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1. BEVEZETÉS 

 

A primer májdaganatok előfordulása világszerte növekszik. 1995-ben a májrák világon a 

nyolcadik leggyakoribb daganat volt, ma az ötödik helyen áll és az összes rákos 

megbetegedés kb. 5 %-át teszi ki. Nemzetközi adatok szerint kb. 500,000 új esetet 

diagnosztizálnak évente. Magyarországon nem tartozik a leggyakoribb daganatok közé, de 

előfordulása növekvő tendenciát mutat. A primer májtumorok leggyakoribb formája a 

hepatocellularis carcinoma (HCC). Egyes ázsiai és afrikai országokban a HCC egyike a 

vezető daganatos halálokoknak, amit a régióban gyakran előforduló hepatitis C vírus (HCV) 

és hepatitis B vírus (HBV) fertőzésnek tulajdonítanak. Az elmúlt évtizedek kutatásai alapján 

már számos adat áll rendelkezésünkre a primer májtumorok háttérben álló molekuláris 

alapokról, melyek ismerete egyre nagyobb lehetőséget biztosít a többlépcsős carcinogenesis 

folyamat mechanizmusának megértésére és ezáltal lehetőséget adhat a terápiás beavatkozásra. 

Másfelől a molekuláris folyamatok jellemzése a prognózis meghatározását is eredményezheti. 

Természetesen a májdaganatok kialakulásában résztvevő összes tényező korántsem ismert. A 

daganatokkialakulásának hátterében álló genetikai és molekuláris szintű elváltozásoknak 

megismerése nagy jelentőségű. Az utóbbi évtizedekben ezzel párhuzamosan egyre inkább 

előtérbe kerül a daganat kialakulás pathomechanizmusa és a tumor stróma közötti kapcsolat 

feltárása a karcinogenezis, illetve a metasztázisképzés folyamatában. 

Az extracellularis mátrix (ECM) mikrokörnyezet képes megváltoztatni az egészséges 

és a malignus sejtek fenotípusát, befolyásolja a tumor növekedését, proliferációját, valamint 

invazív és metasztatikus képességét. Az ECM, illetve annak egyes komponensei nemcsak a 

szövetspecifikus szerkezet kialakításáért felelősek és az intercelluláris kapcsolatok 

megteremtésében vesznek részt, de közreműködnek a sejtek proliferációjában, 

differenciációjában, szövetspecifikus működésében, életképességének fenntartásában, 

valamint a biokémiai és a celluláris szerkezetet szabályozó jelátvitelben is. Az ECM-sejt 

kölcsönhatás eltérése több kóros állapot, így a malignus transzformáció és progresszió 

jellemzője. A daganatsejtek úgynevezett "neostrómát" termelnek, vagy olyan mediátorokat 

szintetizálnak, melyek a stróma nem tumoros sejtjeit mátrixtermelésre serkentik. A 

daganatsejtek növekedésük és terjedésük során a már meglévő strómát lebontják. A daganatok 

strómája eltér a kiindulási szövetben található strómától. A stróma sejtes elemei és a 

mátrixban található fehérjék egyaránt befolyásolhatják a daganat viselkedését. A daganatsejt-

mátrix kölcsönhatás rendkívül fontos a daganat inváziója és áttétképzése során is. 
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A tumorbiológia az utóbbi évek során számos olyan ismeretet halmozott fel, amelyek 

alapján a proteoglikánoknak egyre nagyobb szerepet lehet tulajdonítani a daganat 

progressziójában. A daganatos mátrixban gyakran fordul elő a proteoglikánok 

felhalmozódása. Bár a proteoglikánok csak kis százalékát teszik ki az extracelluláris 

mátrixnak (4-8%), mégis képesek modulálni a sejtek közti információcserét, interakcióba 

lépve számos ECM és sejtfelszíni komponenssel.  

Az agrinnak, a bazális membrán heparánszulfát proteoglikánok (HSPG) közé tartozó 

makromolekula, több funkciójáról számol be az irodalom, de a carcginogenesisben betöltött 

szerepe mai napig ismeretlen. Az eddigi ismeretek alapján a HSPG-k (pl. perlecan) a 

tumorsejtek adhéziójában, proliferációjában, terjedésében, metasztázis képződésben, valamint 

a neoangiogenezisben játszanak szerepet. Mindezek alapján felmerül az újonnan leírt agrin 

lehetséges funkciója is ezekben a folyamatokban. Mivel a cirrhózisban, az ennek talaján 

létrejövő HCC-ben és egyéb májtumorokban az érújdonképződés folyamata, illetve az ebben 

szerepet játszó molekulák expressziójának változása nagy jelentőséggel bír, ezért fontosnak 

tartottuk az agrin-expresszió részletes tanulmányozását ezekben a májelváltozásokban. 
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2. CÉLKITŰZÉS 

 

Munkánkban a proteoglikánoknak, ezen belül elsősorban a heparánszulfát- 

proteoglikánokhoz (HSPG) tartozó agrinnak a primer májtumorokban történő expresszióját és 

a tumorprogresszióban, angiogenezisben betöltött szerepét vizsgáltuk. Az alábbi kérdésekre 

kívántunk választ kapni: 

 

1. Hogyan változik mennyiségében és lokalizációjában az agrin expressziója a cirrhotikus 

májban, összehasonlítva normál májszövettel? 

 

2. Változik-e az agrin expressziója humán hepatocellularis carcinomában (HCC) a normál 

májszövethez képest?  

 

3. Kimutatható-e eltérés az agrin mRNS és fehérje expressziójában a HCC-ben és a 

cholangiocarcinomában (CC)? 

 

4. Kimutatható-e agrin a jóindulatú májtumorokhoz sorolt hepatocellularis adenomában 

(HCA) és fokális noduláris hyperplasiában (FNH)?  

 

5. A májdaganatokban észlelt kifejezett neoangigenezist kíséri-e fokozott agrin expresszió, 

felvetve ezáltal az agrin lehetséges szerepét neoangiogenezisben? 

 

6. Található-e összefüggés az agrin-expresszió és a tumorok (HCC, CC) differenciáltsága 

között?  
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2. BETEGANYAG ÉS MÓDSZEREK 

 

3.1  Beteganyag  

A Semmelweis Egyetem II. sz. Patológiai Intézetében archivált, valamint újonnan 

gyűjtött humán májmintákat használtuk fel vizsgálatainkhoz. Összességében 104 primer 

májtumor (35 HCC, 35 CC, 14 HCA, 20 FNH) és tumorkörüli normál vagy cirrhotikus 

májszövet, valamint 10 balesetben vagy nem májbetegség miatt elhunyt emberből származó 

normál májszövet került feldolgozásra. A vizsgálatokhoz TUKEB engedéllyel rendelkeztünk 

(# 2/2004).  

A sebészetileg eltávolított tumormintákat a környező nem tumoros szövetekkel együtt, 

valamint a normál máj mintákat 10% neutrálisan pufferolt formalinban fixáltuk 24 órán 

keresztül, utána dehidráltuk és paraffinba ágyaztuk. A morfológiai elváltozások kimutatására 

és a tumor grade megítélésére rutin szövettani vizsgálat történt hematoxilin-eozinnal, 

alciánkék-PAS, Shikata-felé orceinnel és picrosirius-vörössel festett metszeteken.  

 Molekuláris biológiai vizsgálatokra a mintákat RNA-laterben fixáltuk, vagy folyékony 

nitrogénben való fagyasztás után -80°C-on archiváltuk. 

3.2 Módszerek 

3.2.1 Fehérjeexpressziós vizsgálatok 

Immunhisztokémiai és immunfluoreszcens vizsgálatok 

Immunhisztokémiai vizsgálatokat fagyasztott metszeteken, illetve formalinban fixált, 

paraffinba ágyazott anyagokon végeztünk az agrin, laminin, CD34, Ki67, CK7 antigének 

kimutatása céljából. Az immunfluoreszcens vizsgálatokat agrin, laminin, αν-integrin, CD31, 

bFGF és simaizom α-aktin antigének kimutatása céljából végeztünk. Az agrin kimutatása 

során az immunreakció érzékenységét egy nagy érzékenységű jelamplifikációs 

immuntechnika alkalmazásával, biotinilált tiramiddal fokoztuk (ABC-BT módszer). 

 

Morphometriai elemzés 

Az agrin immunhisztokémiai reakciókat fénymikroszkóp segítségével 

fotódokumentáltuk. Az agrin immunreakciót mutató digitális képeken a pozitivitás 

mennyiségi meghatározására a Leica QWin software-t használtuk fel.  
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Proteoglikán izolálás és Western blot analízis 

Proteoglikán izolálására Lyon és munkatársai módszere alapján proteoglikán frakciót 

állítottunk elő fagyasztott mintákból: Western blothoz a poliakrilamid gélen elválasztott 

fehérjéket elektrotranszferrel nitrocellulóz membránra blottoltuk. A membránt Tris-pufferben 

oldott 5% marha szérumalbuminal (BSA) blokkoltuk. Az előhívás kemilumineszcenciával 

(ECL, Amersham Biosciences, UK) történt. A kiértékelést képanalizátorral (Kodak, Hemel 

Hempstead, UK) végeztük. 

3.2.2 mRNS szintű expressziós vizsgálatok 

RNS izolálás  RNA later-ben fixált anyagból 

RNA laterben (Sigma, St. Louis, MO, USA) fixált 200 mg szövetből Trizol (Sigma, T 

9424) módszerrel RNS-t izoláltunk. DNázzal emésztettük, majd tovább tisztítottuk. További 

felhasználásig a tisztított RNS-t -80°C-on tároltuk. Az RNS-ek integritását 1%-os agaróz 

gélen történt futtatással ellenőriztük. 

mRNS expresszió vizsgálata real-time PCR-el 

1 µg totál RNS felhasználásával cDNS-t állítottunk elő. A reakcióhoz random 

hexamert és Mmulv reverz transzkriptázt használtunk. A rendelkezésre álló szekvenciák 

alapján a Primer Express program (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) segítségével 

megterveztük a lehetőségek szerinti legideálisabb primereket a kísérletek elvégzéséhez. 

A real-time PCR-hez mintánként 12,5 µl Sybr Green Master Mixet (Bio-Rad, Hercules, CA, 

USA), illetve az általunk megtervezett primerekből 500nM koncentrációban 0,5-0,5 µl-t és a 

korábban előállított cDNS-ből 2 µl-t, valamint 9,5 µl desztillált vizet használtuk fel. A reakció 

paraméterei: 95°C 2 perc, 95°C 20 másodperc, 60°C 30 másodperc, 72°C 30 másodperc, 

ciklusszám: 40. 

A kapott adatokat a REST (Relative Expression Software Tool) szoftverrel értékeltük ki, mely 

relatív kvantifikálására alkalmas számítógépes program. A relatív kvantifikáláshoz a real time 

PCR reakciók hatékonyság analízise és több normalizáló gén kipróbálása után 

referenciagénként a vizsgálatokhoz a gliceraldehid 3-foszfát dehidrogenáz (GAPDH) gént 

használtuk, ezekhez viszonyítottuk az általunk vizsgált gének expresszióját.  
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3.2.3 Statisztikai kiértékelés  

A statisztikai kiértékelést a GraphPad Prism 2.01 (GraphPad Software, Inc. San Diego, 

CA, USA) software segítségével végeztük. A csoportok közötti összehasonlításra a Mann-

Whitney U tesztet alkalmaztuk. A különbséget p <0,05 esetén tartottuk szignifikánsnak. 
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                                                 4. EREDMÉNYEK 

4.1 Agrin fehérje expresszió vizsgálata immunhisztokémiai módszerrel 

4.1.1 Agrin expresszió ép és cirrhotikus humán májszövetben  

 A normál májban, illetve tumor melletti ép májszövetekben az agrin a portális térben 

az erek és az epeutak bazális membránjában fordult elő. A májparenchymában a szinuszoidok 

mentén nem volt agrin pozitivitás. A centrális vénák körül sem volt pozitív reakció.    

A cirrhotikus májszövetben az agrin-expresszió a májparenchymában és a 

szinuszoidok mentén nem volt megfigyelhető, viszont erős pozitivitás volt látható a 

kötőszövetes sövényekben, a portális erek és a felszaporodott epeduktulusok bazális 

membránjában. Jellegzetesen a cirrhotikus nodulusok széli részen duktuláris reakció volt 

megfigyelhető, a ductusok körül erős agrin expresszió volt látható.     

4.1.2 Az agrin expressziójának vizsgálata a hepatocellularis carcinomában 

 A HCC-ben erős agrin expresszió figyelhető meg az újonnan képződött kapillárisok és 

az erek bazális membránjában. A tumorsejtek nem tartalmaztak agrint. A peritumorális ép és 

cirrhotikus szövet nem mutatott lényeges eltérést a normál májszövettől. Az agrin 

neovaszkuláris bazális membrán (BM) lokálizációjának megerősítésére elvégeztük a CD34 

mint endothel-marker expressziójának kimutatását. A vártnak megfelelően a CD34 

expressziója megegyezett az agrin protein expressziójával a HCC-ben. Az agrin expresszió 

nem függött a tumor differenciáltságától.  

4.1.3 Az agrin kolokalizációban más kötőszöveti fehérjékkel. 

Más szövetekhez hasonlóan az agrin a májban a lamininnal együtt fordul elő a bazális 

membránban. Az agrin-pozitív bazális membránban erős bFGF fehérje-expresszió látható. 

Nemcsak a növekedési faktor kötődik az agrinhoz, de maga az agrin is ligandként szolgál 

azon sejtfelszíni receptorok számára, amelyek a bazális membránhoz kötődnek, elsősorban az 

αν-integrinen keresztül. Az αν-integrin az endothel és epeúti epithel sejtekben expresszálódik, 

és kapcsolatban volt az agrinnal. Az epeutakban az αν-integrin immunpozitivitást a sejtek 

bazolaterális felszínének egész hosszában megfigyeltük, ami azt sugallja, hogy az αν-

integrinnek a bazális membrántól független szerepe is van. Ezen kívül az αν-integrint azok a 

daganatsejtek is termelik, amelyek strómájából hiányzik az agrin. Ennek ellenére úgy tűnik, 
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hogy az agrin és az αν-integrin valószínűleg kapcsolatban áll egymással a bazális 

membránban. 

4.1.4 Agrint termelő sejtek májelváltozásokban 

Szemmel láthatóan az agrin reakció erőssége az artériák és vénák falaiban erősen 

korrelál az érfal izomrétegének vastagságával. Az érfal simaizomsejtei teljes átfedést 

mutatnak az agrin felhalmozódásával. Ennek alapján úgy tűnik, hogy a simizomsejtek 

szekretálják az agrint az őket burkoló bazális membránba, és az is elképzelhető, hogy az 

endothelium bazális membránjába is. Noha az epeutakat nem veszik körül szorosan a 

simaizom aktin (SMA) - pozitív sejtek, ennek ellenére az epeutakat övező bazális membrán 

erős agrin- immunreakciót mutat. Ezért feltételezhető, hogy az epeúti hámsejtek is termelnek 

az agrint. 

A tumorok kapillárisainak bazális membránjában az agrint a stróma SMA+ 

myofibroblastjai, az endothelsejtek, illetve mindkettő termelheti. 

4.1.5 Az agrin expressziójának vizsgálata a cholangiocarcinomában 

Erős agrin expresszió figyelhető meg a tumorsejtekből álló glanduláris és trabekuláris 

szövetszerkezetet körülvevő bazális membránban a jól és közepesen differenciált 

cholangiocarcinomákban (CC).  Ezzel szemben a rosszul differenciált tumorokban, valamint a 

környezetbe betörő tumorszövetben az agrin expresszió fragmentálódott, csökkent, sőt el is 

tűnik.  

A CD34 endothel-marker expressziója megegyezett az agrin-expresszióval a 

tumorstroma ereiben, viszont nem volt megtalálható a tumorban a glanduláris és trabekuláris 

struktúrákat körülvevő bazális membránban. 

 

Az agrin immunhisztokémiai reakciónak morfometriai elemzése 

Az agrin-pozitív területek kvantitatív morfometriai elemzése az összterület 

százalékában a következő eredményeket hozta: Normál máj: 0.22 ± 0.029%, HCC: 1.55 ± 

0.121%, CC: 3.72 ± 0.277%. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy CC-ben szignifikánsan 

(p<0,0001) több agrin expresszálódik, mint a HCC-ben. Mind a HCC, mind a CC 

szignifikánsan (p<0,0001) több agrint tartalmaz, mint a normál máj. A jól és közepesen 

differenciált cholangiocarcinomában az immunpozitív területek aránya szignifikánsan (p< 

0.0001; p< 0.0001) magasabb volt a rosszul differenciált tumorokhoz viszonyítva. A jól és 

közepesen differenciált tumorok között nem volt szignifikáns különbség.  
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4.1.6 Az agrin expressziójának vizsgálata a hepatocellularis adenomában 

 Hepatocelluláris adenomában (HCA) az agrin expressziója a tumorokon belül 

változatos expressziót mutat. Egyes területeken erős immunpozitivitás látható a 

szinuszoidoknak megfelelő képletek mentén, míg máshol a tumorszövet teljesen negatív.  

4.1.7 Az agrin expressziójának vizsgálata a fokális noduláris hyperplasiában 

Az FNH szövettani jellegzetessége az igen kifejezett centrális, gyakran csillag alakú 

heg. A hepatocytákra igen hasonlító sejtek trabeculákat képeznek, köztük portális 

traktusoknak megfelelő képletek láthatók. Az epeút proliferáció igen kifejezett. Közepesen 

erős agrin expresszió figyelhető a proliferáló epeútak bazális membránjában.   Centrálisan 

szembetűnik a nagyszámú vaskos falú ér, melyek BM-je is agrin pozitív. A szinuszoidok 

mentén agrin-expresszió nem látható. 

4.2  Az agrin fehérje expresszió vizsgálata Western Blot technikával    

A fagyasztott szövetből izolált proteoglikán azonos hányadát futattatva mind a HCC-ben, 

mind a CC-ben a normál máj proteoglikán tartalmának sokszorosa detektálható. CC-ben 

magasabb agrin expresszió volt kimutatható, mint HCC-ben. A normál májban a CC-vel és a 

HCC-vel ellentétben nem volt kimutatható mennyiségű agrin fehérje.   

6.2  Az agrin mRNS kimutatása real time RT-PCR-el 

 A real-time-RT PCR-rel kapott adatokat a REST szoftver segítségével értékeltük ki, 

referencia génként a GAPDH expressziót használtuk. 

 A HCC-ben a normál májhoz képest az agrin mRNS expressziója fokozott volt, de 

nem mutatott szignifikáns változást. A CC mintákban az agrin-expresszió szignifikánsan 

magasabb volt mind a normál májhoz (10,75-ször), mind a HCC-hez (3,4-szer) képest. A CC 

körüli tumormentes szövetekben az agrin mRNS szintje magasabb, mint a normál májban. A 

CC-ben az agrin 2,8-szoros emelkedést mutatott annak tumormentes környezetéhez 

viszonyítva, bár ez statisztikailag nem volt szignifikáns. 

 A real-time PCR vizsgálat megerősítette az immunhisztokémiai vizsgálat eredményeit, 

az agrin fehérje és mRNS expressziója CC-ben szignifikánsan magasabb volt a normál 

májhoz és HCC-hez képest, és emelkedést mutatott a környező tumormentes szövetekhez 

viszonyítva.  
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8. ÚJ MEGÁLLAPÍTÁSOK 

1. A normál humán májszövetben az agrin fehérje a portális terek ereinek és 

epeútjainak bazális membránjában fordul elő. A szinuszoidok mentén agrin nem 

expresszálódik. 

2.  A cirrhotikus májszövetben az agrin fehérje-expresszió a felszaporodott 

kötőszövetben proliferáló epeutak és az erek bazális membránjában mutatható ki. A 

cirrhotikus májban - a normál májhoz hasonlóan - a parenchymában a szinuszoidok mentén 

nem volt megfigyelhető agrin  pozitivitás. 

3. A hepatocellularis carcinomákban (HCC) erős agrin expresszió figyelhető meg az 

újonnan képződött kapillárisok és az erek bazális membránjában.  

4.  Az endothelt jellemző CD34 fehérje expresszió a HCC-ben kolokalizációt mutatott 

az agrin expresszióval.  

5. A jól és közepesen differenciált cholangiocarcinomákban (CC) erős agrin 

expresszió jellemzi a tumorsejtek alkotta  glanduláris és trabekuláris struktúrák körüli bazális 

membránt, amelyhez nem kapcsolódik CD34 pozitivitás.   

6.  Ezzel szemben a rosszul differenciált cholangiocarcinomákban, valamint a 

környezetet infiltráló tumorszövetben az agrin expresszió csökkent, fragmentálódott, sőt el is 

tűnt.  

7. Sem a cholangiocarcinoma sejteiben, sem - a lamininnal ellentétben - a tumor 

stromájában nem volt megfigyelhető az agrin fehérje-expresszió. 

8. Összességében az agrin fehérje-expressziója a HCC-ben fokozottabb, mint a normál 

májban, azonban a HCC-nél is magasabb a CC-ben. Az mRNS expresszió vizsgálata hasonló 

eltérést mutatott, és a Western blot analízis megerősítette az immunhisztokémiai módszerrel 

detektált fehérje expressziós eredményeket.  

9. Az agrin expressziója a tumorokon belül változatos expressziót mutat a 

hepatocellularis adenomákban (HCA). Egyes területeken erős immunopozitivitás látható a 

szinuszoidoknak megfelelő képletek mentén, míg máshol a tumorszövet teljesen negatív. 

10. A fokális noduláris hyperplasiában (FNH) közepesen erős agrin expresszió 

figyelhető meg a proliferáló epeútak bazális membránjában. A centrálisan szembetűnő, 

nagyszámú vaskos falú ér bazális membránja is agrin pozitív, míg a szinuszoidok fala negatív.   
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