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BEVEZETÉS 

 

A hagyományosan hormondependens tumorok mellett 

(emlő-, endometrium-, petefészek- vagy prosztatarák) egyre 

több daganattípusról derül ki, hogy eltérő módon viselkedik 

férfiakban és nőkben, arra utalva, hogy az endokrin 

tényezőknek szerepe lehet a betegség lefolyásában. Nemi 

különbséget figyeltek meg a tüdőrák biológiájában. Kimutatták 

az ösztrogénreceptorokat nem-kissejtes tumorokban, és az 

ösztradiol hatását ilyen sejtvonalakra állat- és in vitro 

modellekben is. A beteg neme szignifikáns prognosztikai 

faktor vastagbélrák és hepatocelluláris karcinóma esetén is. A 

nők körében gyakrabban jelentkező pajzsmirigydaganatok 

prognózisa a férfiakban rosszabb. Mindezekben a tumorokban 

(és még számos másikban is) az ösztrogén- és 

androgénreceptorok megtalálhatók, az epidemiológiai adatok a 

nők jobb túlélését bizonyítják, és gyűlnek az adatok a kísérletes 

modellekből, amelyek az ösztrogén hatékonyságát mutatják. 

Az elmúlt pár évtizedben nőtt a melanóma incidenciája. 

A betegség különböző lokalizációjú a két nemben, nőkön 

inkább a végtagokon, míg férfiakon a fejen, nyakon és törzsön 

fordul elő többször. A férfiak körében nagyobb a noduláris 

típus előfordulási valószínűsége. Nőkben az áttétképzésben 
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inkább a bőr és a nyirokcsomók, míg férfiakban inkább a 

zsigerek érintettek. Mindhárom tényező hozzájárul a férfi 

betegek körében tapasztalható rosszabb prognózishoz és 

túléléshez. Az életkor prognosztikai szerepe nem egyértelmű, 

annyi azonban leszögezhető, hogy menopauza után a nők 

túlélése romlik. 

Munkacsoportunk korábbi munkájában két humán 

melanóma-sejtvonalat vizsgált SCID egerekben lép-máj 

metasztázis modellben. A primer tumor méretében nem volt 

különbség a két nemben, de hím állatokban sokkal 

hatékonyabb volt a metasztatizálás a májba.  

Biokémiai módszerekkel általában ki lehet mutatni 

ösztrogénkötődést a humán melanómák és melanóma-

sejtvonalak jelentős részében, de az immuncitokémiai 

módszereket alkalmazó tanulmányok negatív eredményről 

vagy gyenge pozitivitásról számolnak be. A feltételezések 

szerint a melanómák egy része expresszálja a funkcióképes 

receptort, csak olyan kis koncentrációban, ami 

immunhisztokémiai módszerekkel nehezen detektálható. 

Az szteroidreceptorok a magi hormonreceptorok 

családjába tartoznak. Ezek a receptorok a specifikus ligandjuk 

megkötése után transzkripciós faktorként működnek. A ligand 

kötése után a receptor foszforilálódás útján aktiválódik, leválik 
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a chaperon fehérjéről és megváltozik a konformációja. 

Dimerként kötődik a szteroid-reszponzív gének promóterének 

specifikus DNS-szakaszaihoz, és egyéb regulátor fehérjékkel 

komplexet képezve fejti ki serkentő vagy gátló hatását a 

transzkripcióra. Mindez a szteroidok genomikus hatásának 

klasszikus útvonalához tartozik. A nem-klasszikus útvonalon 

nem a szteroidreceptor kötődik a promóterekhez, hanem más 

tanszkripciós faktorokat toboroz, ebben az esetben inkább mint 

koaktivátor fehérje van jelen, ami a komplexet stabilizálja. A 

szteroidoknak nem-genomi hatása is van, amely gyorsabb 

annál, mintha a transzkripció szabályozásán keresztül menne 

végbe. Ebben az esetben a membránban található 

receptorokhoz kötődnek, és másodlagos hírvivőkön keresztül 

hatnak. 

A malignus melanóma esetében megfigyelt túlélési 

adatok hátterében egy lehetséges mechanizmusként áll a 2-

metoxi-ösztradiol (2ME2) tumornövekedést gátló hatása, 

melyet az ösztrogénreceptoroktól függetlenül fejt ki. Ez az 

ösztradiol egyetlen metabolitja, melynek nincs ösztrogén-szerű 

aktivitása in vivo, és nincs ismert fiziológiás hatása. 

A 2ME2 antiangiogén és tumorellenes hatásáról ismert. 

Számos sejtvonalon mutatták ki in vitro a G2/M fázisban 

bekövetkező sejtciklusgátló és apoptózisindukáló hatását. 
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Gátolja primer tumorok kialakulását illetve beereződését. 

Antiproliferatív hatását annak tulajdonították, hogy gátolja a 

mikrotubulusok funkcióját. Az apoptózisindukcióban felmerült 

a kaszpázok, a halálreceptor 5 vagy a p53 aktivációja, illetve a 

Bcl-2 foszforilációja és inaktivációja. 

 

CÉLKITŰZÉSEK 

 

1. Nemihormon-receptorok expressziójának vizsgálata 

fehérje- és mRNS-szinten humán melanóma-

sejtvonalakon 

2. Nemi hormonok hatásának vizsgálata emberi 

melanóma-sejtvonalakon in vitro 

3. Glükokortikoid-receptor expressziójának és 

funkciójának vizsgálata humán melanóma-

sejtvonalakon in vitro 

4. Humán melanómasejtek szervi áttétképzésének 

vizsgálata SCID egérben a gazdaszervezet nemének 

függvényében 

5. Egy ösztrogénmetabolit, a 2-metoxi-ösztradiol biológiai 

hatásainak vizsgálata emberi melanómasejteken in vitro 

és állatkísérletes modellben 

 



 6

MÓDSZEREK 

 

Emberi melanóma-sejvonalainkon illetve fagyasztott 

tumormintákon szteroidreceptorokat kerestünk immun- és 

molekuláris technikákat alkalmazva (immuncitokémia, 

immunhisztokémia, áramlási citométeres mérés, nested PCR és 

kvantitatív PCR). Nemi hormonok és glükokortikoid hatását 

vizsgáltuk a sejtek in vitro tulajdonságaira (proliferáció, 

adhézió, migráció).  

Különböző in vivo kísérleti összeállításokban SCID 

egerekben vizsgáltuk a melanómasejtek áttétképzésének 

szervpreferenciáját (lép-máj metasztázis modell, farokvénába 

oltás ill. intrakardiális oltás). 

2-metoxi-ösztradiol proliferációt és sejtciklust gátló, 

illetve apoptózist indukáló hatását vizsgáltuk in vitro 

proliferációs tesztekben és áramlási citometriás mérésekkel. Az 

apoptózis mechanizmusának feltérképezéséhez 

kaszpázinhibitorokat alkalmaztunk illetve a 

mitokondriummembrán potenciálváltozásait detektáltuk. A 

2ME2 mikrotubulusokra gyakorolt hatását az α-tubulin 

immuncitokémiai kimutatásával vizsgáltuk. A 2-metoxi-

ösztradiol hatását humán melanómasejtek in vivo 
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növekedésére, kolóniaképzésére és apoptózisára lép-máj 

metasztázis modellben vizsgáltuk. 

 

EREDMÉNYEK 

 

Humán melanóma-sejvonalainkban fehérjeszinten 

áramlási citometriai vizsgálattal ERα-expressziót csak igen kis 

százalékban találtunk, AR-t pedig nem tudtunk kimutatni a 

vizsgált vonalakban. Immuncitokémiai módszerrel mindegyik 

antitesttel nagyon gyenge volt a jelölődés mind a 

sejtvonalakon, mind lépbe oltást követően a fagyasztott 

tumorszövetben. mRNS-szinten az ERα-expresszióban 

nagyságrendbeli különbségeket mutattak a vonalaink, a 

leginkább expresszáló 3 vonal is sokkal kisebb mértékben 

fejezte ki, mint a pozitív kontrollnak használt MCF7 

emlőrákvonal. Ugyanez volt a helyzet a PR-rel 5 vonal 

esetében. Az ERβ-t szinte mindegyik melanómavonal 

expresszálta, bár igen alacsony szinten. Az AR a pozitív 

kontroll LNCaP prosztatakarcinóma-vonalhoz képest több 

nagyságrenddel kisebb mértékben fejeződött ki a 

melanómasejtekben. A nemi hormonok a sejtek in vitro 

tulajdonságait (proliferáció, mátrix-adherencia) számottevően 

nem befolyásolták.  
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Vizsgáltuk a szintén a magi receptorok családjába 

tartozó glükokortikoid-receptor expresszióját és funkcióját is. 

Immuncitokémiával és nested PCR-rel valamennyi vizsgált 

sejtvonal esetén igazoltuk a GCR jelenlétét. Kvantitatív PCR-

rel kimutattuk, hogy humán melanómában szignifikánsan 

kevesebb a GCR mRNS mennyisége, mint normális 

hámszövetben illetve naevusban. Emberi melanómavonalakon 

immuncitokémiával még nem írták le a GCR jelenlétét, bár 

egér melanómasejtekben (B16) már kimutatták. A 

dexametazon az emberi melanómasejtek in vitro tulajdonságait 

(proliferáció, adherencia, migráció) csak nagy 

koncentrációban, huzamosabb ideig alkalmazva befolyásolta. 

Annak ellenére, hogy in vitro körülmények között a 

nemi hormonoknak nem tudtuk kimutatni a melanómasejtek 

tulajdonságait befolyásoló szignifikáns hatását, korábbi 

eredményeink azt mutatták, hogy SCID egerekben lép-máj 

modellben nagyságrendbeli különbség alakul ki a 

melanómasejtek lépbe oltását követően a májkolóniák 

számában a két nem között. Farokvénába oltás után a 

tüdőkolonizáló képesség nem különbözött a két nemben. 

Humán melanómasejteket SCID egerek szívébe oltva több 

szervben kaptunk kolóniákat, de csak a máj esetén figyeltünk 

meg nemi különbséget. Hímekben több kolóniát találtunk, mint 
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nőstényekben, és az ivartalanítás hímekben csökkentette, míg 

nőstényekben növelte ezek számát.  

Ennek alapján úgy tűnik, a nemi különbség 

szervspecifikus és a májra korlátozódik, ezért kezdtük vizsgálni 

a 2ME2 endogén ösztrogénmetabolitot, ami elsősorban a 

májban termelődik, tumorellenes hatása ismert, de hatását nem 

a szteroidreceptorokon keresztül fejti ki.  

Vizsgálatainkban a 2ME2 mind a nyolc, hat különböző 

genetikai háttérrel rendelkező humán melanóma-sejtvonalon 

sejtciklusgátlást és apoptózist idézett elő, ami arra utal, hogy a 

melanómasejtekre általánosan jellemző az érzékenység erre az 

ösztradiolmetabolitra. Ennek a megfigyelésnek annak fényében 

van jelentősége, hogy a melanómák köztudottan rezisztensek a 

kémiai ágensek által kiváltott apoptózisra. 

Melanómasejteken azt találtuk, hogy a 

mitokondriumok, a kaszpáz-9, és kisebb mértékben a kaszpáz-

8 is része a 2ME2-indukált apoptózis folyamatának. 

Megfigyeltünk a mikrotubulusok aggregációját 2ME2-kezelést 

követően, ugyanabban a koncentrációtartományban, ami a 

növekedésgátláshoz szükséges volt. 

Ezeknek a megfigyeléseknek in vivo is jelentősége van, 

mivel a 2ME2 a tumorsejtek lépbe oltása után alkalmazva 
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csökkentette a primer tumor méretét, a májmetasztázisok 

számát, és növelte az apoptotikus alakok számát az áttétekben. 

Az a tény, hogy a szteroidhormonoknak nincs jelentős 

közvetlen hatása a melanómasejtekre, felvetette a 

gazdaszervezetre gyakorolt hatások szerepét a májkolóniák 

számában észlelt nemi különbségek kialakulásában. Az 

ösztrogénnek ismert az érendothelre illetve az angiogenezisre 

gyakorolt hatása. Eddig néhány egéren elvégzett előzetes 

vizsgálataink azonban azt mutatták, hogy lép-máj metasztázis 

modellben sem a primer tumor, sem a májáttétek érhálózatának 

denzitásában nincs szignifikáns különbség a hím és nőstény 

egerek között. 

A lép-máj metasztázis modellben tapasztalt nemek 

közötti különbség már az injektálást követő napon kialakul. A 

hímekben megfigyelhető sejtszám 1 nap alatt a harmadrészére 

csökkent, míg a nőstényekben nyolcadára. A tumorsejtek 

számának ebben a drámai csökkenésében a gazdaszervezet 

immunsejtjei is szerepet játszhatnak. A természetes 

immunrendszer elemei SCID egerekben is megtalálhatók. A 

máj makrofágjai, a Kupffer-sejtek IL-6-termelése és ezzel 

összefüggésben a kémiai úton indukált májtumorok kialakulása 

az irodalmi adatok szerint nemi különbséget mutat. Előzetes 

vizsgálataink szerint a Kupffer-sejtek gadolinium-kloriddal 
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történő gátlása fokozza a melanómasejtek májkolónia-képzését 

mind nőstény, mind hím állatokban.  

A malignus melanóma a bőr legagresszívebb tumora, 

gyorsan növekvő előfordulási rátával. Annak ellenére, hogy az 

évek során számos terápiás megközelítést alkalmaztak, az 

áttétes betegség még mindig nagyon rossz prognózisú, mivel a 

szisztémás kezelések kevéssé sikeresek. Így szükség van 

hatékonyabb szerekre a magas rizikójú és az áttétes melanóma 

kezeléséhez. A 2ME2, mivel hatékony kísérletes 

tumormodellekben, és kevéssé toxikus, reménykeltő jelölt 

klinikai kísérletekben I. és II. fázisban számos daganat, így 

például emlő- és prosztatarák esetén. Melanómasejtekre 

gyakorolt in vitro és in vivo hatása alapján úgy gondoljuk, hogy 

melanómás betegek klinikai vizsgálata is megfontolandó. 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

1. Humán melanóma-sejtvonalainkon nemihormon-

receptorokat jelentős mennyiségben nem tudtunk 

kimutatni, és a hormonokkal a sejtek in vitro 

tulajdonságait számottevően nem tudtuk befolyásolni. 

2. Emberi melanómasejtekben glükortikoidreceptor-

expressziót igazoltunk. Kimutattuk, hogy a GCR-
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expresszió melanómában alacsonyabb szintű, mint 

normális hámszövetben. Ugyanakkor a humán 

melanómasejtek mérsékelten érzékenyek 

dexametazonra. 

3. Preklinikai modellekben emberi melanómasejtek 

kifejezett szexfüggő májkolóniaképzési eltérést 

mutatnak, ami más szervek esetében nem áll fenn. A 

jelenség kialakulása a kolóniaképzés igen korai 

fázisában történik. 

4. 2-metoxi-ösztradiollal hatékonyan gátoltuk 

melanómasejtek szaporodását in vitro és in vivo 

körülmények között is. A 2ME2 a sejtciklust a G2/M 

fázisban gátolja és apoptózist indukál, melyben szerepet 

játszanak a mikrotubulusok, a mitokondrium és a 

kaszpázok is. 
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