben sem detektáltunk mutációt, ez 

felveti, hogy a korábban leírt mutációk nem univerzálisak a melanómasejtek esetén, 

valamint azt is, hogy ezek a mutációk nem esszenciálisak a c-Met jelpálya melanómában 

látható funkcionális zavarának kialakulásában. 
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A c-Met-specifikus, kis molekulasúlyú TK-gátló, az SU11274 apoptózisra és 

sejtproliferációra gyakorolt potenciális in vitro hatását korábban publikálta egy velünk 

párhuzamosan dolgozó munkacsoport (126). A saját, 4 másik melanómás vonalon végzett 

in vitro kísérleteink alátámasztják Puri és munkatársai eredményét (126), miszerint az 

SU11274-kezelés csökkenti humán melanómasejtek proliferációs készségét, valamint 1-5 

μM-os koncentrációs tartományban apoptózist indukál. Ezenfelül, mi azt is demonstráltuk, 

hogy az SU11274 csökkenti a c-Met fehérje foszforilációját fibronektin-bevonathoz 

kitapadt melanómasejtek adhéziós plakkjaiban. Az aktív c-Met protein speciális 

lokalizációja, valamint a tény, hogy a c-Met közvetíti a HGF-indukált a sejtmozgás jelét, 

felveti, hogy az SU11274, a sejtek viabilitását nem befolyásoló koncentrációban hatással 

lehet a melanómasejtek motilitására. Ezt a hipotézisünket igazolták in vitro migrációs 

vizsgálataink, ugyanis a kis molekulasúlyú c-Met-specifikus SU11274 csökkentette a 

HT168-M1 humán melanómasejtek vándorlását.  

Az irodalomban széleskörű adatok állnak rendelkezésre, melyek demonstrálják, 

hogy a HGF-stimuláció milyen biológiai válaszokat eredményez, magába foglalva a 

daganatsejtek invazív viselkedését. Ez a fenotípus-változás a daganatos sejtek 

szétterülésére, kitapadásáre és migrációjára irányuló változásban mutatkozik meg (38). A 

HGF receptorához való kötődésén keresztül számos útvonalat aktivál, többek között a 

jelátvitelben fontos szerepet betöltő RAS, STAT3, FAK, SRC és PI3K fehérjéket (48). 

Ezek közül a PI3K-t tartják a c-Met szignalizáció központi szereplőjének: a PI3K-útvonal 

stimulációja befolyásolja a sejtproliferáció, az apotózis és a migráció folyamatait (38, 186, 

187). A PI3K aktivációja adhéziós átrendeződésben (188), és a citoszkeleton 

szerveződéséért felelős molekulák összegyűjtésében nyilvánul meg (189). 

A c-Met szerepét megerősíti, hogy specifikus, exogén mikro RNS-ek, amik 

melanómasejtekben a c-Met szupressziójához vezettek, csökkentették a c-Met-mediált 

sejtmigrációt (190). Ezek az eredmények a saját in vitro migrációs tesztjeinkkel együtt 

felvetették, hogy a c-Met-specifikus TKI, az SU11274 a migrációs készség csökkentésén 

keresztül befolyásolhatná a humán melanómasejtek in vivo áttétképző készségét. Saját in 

vivo modellünkben, ahol a humán melanómasejteket SCID egerek lépébe oltottuk, képesek 

voltunk arra, hogy teszteljük az SU11274-kezelés nemcsak a primer tumor, hanem a 
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kialakuló májmetasztázisokra gyakorolt hatását is. Megállapításaink szerint, az SU11274 in 

vivo szignifikánsan késleltette a primer tumor növekedését, ami egybevág in vitro 

eredményeinkkel, miszerint a specifikus c-Met TK-inhibitor csökkenti a humán 

melanómasejtek proliferációját. Ezen túlmenően, az SU11274 0,5 mg/kg-os napi dózisban 

drámaian lecsökkentette a májban kialakuló tumorkolóniák számát is. 

A c-Met melanóma malignumban betöltött potenciális szerepét viszonylag sok 

korábban közölt vizsgálat felvetette. Ezzel szemben melanóma esetén egy másik tirozin-

kináz, az EGFR szerepét vizsgáló tanulmányok ellentmondásos eredményeket hoztak. Az 

EGFR számos humán daganat, pl. a fej-nyak régió laphámrákja, nem-kissejtes tüdőrák, 

vastagbélrák esetén hozott átütő terápiás sikert (58), ezért merülhetett fel a célpont 

validálása esetén a már bejáratott terápiás eszközök alkalmazása a hagyományos kezelési 

módszerekkel szemben refrakter melanóma esetében. 

Humán daganatokban az EGFR szabályozása felborulhat fokozott expresszió, 

mutáció, konstitutív aktiváció, génamplifikáció révén. Ha a daganatsejt felszínén nagyobb 

mennyiségben van jelen a receptor, jó példa erre a vulva eredetű A431 laphámrák-vonal, 

sztöchiometriai okokból megnő két molekula véletlenszerű találkozásának és 

dimerizációjának esélye, vagyis az aktivációs szignál elindul az exogén ligand hiányában is 

(191). Ezzel szemben a tirozin-kináz doménben létrejövő aktiváló mutáció, pl. NSCLC 

esetén, szintén függetleníti a daganatsejtet a környezet növekedési faktoraitól, a receptor 

folyamatosan aktív, és konstitutívan közvetíti az afferens jelet a sejt felé (69). Az 

extracelluláris domént érintő hosszú deléció következtében jöhet létre az EGFR egy 

variánsa, EGFRvIII, melynek következménye szintén konstitutív aktivitás, a receptor 

nemcsak függetleníti magát a környezettől, hanem endocitózisa is zavart szenved – a 

jelenséget főként glioblasztóma esetén írták le, (63), de ritkábban előfordul nem-kissejtes 

tüdőrák, emlő- és ováriumrák esetén is (64, 65). Az EGFRvIII másik, terápiás 

következménye, hogy ezek a daganatok érzéketlenek az antitest-terápiával, a cetuximabbal 

szemben. 

Mint fentebb olvasható, az EGFR jelátviteli útvonal szerepét főként hámeredetű 

daganatokban tisztázták. Annak ellenére, hogy a melanocyta – hasonlóan a glioblasztóma 

sejtekhez – nem epidermális eredetű sejt, kimutatták, hogy az EGF egy izoformája, a 
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heregulin az EGFR-család számos tagján keresztül stimulálja mind a melanocyták, mind a 

melanómasejtek proliferációját (129). Knight és munkacsoportja kután melanómavonalak 

gefitinib-szenzitivitásáról számolt be, azonban immunhisztokémia segítségével csak egy 

melanóma esetében sikerült kimutatni az EGFR extracelluláris részét (130). Ez az 

eredmény összecseng Ivanov és munkatársainak munkájával, akik szintén melanómában 

vizsgálták az EGFR szerepét, és meglepetésükre a sejtvonalak csak egy része expresszálta 

az EGF-receptor sejtfelszíni részét, az EGFR-TK-gátló kezelés mégis megnövelte a sejtek 

apoptózis-készségét (131).  
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11. táblázat: Az EGFR extracelluláris domén (ECD1-7) genetikai eltérései humán 

melanóma sejtvonalakban [Rásó Erzsébet és Rásó-Barnett Lívia anyagából (133)]. Az 

EGFR extracelluláris doménjének expresszióját nested PCR és termékének 

szekvencianalízise segítségével elemezték. A 8 vizsgált vonal közül 2-nél nem volt 

mutáció, 2 vonalnál teljes, 2-nél részleges deléciót találtak, míg 2 sejtvonal splice variánst 

expresszált. (A célzott régiók - ECD1: 190-582., ECD2: 498-871., ECD3: 781-1157., 

ECD4: 1064-1455., ECD5: 1366-1730., ECD6: 1621-1989., ECD7: 1911-2254. bázis) 

 

Ezeket a biológiai jelenségeket jól magyarázzák Rásó Erzsébet és Rásó-Barnett 

Lívia eredményei (133), mely szerint a vizsgált nyolc sejtvonal EGFR-expressziójában az 

intracelluláris részért felelős régióban – mely a TKI érzékenységért felelős – nem volt 

eltérés. Ezzel szemben primerpárokkal lefedve a teljes extracelluláris domént kódoló régiót 

– mely az idézett vizsgálatokban alkalmazott antitestek antigénjét képezte – a vizsgált nyolc 
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sejtvonal közül hatban tartalmazott valamilyen eltérést: a HT168-ban és a WM983B-ben 

nem volt mutáció, a HT168-M1-ben és a HT199-ben teljes, az A2058-ban és az M35-ben 

részleges deléciót volt, míg a WM35 és a WM983A sejtvonalak splice variánst 

expresszáltak (11. táblázat).  

Ez az alteráció jól magyarázza azt a mások által is leírt jelenséget, miszerint 

melanómát tekintve egyes esetekben sikerül kimutatni a receptor extracelluláris 

doménjének fehérjeszinten való jelenlétét, más vonalakon pedig nem (128, 130, 131). Djerf 

és munkatársai két melanómás sejtvonal esetében leírták az EGF-receptor fehérjeszintű 

expresszióját, ők azonban a Western-blot során nem differenciáltak, a használt antitest-

koktélban egyszerre volt jelen az extacelluláris és a citoplazmatikus domén elleni antitest 

(192), így vizsgálatuk szintén nem kerül ellentmondásba saját eredményeinkkel. Az 

extracelluláris régió variábilitási készsége, illetve a tirozin-kináz domén épsége jól 

magyarázza mind a saját, mind mások modelljében tapasztalt proliferációgátló hatást, mely 

az EGF-receptor ZD1839 tirozin-kináz inhibitorral való szelektív gátlása során jön létre. 

Egy másik jelenséget írt le Mueller és munkacsoportja, akik az általunk is használt 

M24met humán melanóma sejtvonal esetén a vad típusú EGFR expresszióját találták, 

azonban a molekula inaktívnak bizonyult (128, 193). További molekulárbiológiai 

elemzések szerint, az M24met 7-es kromoszómájára nézve – ahol az EGFR-t kódoló régió 

elhelyezkedett – poliszómiás volt, az EGFR génje amplifikált volt, azonban exogén EGF-

kezelésre a receptor működésében nem volt változás (132). Munkacsoportunk eddig nem 

közölt molekuláris elemzése szerint az M24met a vad típusú EGFR mellett mutáns N-ras-

molekulát expresszál. A ras másik izotípusa, a K-ras az EGFR-szignál meghatározó 

jelátvivője: számos, főként nem-kissejtes tüdőrákot és kolorektális rákot célzó tanulmány 

szerint a két molekula mutációja kölcsönösen kizárja egymást, ráadásul a ras-mutáció 

negatív prediktív faktor, mely az EGFR-gátló terápiával szembeni rezisztenciát von maga 

után (194-196). Ugyan melanómában – köszönhetően az EGFR ellentmondásos 

helyzetének – az N-rassal kapcsolatban ezt a fajta összefüggést eleddig nem írták le, 

azonban hasonló mechanizmust feltételezve jól magyarázható az M24met sejtvonal 

esetében tapasztalt szelektív EGFR-TKI kezeléssel szembeni rezisztencia. 



 97 

Az érzékeny melanómavonalakat nézve saját eredményeinkben a ZD1839 hasonló 

mértékű proliferációgátló hatást, valamint hasonló nagyságrendű IC50-eket eredményezett, 

mint Djerf és munkatársai másik két melanómavonalon elvégzett vizsgálata esetén (192). 

Western-blot analízissel kimutatták, hogy a szelektív EGFR-gátlás hatására, mint azt várni 

lehet, csökkent az EGFR intracelluláris foszforilációja, másrészt csökken az EGFR 

jelátvitelében fontos jelátviteli molekulák (Akt és MEK) foszforilálódása, vagyis 

aktiválódása (192). Általános jelenség, hogy az Akt inaktiválódásának következtében a 

túlélési szignál gátlódik, ami a daganatsejtek apoptóziskészségének növekedésében 

nyilvánul meg. Ezzel a mechanizmussal megmagyarázható, hogy a ZD1839-kezelés 

malignus melanómasejtek esetén mind a saját eredményeinkben, mind mások munkájában 

apoptózist indukált (131, 192). 

Az EGF-receptor nemcsak a proliferáció és a túlélés, hanem a migráció 

szabályozásában is szerepet játszik. A ZD1839 szelektív EGFR-TKI-kezelés számos 

daganatos sejtvonal esetében bizonyult adhézió-, migráció- és inváziócsökkentő hatásúnak, 

pl. kután laphámrák, fej- és nyaki régió rákjai, malignus mesotelióma, hepatocelluláris 

karcinóma, prosztatarák (197-202). Ezen tanulmányok szerint a ZD1839 az EGFR-

jelpályán keresztül egyrészt a citoszkeleton szerveződését, másrészt az extracelluláris 

mátrix reorganizációjában résztvevő proteázok felszabadulását gátolja. Barnes és 

munkatársai szerint a szelektív EGFR-t célzó kezelés a PAK-molekula gátlásán keresztül 

éri el motilitáscsökkentő hatását (197). A PAK-fehérjecsalád egyrészt a G-fehérjéhez 

kapcsolt receptorokon keresztül, másrészt a receptor tirozin-kinázokon (pl. EGFR) 

aktiválódhat (39. ábra). Közbülső jelátvivőként olyan, a sejtmozgás szabályozásában 

alapvető kis-G-fehérjék szerepelnek, mint a RAC és a Cdc42. A PAK-fehérjecsalád 

szerin/treonin kináz, melynek több mint 40 szubsztrátja ismert, befolyásolja a sejtmotilitást, 

a túlélést és a proliferációt. A migráció szempontjából többek között olyan fontos célpontjai 

vannak, mint a kaldezmon, a dezmin, a miozin könnyűlánc kináz, a Rho, a Lim kináz, 

ARP2/3, melyek segítségével befolyásolja a citoszkeleton szerveződését, az aktin-rostok 

turnover rátáját, a sejtadhéziót, illetve a migráló sejt elülső pólusán lévő kiboltosulás 

kialakulását (203). 
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39. ábra: A PAK aktiválási folyamata 

[Dummler és munkatársai nyomán (203)]. A G-

protein kapcsolt fehérjéken, illetve a receptor 

tirozin-kinázokon keresztül (EGFR, PDGFR, 

VEGFR) kis-G-fehérjék aktiválódnak (RAC és 

Cdc42). Ezt követően jön létre a PAK-aktiváció 

celluláris válasza, mely mind a sejtmozgást, 

mind a proliferációt (pl. MAP kinázon 

keresztül) befolyásolja. (RTK = receptor tirozin-

kináz; GPCR = G-protein-kapcsolt receptor; 

PI3K = foszfatidil-inozitol-3 kináz; PIP3 = foszfatidil-inozitol-trifoszfát) 

 

Más munkák a szerint az invázió kulcskérdése a mátrix reorganizációja, melynek 

gátlása tumorellenes hatást fejt ki (204). Az EGFR-szelektív ZD1839-kezelés 

sejtkultúrában sikeresen gátolta hepatocelluláris karcinoma és malignus mesotelióma esetén 

az MMP2/uPA, illetve MMP9 mátrix-metalloproteázokat (83, 85), míg a fej- és nyaki régió 

laphámrákos sejtjei esetén az uPAR-molekula alulszabályozását vonta maga után (198, 

200). Az uPAR egyrészt egyes proteázok (pl. MMP2/uPA) sejfelszíni receptoraként 

szerepet játszik az enzimek összegyűjtésében, másrészt maga is funkcionálhat egyes 

mátrixalkotók (pl. vitronektin, plazmin) adhéziós receptoraként. 

A ZD1839 in vivo metasztázisgátló hatását írta le Matsuo és munkacsoportja, akik 

egéreredetű hepatocelluláris karcinómás vonal egérbe való ortotopikus oltást követően 

vizsgálták az intrahepatikus áttétek kialakulását (205). Állatkísérletes modellben a szelektív 

EGFR-TK-gátlás hasonlóan gátolta az áttétek képződését fej-nyaki eredetű, illetve 

vulvaeredetű laphámrák, és prosztatarák esetén (206-208). Munkacsoportunk volt az első, 

aki melanómasejteket vizsgálva mutatta ki, hogy a szelektív EGFR-gátló ZD1839 mind a 

humán melanómasejtek in vitro motilitását, mind az in vivo áttétképzését képes gátolni. 

Mivel a molekuláris szinttől az állatkísérletes lép-máj metasztázis-modellig három 

szelektív szert is végigvittünk (a c-Met-specifikus SU11274-et, az EGFR-specifikus 

ZD1839-et, valamint a duál-specifikus EKB-569-et), jogosan adódik a kérdés, hogy a 
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három szer közül melyik bizonyult a leghatásosabbnak. Ha összehasonlítjuk a humán 

melanómasejtek állatkísérletes xenograft-modellben történt vizsgálatait, az áttétképzést az 

oldószerrel kezelt kontroll csoport kb. 40%-ára mérsékelte az SU11274 0,5 mg/tskg-os, az 

EKB-569 0,4 mg/tskg-os, illetve a ZD1839 2 mg/tskg-os dózisa. Ennek alapján a 

leghatásosabb szernek a duál-specifikus, irreverzibilis TK-gátló EKB-569 ígérkezik, 

ugyanis ez hatott a legalacsonyabb koncentrációban, ez jelentette az állatok számára a 

legkevesebb gyógyszerterhelést. Ez mindenképp felveti a racionális hatóanyag-tervezés 

szempontjából a duál-specifikus (vagy akár több célponttal rendelkező) szerek 

létjogosultságát. Más kérdés, hogy a c-Met specifikus SU11274 nemcsak a metasztázisok 

számát, hanem a primer tumor tömegét is csökkentette. Az EKB-569, igaz alacsonyabb 

dózisban, de inkább a ZD1839-hez hasonlóan fejtette ki daganatellenes hatását, melynek 

oka valószínűleg az lehet, hogy az EKB-569-et alapvetően EGFR-TK-gátlásra fejlesztették 

ki (209), a c-Met TKI-tulajdonsága egyfajta „mellékhatásként” jelenik meg. Mivel 

preklinikai modellünkben mind a c-Met, mind az EGFR validált célpontnak bizonyult, 

kísérletes munkánk felveti a vegyészek számára egy valódi duál-specifikus hatóanyag 

fejlesztését, mely rendelkezik mind a ZD1839, mind az SU11274 kedvező hatásával. Bár a 

kettős tirozin-kináz gátló stratégia ígéretesnek tűnik, a melanóma malignum gyógyításához 

még hosszú út vezet. 

 

5.3. A kalciumszint befolyásolja humán melanómasejtek túlélését 

Purinerg receptorok szinte minden sejttípusban alapvető szerepet töltenek be az 

intracelluláris Ca
2+

 homeosztásis szabályzásában (210). Irányítják a harántcsíkolt 

izomsejtek differenciációjat (211), valamint a keratinocyták proliferációját (212). 

Legújabban a P2Y1, P2Y2 és P2Y6 G-fehérje kapcsolt (141), illetve a P2X7 ionotróp 

purinerg receptorok expresszióját írták le A375 melanómasejtek esetén (142). Ezek közül a 

P2X7 speciálisnak tekinthető abból a szempontból, hogy közreműködik az apoptózis 

szabályozásában (143). Arról korábban nem voltak kísérleti adatok, hogy mennyire mutat 

univerzális expressziót humán melanómasejtek esetén a P2X7, illetve arról sem, hogy 

melanocytákban van-e bármilyen biológiai szerepe a receptornak. 
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A különböző genetikai hátterű melanómavonalakon és melanocytákon elvégzett 

vizsgálataink során munkacsoportunk kimutatta, hogy mind a melanocyták, mind a 

melanómás sejtvonalak expresszálják a P2X7 receptort, amely azonban melanocyták esetén 

inaktívnak bizonyult, ellenben mindhárom vizsgált melanómás sejtvonal esetében 

funkcionális aktivitást mutatott. A P2X7 számos sejttípusnál proapoptotikus szerepet tölt be 

(142, 210). Mindazonáltal, úgy tűnik, melanómasejtek esetén nem ez a helyzet, ugyanis 

eredményeink szerint a P2X7 ligandja, az ATP önmagában nem indukált apoptózist, 

ráadásul csökkentette a 2ME-indukált apoptózis mértékét. További adataink szintén 

erősítették azt a feltevésünket, miszerint humán melanómasejtekben a P2X7 

antiapoptotikus/túlélést támogató tényező: a P2X7 expressziójának gátlása nem volt 

hatással a humán melanómasejtek proliferációjára, illetve a spontán apoptotikus rátára, 

azonban a daganatsejtek érzékenyebbé tette az apoptózis-indukáló kezeléssel szemben. Ez 

az eredmény ellentmond White és munkatársai A375 melanómasejteken végzett 

vizsgálatainak, miszerint a P2X7 proapoptotikus szerepet tölt be (142), azonban ők egyrészt 

más melanómavonalat használtak, másrészt kísérleteikben az ATP-nek egy stabilabb 

analógját, a BzATP-t használták, ami valószínűleg hosszabb ideig hagyja nyitva a 

ligandfüggő Ca
2+

-csatornát. A két tanulmány kísérleti eredményeinek magyarázatakor 

felmerül a P2X7 genetikai alterációjának lehetősége is, ezt viszont munkacsoportunk humán 

melanómasejteken elvégzett szekvenciaelemzései nem igazoltak. Elméletileg egy 

proapoptotikus gén fokozott expressziója nem okoz malignus transzformációt, illetve nem 

jelent előnyt a daganatos progresszió folyamatában, ezért nagyon valószínű, hogy humán 

melanómasejtek esetén a P2X7–hez köthető jelátviteli útvonal-módosulást mutat. 

A rianodin-receptor mind izomsejtek, mind egyéb sejtek esetén az intracelluláris 

kalciumraktárak legfontosabb Ca
2+

-csatornája. Míg ismert excitátoros izomsejtek esetén a 

különböző rianodin-receptorok kulcsszerepe az elektromos inger és a kontrakció 

összekapcsolásának folyamatában, addig más típusú sejtek esetén a funkciót illetően 

ellentmondásos eredmények láttak napvilágot (213-215). Benett és munkatársai 

megfigyelték, hogy a RyR2 expresszálódik HeLa epitheliális ráksejtekben, azonban nem 

mutatja a normál sejtekre jellemző farmakológiai karakterisztikát (216). Megfigyeléseikben 

a rianodin gátolta az extracelluláris ATP hatására bekövetkező intracelluláris Ca
2+

-
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koncentráció növekedését, amiből ők azt a következtetést vonták le, hogy bár ezekben a 

tumorsejtekben a RyR2 nem olyan érzékeny, mint normál sejtekben, azonban szerepet 

játszik a Ca
2+

-válasz finomhangolásában (216). 

Korábbi eredmények szerint mind az endoplazmás retikulum Ca
2+

-csatornái, mind a 

plazmamembrán feszültségfüggő Ca
2+

-csatornái melanómasejtekben fokozott expressziót 

mutatnak, illetve ezen csatornák inhibitorainak segítségével a melanómasejtek mind in 

vitro, mind in vivo növekedése gátolható (217, 218). Míg a szakirodalomban vannak 

publikált eredmények a purinerg receptorok humán melanómavonalakban és szövetekben 

való expressziójáról (141, 142), addig ezekben a sejtekben viszonylag kevesbé ismert az 

intracelluláris Ca
2+

-csatornák (inozitol 1,4,5-trifoszfát és RyR) szerepe (219). Naevus 

eredetű melanocytákkal összehasonlítva munkacsoportunk expressziós chipes vizsgálatai 

kimutatták három különböző genetikai hátterű melanómasejtben a RyR2, valamint két gátló 

szabályozójának, a szorcinnak és az FKBP12.6-nak az fokozott expresszióját. A RyR2 az 

endoplazmás retikulum Ca
2+

-pumpájával mutatott kolokalizációt. Bár a RyR2 

funkcionálisan inaktívnak bizonyult, azonban nem lehet kizárni a P2X7-receptoron 

keresztül történő Ca
2+

-beáramlásban betöltött finomhangoló szerepét, mint azt korábban 

HeLa sejtek esetén is felvetették (216). Elképzelhető, hogy a kisebb Ca
2+

-gradiens és az 

arra bekövetkező alternatív jelátviteli mechanizmus megfordítja a receptor funkcióját, 

amitől a P2X7 antiapoptotikus hatásúvá válik. Annak a kérdésnek a megválaszolása, 

miszerint a RyR2 a P2X7-tel történő ilyesfajta interferáló készsége mennyire általános a 

malignus transzformáció során, további vizsgálatokat igényel. 

A malignus melanómasejtek nagyfokú rezisztenciát mutatnak mind a kemo-, mind a 

sugárterápiával szemben, melynek egyik lehetséges magyarázata a melanómasejtek 

csökkent apoptotikus készsége. A melanóma kialakulása során a Wnt-szignalizáció 

felmerülő szerepe (135), valamint a melanómasejtek apoptózisrezisztenciája a Ca
2+

-

jelpályára fordítja a figyelmet. Az apoptózis során a sejtek intracelluláris 

kalciumraktáraiból Ca
2+

 szabadul fel (138), mely szabályozó jelenségnek szerepe lehet a 

melanómasejtekben tapasztalt apoptózisrezisztencia kialakulásában. Humán 

melanómasejteken végzett, a P2X7 ligandfüggő és a RyR2 Ca
2+

-csatorna expressziós 

státuszát és rendellenes működését célzó kísérletes munkánk segíthet az 
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apoptózisrezisztencia molekuláris mechanizmusának megértésében, valamint hatásosabb 

gyógyszerek fejlesztésében. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

1. Azonosítottuk humán melanómasejtek esetén az LMWH 4-18 hosszúságú 

oligoszacharid származékait, melyek antiproliferációs, és/vagy antimigrációs, 

valamint kolonizációgátló hatással rendelkeznek. Strukturális szempontból 

definiáltuk a biológiai hatás eléréséhez szükséges szekvenciát. 

 

2. A vad típusú c-Met humán malignus melanómasejtekben exogén HGF nélkül 

konstitutív aktivitást mutatott. A c-Met funkcionális gátlása szelektív tirozin-

kináz inhibitorral humán melanómasejtek esetén gátolta az in vitro proliferációt 

és a migrációt, apoptózist indukált, és állatkísérletes in vivo modellben 

visszafogta mind a primer tumor növekedését, mind a metasztázis-képzést. 

 

3. Igazoltuk, hogy humán melanóma sejtvonalaink többségében az EGFR 

konstitutív aktivitást mutatott. Ennek megfelelően a melanómasejtek érzékenyen 

reagáltak a szelektív EGFR-gátló kezelésre, a kezelőszer gátolta az in vitro 

proliferációt, és a migrációt, apoptózist indukált, és állatkísérletes in vivo 

modellben csökkentette a metasztázis-képződést. Eredményeink felvetik a 

valódi kettős célponttal (c-Met és EGFR) rendelkező tirozin-kináz gátlók 

fejlesztésének szükségességét. 

 

4. Igazoltuk, hogy humán malignus melanóma sejtvonalak esetén a Ca
2+

-

homeosztázisban szerepet játszó P2X7 purinoreceptor anti-apoptotikus hatású. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az extracelluláris mátrix (ECM) a daganatsejtek mozgása során nemcsak adhéziós 

felszínt jelent, hanem a benne megkötött növekedési faktorok a daganatos sejtek által 

történő enzimatikus emésztés következtében a sejt számára hozzáférhetővé válnak. Az 

epidermális növekedési faktor receptora (EGFR, erb-B1, HER-1), valamint a hepatocyta 

növekedési faktor receptora (c-Met) számos gyakori rosszindulatú daganatban mutat kóros 

aktivációt, befolyásolva a tumorsejtek proliferációját, túlélését és mozgását. A tirozin-kináz 

receptorokról induló jelátvitel szabályozásában szerepet játszik  a  kalcium-homeosztázis is. 

Preklinikai vizsgálatainkban humán melanómasejtek és az ECM kölcsönhatásának 

oligoszacharid heparin-fragmensek segítségével történő befolyásolásán keresztül gátoltuk a 

sejtmigrációt, állatkísérletes modellben pedig a tüdőkolonizációt.  

A melanómasejtek túlélésének szempontjából, a Ca
2+

-homeosztázisban szerepet 

játszó P2X7 purinoreceptor in vitro anti-apoptotikus hatásúnak bizonyult.  

A humán melanómasejtekben vizsgált tirozin-kináz célpontok közül a HGF és az 

EGF receptorai konstitutív aktivitást mutattak. Mind a c-Met-, mind az EGFR-specifikus 

gátlószer in vivo xenograft modellben gátolta a melanómás áttétek kialakulását, azonban a 

primer tumor növekedésére csak a c-Met-szelektív szer hatott. Kísérleteink felvetik egy 

valódi kettős célponttal rendelkező TK-gátló fejlesztését.  
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SUMMARY 

 

The components of the extracellular matrix (ECM) are more than just adhesion sites 

for migrating tumor cells: following enzymatic degradation of the ECM, the release of 

sequestrated growth factors increases, thus become available for tumor cells. In a number 

of cancers dysfunction of the epidermal growth factor receptor (EGFR) or the hepatocyte  

growth factor receptor (c-Met) contribute to the malignant transformation that directly 

regulates cell proliferation, survival and motility. Furthermore, the intracellular calcium 

level plays an important role in the regulation of the tyrosine kinase pathway.  

In our preclinical experiments, by administrating heparin-derived oligosaccharides 

we influenced the interaction between human melanoma cells and ECM. The in vitro cell 

migration was inhibited by heparin-fragments. Moreover, two of the effective 

oligosaccharides reduced the number of lung colonies formed in SCID mice.  

In human melanoma cells an important element of  Ca
2+

 homeostasis, the purinergic 

Ca
2+

 channel P2X7 proved to be an anti-apoptotic protein. 

EGFR and c-Met showed constitutive activity in human melanoma cells, and their 

inhibition in vitro caused decreased proliferation, migration and elevated apoptosis. 

Administration of a selective c-Met-TKI, significantly decreased primary tumor growth in 

vivo as well as the capacity for liver colony formation in SCID mice. Selective EGFR-TKI 

had less inhibitory effect on metastasis formation, and had no effect on the primary tumor. 

Our results suggest the necessity of a rational dual-specific drug design for the purpose in 

the therapy of malignant melanoma. 
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talán legnagyobb kritikusom volt; dr. Dobos Judit kiváló PhD-s társam, akire mindig 

lehetett számítani. Dr. Rásó-Barnett Lívia a melanómavonalak RNS-szintű EGFR-

expressziójának analízisét végezte el; Ádám Attila és Keszthelyi Magdolna a c-Met 

molekárbiológiai elemzésével segítette elő munkám; Berta Judit az SU11274 kezelőszerrel 

való apoptózisindukciós kísérletben nyújtott segítséget. Köszönetem fejezem ki osztályunk 

mára már végzett TDK-s hallgatóinak: dr. Kramer Zsófiának, dr. Simon Erikának, Futosi 

Krisztinának és dr. Horváth Lászlónak. A heparin-származékokkal végzett vizsgálat 

kiindulópontját dr. Bereczky Bíborka munkája jelentette. A szövettani metszetekről 

készített fényképek Kónya Miklós munkáját dicsérik. Külön köszönet illeti 

asszisztenseinket, Parragné Derecskei Katalint és Sinka Andrásnét (Ibolyát) áldozatos és 

szakszerű munkájukért, mely számomra pótolhatatlan segítséget jelentett.  

Dr. Deli Tamás és Varga Norbert a kalciumos témakörben voltak társszerzőim. 

Köszönöm a velünk együttműködő kutatótársaknak: Prof. Dr. John T. Gallagher és 

munkacsoportja az oligoszacharidokat állította elő; Prof. Dr. Kéri György és 

munkacsoportja az EKB569 és SU11274 tirozin-kináz gátlók szintézisét végezte el; Prof. 

Dr. Erdődi Ferenc és dr. Kiss Andrea a proteinfoszfatáz vizsgálatot kivitelezte; dr. Barna 

Gábor az Annexin V és propidium jodidos kettős jelölést elemezte áramlási citométerrel; a 

Western-blothoz Michael Mildner nyújtott segítséget.  
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Soha nem fogom elfelejteni Prof. Dr. Jeney Andrást és munkacsoportját, dr. Tímár 

Ferencet és Oláh Júliát: szeretném nekik megköszönni, hogy első munkahelyemen 

segítettek a daganatkutatás alapjainak elsajátításában, és megszeretették velem a szakmát. 

Dr. Paku Sándor a Boyden-kamra használatára tanított meg. Ezúton fejezem ki 

köszönetemet dr. Iványi Andrásnak, aki nélkül nem juthattam volna el idáig. 

Köszönöm jelenlegi munkahelyem, a II. sz. Patológia Intézet munkatársainak, akik 

az elmúlt másfél évben bátorítottak, támogattak, sőt néha levették vállamról a rutin terhét 

is, hogy a kutatásra, értekezésem írására koncentrálhassak. 

Végezetül, de nem utolsósorban szeretném kifejezni köszönetemet családomnak, 

hogy mindvégig hittek bennem, és a hosszú évek alatt annyi áldozatot hoztak értem, hogy 

valóra válthassam álmom: KÖSZÖNÖM Édesanyámnak, Fanninak és Mamának. 
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