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Összefoglaló 
A tanulmány céljai. A természetes gyilkos sejtek (NK sejtek) citotoxikus aktivitása fontos szerepet játszik a rosszindulatú daganatok 
elleni természetes immunreakcióban. Az NK sejtek az adoptív onkológiai kezelés új eszközének számítanak. A rizskorpából kivont 
arabinoxilánt (MGN-3/Biobran) a szervezet biológiai válaszreakciót módosító, az NK sejtek citotoxikus aktivitásának növelésére 
képes anyagként ismerjük. A jelen tanulmány célja az  MGN-3/Biobran készítmény hatásvizsgálata az NK sejtek aktiválása, 
expanziója és a neuroblasztóma sejtekkel szembeni citotoxicitása esetén. Módszerek. Az NK sejteket mágneses gyöngyök 
hozzáadása után stimuláltuk az MGN-3/Biobran készítménnyel. Az NK sejtek aktiválását fenotípus-elemzés segítségével értékeltük 
ki, és megfigyeltük a sejtek expanziós képességeit. Az aktivált NK sejtek citotoxikus képességeit in vitro teszteltük a következő 
sejtvonalakkal szemben: K562, Jurkat, A673, NB1691, A-204, RD és RH-30, valamint in vivo az NB1691 sejtvonallal szemben. 
Eredmények. Az NK sejteknek az  MGN-3/Biobran készítmény általi stimulációja az aktiválásért felelős CD25 és CD69 receptorok 
nagyobb mértékű expresszióját indukálta, mint azt a stimulálatlan sejtek esetében tapasztaltuk (P<0,05). Az NKG2D, DNAM, NCR 
és TLRexpresszió változatlan maradt. Az egész éjszakán át tartó MGN3/Biobran készítmény általi stimulálás növelte az NK sejtek 
citotoxikus aktivitását minden in vitro vizsgált sejtvonallal szemben, valamint in vivo lelassította a neuroblasztóma növekedését. Az 
MGN-3/Biobran készítmény esetén ezt a mechanizmust nem a lipopoliszacharidok általi kontamináció közvetíti. Ezen felül az 
MGN-3/Biobran készítmény in vitro támogatta az NK sejtek expanzióját és a T sejtek számának csökkenését. Következtetések. Az 
adatok arra utalnak, hogy az MGN-3/Biobran készítmény upregulálja az NK sejtek aktivációs markereinek szintjét, in vitro és in vivo 
stimulálja az NK sejteknek a neuroblasztómával szembeni citotoxikus aktivitását, valamint szelektíven előidézi az NK sejtek 
expanzióját. Ezek az eredmények hasznosak lehetnek a jövőben a neuroblasztóma-gyógyítás során alkalmazandó, az NK sejtek 
hatására alapozó terápiás stratégiák fejlesztésében. 

 
Kulcsszavak: rizskorpából kivont arabinoxilán  (MGN-3/Biobran), citotoxikus aktivitás, természetes gyilkos sejtek (NK sejtek), 
neuroblasztóma. 

 
 
Bevezető 

 

A természetes gyilkos sejtek (NK sejtek) citotoxikus 
aktivitása jelentős szerepet játszik a rosszindulatú 
daganatok elleni természetes immunreakcióban, amit az 
is igazol, hogy csökkent aktivitásuk növeli a daganatos 
betegségek kifejlődésének kockázatát egészséges 
emberek esetében is [1]. Ezen felül a vérképző őssejtek 
transzplantációján átesett betegek esetében az NK sejtek 
magas citotoxikus aktivitása a visszaesés alacsonyabb 
kockázatát is jelenti [2].  Az NK sejtek 

citotoxikusaktivitását a következők növelik: az 
egészséges életmód [3-5], a biológiai válaszreakciót 
módosító szerek [6, 7], növekedési hormon [8] és 
citokinek [9-12]. A rosszindulatú daganatos sejtek az NK 
sejtek citotoxikus aktivitását szupresszívcitokinek 
kiválasztásával, ill. az NK sejtek felületén levő 
aktivációs receptorok redukálásával csökkenthetik [13, 
14]. Az NK sejtek aktivitását ellenanyagok [15-16] vagy 
kemoterápiás gyógyszerek [17] is csökkenthetik. 
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1. sz. ábra.  A kultivált szupernatánsokcitokin szintjei, amelyek meghatározását a  "Cytometric Bead ArrayFlexSet" (BDBiosciences) citometriai 
gyöngyöket tartalmazó készlet segítségével, elemzését a BDFACSCalibur (BDBiosciences) átfolyásos citométer segítségével végeztük. (A) TNF-α 
szintek; (B) Il-6 szintek; (C) IL-8 szintek. 

 
Ezért az onkológiai betegek és az egészséges lakosság 
esetén is az NK sejtek nagyfokú citotoxikus aktivitására 
kell törekedni. 

Az MGN-3/Biobran készítmény egy rizskorpából 
kivont arabinoxilán vegyület, a shiitake gombából 
származó, a szénhidrátok hidrolízisére képes enzimek 
által módosított formában [18]. Olyan táplálékkiegészítő, 
amely a kutatási adatok értelmében  felnőttek esetén in 
vitro és in vivo egyaránt növeli az NK sejtek citotoxikus 
aktivitását a rákos sejtekkel szemben [19, 20]. Ismeretes 
az is, hogy hagyományos gyógymód kiegészítéseként 
alkalmazva daganatellenes szinergiahatást ér el egyes 
rákfajták, pl. az emlőrák vagy a hepatocelluláris 
karcinóma esetén [21-25]. Ezen adatok alapján 
potenciálisan lehetséges az MGN-3/Biobran 
készítménynek a rákbetegek hagyományos kezelését 
kiegészítő kezelésként való alkalmazása. Mindeddig nem 
jelent meg a rákbeteg gyermekeken végzett kutatások 
eredményeiről szóló tanulmány. Célunk az MGN-
3/Biobran készítmény szerepének vizsgálata volt az NK 
sejtek stimulációjában, gyermekkorú betegek tumorjai 
esetén - in vitro és in vivo egyaránt - valamint az NK 
sejtek expanziója terén a citokinek és különféle stimulált 
sejtvonalak kombinációja esetén. 
 

 
Módszerek 
 

A sejtek előkészítése 
 

A tanulmányt intézetünk Etikai Bizottsága is jóváhagyta. Az 
egészséges önkéntesektől vett vérmintákból származó 
perifériás vér mononukleáris sejtjeit (PBMC) 
sűrűséggradiens-centrifugálással izoláltuk. A vérmintákat 
finoman felvittük az azonos mennyiségű Ficoll-Paque  Plus 
(GE Healthcare) szeparációs anyagra, majd centrifugáltuk a 

következő paraméterekkel: 400 g, 20 perc, szobahőmérséklet. 
A kapott PBMC sejteket eltávolítottuk az interfész felületről, 
kétszer átmostuk fiziológiás foszfát pufferoldatban (PBS), 
majd centrifugáltuk (400 g, 10 perc).  Az NK sejtekhez 
ezután mágneses gyöngyöket adtunk (az "NKcellisolation 
KIT" NK-sejt izolációs készlettel vagy CD56 microbeads 
eszközökkel - MiltenyiBiotech) (lásd a bírálóknak szánt 1. sz. 
online kiegészítő ábrát). A teljes vérmennyiséget a Ficoll 
párnára helyeztük rá, majd centrifugáltuk (1800 ford./perc 
fordulatszám mellett, 30 percig, szobahőmérsékleten). Az 
izolált limfocita/monocita frakciót PBS oldattal átmostuk, 
majd 5 percig szobahőmérsékleten végeztük a vörös vértestek 
lízisét (ammóniumklorid oldatban - StemCell Technologies). 
Miután reakciót fiziológiás foszfát pufferoldat segítségével 
leállítottuk, a megtapadt monocitákat 10% fetális 
szarvasmarha szérummal kiegészített RPMI 1640 közegben 
(Gibco-BRL, Life Technologies Ltd.), nedves, 5 % CO2 
tartalmú, 37°C hőmérsékletű légkörben kultiváltuk. A 
megtapadt monocitákat 7-10 napig kultiváltuk a makrofágok 
differenciálása érdekében. A makrofágokat ebben az esetben 
az NK sejteket stimuláló, a makrofágokat azonban nem 
stimuláló MGN-3/Biobran készítmény optimális dózisának 
azonosítása céljából, bioszenzorként alkalmaztuk. 
 
 
Reagensek 
 

A tanulmányban a következő monoklonális 
ellenanyagokat (mAb) használtuk:  CD3PE-Cy7, CD45-
FITC,  CD69- FITC   és    CD314   (NKG2D)-APC   (a 
BectonDickinson termékei); CD56-APC, CD25-PE, 
CD336(NKp44)-PE és CD335 (NKp46)-PE 
(BeckmanCoulter termékek);

 
I. sz. táblázat: a Biobran, ill. IL-15 készítmények segítségével végzett éjszakai inkubáció stimulációs hatása az NK sejtek receptorainak aktiválására. 

 

Stimulálatlan Stimulált - Biobran Stimulált - IL-15  
Arány: Biobran / Arány: IL-15 / 

MFI SD MFI SD MFI SD stimulálatlan stimulálatlan 
 

CD69 508.3 889.2 1591.7 741.1 18032.6 14136.6 3.13 35.48 
CD25 481 448.9 1537 520.3 1864 2843.8 3.2 3.88 
NKG2D 4634.2 5762 5074.3 4761 9914.9 11491 1.09 2.14 
DNAM 1960.6 2529 2501.1 1174 3344.8 5391 1.28 1.71 
NKp44 1017.7 1473 1808 2780 886.3 2110 1.78 0.87 
NKp30 1300.7 1990 1519.8 2508 4971.5 1567 1.17 3.82 
NKp46 1134.4 1044 1159.4 1695 1568.8 1187 1.02 1.38 
TLR4 2654 2858 1348 2533 1963 2150 0.51 0.74 
TLR9 5854 6284 5200 6448 8779 6231 0.89 1.50 

 
Az adatok a következők: MFI (átlagos fluoreszcencia-intenzitás), SD (szórás), ill. arányok - 3 egészséges kontrollegyén esetén. A félkövér betűk a 
statisztikai jelentőséget mutatják. 
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CD337 (NKp30)-PE (MiltenyiBiotec termék). A 
TLR4 és TLR9 elleni, fluorokrómmal jelölt mAb 
anyagok az Enzo Life SciencesAG, Lausen, Svájc 
társaságtól származtak. 

Az interleukin (IL)-15 a CellGenix terméke, az IL-2 
(Proleukin) a Novartis terméke. Az MGN-3 készítményt 
a DaiwaPharmaceutical Co. Ltd. bocsátotta 
rendelkezésünkre.  A TLR-4 toll-like receptor 
ligandumakéntlipopoliszacharidot (LPS - Sigma 
0127:B8), az LPS által indukált TLR-4 aktiválás 
inhibítoraként pedig polimixin B-t (InvivoGen) 
alkalmaztunk. 

 

Sejtvonalak 
 

Az NK sejtek természetes citotoxicitásánakin vitro 
vizsgálatára az alábbi sejtvonalakat használtuk célként: 
K562 (eritroleukémia), Jurkat (T-sejtes limfatikus 
leukémia), A673 (Ewing-féle szarkóma) - mind ATCC 
termék -; NB1691 neuroblasztóma sejtvonal (amelyet Dr. 
A. Davidoff adományozott a Szt. Júda Kutatási 
Gyermekkórház részéről), A-204 (embrionális 
rabdomioszarkóma), RD (embrionális rabdomioszarkóma), 
 RH30 (alveoláris rabdomioszarkóma) - mind DSZM 
termék.   A luciferáz által transzdukált neuroblasztóma 
sejtvonalat (NB1691luc), amelyet Dr. A. Davidoff 
adományozott, in vitro és kvantitatív in vivo egérmodellben 
használtuk célként [26, 27]. Az NK sejtek aktiválásához és 
expanziójához az alábbi  "feeder" (tápláló) sejtvonalakat 
használtuk: besugárzott K562, valamint a sejtmembránra 
kötődő és exprimált IL-15 és 4-1BBL  által transzfektált 
K562 (K562-mb15-41BBL), Dr. D. Campana (Szingapúri 
Nemzeti Egyetem) nagylelkű adományát [28]. 

 
Fenotípus-elemzés 

 

Az éjjel MGN-3/Biobran (100 µg/ml) készítménnyel 
stimulált NK sejtek, az éjjel IL-15 (10 ng/ml) készítménnyel 
stimulált NK sejtek, a stimulálatlan NK sejtek és az 
expandált NK sejtek felületi fenotípusát három egészséges 
felnőtt önkéntes anyaga alapján határoztuk meg, 6-színű 
fluoreszcencia-színezés segítségével. Az 5×10^5 
mennyiségű friss, különböző helyről származó NK sejtet a 
megfelelő, egérből származó antihumánmonoklonális 
ellenanyag segítségével jelöltük meg, 30 perc leforgása 
alatt, 4°C hőmérsékleten. A sejteket hideg PBS-sel kétszer 
átmostuk, majd 0,5 ml PBS-benreszuszpendáltuk, ezt 
követően FACASCantoII (BectonDickinson) átfolyásos 
citométerrel elemeztük. Minden sejtfelületi antigén esetében 
meghatároztuk a pozitív sejtek arányát és az átlagos 
fluoreszcenciaintenzitás (MFI) arányát. A kontrollcsoport 
vizsgálata során a kontrollanyagok megfelelő izotópjait 
alkalmaztuk. 

 
Citotoxicitás-vizsgálat és az NK sejtek stimulálása 

 

Az NK sejtek természetes citotoxicitásának 
megfigyelését hagyományos, 2 órás európium-2,2ʹ:6ʹ,2ʺ-
terpiridin-6,6ʺ-dikarboxilsav vizsgálattal végeztük 
(Perkin-ElmerWallac)  [29]. A célsejtek a következő 
sejtvonalakból származtak: K562, Jurkat, A673, 
NB1691, A-204, RD és RH-30. Röviden összefoglalva: a 
célsejteket fluoreszcenciajavítóligandummal 
(bix(acetoximetil) 2,2ʹ:6ʹ,2ʺ-terpiridin-6,6ʺ-
dikarboxiláttal) jelöltük meg. Ez a hidrofób 

ligandumgyorsan áthatol a sejtmembránon. A sejtben az 
észterkötések hidrolízisének eredményeként a ligandum 
hidrofillé, a sejtmembránon áthatolni képtelenné 
változott. A citolízis azonban a ligandum felszabadulását 
eredményezte, ahol végső soron reagált az európiummal, 
amellyel stabil fluoreszcens kelátot alkotott - ezt a 
későbbiekben fluorimetriás mérőműszerrel (a TECAN 
Group Ltd, társaság F200 készülékével) lemértük. A 
spontán és specifikus citotoxicitás kiszámításához az 
alábbi képleteket alkalmaztuk: 

 
Specifikus felszabadulás % 

= (kísérleti felszabadulás - spontán felszabadulás) / 

(maximális felszabadulás - spontán felszabadulás) x 
100 

 
 

Spontán felszabadulás % 

= (spontán felszabadulás - háttér)/ 

(maximális felszabadulás - háttér) x 100 
 

Az egészséges önkéntesektől származó NK sejteket 
egész éjjel 100 µg/ml MGN-3/BioBran, 10 ng/ml IL-15, 40 
IU/ml vagy 1000 IU/ml IL-2 készítménnyel, ill. az MGN-
3/Biobran és 40 IU/ml IL-2 kombinációjával stimuláltuk. A 
kultiváció tenyésztőközegben (RPMI 1640, 10% hő által 
inaktiváltfetális szarvasmarha szérum, 100 IU/ml penicillin, 
100 ng/ml sztreptomicin és  2mmol/l glutamin adalékával) 
nedves, 5 % CO2 és 95 % levegő tartalmú légkörben zajlott. 
A citotoxikus aktivitást a fenti módszerrel értékeltük ki. 
 
Egérmodell 
 

12 hetes NOD-scid IL-2Rgnull egerekbe intravénásan 
2×10^5 NB-1691luc neuroblasztómát juttattunk.  Az 
NK sejtek izolálása érdekében egészséges önkéntesek 
perifériás vérének mononukleáris sejtjeit alkalmaztuk. 
Az NK sejtekhez ezután mágneses gyöngyöket adtunk 
(a MiltenyiBiotech "NKcellisolation KIT" készlete 
segítségével). A kapott NKsejtek > 90%-a CD3-CD56+ 
volt. Friss NK sejteket, ill. 100 µg/ml MGN-3/BioBran 
készítmény segítségével éjszaka aktivált NK sejteket 
alkalmaztunk. Az NK sejtek segítségével végzett 
intravénás kezelést a rákos sejtek bejuttatásától 
számított 7 napon belül megkezdtük, és folyamatosan, 
heti két alkalommal végeztük, 4 héten át. Két független 
kísérlet keretében (minden csoportban 4 egérrel) 
összehasonlítottuk a nem kezelt egyedeket (a 
kontrollcsoportot) azon egyedekkel, akik 1x10^6 
stimulálatlan NK sejtet kaptak (NK csoport), ill. azon 
egyedekkel, akik 1x10^6 éjjel 100 µg/ml töménységű 
MGN-3/Biobran készítmény által stimulált NK sejtet 
kaptak (NK-Biobran csoport). 
 
  A bioluminiszcencia-megjelenítést az NK sejtes 
kezelés kezdetétől számított 7., 14., 28. és 42. napon 
végeztük, minden esetben 15 mg/ml töménységű 
PBS oldatban oldott 100 µlluciferinintraperitoneális 
befecskendezése után.
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A szubsztrátum beadása után öt perccel az állatokat 
izoflurán segítségével elaltattuk (az anesztéziát 3%-os 
töménységű oldattal kezdtük, majd 1,5%-on tartottuk), 
ezután behelyeztük őket a XenogenIVISLuminaII 
berendezés üregébe (kvantitatív fluoreszcencia és 
biolumineszcencia-megjelenítés - Xenogen Corporation). 
Különböző expozíciós idejű felvételeket készítettünk, 
majd ezeket a XenogenLiving Image® (3.2. verzió) 
szoftver segítségével elemeztük. A bioluminiszcencia 
képekből kiválasztottunk egy téglalap alakú területet, 
amely mutatta az egerek teljes mellkasát és a hasüregét, 
valamint kiszámítottuk a teljes fényáramot (foton/mp), 
háton és hason fekvő pozícióban egyaránt. Ezt az értéket 
módosítottuk az összehasonlítás alapját képező 
háttérértékek ismeretében (ez a daganatmentes, luciferin-
befecskendezés utáni kontrollegér alapján került 
meghatározásra). Minden kísérletet intézetünk Laborállat-
kezelési és -használati Bizottságának utasításaival 
összhangban, az egyes országok nemzeti egészségügyi 
intézeteiben kidolgozott laborállat-kezelési és -használati 
utasítások rendelkezéseivel összhangban hajtottunk végre. 
 
 
Az NK sejtek aktiválása és expanziója 
 

Az expanzió a 14 napos tenyészetekben a 100 µg/ml 
MGN-3/Biobrant és citokineket (100 IU/ml IL-2, ill. 100 
IU/ml IL-2 plusz 10 ng/ml IL15 készítményt) 
tartalmazó/nem tartalmazó, ill. a közös, besugárzott un. 
„feeder“ (tápláló) K562 vagy K562-mb15-41BBL sejteket 
tartalmazó tenyészetekben jelentkezett [28]. Röviden 
összefoglalva: az 5 db egészséges önkéntestől vett 
vérmintákból származó perifériás vér mononukleáris 
sejtjeit (PBMC) sűrűséggradiens-centrifugálással (Ficoll) 
izoláltuk. Ezeket a sejteket egy hatlyukú, lapos fenekű, 
MGN3/Biobran készítményt tartalmazó/nem tartalmazó, 
humán citokineket (IL2, IL2+IL15) tartalmazó, ill. 
szubletálisan besugárzott K562 vagy K562-mb15-41BBL 
támogató sejteket 1:1,5 arányban együttesen kultivált 
állapotban tartalmazó laboratóriumi palettán inkubáltuk. 
Tenyésztési közegként RPMI 1640-t használtunk, 10 %-os 
töménységű, frissen fagyasztott AB emberi plazma, L-
glutamin, penicillin - sztreptomicin 
hozzáadásával(Biochrom). A közeget kétnaponta 
frissítettük. 14 nap elteltével a sejteket begyűjtöttük, 
fenotípus-meghatározás, valamint az NK sejtek in 
vitrocitotoxicitás-elemzése céljából. 
 

A Cytometric bead array készlet alkalmazása és átfolyásos 
citometriai elemzés az MGN-3/Biobran készítménynek a toll-
like receptor agonistája általi kontaminációjának 
megállapítása érdekében 

A Cytometric bead arrayFlexSet (BDBiosciences) 
technológia segítségével, a gyártó által meghatározott 
eljárás szerint érzékeltük, majd BDFACSCalibur 
(BDBiosciences) átfolyásos citometriai berendezés 
segítségével elemeztük az α tumornekrotizáló faktor 
(TNF), az IL-6 és az  IL-8 anyagok felszabadulását 
lipopoliszacharid (LPS) (10 ng/ml), ill. MGN-3/Biobran 
készítmény (10, 100, 1000 és 10000 µg/ml 
koncentrációban) hatására. A BioBran készítmény 100 

µg/ml koncentrációja volt a legnagyobb olyan töménység, 
amely nem indukált gyulladást (a TNF-α, IL-6 és Il-8 
növekménye, 1. sz. ábra). Az MGN-3/Biobran 
készítményt teszteltük az InvivoGen TLR-2, -3, -4, -5, -7, 
-8 és -9 toll-like receptorával szembeni potenciális 
agonisztikus hatást illetően. Mivel az MGN-3/Biobran 
készítményben az LPS nyomokban való jelenléte 
növelheti az NK sejtek cytotoxicitását, a TLR-4 
aktiválásával, a BioChem GmbH elvégezte a 
lipopoliszacharid / endotoxin, azaz a TLR-4 ligandum 
szennyezőanyag jelenlétének tesztjét az MGN-3/Biobran 
készítményben (100 µg/ml). Ezen felül az LPS/endotoxin 
jelenlétét számszerűsítettük is, kromogén vizsgálattal (a 
GenScript 
"ToxinSensorChromogenicLALEndotoxinAssay Kit" 
készlete segítségével). Ezután elvégeztük a funkcionális in 
vitrocitotoxicitás vizsgálatát a K562 és NB1691 
sejtvonalakra fókuszált, LPS (10 ng/ml) - az NK sejtek 
stimulánsa -  és  polimixin B (100 µg/ml)  - az LPS által 
indukált TLR-4 aktiváció inhibítora - felhasználásával. 
Végül, összehasonlításképpen elvégeztük az NB1691 
sejtvonallal szembeni citotoxicitás-vizsgálatokat az MGN-
3/Biobran készítmény (az NK sejtek stimulánsa) és 
polimixin B (inhibitor) alkalmazásával. 
 
 
Statisztikai elemzés 
 

A lenti eredmények az átlag ± a szórás (SD) értékeit 
tükrözik. Az MGN-3/Biobran készítménynek az NK 
sejtek fenotípusára, citoxicitására és expanziójára való 
hatásának összevetése érdekében nem parametrikus 
Wilcoxon-féle vizsgálatokat alkalmaztunk. Az 
egérmodellben a túlélést az egyváltozós Kaplan-Meier-
féle módszerrel becsültük fel, majd az összehasonlítást a 
log-rank teszt segítségével végeztük el. A statisztikai 
jelentőség határát a következőképpen definiáltuk: p < 
0,05. 
 
 
 
Eredmények 
 

Az NK-sejtekfenotipizálása 
 

Az NK sejtek MGN-3/Biobran készítmény általi 
stimulálásának eredményeképpen az CD69 és CD25 
expresszió mértéke a 9%-88%, ill.  6%-90% 
átlagértékekről indulva nőtt (az átlagos fluoreszcencia-
intenzitás (MFI) 3,1, ill. 3,2-szeresére nőtt). A többi 
vizsgált receptor expressziója és MFI értéke változatlan 
maradt. A pozitív kontrollcsoportként alkalmazott, az IL-
15 készítmény által szimulált NK sejtek esetén 
jelentősen nőtt az egyes markerek átlagos 
expressziójának mértéke, a következők szerint: CD25: 
6%-92%, az MFI-arány 3,9-szeresére nőtt; CD69: 9%-
98%, az MFI-arány 35,5-szeresére nőtt; NKG2D: 92%-
97%, az MFI-arány 2,1-szeresére nőtt; DNAM 81%-
96%, az MFI-arány 1,7-szeresére nőtt; és NKp30: 54-81, 
az MFI-arány 3,8-szorosáre nőtt;  I. sz. táblázat és 2. sz. 
ábra. Az ábra A és B részeiben az NK sejtek aktivációs 
receptorainak válaszreakciója látható az MGN-3/Biobran 
és a IL-15 készítmények általi stimuláció hatására. 
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2. sz. ábra.  (A) Az NK sejtek aktivációs receptorainak átlagos fluoreszcencia-intenzitása: 3 egészséges kontrollegyén esetén - stimulálatlan 
(fekete görbe), az MGN-3/Biobran készítmény által stimulált (piros), ill. az IL-15 készítmény által stimulált (zöld). (B) a stimulálatlan, az 
MGN-3/Biobran készítmény által stimulált, ill. az IL-15 készítmény által stimulált NK sejtek exprimált aktivációs markereinek 
százalékaránya. 
. 
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In vitrocitotoxicitás-vizsgálatok 
Az MGN-3/Biobran általi, egész éjszakán át tartó 
stimuláció jelentősen növelte az NK sejtek 
citotoxicitását minden vizsgált sejtvonal viszonylatában, 
az effektor- és célsejtek 8:1 aránya (K562, NB1691, 
Jurkat, A673), ill. 10:1 aránya (A-204, RD, RH-30) 
mellett, a stimulálatlan NK sejtekkel szemben (3a. sz. 
ábra, K562 80 % kontra 69 %, p = 0.03; NB1691: 41%  
kontra 23%, p = 0.03; Jurkat: 40 % kontra 19 %, p = 
0.03; A673: 34 % kontra 13 %, p = 0.02; A204: 34 % 
kontra 18 %, p = 0.03; RD: 45 % kontra 22 %, p = 
0.002; RH-30: 34 % kontra 18 %, p = 0.02). Az IL-15 
általi stimuláció a következő sejtvonalak még 
intenzívebb líziséhez vezetett: K562 (100%), NB1691 
(61%), Jurkat (60%)  és A673 (58%) (3B. sz. ábra). Az 
IL-2 és az MGN-3 /Biobran készítmény szinergia-
hatásának összehasonlítása érdekében összehason-
lítottuk a nagy dózisú IL-2 (1000 IU/ml) általi 
stimulálást a kis dózisú IL-2 (40 IU/ml) általi 
stimulálással, ill. kis dózisú IL-2 + MGN-3/Biobran 
készítmény általi stimulálással. Az MGN-3/Biobran 
készítmény hozzáadása a kis IL-2 dózishoz olyannyira 
növelte az IL-2 40 IU/ml dózisának stimuláló hatását, 
hogy a végső citotoxicitás hasonló volt ahhoz, amit 
1000 IU/ml IL-2 ért el(3c. sz. ábra).

 

Az MGN-3/Biobran készítmény által stimulált NK sejtek 
biztonságprofilja megállapítása érdekében citoxicitás-
vizsgálatot végeztünk el a kontroll-sejtcsoportok (autológ 
CD56 negatív sejtek) esetében. Ezek nem mutatták ki 
citotoxicitás jelenlétét (kiegészítő 2. sz. ábra és a bírálóknak 
szánt I. sz. online kiegészítő táblázat). 

 

In vivo modell 
 

Ezek után kibővítettük a kutatást a luciferáz által 
transzfektáltneuroblasztómain vivoxenograft modelljére, 
hogy megvizsgáljuk, hogy a MGN-3/Biobran 
készítménynek az NK sejtekre in vitro gyakorolt stimuláló 
hatása klinikailag is jelentős lehet-e. A 4A ábra mutatja 
három olyan reprezentatív egéregyed ventrális és dorzális 
felvételét, amelyek fiziológiás foszfát pufferoldatos (PBS) 
kezelést (kontrollcsoport), 1×106 stimulálatlan NK sejtet, 
ill. 1×106 MGN3/Biobran által stimulált NK sejtet kaptak. 
A kontrollcsoportban és a stimulálatlan NK sejtek 
csoportjában az NB1691 daganatsejtek drasztikus 
progressziót mutattak, míg a 1x106 mennyiségű MGN-
3/Biobran által stimulált NK sejttel kezelt csoportban a 
neuroblasztóma növekedésének jelentős inhibícióját 
tapasztaltuk (4B. sz. ábra és a bírálóknak szánt II. sz. 
kiegészítő táblázat). Azt is tapasztaltuk, hogy az MGN-
3/Biobran készítmény által stimulált NK sejtek képesek 
voltak jelentősen megnövelni az NOD/scid/IL2Rγnull-hu 
egerek túlélési esélyeit (p<0.05; 4c. sz. ábra.). 

 
Az MGN-3/Biobran szerepe az NK sejtek expanziójában 

 

A kéthetes kultiváció után kiderült, hogy az MGN-
3/Biobran készítmény hozzáadásával kezelt tenyészetben 
az NK sejtek expanziója intenzívebb volt (III. sz. 
kiegészítő táblázat). Ezzel szemben a kultúráknak MGN-
3/Biobran készítmény hozzáadásával való kezelése a T-
sejt expanzió csökkenését okozta (5A. ábra). Az MGN-
3/Biobran készítmény az IL2 és IL2+IL15 
tenyészetekben nem eredményezett semmilyen 

statisztikailag 



 

 
 
 
 
 
3. sz. ábra. (A) Az NK sejtek MGN-3 által stimulált citotoxikus 
aktivitása a következő sejtvonalakkal szemben: K562, NB1691, Jurkat, 
A673 (az effektor és célsejtek aránya: 8:1), A-204, RD a RH-30 (az 
effektor és célsejtek aránya: 10:1). (B) Az NK sejtek IL-15 és MGN-3 
által stimulált citotoxikus aktivitása a következő sejtvonalakkal 
szemben: K562, NB1691, Jurkat, A673 (az effektor és célsejtek aránya: 
8:1). (C) Az NK sejtek IL-2 és MGN-3 által stimulált citotoxikus 
aktivitása a következő sejtvonalakkal szemben: A-204, RD a RH-30 
(az effektor és célsejtek aránya: 10:1). Az adatok 3 egészséges 
önkéntestől származnak, 3 db, egymástól függetlenül elvégzett 
vizsgálat alapján.  * az eredmény statisztikailag jelentős. 

 
jelentős különbséget az NKT sejtek és a B sejtek esetén. 
Az expandált NK sejtek citotoxikus aktivitása nem 
változott jelentősen az MGN-3/Biobran készítménynek a 
tenyésztőközeghez való hozzáadása után (5B. ábra). 
Ezzel szemben az IL-15 hozzáadása erősítette a 
citotoxicitást az IL-2 önálló alkalmazásával szemben, 
még a K562 sejtvonal transzfektált sejtjeinek 
alkalmazása esetén is. 
 
Az NK sejtek MGN-3/Biobran általi stimulálásának 
mechanizmusa 
 

Mivel az emberi NK sejteket a toll-like receptorok (TLR) is 
stimulálhatják, teszteltük a TLR MGN-3/Biobran általi 
aktiválást, emberi makrofágok segítségével - ezeket az 
MGN-3/Biobran készítmény optimális dózisának 
azonosítása céljából, bioszenzorként alkalmaztuk. 
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4. sz. ábra.  (A) Aluciferázt kisugárzó NB1691 daganatok felvételei a neuroblasztómák nagyságát mutatják olyan egéregyedek esetén, amelyek 
fiziológiás foszfát pufferoldatos kezelést  (kontrollcsoport),  1×10^6 frissen izolált stimulálatlan NK sejtet, ill. 1×10^6 MGN3/Biobran által stimulált 
NK sejtet kaptak (8 intravénás injekció által, heti két alkalommal, 4 hétig folyamatosan adagolva). A képen minden csoport három reprezentatív 
egyede látható, ventrális és dorzális helyzetben, a vizsgált térség megjelölésével. (B) A daganat nagysága a kezdeti értékekkel szemben az MGN-3 
által stimulált NK sejtekkel kezelt egerek csoportjában és a stimulálatlan NK sejtekkel kezelt csoportban lényegesen alacsonyabb volt. (C) AKaplan-
Meier-féle görbék az egyes csoportokhoz tartozó egyedek túlélését mutatják. ! A kontrollcsoporttal való összehasonlításban statisztikailag jelentős 
adatok.  * A stimulálatlan NK sejtekkel kezelt csoporttal való összehasonlításban statisztikailag jelentős adatok.  ** Mindkét csoporttal való 
összehasonlításban statisztikailag jelentős adatok. 

 
Kiderült, hogy az MGN-3/Biobran készítménynek csak a 
magas dózisai (10 mg/ml) eredményezték az IL-8, IL-6 
és TNF-α felszabadulását (4776, 164, ill. 132 pg/ml) - 
lásd az 1. sz. ábrát. Ezen felül a mért értékek jelentősen 
alacsonyabbak, mint azok, amelyek lipopoliszacharid 
(LPS) (10 ng/ml) általi stimulálás során jelentkeztek 
(7487, 362, 208, ill.  37 pg/ml). 

A limulusamőbocitalizát (LAL) teszt segítségével 
megfigyeltük az MGN-3/Biobran készítmény 
lipopoliszacharid általi kontaminációját (Eu/ml = 1,68). 
A készítmény kontaminációjának a stimulációs 
mechanizmus keretében betöltött szerepét vizsgálva 
elvégeztük az NB1691 elleni citotoxicitásin vitro 
tesztjeit. 
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5. sz. ábra.  (A) Az 5 egészséges donortól származó minden sejt, NK sejt, T sejt, NKT sejt és B sejt kinetikája, 14 napos expanzió után, MGN-
3/Biobran készítményt és citokineket (IL-2 ill. IL-2 + IL15) tartalmazó/nem tartalmazó, ill. besugárzott K562 vagy K562-mb15-41BBL feeder 
sejtekkel együtt tenyésztett sejtek mennyisége. * az eredmény statisztikailag jelentős. (B) Az expandált NK sejtek citotoxikus aktivitása az MGN-
3/Biobran készítménynek a tenyésztőközeghez való hozzáadása után. 

 
Ezek a tesztek az LPS által stimulált NK sejtek 
megnövekedett citotoxikus aktivitását mutatták ki a 
stimulálatlan NK sejtekkel szemben, azonban a 
polimixin B alkalmazása az LPS általi stimuláció 
hatását megszüntette. Ezzel szemben az MGN-
3/Biobran készítménynek az NK sejtek aktivitására 
kifejtett stimulációs hatása polimixin B alkalmazása 
után változatlan maradt (6B ábra). Ebből következőleg 
az NK sejtek stimulációs mechanizmusát az MGN-
3/Biobran készítmény LP-szacharid általi 
kontaminációja nem közvetíti. 

 

Diszkusszió 
 

A publikált tapasztalatok azt mutatják, hogy az MGN-
3/Biobran készítmény alkalmazása egyes felnőtt onkológiai 
páciensek esetében javíthatja a rák gyógyítása terén elért 
eredményeket [30,31]. A hepatocelluláris karcinómában 
szenvedő felnőtt pácienseken végzett klinikai kutatás  

kimutatta, hogy az intervenciós terápiás eljárások esetén a 
terápia MGN-3/Biobran általi kiegészítése növelte a túlélés 
esélyeit - pl. transzarteriáliskemoembolizáció, etanol 
perkután befecskendezése, rádiófrekvenciás abláció és 
krioabláció [21]. A publikált adatok közt szerepel az is, 
hogy a terápiának az MGN-3/Biobran készítmény általi 
kiegészítése stimulálta számos mielómában szenvedő 
páciens veleszületett immunitását, úgy, hogy növelte az NK 
sejtek citotoxikus aktivitását, a mieloid dendrit sejteket 
számát és a Th1  csoportba tartozó citokinek 
koncentrációját [32].  Jelenleg nem ismeretesek a pediátriai 
daganatos betegségek során alkalmazott MGN-3/Biobran 
készítmény alkalmazásával kapcsolatos adatok, 
tanulmányok. 

Az általunk tapasztaltak azt mutatják, hogy az NK sejtek 
MGN-3/Biobran általi stimulálása in vitro és in vivo egyaránt 
javította e sejtek citotoxikus aktivitását a gyermekek daganatos 
betegségeinek különféle sejtvonalaival szemben. 
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5. sz. ábra.  (folytatás) 
 
 

Igazoltuk a leukémia, a neuroblasztóma, aEwing-féle 
szarkóma, az embrionális rabdomioszarkóma és az  alveoláris 
rabdomioszarkóma sejtvonalainak a nagyobb mértékű, NK 
sejtek által közvetített in vitro elpusztítását az MGN-3/Biobran 
készítmény általi stimuláció után is. Tapasztaltuk a 
neuroblasztóma növekedésének jelentős inhibícióját, valamint 
az MGN-3/Biobran készítmény által stimulált NK sejtek 
túlélésének jelentős mértékű javulását a neuroblasztómás 
egérmodellben (NOD/scid/IL-2Rγnull). Ez a megfigyelés 
egyezik a felnőttek daganatos betegségeinél találtakkal [20-25]. 

Az MGN-3/Biobran készítmény működési 
mechanizmusa és dózisa, amely segítségével növeli az NK 
sejtek aktivitását, továbbra is ismeretlen. Úgy véljük, hogy a 
megfigyelésekben szereplő NK sejtek általi gyógyhatás 
mögött, amelyet az MGN-3/Biobran készítmény 
segítségével való terápia elér, egy sor immunrendszeri 
mechanizmus áll. Tekintettel arra, hogy a készítmény magas 
dózisai a makrofágok M0 fázisról M1 fázisra való 
módosulását eredményezték az ezt követő IL-6, IL-8 
és TNF-α felszabadulás mellett, úgy döntöttünk, hogy a 

készítmény alacsony adagját fogjuk vizsgálni az NK 
sejteknek a gyulladásos háttér által kiváltott aktiválása 
kiküszöbölésének érdekében. Mivel az NK sejteket a toll-
like receptor (TLR) agonistái is stimulálhatják, figyelembe 
kellett vennünk, hogy az MGN-3/Biobran készítmény 
lipopoliszacharidok általi kontaminációja a TLR-4 
aktiválásának hatására növelheti az NK sejtek 
citotoxicitását. Tanulmányukban enyhe LPS általi 
kontaminációt észleltünk. Az LPSpolimixin B általi 
semlegesítése nem szüntette meg az MGN-3/Biobran 
készítménynek az NK sejtekre kifejtett stimulációs hatását, 
amiből arra következtethetünk, hogy az LPS általi 
kontamináció nem az a mechanizmus, amelynek 
segítségével a készítmény NK sejteket stimulálja. Adataink 
szerint az MGN-3/Biobran minden valószínűség szerint 
aktiválja a stimulálatlan NK sejteket, azonban nem képes 
aktiválni azon sejteket, amelyek az IL-15 általi expanzió 
részesei - annak ellenére, hogy ezt az expanziót egyúttal 
igazoltan erősíti is. 
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Ezek az adatok érdekesek lehetnek pl. valamilyen széleskörű 
klinikai, magas citotoxicitású, különösen az allogén származású 
NK sejtek expanziója esetén, ahol a T-sejteket eliminálni kell, 
hogy ezzel megelőzzük a befogadó szervezetnek a beültetett 
szövet elleni esetleges reakciója által előidézett betegséget. Az 
MGN-3/Biobran az alacsony dózisú IL-2-vel kombinálva 
ugyanúgy növelte az NK sejtek citotoxikus aktivitását, mint a 
magas dózisú IL-2. Ez a megfigyelés egyezik a korábbi 
tanulmányok adataival [44]. Az MGN-3/Biobran és az alacsony 
IL-2 dózis között szinergiahatás jelentkezik, amivel lehetőség 
nyílik az IL-2 magas dózisban való in vivo alkalmazásával 
kapcsolatos toxikus állapotok megelőzésére. 
A felnőtt betegek segítségével végzett tanulmányok adatai 
azt mutatják, hogy az MGN-3/Biobran készítménynek az 
egyes immunoterápiás eljárások alternatívájaként vagy 
kiegészítéseként való alkalmazása hatékony lehet a 
rosszindulatú daganatos betegségek kezelése esetén [20, 22, 
24]. Eredményeink ezt a megállapítást pediátriai páciensekre 
is kibővítik, amit a készítmény általi NK sejtek citotoxikus 
aktivitásának növekedése is jelez, különféle daganatos 
megbetegedések in vitro és neuroblasztómain vivo kezelése 
esetén. 
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6. sz. ábra. (A) Az LPS stimuláció növeli stimulálatlan NK sejteknek 
az NB1691 sejtvonallal szembeni citotoxicitását, míg a polimixin B 
megszünteti az LPS stimulációt, egészen a stimulálatlan szintre 
visszavetve azt. (B) az MGN-3/Biobran készítmény stimulálja NK 
sejteket az NB1691 sejtvonallal szemben, amit azonban a polimixin B 
nem antagonizál. 

 
Ez egy olyan mechanizmus jelenlétére utal, amely részben 
fedi az IL-15-öt. Egy másik elmélet szerint egy olyan 
apoptikus hatás létezését kell feltételeznünk, amelyet TNF-α 
és IFN-γ anyagokat felszabadító NK sejtek aktiválása 
közvetít [30, 33]. Ezt az elméletet támogatják azon 
szinergiahatás nemrégiben leírt adatai, amely azemlő-
ráksejtek kemoterápiás kezelése, az apoptózis megerősítése 
és a sejtproliferáció inhibíciója között jelent meg az MGN-
3/Biobran készítmény hatására [34]. További lehetséges 
mechanizmusként az MGN-3/Biobran készítmény által 
stimulált NK sejtek receptorainak augmentálása jöhet szóba. 
A CD69 és CD25 aktivációval kapcsolatos receptorok 
szintjének növekedését is megfigyeltük a MGN-3/Biobran 
által stimulált, egészséges donoroktól származó NK 
sejteken. A CD69-szint emelkedése az NK sejteken azok 
citotoxicitásának növekedésével függ össze [35-37]. A 
proliferációs potenciálra az NK sejtek CD25 
experssziójának növekedése is utal [38]. Ismertek az MGN-
3/Biobran készítmény egyéb immunrendszeri sejtekkel való 
interakciói is [39, 40]. 

A rák kezelése során jelenleg az in vitro módszerrel 
aktivált NK sejtek adaptív transzferét alkalmazzák. A 
közelmúltban publikált tanulmányok azt mutatják, hogy az NK 
sejteket óriási mennyiségben lehet különböző módszerekkel ex 
vivo szaporítani, pl. K562-mb15-41BBL feeder sejtekkel [28]. 
Az így expandált NK sejtek már in vitro bizonyították 
rákellenes aktivitásukat a sejtvonalak és daganatos betegségek 
széles skálája ellen, ideértve a felnőtteknél és a gyerekeknél 
jelentkező daganatokat is [41-43]. Amikor az MGN-3/Biobran 
készítményt különféle expanziós protokollokba építettük be, az 
NK sejtek expanziójának javulását figyeltük meg, és egyúttal 
az T-sejtek citotoxikus aktivitásának fennmaradását és 
proliferációjuk redukálását is. 

 
Azt is megfigyeltük, hogy az MGN-
3/Biobrantenyészközegbe adagolásával nőtt az NK sejtek 
expanziója/aktivációja és az IL-2 alacsony dózisa mellett 
hatásosan befolyásolja az NK sejteknek a 
neuroblasztómaimmunoterápiás leküzdéséhez szükséges 
aktiválását. További pediátriai tanulmányok elvégzése van 
előkészületben, amelyek célja az MGN-3/Biobran 
készítmény szerepének tisztázása annak a kemo-
immunológiai protokollokkal való kombinációja esetén. 
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