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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

aCGH: array komparatív genomhibridizáció 

APC: adenonomatosus polyposis coli 

BAX: Bcl2-asszociált X 

CaBP: sejtplazmatikus kálciumkötő fehérje (cytosolic calcium binding protein) 

CaSR: kálcium-érzékelő receptor (calcium-sensing receptor)  

CIMP: CpG sziget metilátor fenotípus (CpG island methylator phenotype) 

COX2: ciklooxigenáz-2 

CYP24A: 25-hidroxivitamin D3 24-hidroxiláz 

CYP27A1: vitamin D3 25-hidroxiláz 

CYP27B1: 25-hidroxivitamin D3 1α-hidroxiláz 

DAB 3,3’: diamino-benzidin 

DCC: deleted in colon cancer 

DNS: dezoxiribonukleinsav 

dNTP: dezoxi-nukleozid-trifoszfát 

EGF: epidermális növekedési faktor (epidermal growth factor) 

EGFR: epidermális növekedési faktor receptor (epidermal growth factor receptor) 

ERK: extracelluláris szignál regulálta kináz (extracellular signal-regulated kinase) 

FAP: familiáris adenomatosus polyposis 

HE: hematoxilin-eozin 

HI DI: nagy fokban deionizált (highly deionized) 

HNPCC: herediter non-polyposis vastagbélrák (hereditary non-polyposis colorectal cancer) 

HRP: tormaperoxidáz (horseradish peroxidase) 

IBD: gyulladásos bélbetegség (inflammatory bowel disease) 

IDDM: inzulin-dependens diabetes mellitus 

IFN-γ: interferon-γ 

IGF-IIR: inzulinszerű növekedési faktor II receptor (insulin-like growth factor II receptor) 

IL-2: interleukin-2 

ILT-3: immunglobulin-szerű receptor-3 

IU: nemzetközi egység (international unit) 

LOH: a heterozigóta állapot elvesztése (loss of heterozigosity) 

MAPK: mitogén aktiválta protein kináz (mitogen-activated protein kinase) 

MHC II: major hisztokompatibilitási komplex II 
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MLH1: MutL homológ 1 

MMR: DNS hibajavító (mismatch-repair) 

MSH2: MutS homológ 2 

mRNS: hírvivő ribonukleinsav 

NGF: idegnövekedési faktor (nerve growth factor)  

25OHD3: 25-dihidroxi-cholekalciferol, kalcidiol 

1,25(OH)2D3: 1α, 25-dihidroxi-cholekalciferol, kalcitriol 

PBS: foszfátsó puffer (phosphate buffered saline) 

PI3K-Akt: foszfatidil-inozitol 3’-kináz –Akt 

pRB: foszforilált retinoblasztóma protein 

PTH: mellékpajzsmirigy (parat) hormon 

PTH-RP: mellékpajzsmirigy (parat) hormon felszabadító fehérje (parathyroid hormon-

releasing peptide) 

RAC3: ras-szerű C3 botulinum toxin szubsztrát 3 (ras-related C3 botulinum toxin substrate 3) 

RANK: a kappa B nukleáris faktor receptor aktivátora (receptor activator of nuclear factor 

kappa B) 

RANKL: a kappa B nukleáris faktor receptor aktivátor ligand (receptor activator of nuclear 

factor kappa B ligand) 

RNS: ribonukleinsav 

RT-PCR reverz transzkripciós polimeráz láncreakció 

RXR: retinoid X receptor 

SEM: a középérték szórása (standard error of the mean)  

siRNA: csendesítő RNS (silencing RNA) 

SKP2: S-fázis kináz-asszociált fehérje ubiquitin ligáz-2 (S-phase kinase-associated protein 

ubiquitin ligase-2) 

SLE: szisztémás lupus erythematosus 

SV: hasítási variáns (splice/splicing variant) 

TCF: T-sejt faktor (T-cell factor) 

TGF: transzformáló növekedési faktor (transforming growth factor) 

TGFβ-RII: transzformáló növekedési faktor-béta receptor II (transforming growth factor-beta 

receptor II) 

TRIS-EDTA: trishidroximetil-aminometán-ethiléndiamin-tetraecetsav 

TRPV6: átmeneti receptor feszültség kationcsatorna V alcsalád 6. tagja (transient receptor 

potential cation channel, subfamily V, member 6) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/?Db=gene&Cmd=retrieve&dopt=full_report&list_uids=5881&log$=genesensor5&logdbfrom=pubmed
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TRPV5: átmeneti receptor potenciál kationcsatorna V alcsalád 5. tagja (transient receptor 

potential cation channel, subfamily V, member 5) 

VDR: D vitamin-receptor 

VDRE: D vitamin által szabályozott gén specifikus régiója (vitamin D resoponse elements)
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2. BEVEZETÉS 

 
Klinikai munkám során szinte naponta szembesülnöm kell a vastagbélrákkal 

kapcsolatos problémákkal. A betegség első makroszkópos képe a kolonoszkópia során, a 

diagnózist egyértelművé tevő szövettani lelet, majd a műtét előtti stádium-meghatározó 

képalkotó vizsgálatok csak az első állomásai annak a lelki és testi gyötrelmekkel teli útnak, 

mely a vastagbélrákban szenvedő betegre vár. Ennek az útnak része lehet - még a jól sikerült 

műtét után is - az évekig tartó bizonytalanságérzet, hogy valóban sikerült-e véglegesen 

megszabadulni a kórtól, és az a bizonyosság is, hogy gyakran az orvostudomány csak a 

tünetek csillapítására és az elkerülhetetlen végkifejlet késleltetésére képes. 

A betegség kialakulásáért felelős tényezők felismerése segít abban, hogy elkerüljük a 

kórkép megjelenését. A hatékony kezelés pedig nem lehetséges anélkül, hogy a kórfolyamatot 

ne ismernénk. Különösen igaz ez a sokszor éveken, évtizedeken át zajló folyamatok 

eredményeképpen kialakuló vastagbélrák esetén. A D vitamin vastagbéldaganatok 

kialakulásában és progressziójában játszott szerepének tisztázása magában hordozza a 

megelőzés és a kezelés lehetőségét is. Ezért döntöttem amellett, hogy PhD-munkám során a D 

vitamin kolorektális tumorgenezisben játszott szerepével foglalkozzam. 

 

2.1. A vastagbéldaganatok klinikai jelentősége és kolorektális tumorgenezis 

 

A vastagbélrák a harmadik leggyakoribb rosszindulatú daganatos megbetegedés a 

világon (1). Magyarországon évente kb. 9000 új eset válik ismertté és mintegy 5000 

honfitársunk hal meg vastagbélrák következtében. Az európai országok között hazánk a 

vastagbéldaganat incidenciája szempontjából férfiak körében első, nők esetén a harmadik 

helyen, míg a vastagbélrák okozta halálozás szempontjából mindkét nem esetében a második 

helyen áll (2). Míg a nyugati államok többségében az elmúlt évtizedekben csökkent a 

vastagbélrák incidenciája, addig hazánkban - a többi közép-kelet európai országhoz hasonlóan 

- továbbra is emelkedő tendenciát mutat (3). A betegség a 40. életév előtt ritkán jelentkezik, 

előfordulási gyakorisága a férfi nem enyhe predominenciája (7:5) mellett a 6. és 7. 

életévtizedben éri el csúcspontját. A vastagbélrákok mintegy 80-85%-a sporadikus 

előfordulású, az esetek 5-10 %-át az öröklődő vastagbélrák szindrómák okozzák, míg a 

fennmaradó néhány százalékban gyulladásos bélbetegségek talaján alakulnak ki. 

A kolorektális karcinogenezis hátterében veleszületett és környezeti tényezők állnak. 

A vastagbélrák kialakulásával kapcsolatban ma általánosan elfogadott elmélet az ún. 
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adenóma-karcinóma szekvencia modell (4). Ez azt a többlépcsős folyamatot jelenti, mely 

során az ép vastagbél-nyálkahártyában kezdeti hiperproliferációt követően jóindulatú daganat, 

adenóma alakul ki. Az egyre súlyosabb sejtatípiát és az eredeti nyálkahártya-struktúra 

felbomlását mutató egyre kifejezettebb diszpláziával járó és egyre növekvő adenómából in 

situ, majd invazív karcinóma alakul ki.  

Fearon és Vogelstein továbbfejlesztették ezt a modellt, a szövettani változásokhoz 

jellegzetes genetikai eltéréseket társítottak (5). Mára általánosan elfogadottá vált elméletük 

szerint a kolorektális tumorgenezis során a vastagbél-nyálkahártyában onkogének 

aktiválódásával (K-ras, TCF) és tumor szupresszor gének inaktiválódásával (APC, DCC, 

Smad4, p53, TGF-βRII, IGF-IIR, BAX) járó, több jelátviteli utat érintő eltérések jönnek létre, 

melyek a sejtek genetikai instabilitásához és ezek kumulációja következtében malignus 

sejtburjánzáshoz vezetnek. A daganatképződés különböző fázisaihoz jellegzetes genetikai 

eltérések társíthatók. Az adenóma képződés első lépése általában az adenomatosus polyposis 

coli (APC) gén mutációja az 5-ös kromoszóma rövid karján (5q21), melyhez a genetikai 

állomány különböző részeinek metilációs eltérései társul(hat)nak. A K-ras onkogén 

aktivációja a már meglévő adenóma növekedését, diszplasztikus jeleinek fokozódását és a 

későbbi metasztatizáló képesség növekedését eredményezi, végül a p53 gén deléciója jelenti 

az utolsó lépést az invazív karcinómába való átalakulásban. Míg az öröklődő vastagbélrák 

esetén azonosítható egy bizonyos gén vagy géncsoport, mely felelős a tumoros elfajulásért (ez 

FAP esetén az APC, míg HNPCC-ben az MLH1 és MSH2 gének mutációi), addig a 

sporadikus rákok esetén több, random módon szerzett szomatikus mutáció a genom 

destabilizációját okozva indítja el a daganatképződést. A genetikai instabilitás két formája 

ismert: a kromoszómarészleteket vagy akár teljes kromoszómákat érintő kromoszómális 

instabilitás (CIN) és a DNS körülhatárolt területeit érintő mikroszatellita instabilitás (MSI) 

(6). A vastagbélrákok 85%-a CIN pozitív, azaz allél-vesztések (az 1p és 8p deléciója, a 

heterozigóta állapot elvesztése (LOH) a 17p és 18q kromoszómákon), kromoszómális 

amplifikációk és transzlokációk formájában különféle kromoszóma-eltéréseket mutat, melyek 

prognosztikai jelentőséggel is bírnak (7). Az MSI daganatok ún. frameshift (kereteltolódásos) 

mutációkat és bázispár-helyettesítéseket tartalmaznak, melyek a replikációs hibák 

megszüntetéséért felelős DNS-javító (MMR) rendszer zavarai miatt jönnek létre. A mutációk 

a sejtciklus szabályozásában résztvevő kulcsfontosságú géneket (β-catenin, BAX, TGFβRII) 

érinthetnek (8, 9). A kromoszómális és mikroszatellita instabilitáshoz társuló, a kolorektális 

tumorgenezisben szerepet játszó géneket az 1. ábra mutatja be. 
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Újabban humán malignómákban a kromatinszerkezetet érintő ún. epigenetikus 

elváltozásokról számoltak be, melyek az elsődleges DNS-szekvencia megváltoztatása nélkül 

befolyásolják a génexpressziót (10). Különböző tumor szupresszor és onkogének 

transzkripciós starthelyének közelében elhelyezkedő CpG szigetek (citozin- guanin 

dinukleotidot tartalmazó régiók) fokozott metilációja következtében csökken, míg csökkent 

metilációjakor nő az adott gén átíródása. Az ún. CpG metilátor fenotípus (CIMP) 

meghatározása vastagbélrákok esetén fontos diagnosztikus (11) valamint prognosztikus 

jelentőséggel bír (12). A kóros metiláció már ép vastagbél nyálkahártyában is kimutatható, 

ezért a CIMP status felmérése akár a vastagbélrák kialakulási kockázatának becslésére is 

alkalmas lehet (13). 

 
1. ábra A kolorektális tumorgenezisben szerepet játszó fő genetikai eltérések az adenóma-karcinóma szekvencia 

során (Söreide (14) alapján módosítva). 

 
A sporadikus vastagélrákok kialakulásában a genetikai tényezők mellett környezeti 

faktorok játszanak jelentős szerepet. A World Cancer Research Fund legutóbbi, 2007-es 

jelentésében foglalja össze azokat a táplálkozás és életmódbeli tényezőket, melyek hatással 

vannak a kolorektális daganatok létrejöttére (15). A környezeti tényezőknek a kolorektális 

daganatképződésre kifejtett hatásával foglalkozó vizsgálatok metaanalízise alapján 
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elmondható, hogy a fizikai aktivitás csökkenti, míg a „vörös” (marha, sertés, birka) és az 

élelmiszeripari feldolgozáson átesett húsok valamint az alkohol fogyasztása, a (különösen az 

abdominális típusú) túlsúly fokozza a vastagbélrák kialakulásának kockázatát. Valószínűleg 

védő hatású a tej, a kálcium, a fokhagyma és a növényi rostokat tartalmazó ételek fogyasztása. 

Korlátozott adatok állnak rendelkezésre a gyümölcsök, a folsav, a szelén valamint a 

keményítőmentes zöldségek jótékony, a sajtok, az állati zsírok, a vas és a natív cukrot 

tartalmazó ételek kockázatot jelentő szerepéről. A dohányzás egyértelmű patogenetikai 

rizikótényezőnek bizonyult mindkét nemben (16, 17). Ugyanakkor több ismert gyógyszer 

(non-szteroid gyulladáscsökkentők (18), acetil-szalicilsav (19), ösztrogén (20) és sztatinok 

(21)) rendelkezik a vastagbéldaganatok kialakulását gátló hatással, így alkalmazásuk 

kemoprevenciós szerként is szóba jöhet. 

A környezeti hatások megismerését biztosító epidemiológiai vizsgálatok az 1980-as 

évek elején a kolorektális tumorgenezisben jelentőséggel bíró új tényező lehetőségét vetették 

fel. Megfigyelték, hogy az Egyesült Államok területén a vastagbélrákok előfordulási 

gyakorisága fordított arányban áll a napsütéses órák számával (22). Utánkövetéses vizsgálatok 

során fordított összefüggést találtak az UV-B sugárzás hatására létrejövő D vitamin 

szérumszintje és a vastagbélrák kialakulásának relatív kockázata között (23, 24). Giovannucci 

és munkatársai a Health Professionals Follow-Up Study-ban résztvevő mintegy 47800 fő 

malignus megbetegedéseinek gyakoriságát vizsgálta a D vitamin szintet befolyásoló  tényezők 

(földrajzi hely és a szabadban végzett tevékenység alapján meghatározott UV-B expozíció, 

bőrpigmentáció, táplákozási szokások, D vitamin pótló kezelés és BMI) alapján számított 

prediktív szérumszintek függvényében.  Eredményeik azt mutatták, hogy a szérum 25OHD3 

vitaminszint 25 nmol/l-rel való emelkedése a vastagbélrák előfordulási gyakoriságát 

harmadával csökkentette (25). A 25OHD3 szint és a vastagbél adenómák gyakorisága közötti 

kapcsolattal foglalkozó tanulmányok meta-analízise alapján az alacsony 25OHD3 szérumszint 

a jóindulatú vastagbél daganatok kialakulásának kockázatát is növeli (26). A D vitaminszint 

azonban nemcsak a daganatok kialakulása, hanem progressziója szempontjából is 

jelentőséggel bír. Vastagbélrákos betegekben az 1,25(OH)2D3 vérszintje csökken a betegség 

stádiumának előrehaladtával (27) és pozitív összefüggést találtak a kolorektális karcinómában 

szenvedők túlélése és a D vitamin metabolitok szérumszintje között is (28). Ezek az adatok 

arra utaltak, hogy a D vitamin és metabolitjai fontos szerepet töltenek be a kolorektális 

daganatok kialakulásában és progressziójában. 
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2.2. A D vitamincsoport és tagjai 
 

Az D vitamin elnevezés gyűjtőfogalom, mely zsírban oldódó, fényérzékeny, 

szteránvázas vegyületek családját jelöli. Per definitionem nem is beszélhetünk vitaminról, 

hiszen a hagyományos értelemben vett vitaminokkal szemben az emberi szervezet képes 

endogén úton is előállítani és a D vitamin nem kofaktora egyetlen enzimnek sem. Bár nem 

belső elválasztású mirigyben termelődik, az elmúlt években egyre inkább tért hódít a D 

hormon elnevezés, utalva a vegyületcsoport igen széles körű, hormonszerű hatásaira. A D 

vitamincsoport legfontosabb képviselői az egymástól csak egy hidroxil-csoportban különböző 

25-hidroxi-kolekalciferol (25OHD3, kalcidiol) és a fiziológiailag jóval hatékonyabb 1α,25-

dihidroxi-kolekalciferol (1,25(OH)2D3, kalcitriol). A D3 vitamincsoport legfontosabb 

képviselőinek kémiai szerkezetét a 2. ábra mutatja. 

 
 

 
 

  
2. ábra A kalcidiol (25OHD3 vitamin) és kalcitriol (1,25(OH)2D3 vitamin) kémiai szerkezete. 

 

2.3. A D3 vitamin élettani hatásai 

 

2.3.1. A D3 vitamin klasszikus (kalciotróp) célszervei és hatásai 

 

A D3 vitamin elsődleges szerepe az emberi szervezet kálcium- és foszfor-

anyagcseréjének szabályozása, a szérum kálcium- és foszforszintjének szűk fiziológiás 

határok között tartása valamint a csontanyagcsere egyensúlyának biztosítása (29). A 

1,25(OH)2D325OHD3 
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klasszikus D3 vitamin-hatások célszervei a gyomor-bélrendszer, a csontok, a vese, és a 

mellékpajzsmirigy. 

A vékonybélben 1,25(OH)2D3 vitamin hatására fokozódik az epitheliális 

kálciumszelektív csatornafehérjék (TRPV6 és kisebb mértékben TRPV5) és a citoplazmatikus 

kálcium-kötő fehérje (CaBP, calbindin) szintézise, ezáltal a kálcium felszívódása. A kalcitriol 

a Na-Pi kotranszporter expressziójának és az enterocyta-plazmamembrán permeabilitásának 

fokozásával elősegíti a foszfor aktív transzportját is.  

Az 1,25(OH)2D3 elengedhetetlen a csontok normális fejlődéséhez és a csonttömeg 

fenntartásához. D3 vitamin hiányában gyermekkorban rachitis, felnőttkorban osteomalacia 

fejlődik ki. A csontokban az aktív D3 vitamin az oszteoblaszt és az oszteoklaszt aktivitás 

rendkívül összetett szabályozásával teremt egyensúlyt a mineralizáció és a demineralizáció 

között. A szabályozás kulcselemei a RANK (receptor activator of nuclear factor kappa B) és 

ligandja (RANKL), melyek kapcsolódása elősegíti az oszteoklasztok érési folyamatát, de 

ugyanakkor az oszteoprotegerin termelődését is, mely gátolja az oszteklasztogenezist és az 

oszteoblasztok apoptózisát (30). 1,25(OH)2D3 hatására fokozódik a csontmátrix fehérjéinek 

szintézise és az ásványi anyagok beépülése a csontba. 

A vesében az 1,25(OH)2D3 fokozza a kálcium-szelektív csatornafehérje (TRPV5) és a 

calbindin szintézisét, és ezzel elősegíti a kálcium PTH-mediált fokozott reabszorpcióját a 

disztális tubulusokban (31). A kalcitriol renoprotektív hatással is bír, lassítja a 

glomerulosclerosis és az albuminuria kialakulását (32). 

A mellékpajzsmirigyre kifejtett élettani hatások között legfontosabb PTH 

szintézisének és exkréciójának gátlása, emiatt alkalmazható a D3 vitamin a krónikus 

veseelégtelenséghez társuló szekunder hyperparathyreosis kezelésére. Az 1,25(OH)2D3 

azonban nemcsak a hormon termelődését, hanem a mellékpajzsmirigy sejtjeinek 

proliferációját is gátolja a TGF-alpha/ EGFR expresszió gátlásával és a p21 és p27 cyclin-

dependens kináz inhibitorok expressziójának fokozásával (33). Az aktív D3 vitamin a 

mellékpajzsmirigy kálciummal szembeni érzékenységét is csökkenti azáltal, hogy fokozza a 

kálcium-érzékelő receptor (CaSR) gén transzkripcióját (34). 
 
2.3.2. A D3 vitamin nem klasszikus célszervei és hatásai 

 

Az elmúlt években vált ismertté, hogy a klasszikus célszerveken túl számos más 

szövet normális működésében is szerepet játszik a D3 vitamin. Ezeken a célszerveken azonban 

nem a kálciumháztartás egyensúlyának fenntartása a feladat, hanem a szövet normális 
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fejlődésének, működésének biztosítása valamint a sejtszaporodás és -differenciáció 

szabályozása. Ezeket a hatásokat a lokálisan termelődő 1,25(OH)2D3 auto- ill. parakrin módon 

látja el. A D3 vitamin klasszikus és nem klasszikus célszerveit a 3. ábra mutatja be. 

 

 
3. ábra A D3 vitamin klasszikus és nem klasszikus célszervei. (Maalouf (35) alapján módosítva) 

 

A nem klasszikus célszervek közül legelőször a hasnyálmirigy béta-sejtjeivel 

kapcsolatban igazolódott, hogy normális működésükhöz elengedhetetlen az 1,25(OH)2D3 

jelenléte. Patkányokkal végzett állatkísérletekben D vitamin hiányban korai, súlyos diabetes 

kialakulása volt indukálható (36). Jól ismert, hogy intracelluláris kálcium szükséges az inzulin 

szekréciójához. Az aktív D3 vitamin az intracelluláris kálciumszint calbindin D-vel történő 

szabályozásával segíti elő az inzulin membrán-depolarizációtól függő felszabadulását (37). 

Krónikus uraemiás betegekben a szérum 1,25(OH)2D3 – szint korrekcióját követően nőtt a 

spontán és glükóz-indukált inzulinszekréció (38). Aktív D3 vitamin adagolásával csökkenthető 

volt gyermekkori 1. típusú diabetes prevalenciája (39) és idős férfiakban megelőzhető volt a 

2. típusú diabetes kialakulása is (40).  

A D3 vitamin számos úton befolyásolja az immunválaszt. D3 vitamin hatására nő a 

cathelicidin expressziója a polimorfonukleáris, monocyta és makrofág sejtekben, amely a 

Toll-szerű receptorokhoz kapcsolódó patogének eliminálását segíti elő (41). Fontos szerepe 

van a szerzett immunitás szabályozásában is, gátolja a B-lymphocyták proliferációját, az 
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immunglobulinok termelődését, késlelteti a B-lymphocyták átalakulását plazmasejtekké (42). 

Az autoimmun megbetegedések és a poszttranszplantációs tolerogenitás kialakulása 

szempontjából nagy jelentőségű megfigyelés, hogy a D3 vitamin közvetlenül gátolja a sejtes 

(auto)immunválasz kialakulásában kulcsszerepet játszó 1-es típusú T helper (Th1) 

lymphocyták aktivációjáért és proliferációjáért felelős IFN-γ és IL-2 szintézisét. Ennek 

következtében az antigén-prezentáló sejtek aktivitásának csökkenésén túl az inkább 

szabályozó szereppel bíró 2-es típusú T helper (Th2)-lymphocyták felé tolódik el a T-helper 

sejtpopuláción belüli egyensúly (43). Az 1,25(OH)2D3 igen kiterjedt, immunválaszt moduláló 

hatása alapján feltételezik, hogy szerepet játszhat nemcsak autoimmun kórképek (pl. 

autoimmun encephalomyelitis, thyreoiditis, SLE, IDDM és IBD) kialakulásában (44), hanem 

a poszttranszplantációs immunfolyamatok szabályozásában is (45). 

Ismert a D vitamin és a kardiovaszkuláris rendszer szoros kapcsolata is. D vitamin 

hiányban nő a szívelégtelenség és az erek atherosclerotikus degenerációja következtében 

kialakuló myocardiális infarktus, stroke és perifériás érszűkület előfordulási gyakorisága, 

mely egyrészt az 1,25(OH)2D3 közvetlenül a szívizomzatra, másrészt a legfontosabb 

rizikótényezőkre kifejtett hatásaival hozható összefüggésbe (46). Állatkísérletekben az 

1,25(OH)2D3 megakadályozta a szívizomsejt- hypertrophia kialakulását (47) és csökkentette a 

pitvari nátriuretikus peptid-elválasztását (48). Az 1,25(OH)2D3 szívizomzatra kifejtett hatása 

rendkívül komplex, hiszen részt vesz az 1,25(OH)2D3 a szívizomrostok kontraktilitási 

kinetikájának (49), az extracelluláris metalloproteázok és inhibitoraik közötti egyensúlynak 

(50), valamint a gyulladásos citokinek szintjének szabályozásában (51) is. Az értónus 

befolyásolásán keresztül a vérnyomást is modulálja (52). A renin-angiotenzin rendszer 

központi szerepet játszik a folyadék- és eletkrolit-háztartásban és a vérnyomás 

szabályozásában. Úgy tűnik, hogy az aktív D3 vitamin a renin-angiotenzin rendszer negatív 

endokrin regulátora. Állatkísérletekben az 1,25(OH)2D3/VDR rendszer kikapcsolása a plazma 

renin és angiotenzin II szintjének növekedéséhez, következményes folyadék-retencióhoz, 

vérnyomás emelkedéshez és szívizom-hypertrophiához vezetett (53).  

A psoriasis kezelésében mutatott jótékony hatása világított rá az 1,25(OH)2D3 

bőrsejtek proliferációjának és differenciációjának szabályozásában játszott jelentős szerepére 

(54). A keratinocyták fokozott TGF-α-expressziójával járó psoriasis-ban a kalcitriol a TGF-

α/EGFR jelátviteli út gátlása révén képes gátolni a sejtek szaporodását (55). A bőrsejtek 

normális differenciálódásához és működéséhez szükséges intraepidermális kálciumgrádiens 

fenntartásában is nélkülözhetetlen az aktív D3 vitamin (56). 
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Az 1,25(OH)2D3 központi idegrendszeri szerepe is jelentős. Kiderült, hogy nemcsak az 

ideg növekedési faktor (NGF) és különböző neurotrofinok termelésének indukciójával képes 

az idegsejtek anyagcseréjét és növekedését elősegíteni (57), hanem a motoros neuronok 

idegvezetési sebességének szabályozásában is részt vesz (58). Több adat szól neuroprotektív 

hatása mellett is (59, 60), melyek alapján az 1,25(OH)2D3 olyan idegrendszeri degeneratív 

kórképek, mint a sclerosis multiplex, a Parkinson-kór, az Alzheimer-kór vagy az ischaemiás 

károsodások kezelésének új lehetőségét jelentheti. 

Magzati és újszülött korban az 1,25(OH)2D3 a csontszövet fejlődéséhez szükséges 

ásványi anyagok biztosítása mellett hozzájárul a szervezet egészének normális fejlődéséhez 

(61). Állatkísérletes adatok bizonyították, hogy D vitaminhiány esetén születéskor csökken a 

máj, a vázizomzat, az agy valamint a test össztömege, továbbá fehérje-, DNS- és RNS-

tartalma (62). Az anyai szervezetben a kalcitriol az inzulin-elválasztás serkentésével fokozza 

fehérjék szintézisét és gátolja lebontásukat, és ez a magzati szervezeten is érvényesülő 

anabolikus hatást fejt ki. 1,25(OH)2D3 hatására fokozódik a prolaktin termelődése, mely a 

tejelválasztás mennyiségi és minőségi mutatóira kedvezően hatva a normális posztnatális 

fejlődést segíti elő (63). 

A terápiás felhasználás szempontjából legígéretesebb nem klasszikus hatás a 

1,25(OH)2D3 tumorgenezist és -progressziót gátló képessége. A kalcitriol daganatellenes 

hatásával kapcsolatos első megfigyelések leukémia sejtekben történtek, melyekben az 

1,25(OH)2D3 gátolta a sejtek klonális proliferációját és elősegítette az érett, kevésbe agresszív 

fenotípusú sejtek fejlődését (64). Ezzel szinte egy időben váltak ismertté azok az 

epidemiológiai adatok, melyek az aktív D3 vitamin vastagbéltumor (22), majd később az emlő 

(65) és a prosztata (66) daganattal szembeni protektív hatására utaltak. Azóta ismertté vált, 

hogy a 1,25(OH)2D3 több, a daganatok kialakulása és progressziója szempontjából lényeges 

jelátviteli mechanizmusban játszik szerepet, melyek eredményeképpen csökken a 

sejtproliferáció, fokozódik a sejtdifferenciáció és az apoptózis. Az aktív D vitamin 

sejtszaporodást mérséklő hatását a G1-G0 átmenet gátlása a révén fejti ki. Az 1,25(OH)2D3 

daganatellenes hatásának lehetséges jelátviteli útjait a 4. ábra szemlélteti. 
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4. ábra. Az 1,25(OH)2D3 daganatellenes hatásában szerepet játszó jelátviteli utak és a hatásaik a sejtciklusra. Az 

EGFR (a) ill. az IGF1 (b) által közvetített MAPK-ERK szignál hatására a differenciáció, az apoptózis 

serkentése, a sejtproliferáció gátlása; a PI3K-Akt szignál serkentése (b), a telomeráz aktivitás gátlása (c) és a 

effektor kaszpázok aktiválása (d) révén az apoptózis elősegítése; az SKP2 és MYC protoonkogén gátlásával a 

pRB defoszforilációja (e) és a TGFβ cross talk (f) a sejtciklus leállításához vezet; az E-cadherin expresszió 

fokozása a Wnt-β-catenin-TCF4 jelátviteli út gátlásához vezet (g). (Deeb (67) alapján módosítva) 

 

Az 1. táblázat összefoglalja azokat a hagyományos és nem hagyományos célszerveket 

valamint az itt kifejtett D vitamin hatásokat, melyek a D vitamin igen szerteágazó biológiai 

aktivitását bizonyítják az emberi szervezetben.  

 
SZÖVET SEJTTÍPUS HATÁS 
Klasszikus (kalciotróp)   

Vékonybél Epithelsejtek Ca és P felszívódása 
Csont Oszteoblaszt 

 
 
Oszteoklaszt 

Csontmátrix-fehérjék szintézise, 
csont-mineralizáció, 
oszteoklasztogenezis 
csontreszorpció 

Vese Prox. és diszt. 
tubulussejtek  

Ca és P reszorpció, 1,25(OH)2D3 
szintézis gátlás, CYP24A1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Deeb%20KK%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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serkentés 
Mellékpajzsmirigy Fő sejtek Sejtnövekedés és PTH szintézis 

gátlás 
Nem klasszikus (non-kalciotróp)   
Endokrin   

Hasnyálmirigy Béta sejtek Inzulinszintézis és -szekréció 
serkentése  

Mellékvese Velőállomány 
sejtjei 

Katekolamin metabolizmus 
kontrollja 

Női reproduktív szervek 
 

 

Endometrium, 
myometrium 
ovarium 

Antiproliferatív 
 
Folliculogenesis stimulálása 

Férfi reproduktív szervek Sertoli, 
seminiferus és 
tubulussejtek 

Funkciófenntartás, spermatogenesis 
serkentése 

Agyalapi mirigy Hormontermelő 
sejtek 

Prolaktin és TRH-indukálta 
növekedési faktorok szintézisének 
stimulálása 

Pajzsmirigy Folliculus sejtek 
C-sejtek 

Működés regulációja 
Calcitonin szintézis és sejtműködés 
gátlása 

Mozgásszervek   
Porc chondrocyta Antiproliferatív, differenciáció 

serkentése 
Harántcsíkolt izomzat myoblast Antiproliferatív, differenciáció 

serkentése 
Kültakaró   

Bőr Keratinocyta, 
fibroblast, 
melanocyta, 
Langerhans- 
sejtek 

Antiproliferatív, differenciáció 
serkentése 

Szőrtüszők Folliculussejtek Antiproliferatív, differenciáció 
serkentése 

Központi idegrendszer Hippocampus, 
neuronok 

Regeneráció, a NGF és neurotropin 
szintézis serkentése 

Kardiovaszkuláris rendszer   
Szívizom Szívizomsejtek, 

 
pitvari myocyta 

Antiproliferatív, differenciáció 
serkentése 
ANF szintézis gátlása 

Erek  Értónus és kalcifikáció 
szabályozása, gyulladásos 
mediátorok szintézise 

Hemopoetikus rendszer Myeloid 
prekurzorok 

Antiproliferatív, differenciáció 
serkentése 

Immunrendszer Monocyta, 
makrofág,  
lymphocyta 

A mikroba és tumor ellenes hatás és 
védekezés serkentése, 
immunszupresszió 

Máj Parenchymás 
sejtek 

A glikogén és transzferrin szintézis 
kontrollja, a májsejt-regeneráció 



 18

serkentése 
Tüdő Magzati 

pneumocyták 
Surfactan, foszfolipid szintézis és 
pneumocyta-érés serkentése 

Daganatok Melanoma, 
leukémia, 
osteofibrosarco-
ma, adenóma, 
neuroblastoma, 
adenocarcinoma 
(pancreas, emlő, 
cervix, prosztata, 
vastagbél, 
pajzsmirigy, 
húgyhólyag) 

Antiproliferatív, differenciáció 
serkentése, apoptózis elősegítése 

Fejlődés Csont, izom, máj, 
zsír, agy, tüdő, 
hypophysis, 
hasnyálmirigy 

A normális fejlődés biztosítása 

 

1. táblázat. A D vitamin célszervei és hatásai. 

 

2.4. A D3 vitamin metabolizmusa 

 

2.4.1. A D3 és aktív metabolitjainak szintézise 

 

Az élettanilag aktív D vitamin metabolitok kiindulási vegyülete a cholekalciferol (D3). 

Ennek kb. 10%-a táplálékkal, a növényi eredetű ergokalciferol (D2) vagy az állati eredetű 7-

dehidroxikoleszterol formájában jut a szervezetbe. Legfontosabb D3-vitaminforrás a 

tőkehalmáj, de tartalmaz D3 vitamint a tengeri halak húsa, a tej és tejtermékek valamint a 

tojássárgája is. Az egészséges felnőtt javasolt napi D3-bevitele 5-10 μg (= 400 IU). A D3 

túlnyomó többsége azonban a bőrben termelődik ultraibolya-sugárzás (290-315 nm) hatására 

a 7-dehidroxikoleszterin 9-es és 10-es szénatomja közötti kötés felbomlása révén (68). Ezzel a 

fotokémiai átalakulással a termodinamikailag instabil D3 previtamin jön létre, mely 37ºC-on 

izomerizálódva válik D3 vitaminná (69). Ennek a metabolitnak a biológiai hatásossága 

azonban csekély, aktiválódásához újabb átalakulásokra van szükség. A metabolikus aktiváció 

következő lépése a 25-ös szénatom hidroxilációja a májsejtek mitokondriumában 

elhelyezkedő, a citokróm p450 monooxidáz-rendszerhez tartozó CYP enzimek hatására. A 

klasszikus CYP27A1 (70) mellett az elmúlt években ismertté vált CYP2R1 izoenzim szerepe 

látszik fontosnak ezen enzimatikus lépés katalizálásában. A CYP2R1 a CYP27A1-nél 

nagyobb affinitással képes nemcsak a D3, de a D2 vitamin 25-hidroxilációjára is (71). A 
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CYP2R1 enzim jelentőségét mutatja az a megfigyelés, hogy míg a CYP27A1 gén kiütött 

(knock out) egerekben normális volt a D vitamin metabolitok szintje (72), addig az CYP2R1 

gént érintő mutáció alacsony szérum 25-hidroxivitamin D3 (25OHD3) szintet és rachitist 

okozott (73). A 25-hidroxiláció eredményeképpen létrejövő 25OHD3 szérumszintje a 

szervezet D vitamin háztartás általánosan elfogadott indikátora a klinikai gyakorlatban (74). A 

25OHD3-szint mérésére a korábban alkalmazott radioimmunoassay (RIA) módszert mára 

világszerte a folyékony kromatográfia tandem tömeg spektrofotométeres (LC-MS) módszer 

váltotta fel.  

A 25OHD3 újabb, a vesékben történő 1α-hidroxiláció eredményeképpen válik 

biológiailag aktívvá. Az aktiváció utolsó lépését a peritubuláris sejtekben lévő szintén 

citokróm p450-es enzim, a 25-hidroxivitamin D3 1α−hidroxiláz (CYP27B1) végzi. Az így 

létrejött 1α,25-dihidroxivitamin D3 (1,25(OH)2D3) felelős a szervezetben létrejövő D3 vitamin 

hatások túlnyomó többségéért. Krónikus veseelégtelenségben ez a második lépés szenved 

zavart, mely miatt az ilyen betegek tartós 1,25(OH)2D3-pótló kezeléséről kell gondoskodni a 

túlélési esély növelése érdekében (75). Bár az 1,25(OH)2D3 biológiai hatékonysága jóval 

felülmúlja a 25OHD3-ét, igen rövid, 4-6 órás féléletideje és pmol/l-es szérumkoncentrációja 

miatt nem használják a D vitamin állapot általános jellemzésére. 

A CYP27B1 enzim aktivitásának legfontosabb szabályozója a parathormon (PTH). A 

mellékpajzsmirigy receptorai (CaSR) a szérum aktuális kálcium szintjének függvényében 

serkentik vagy gátolják a PTH elválasztását (76). Az alacsony szérum kálcium szint serkenti 

PTH elválasztását, mely közvetlenül stimulálja a CYP27B1 gént, növelve ezáltal a keringő 

1,25(OH)2D3 szintjét. Ugyanakkor a hypercalcaemia direkt módon is gátolja a CYP27B1 

mRNS szintézisét és magát az enzim aktivitását is. A bevitt foszfor mennyiségének 

csökkenése a PTH-tól és a kálciumtól független módon serkenti a CYP27B1 expressziót (77) 

és aktivitást (78). Az 1,25(OH)2D3 gátolja saját szintézisét, ez a negatív feed back 

mechanizmus fontos a szervezet a D3-intoxikáció elleni védelmében (79). 

Bár a szisztémás 1,25(OH)2D3 –szint szabályozásáért a vesében lévő CYP27B1 enzim 

felelős, a terhességben és egyes betegségekben (sarcoidosis, tuberculosis, granulomatosus 

megbetegedések, rheumatoid arthritis) megfigyelt emelkedett szérum kálcium- és 

1,25(OH)2D3-szintek kialakulásának hátterében extrarenális CYP27B1 expresszió áll (80). 

Extrarenális CYP27B1-expresszió számos szövetben (bőr, nyirokcsomók, vastagbél, 

hasnyálmirigy, agy, placenta) megfigyelhető ép viszonyok között is (81). Ilyenkor a 

CYP27B1 enzim számos élettani folyamat szabályozásában vesz részt az illető szövet 

normális működéséért felelős lokális 1,25(OH)2D3 szint biztosítása révén (ld. korábban). 
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2.4.2. A D3 vitamin katabolizmusa 

 

A 25OHD3 és az 1,25(OH)2D3 inaktiválását a vesében található másik citokróm p450 

enzim, a 25-hidroxivitamin D3 24-hidroxiláz (CYP24A1) végzi. A CYP24A1 enzimet 

elsőként Ohyama és munkatársai izolálták 1991-ben nagy dózisú D vitamin adását követően 

patkány vesetubulus-sejtekből (82). A humán CYP24A1 izolálására két évvel később került 

sor (83).  

Az 539 aminosavból felépülő enzim a szteránváz 24-es, illetve 23-as majd további 

szénatomjainak hidroxilációját végzi az eukarióta sejtek mitokondriumában (84). A C-24 

lokalizációban történő hidroxiláció során 1,24,25(OH)3D3 jön létre, majd további enzimatikus 

lépések során kalcitroik sav alakul ki. A 23-as szénatom hidroxilációja a katabolizmus másik 

irányát vezeti be, melynek végterméke az 1,25(OH)2D3-26,23-lakton. Mindkét lebontási út 

összes lépését a CYP24A1 enzim katalizálja. Az enzimreakciók során létrejövő metabolitok 

biológiai aktivitással már alig (vagy egyáltalán nem) rendelkeznek. A CYP24A1 enzimet az 

oszteoklasztok kivételével minden humán sejtben kimutatták. 

A katabolizmus szabályozásában több tényező is szerepet játszik. Ezek közül a 

legfontosabb a szubsztrát maga, mely a CYP24A1 gén promóter régiójában lévő két VDRE-n 

keresztül a klasszikus receptor-mediált úton aktiválja a géntranszkripciót (85). A CYP24A1 

gén expresszióját és az enzim aktivitását szérum foszfát szint növeli (86), míg a PTH 

csökkenti (87).  

A 24-hidroxiláció valamint a 23-as és további C-atomokon bekövetkező hidroxiláció 

eredményeképpen létrejövő metabolitok vízoldékony molekulaként az epével ürülnek ki a 

szervezetből (88).  

 

2.5. Az 1,25(OH)2D3 vitamin intracelluláris hatásmechanizmusa 

 

2.5.1. Klasszikus (genomikus) hatásmechanizmus a D vitamin receptor (VDR) közvetítésével 

 

A VDR a nukleáris szteroid/thyroid receptor-család tagja, mely a ligand kapcsolódását 

követően a szabályozott gén promóter régiójában elhelyezkedő ún. D vitaminkötő régióhoz 

(VDRE) kapcsolódva a gén működését befolyásolja. A kapcsolódás létrejöttéhez retinoid X 

receptorra (RXR) és más kofaktorokra van szükség (89).  

Az 1,25(OH)2D3 a VDR-RXR által közvetített transzkripciós szabályozás során egyes 

gének expresszióját fokozza, míg másokét visszaszorítja (90). A transzkripció 



 21

szabályozásában a VDR/RXR-VDRE komplex polaritásának megváltozásán túl (91) 

meghatározó szerepet játszanak nukleáris proteinek (92). Ezek egy része nukleáris 

koaktivátor, melyek a VDR/RXR jelátviteli út zavartalan működését biztosítják (szteroid-

receptor koaktivátor-1 (SRC-1), a kálciumkötő fehérje/p300 komplex (CBP/p300), RAC-3, 

TIF-2, D vitamin receptor interacting protein (DRIP) –komplex), míg mások a transzkripció 

negatív regulátorai, hiszton-deacetiláz aktivitásuk révén a TATA fehérjék kapcsolódását 

teszik lehetetlenné. Egyes nukleáris koregulátorok (mint pl. a nukleáris komodulátor 62 (N-

CoA62/Skip) a különböző célsejtekben attól függően serkentik vagy gátolják a 1,25(OH)2D3-

VDR komplex indukálta géntranszkripciót, hogy milyen arányban vannak jelen az egyéb 

kofaktorokhoz (CBP/p300, a retinoid és thyroid hormone receptor silencing mediátor 

(SMRT)) képest (93). Néhány VDR által szabályozott gén látható a 2. táblázatban. 

 
A VDR/D vitamin komplex hatása gének transzkripciójára 

pozitív negatív 
           Calbindin 
           Osteocalcin 
           Osteopontin 
           CYP24A1 
           Béta-3 integrin 
           p21 
           Protein-kináz C gamma 

               PTH 
               PTH-RP 
               c-myc 
               IL-2 
               IL-12 
               CYP27B1 
               Protein-kináz A 

 

2. táblázat. VDR/D vitamin komplex által szabályozott gének. (Brown (94) alapján módosítva) 

 

2.5.2. Nem-genomikus D vitamin hatásmechanizmus 

 

Érdekes megfigyelés, hogy az 1,25(OH)2D3 nemcsak magreceptorán keresztül fejti ki 

hatásait. Erre azok a vizsgálati eredmények utaltak, melyek során aktív D3 vitamin hatására a 

hagyományos, a sejt genetikai állományán keresztüli létrehozott válasszal nem magyarázható, 

rendkívül gyors intracelluláris kálciumszint-emelkedést figyeltek meg. Ez a jelenség a 

magreceptorokon keresztül történő több órás jelátviteli mechanizmussal szemben olyan 

transzmembrán receptorok jelenlétét feltételezi, melyek biztosítják a citoplazmatikus 

másodlagos jelátviteli molekulák perceken belüli felszabadulását. Mostanáig két 

sejtmembrán-fehérjét azonosítottak, melyek felelősek lehetnek a gyors D vitaminhatás 

kiváltásáért. Az egyik enterocyták bazolaterális membránjából izolált a membrane-associated, 

rapid-response steroid-binding protein (1,25(OH)2D3-MARRS) (95), a másik az osteosarcoma 

sejtekben talált annexin II (96). Ezek specifikus antitestekkel történő blokkolása a rapid 
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intracelluláris válaszok megszűnését okozta. A transzmembrán receptor által közvetített 

szignál hatására nő az intracelluláris kálciumszint. Ez a protein-kináz C ill. további, 

foszforilációt végző plazmaenzimek (foszfolipáz C, adenyl-cikláz, MAPK) aktiválódását 

váltja ki, melyek következtében különféle sejtfunkciók indulnak be (pl. a kálcium 

felszívódása enterocytákban (97) vagy a prosztaglandin termelődése chondrocytákban (98).  

A transzmembrán receptorok által közvetített mechanizmusok részleteikben nem 

ismertek. Az azonban bizonyos, hogy a genomikus és a nem genomikus jelátviteli utak 

egymással szoros kapcsolatban állnak. VDR génkiütött („knock out”) egerekkel végzett 

kísérletekkel igazolták, hogy a D vitamin hatására bekövetkező gyors sejtválasz létrejöttéhez 

szükség van működőképes D vitamin receptorokra is (99). 

 

2.6. A D vitamin anyagcsere az ép és kóros vastagbélszövetben 

 

A D vitamin hatásmechanizmusainak megismerésében fontos előrelépést jelentett a 

különböző extrarenális szervekben, így a vastagbélben történő lokális D vitamin 

metabolizmus felfedezése. Először vastagbél sejttenyészetekben (100), később vastagbél 

szövetben is igazolták a D vitamin anyagcserében szerepet játszó hidroxiláz enzimek 

jelenlétét (81), majd a vastagbélsejtekben is expresszálódó VDR kimutatásával vált teljessé a 

vastagbélben működő D vitamin rendszer tagjainak megismerése (101). 

A vastagbél nyálkahártyában történő 1,25(OH)2D3 anyagcsere nemcsak anatómiailag 

különül el a vesében zajló szabályozó folyamatoktól, hanem működésében és annak 

szabályozásában is. Míg a renális 1,25(OH)2D3 szintézis fő feladata a szervezet kálcium- és 

foszforegyensúlyának endokrin szabályozása, addig a vastagbélben nanomoláris 

mennyiségben termelődő aktív D vitamin a nyálkahártyasejtek szaporodási és 

differenciálódási folyamatainak kontrollját végzi. Számos, a sejtciklus szabályozása 

szempontjából fontos és az 1,25(OH)2D3 által ellenőrzött jelátviteli út közül (ennek részleteit 

ld. a 2.3.2. pont alatt) kiemelendő a p21 és p27 ciklin-dependens kináz-inhibiotorok 

jelentősége a vastagbélben. Ép viszonyok esetén ezek expresszióját az aktív D vitamin 

fokozza, ugyanakkor célzott inaktivációjuk az APC gén által mediált tumorgenezist indít el a 

vastagbél nyálkahártyában (102). Az 1,25(OH)2D3/VDR komplex serkenti az E-cadherint és 

gátolja a β-katenin/TCF-4 komplex működését, mellyel a colonocyták differenciálódási 

folyamatait segíti elő (103).  

A vastagbélben az 1,25(OH)2D3 szint szabályozása a vesében működő D vitamin 

anyagcserétől függetlenül történik. Míg a renális 1,25(OH)2D3 szintézist a szérum PTH és 
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kálcium szintje szabályozza, a vastagbélszövetben történő aktív D3 vitamin szintézis 

elsősorban a mikrokörnyezeti extracelluláris 25OHD3-szint függvénye. Az aktív D vitamin 

„feed back” mechanizmus révén ellenőrzi a saját szintézisét és degradációját végző 

hidroxilázok génexpresszióját. A vesétől eltérő D vitaminszint-szabályozás bizonyítéka, hogy 

a colonocyták nem rendelkeznek PTH receptorral. A szisztémás mechanizmustól független 

lokális rendszer mellett szól az is, hogy a bélsár alacsony kálcium koncentrációja vastagbél 

nyálkahártya-sejtekben fokozza a CYP24A1 enzim expresszióját, míg a hypocalcaemia a vese 

tubulussejtjeiben ezzel ellentétes fiziológiás választ vált ki (104).  

Fiziológiás körülmények között a szintézist és a lebontást végző két enzim igen kis 

koncentrációban van jelen a colonocytákban. Míg a CYP27B1 expressziója lényegében 

azonos a proximális és disztális vastagbélben, addig a CYP24A1 nagyobb mennyiségben van 

jelen a proximális vastagbélben. A D vitamin lokális anyagcserében szerepet játszó 

hidroxilázok aktivitásának szabályozásában több tényező is szerepet játszik. A 

posztmenopauzális hormonpótlás során használt 17-béta-ösztradiol fokozta a CYP27B1 és 

VDR expresszióját, mely elősegítette az 1,25(OH)2D3 proliferációgátló hatását vastagbél 

nyálkahártyában (105). A táplálkozási tényezőknek a mukozális hidroxilázok működésére 

kifejtett hatása különösen a gyomor-bél rendszer esetében lehet jelentős. Kimutatták, hogy a 

kálcium, az ösztrogén-analóg fitoösztrogének és a folsav is befolyásolják a lokális D vitamin 

anyagcserében szerepet játszó enzimek működését a vastagbélben (106). 

Colon adenokarcinóma sejttenyészetekben tett fontos megfigyelés, hogy a D vitamin 

anyagcserében szerepet játszó hidroxilázok expressziója függ a sejtek differenciáltsági fokától 

(107). A CYP27B1 fehérje expressziójának jellegzetes változása volt megfigyelhető a 

kolorektális tumorgenezis különböző stádiumaiban is: ép nyálkahártyához képest fokozottan 

expresszálódott jóindulatú vastagbéldaganatokban és jól differenciált adenokarcinómákban, 

míg nem volt kimutatható differenciálatlan karcinómákban (108). A vastagbélben 

parakrin/autokrin módon működő D vitamin rendszernek a sejtproliferáció szabályozásában 

betöltött fontos szerepét mutatja, hogy a CYP27B1, a CYP24A1 és a VDR expresszióját a 

1,25(OH)2D3 mellett a kolorektális tumorgenezis során fontos mitózisaktiváló szerepet játszó 

EGF is szabályozta vastagbélrák sejtkultúrákban (109). 
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2.7. CYP24A1 gén és hasítási variánsai 

 

Az aktív D3 vitamin metabolitokat lebontó CYP24A1 enzim génje a 20-as 

kromoszóma 13.2 régiójában helyezkedik el. A CYP24A1 gén 12 exonból áll, melyek az 

enzim működése szempontjából lényeges szerkezeti elemeket kódolják (110). Az 1-es exon 

tartalmazza a transzlációs start kodont. Az 1-es és 2-es exon tartalmazza azokat a 

génszekvenciákat, melyek a kész enzim N-terminális végén található, a mitokondrium belső 

membránjához történő kapcsolódást biztosító fehérjerészeket kódolják. A 8-as exon 3’-

terminális és a 9-es exon 5’-terminális részén helyezkednek el a szteroidkötő 

fehérjestruktúrákat kódoló génrészletek. A 10-es exon felelős a cystein-reziduum thiolátot 

tartalmazó hemkötő domének expressziójáért. A 11-es exonban lévő stop kodon révén a 12-es 

exon nem kerül átírásra. 

Míg a D vitamin-anyagcserében szerepet játszó más enzimekkel kapcsolatban több 

olyan mutációt leírtak, melyek klinikai jelentőséggel bírnak (pl. a CYP27A1 mutációja 

cerebrotendinosus xanthomatosis (111) vagy a CYP27B1 mutációja I. típusú D-vitaminfüggő 

rachitis-ben (112)), mindezidáig nem ismert a CYP24A1 gént érintő egyetlen mutáció sem. 

Ugyanakkor a CYP24A1 enzimet kódoló kromoszómarégió fokozott amplifikációját írták le 

több daganatféleség, pl. emlő- (113), gyomor- (114) és vastagbéltumorokban (115). 

A közelmúltban a CYP24A1 gén poszttranszkripciós folyamatának az enzim hasítási 

variánsait eredményező alternatív útjáról számoltak be (110). A hasítás az eukarióta sejtek 

működésének alapja, mely során az elsődleges gén-transzkriptumokból kihasításra kerülnek a 

későbbi fehérjeszintézis számára információt nem hordozó intronok, míg az ahhoz 

templátként szolgáló exonszekvenciák egymással összekapcsolódva mRNS-t hoznak létre. 

Alternatív hasítástól akkor beszélünk, ha a hasítás nem az exon-intron határoknak 

megfelelően történik és ezáltal olyan transzkriptum-variánsok jönnek létre, melyek 

vadtípustól eltérő fehérje-izoformák transzlációjához vezetnek (116). Az alternatív hasítás 

egészséges szervezetben is létrejön, sőt, az emberi gének több mint 80%-ánál fordul elő ez a 

poszttranszkripciós moduláció. Azáltal, hogy az alternatív hasítás révén jelentősen megnő a 

genetikai állományban kódolt fehérjék változatossága, megsokszorozódik az egy génben 

tárolt információ mennyisége. A hasítási variánsok azonban nemcsak ép viszonyok között 

fordulnak elő. Kóroki jelentőséggel is bíró alternatív hasítást mutattak ki számos, a humán 

tumorgenezisben szerepet játszó génnel kapcsolatban (117). 

A CYP24A1 enzim elsőként azonosított hasítási variánsát (SV) állat és humán 

myelomoncytákban mutatták ki (110). Ezt a CYP24A1 SV-t - a vadtípusú enzimnél nagyobb 
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koncentrációban - megtalálták a vese proximális tubulussejtjeiben, keratinocytákban, 

placentában és makrofágokban is. Agyszövetben ugyanakkor a vadtípusú CYP24A1 enzimnél 

lényegesen kisebb mennyiségben, míg szívizomzatban egyáltalán nem volt kimutatható. A 

hasítási variáns szekvencia analízise a mitokondriumhoz való kötődést biztosító aminosav-

sorozat hiányát igazolta. Mivel ezen fehérjerészlet elengedhetetlen ahhoz, hogy az enzim 

prekurzorok a belső mitokondriális membrán mátrix felőli oldalához kötődjenek (118) és itt 

mitokondriális peptidázok hasítása révén a normális működéséhez szükséges konformáció 

változáson átessenek (119), a mitokondriumhoz való kapcsolódás és a mitokondrium 

belsejébe történő transzport hiányában ez a SV minden bizonnyal enzimatikusan inaktív. 

Ugyanakkor a vadtípusnak megfelelő szubsztrát- és hemkötő doméneket ez a hasítási variáns 

is tartalmazta. 

A CYP24A1 malignus sejtekben előforduló splice variánsait ezidáig csak 

prosztatakarcinóma sejttenyészetekben vizsgálták (120). A lokális kalcitriol koncentrációtól 

függően voltak kimutathatók olyan izoenzimek, melyek a CYP24A1 gén 9 és 11 exonja 

közötti alternatív hasítások eredményeképpen jöttek létre. Bár a CYP24A1 SV-ok pontos 

biológiai jelentősége még nem ismert, a vadtípustól eltérő enzimaktivitásuk révén szerepet 

játszhatnak a 1,25(OH)2D3 auto- és parakrin hatásainak különböző szövetek ép és kóros 

viszonyok közötti szabályozásában. 
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3. CÉLKITŰZÉSEK 

 

A CYP24A1 enzim a lokális 1,25(OH)2D3-szint szabályozása révén kitüntetett jelentőséggel 

bír a vastagbél nyálkahártyában érvényesülő D vitamin hatások meghatározásában. Az enzim 

expressziójának a kolorektális tumorgenezis különböző stádiumaiban történő vizsgálata a 

vastagbélben zajló D vitamin anyagcsere jobb megértését és a daganatképződés molekuláris 

mechanizmusaiban játszott szerepének pontosabb megismerését teszi lehetővé.  Vizsgálataink 

célkitűzései ezért a következők voltak: 

 

1. A CYP24A1 gén expressziójának és az enzimfehérje jelenlétének vizsgálata a kolorektális 

tumorgenezis különböző fázisait reprezentáló (ép nyálkahártya-benignus lézió-

adenocarcinoma) humán vastagbél szövetmintákban. 

2. A CYP24A1 expresszió és a malignus daganatok kliniko-patológiai paraméterei közötti 

összefüggés vizsgálata. 

3. A CYP24A1, a CYP27B1 és VDR gén expresszió összefüggésének vizsgálata a 

kolorektális tumorgenezis különböző fázisait reprezentáló humán vastagbél szövetmintákban. 

4. A CYP24A1 enzimfehérje jelenlétének összefüggése a sejtek proliferációját jellemző Ki 67 

markerrel. 

5. A CYP24A1 enzim hasítási variáns(ok) vizsgálata a vastagbél daganat a kolorektális 

tumorgenezis különböző fázisait reprezentáló humán vastagbél szövetmintákban. 
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4. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

4.1. Betegek és a szövettani minták gyűjtése 

 

4.1.1. Betegek és a szövettani minták a CYP24A1 expresszió vizsgálatához 

 

A szövettani mintavétel előtt a betegek a Semmelweis Egyetem Tudományos 

Kutatásetikai Bizottsága által jóváhagyott betegtájékoztatót és beleegyező nyilatkozatot írtak 

alá (TUKEB 179/2007). 

A diagnosztikus célú rutin vastagbéltükrözés során nyert szövetminta egyik felét 

RNAlater stabilizáló reagensbe helyeztük, majd -80 ºC-on tároltuk az RNS izolálásáig. A 

minta másik felét formaldehidbe helyeztük, majd a paraffinba ágyazást követően ezekből a 

mintákból hagyományos szövettani metszet készült. A metszetek hisztopatológiai vizsgálatára 

a Semmelweis Egyetem II.sz. Patológiai Intézetében került sor. Normál nyálkahártyából 

történő RNS-izolálás céljára olyan minták kerültek felhasználásra, melyek a hisztológiai 

vizsgálat során ép vastagbél-nyálkahártya részleteknek bizonyultak. Benignus elváltozások 

esetén az RNS izolálás a lézióból vett bioptátum vagy az endoszkóposan in toto eltávolított 

képletből történt, míg malignus elváltozás esetén a malignóma bioptátumából izoláltunk RNS-

t. Az immunhisztokémiai vizsgálatok céljára vagy a mintavétel során nyert bioptátumból vagy 

vizsgálatban résztvevő betegektől származó műtéti rezekátumból készült hagyományos 

szövettani metszeteket használtuk. A betegek és a szövettani minták paraméterei a 3. 

táblázatban találhatók. Az adenokarcinomák közül 11 a végbélben, 12 szigmabélben, 3 a 

colon descendensben, 7 a colon transversumban, 6 a colon ascendensben és 7 a coecumban 

helyezkedett el. 2 tumor esetén a lokalizáció nem volt ismert. 

 Ép Polyp Adenocarcinoma 

Kor (átlag, évek) 65,00±12,1 66,00±12,09 65,85±10,6 

Nem 8 nő, 7 férfi 18 nő, 30 férfi 22 nő, 26 férfi  

   Hiperplasztikus 3 Grade I 8 

   Tubuláris 23 Grade II 27 

   Tubulovillosus 4 Grade III 13 

   Villosus 18   

 Összesen 15 Összesen 48 Összesen 48 

 

3. táblázat. A CYP24 expresszió vizsgálatához felhasznált minták szövettani és klinikai paraméterei. 
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T N M Nekrózis jelenléte Érbetörés Perifokális gyulladás 

1 1 0 23 0 29 igen 11 igen 24 enyhe 18 

2 9 1 14 1 9 nem 37 nem 24 közepes  18 

3 37 2 11 x 10     kifejezett 9 

4 1         x 3 

 

4. táblázat. A betegek és a szövettani minták paraméterei a CYP24 expresszió vizsgálatához. (x= nem 

ismert) 

 

4.1.2. Betegek és a szövettani minták a CYP24A1 hasítási variánsok vizsgálatához 

 

A vizsgálatokat összesen 122 betegtől származó tumor és ép nyálkahártya 

bioptátumon végeztük el. 50 betegtől a Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati 

Klinikájának endoszkópos laborjában végzett vastagbéltükrözés során történt mintavétel. 72 

beteg a bécsi Rudolfstiftung Kórház sebészeti osztályán esett át vastagbélműtéten, az ő 

esetükben a minták a műtéti rezekátumokból származtak. Ezen szövettani minták 

felhasználása is előzetes engedély birtokában történt (EK 06-198-VK). A CYP24A1 splice 

variánsok vizsgálatában részt vevő betegek és szövettani minták paraméterei az 5. táblázatban 

találhatók. A malignómák lokalizációja a következő volt: 21 végbél, 9 szigmabél, 22 colon 

descendens, 4 colon transversum, 31 colon ascendens, 2 coecum. 

 

 Ép Polyp Adenocarcinoma 

Kor (átlag, évek) 67,26±14,95 65,15±14,02 67,96±15,23 

Nem 68 nő, 54 férfi 11 nő, 22 férfi 57 nő, 32 férfi 

   Hiperplasztikus 5 Grade I 6 

   Tubuláris 17 Grade II 49 

   Tubulovillosus 10 Grade III 26 

   Villosus 1 Nem ismert 8 

 Összesen 122 Összesen 33 Összesen 89 

 

5. táblázat. A CYP24 hasítási variánsainak vizsgálatához felhasznált minták szövettani és klinikai paraméterei. 
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4.2. RNS izolálás 

 

4.2.1. RNS izolálás TRIzol reagenssel 

 

A műtéti rezekátumokból származó szövettani mintákat 1 ml TRIzol oldatban 

homogenizáltuk (Invitrogen, Carlsbad, USA), majd 200 μl kloroform hozzáadása után 

centrifugáltuk (12.500 rpm, 15 perc, 4 ºC). Az RNS-t tartalmazó felülúszót 10 percig 

szobahőmérsékleten 500 μl izopropanollal inkubáltuk, majd centrifugáltuk (12.500 rpm, 10 

perc, 4 ºC). Az izopropanol leszívását követően az RNS-t 75%-os etanollal mostuk, majd 

újabb centrifugálást követően szobahőmérsékleten szárítottuk. Az izolált RNS-t 25 μl RNáz-

mentes vízben oldottuk. 

 

4.2.2. RNS izolálás RNEasy Mini Kittel 

 

A bioptátumok homogenizálását β-merkaptoetanolt és guanidin-tiocianátot tartalmazó 

oldatban végeztük ULTRA TURRAX T25 mechanikus homogenizátor segítségével (IKA, 

Staufen, Németország), az RNS izolálása RNEasy Mini Kittel történt (Quiagen, Hilden, 

Németország) a gyártó útmutatása alapján. 

Az fenti módszerekkel izolált RNS koncentrációját NanoDrop spektrofotométerrel 

(NanoDrop, Technologies Montchanin, DE USA) határoztuk meg, az RNS minőségi 

kontrollját RNáz-mentes 1%-os agaróz gélen (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) történő 

futtatással végeztük. Csak a szabályos 18S és 28S riboszómális RNS-mintázatot mutató 

próbákat használtuk fel a további vizsgálatokhoz. A genomiális DNS teljes eltávolítására 

DNáz kezelést alkalmaztunk (Invitrogen-Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) a gyártó 

útmutatása szerint. Az RNS- próbákat felhasználásig -80ºC-on tároltuk. 

 
4.3. Valós idejű RT-PCR 

 

Valós idejű RT-PCR vizsgálathoz 3 μg RNS-t írtunk át cDNS-sé random hexamer 

primerek és Moloney Murine lekuemia vírus (M-MLV) reverz transzkriptáz segítségével a 

gyártó (Promega, Madison, WI, USA) utasítása szerint. Próbánként 3 μg RNS-t, 6 μl reverz 

transzkriptáz puffert, 1,5 μl random hexamer primert, 3 μl dNTP-t, 1,5 μl reverz transzkriptázt 

használtunk fel. 
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4.3.1. A VDR, CYP27B1 és CYP24A1 génexpresszió vizsgálata 

A humán VDR, CYP27B1 és CYP24A1 génexpresszió összehasonlító vizsgálatát 

komparatív ΔΔCT módszerrel végeztük (SDS software Applied Biosystems, Foster City, CA, 

USA). A vizsgált gének expressziós értékeinek kiszámításához az endogén kontrollként 

használt béta-aktin expresszió szintjéhez viszonyított értékeit és ennek expressziós mértékével 

normalizált használtuk. Kallibrátorként ép vastagbél nyálkahártya mintákból származó cDNS-

keveréket alkalmaztunk. A valós idejű RT-PCR vizsgálathoz a POWER SYBR®Green PCR 

Master Mix-et és az ABI StepOnePlus Realtime PCR System-et (mindkettő Applied 

Biosystems) használtunk. A polimeráz láncreakció során alkalmazott program a következő 

volt: 2 percig 50 ºC, 2 percig 94 ºC majd 40 ciklus (15 perc 94ºC és 30 másodperc 60ºC). A 

specifikus szensz és antiszensz primerek (Applied Biosystems) a következők voltak:  

 
VDR 5-CTTCAGGCGAAGCATGAAGC-3’ 5’-CCTTCATCATGCCGATGTCC-3’ 

CYP27B1 5’-TGGCCCAGATCCTAACACATTT-3’ 5’-GTCCGGGTCTTGGGTCTAACT-3’ 

CYP24A1 5’-CAAACCGTGGAAGGCTATC-3’ 5’-AGTCTTCCCCTTCCAGGATCA-3’ 

béta-aktin 5’-TGGCTCCCGAGGAGCAC-3’ 5’-TTGAAGGTCTCAAACATGATCTGG-3’ 

 

6. táblázat. A VDR, a CYP27B1 és a CYP24A1 génexpresszió valósidejű RT-PCR vizsgálata során használt 

primerek oligonukleotid szekvenciája. 

 

4.3.2. A CYP24A1 hasítási variánsok vizsgálata 

 

A vastagbél-nyálkahártya mintákban előforduló hasítási variánsok kimutatására a 12 

exonból felépülő CYP24A1 teljes mRNS szekvenciáját „lefedő” 6 primer párból álló panelt 

használtunk. Az amplifikációhoz használt primerek vagy az irodalomból voltak ismert (109, 

120) vagy az interneten hozzáférhető software alapján kerültek kiválasztásra (NCBI-Primer-

BLAST tool: www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/index.cgi). Az amplifikációt Taq 

polimerázzal (Fermentas, Burlington, Kanada), a MyCycler™ thermal cycler (BIO-RAD, 

Hercules, USA) készülékkel végeztük. A PCR program következő volt: 2 percig 94ºC, majd 

35 ciklust követően 15 percig 72˚C. A felhasznált primerek (Eurofins, Ebersberg, 

Németország) szekvenciáját és a programokban használt kapcsolódási hőmérsékleteket a 7. 

táblázat tartalmazza.  

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/index.cgi
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Primer Oligonucleotid-szekvencia (5´→3´) Genompozíció 

PCR-

termék 

(bp) 

Tannealing 

(C°) 

CYP24A1_Fw_A 5’-CCCACTAGCACCTCGTACCAAC-3’ 5325-5346 510 59 

CYP24A1_Rev_A 5’-CGTAGCCTTCTTTGCGGTAGTC-3’ 6035-6056   

CYP24A1_Fw_B 5’-GAGACTGGTGACATCTACGGCGTACA-3’ 5484-5498 488 68 

CYP24A1_Rev_B 5’-AACGTGGCCTCTTTCATCAC-3’ 9327-9346   

CYP24A1_Fw_C 5’-CTCAAAATCCCTGAACCCAA-3’ 7031-7050 428 58 

CYP24A1_Rev_C 5’-AACGTGGCCTCTTTCATCAC-3’ 9327-9346   

CYP24A1_Fw_D 5’-GAAACCAGGGGAAGTGATGA-3’ 7359-7378 404 58 

CYP24A1_Rev_D 5’-GGAAATCTGCACTAGGCTGC-3’ 16156-16175   

CYP24A1_Fw_E 5’-GCAGCCTAGTGCAGATTTCC-3’ 16156-16175 335 58 

CYP24A1_Rev_E 5’-ATTCACCCAGAACTGTTGCC-3’ 20856-20875   

CYP24A1_Fw_F 5’-GGACTCTTGACAAGGCAACAGTTC-3’ 20843-20866 283 58 

CYP24A1_Rev_F 5’-TTGTCTGTGGCCTGGATGTCGTAT-3’ 21700-21723 85  

 

7. táblázat. A CYP24A1 gén hasítási variánsainak vizsgálatához felhasznált szensz (Fw) és antiszensz (Rev) 

primer párok oligonukleotid szekvenciája, kötődési pontjai a genomban, a bázispárok kapcsolódási 

hőmérséklete (Tannealing) és az amplifikációs termék hosszúsága (bp= bázispár).  

 

A PCR-termékeket 1%-os agaróz gélen való futtatással tettük láthatóvá (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, USA). A RT-PCR vizsgálatban belső kontrollként cytokeratin 8-gént (CK8_Fw: 5’-

TGGGCAGCAGCAACTTTC-3’, CK8 Rev: 5’-AGGCGAGACTCCAGCTCTAC-3’) 

használtunk. A primerek a CYP24A1 génhez történő kapcsolódási pontjait az 5. ábra 

szemlélteti. 
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5. ábra A CYP24A1 hasítási variánsainak vizsgálatára szolgáló primer párok kapcsolódási pontjainak sematikus 

ábrázolása a CYP24A1 génen. A szürke téglák az exonokat, a sárga téglák az intronokat jelölik. A számok a 

kapcsolódási helyként szolgáló exonokat jelölik. A C primer pár szensz oligonukleotidja a 2-es intronhoz 

kapcsolódik.  

 

4.4. Szekvencia analízis 

 

A C és F primer párral történt amplifikáció során detektált hasítási variánsok 

szekvencia analízisét végeztük el. Az agaróz gélen történt futtatást követően a 428 bp (SV1), 

a 209 bp (SV2) és a 85 bp (SV3) nagyságú termékeket reprezentáló gélterületet szikével 

kivágtuk, majd a RNEasy Mini Kit (Qiagen) segítségével tisztítottuk. A szekvenálást ABI 

Prism 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, USA) készüléken végeztük 

Big Dye RR Terminator Cycle Sequencing Kit V1.1 (Applied Biosystems) a gyártó előírása 

szerinti alkalmazásával. A szekvenáláshoz használt PCR program 25 ciklust tartalmazott (10 

másodperc 96 ºC, 5 másodperc 50 ºC, 3 perc 60 ºC). A szekvenálás termékeit Centri-Sep™ 

oszlopokra (Applied Biosystems) helyeztük, majd a tisztított termékeket „HI DI” formamid 

oldatban (Applied Biosystems) tároltuk az ABI szoftverrel történő analízis céljából. 
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4.5. Immunhisztokémiai vizsgálatok 

 

4.5.1. A CYP24A1 és a VDR indirekt immunhisztokémiai kimutatása 

 

Az immunhisztokémiai vizsgálatokban paraffinba ágyazott vastagbél minták 5 μm 

vastag metszeteit használtuk. A CYP24A1 és a VDR kimutatására a metszeteket kézzel 

festettük. Deparaffinálást (xenol, alkohol, PBS) követően antigén feltárást végeztünk 3x5 

percig, 0,01 M citrát pufferben (pH=6) Ignis AKL520 mikrohullámú készülékben (Comerio, 

Olaszország). A metszeteket kétszer mostuk 0,05%-os PBS-Tween 20 pufferben, majd 10 

percig 0,2%-os PBS-Tween 20 oldatban permeabilizáltuk (Applied Biosystems). Ezt 

követően endogén peroxidáz gátlást végeztünk 15 percig sötétben 3%-os H2O2–metanol 

oldattal. A CYP24A1 és VDR kettős immunfestésre került metszetek esetében az endogén 

alkalikus foszfatáz inaktiválását is elvégeztük 8 perces, szobahőmérsékleten végzett 0,2 N 

sósavoldatos kezeléssel. Ezt követően a metszeteket 3x10 percig 0,05%-os PBS-Tween 20 

oldattal mostuk. 

A CYP24A1 immunfestéshez Ultavision LP Detecting System-et (LabVision 

Corporation, Fermont, USA) használtunk a gyártó útmutatása alapján. Blokkolást követően 

poliklonális, nyúlban készült anti-humán CYP24A1 antitestet használtunk 1: 500 hígításban 

4 ºC-on nedveskamrában 12 órán át. A CYP24A1 antitestet Pamela Hershbergertől kaptuk 

(University of Pittsburgh Cancer Institute). Az antitest specifitását irodalmi adat bizonyította 

(121). Mosást követően 20 percig alkalmaztuk az Ultravision LP kit “enhancer” oldatát, majd 

a HRP-jelölt nyúl polimert 30 percig. A kötődés vizualizálását DAB-kromogénnel 

(DakoCytomation, Carpinteria, USA) végeztük. Desztillált vízzel történő mosást követően 

háttérfestésként HE-t (DakoCytomation) alkalmaztunk 2 percig, majd a metszeteket 

dehidráltuk és Eukitt-tel (Kindler, Freiburg, Németország) ragasztottuk. Negatív kontrollként 

az elsődleges antitest helyett az izotípusnak megfelelő IgG-t használtunk.  

A CYP24A1 és VDR kettős immunfestés esetén először a CYP24A1 elsődleges 

antitesttel történt 60 perces inkubáció szobahőmérsékleten, majd a másodlagos antitestet a 

fenti leírtak alapján alkalmaztuk. A CYP24A1 vizualizálását követően a metszeteket nyúl 

szérummal 30 percig blokkoltuk, majd monoklonális, patkányban termelt anti-humán VDR 

antitestet (1:200 hígításban, Chemicon, Cemecula, USA) használtunk 12 órán át 

nedveskamrában. 0,05%-os PBS-Tween 20 pufferben 3x5 perces mosást követően a 

szekunder ellenanyagot (nyúlban termelt, biotin-jelölt anti-patkány immunglobulin, 

DakoCytomation) egy órán át alkalmaztuk. Háromszor 10 perces mosást követően a 
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metszeteket streptavidin-alkalikus foszfatáz konjugátummal (DakoCytomation) 30 percig 

inkubáltuk, majd az alkalikus foszfatáz aktivitás detektálására permanens vörös 

(DakoCytomation) festést alkalmaztunk. Csapvizes, majd PBS oldatos mosást követően HE-

nal háttérfestést végeztünk, majd dehidrálás nélkül a metszeteket „Glycergel mounting 

medium” (DakoCytomation) segítségével fedtük. 

Az immunhisztokémiai festés értékelése szemikvantitatív módon történt. 

Véletlenszerűen kiválasztott 10 különböző látótérben 500 sejtet számoltunk meg 40x 

nagyításban (Nikon Eclipse E400, Tokió, Japán). A festődés mértékét a következő módon 

osztályoztuk: nincsen festődés (negatív), enyhén pozitív (+), mérsékelten pozitív (++), erősen 

pozitív (+++). 

 

4.5.2. Ki 67 indirekt immunhisztokémiai kimutatása 

 

A Ki 67 immunhisztokémiai vizsgálatára a metszeteket Ventana ES (Ventana 

Medical Systems, Tucson, USA) automatával festettük. Deparaffinálást követően az antigén 

feltárása TRIS-EDTA-val („Target Retrieval Solution”, DakoCytomation) történt 

mikrohullámú készülékben (Ignis AKL 520, 30 percig 700 W). Az automata gyártója által 

biztosított oldatokkal végzett endogén peroxidáz gátlást és blokkolást követően a metszeteket 

monoklonális, egérben termelt anti-humán Ki 67 antitesttel (1:120, DakoCytomation) 

inkubáltuk 32 percig. A kötődés kimutatására DAB kromogént (DakoCytomation) 

használtunk. Negatív kontrollként az elsődleges antitest helyett egér IgG-t (DakoCytomation) 

használtunk. A festődés értékelését fénymikroszkóppal (40x, Nikon Eclipse E400, Tokió, 

Japán) szemikvantitatív módon végeztük. 10 véletlenszerűen kiválasztott látótérben 1000 

sejtet megvizsgálva a festődést mutató sejtmaggal rendelkező sejtek aránya alapján 

határoztuk meg a Ki 67 expresszió mértékét: 0 (0-5% pozitív), 1 (6-20% pozitív), 2 (21-40% 

pozitív), 3 (41-60% pozitív), 4 (61-80% pozitív), 5 (81-100% pozitív). 

 

4.6. Statisztikai kiértékelés 

 

A valós idejű RT-PCR vizsgálat során meghatározott expresszió mértéke és a minta 

szövettani típusa (ép, benignus lézió, adenocarcinoma) közötti összefüggés vizsgálatát 

kétmintás t-próbával végeztük. A klinikai és a szövettani paraméterek valamint az 

immunfestéssel meghatározott expressziók és a hasítási variánsok előfordulása közötti 

összefüggést Chi négyzet próbával vizsgáltuk. Többszörös összehasonlítás esetén a 
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Hockberg-féle eljárást alkalmaztunk. A CYP24A1 és a Ki 67 fehérje expresszió valamint a 

CYP24A1 hasítási variánsainak előfordulása és a kliniko-patológiai adatok közötti 

összefüggés vizsgálatánál Spearman-féle rang korrelációs analízist végeztünk. A 

szignifikancia szintet minden kiértékelésnél p< 0,05 értékben határoztuk meg. A statisztikai 

számításokat Microsoft Windows SPSS 16.0 (SPSS, Chicago, USA) szoftverrel végeztük.
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5. EREDMÉNYEK 

 

5.1. A CYP24A1 mRNS expresszió vizsgálata valós idejű RT-PCR-rel 

 

A vizsgált mintákat három csoportba osztottuk: ép vastagbél-nyálkahártya, benignus 

lézió és adenocarcinoma. A CYP24A1 mRNA expresszió mértéke szignifikánsan nagyobb 

mind a benignus lézió, mind az adenocarcinoma csoportban az ép vastagbél-nyálkahártyához 

képes. A CYP27B1 expresszió mértéke a jóindulatú daganatokban magasabb, rosszindulatú 

vastagbéldaganatok esetében alacsonyabb volt az ép nyálkahártyához képest, azonban a 

különbség a vizsgált mintákban nem volt szignifikáns. Ugyanakkor szignifikánsan 

alacsonyabb VDR expresszió volt detektálható mindkét daganatos csoportban a normál 

vastagbél-nyálkahártyához képest. 

 

 VDR CYP27B1 CYP24A1 

Ép nyálkahártya 0,749 ± 0,05 2,261 ± 0,92 1,353 ± 0,38 

Benignus lézió 0,455 ± 0,06*** 2,365 ± 0,90 11,93 ± 5,77* 

Adenocarcinoma 0,412 ± 0,07*** 1,183 ± 0,50 3,876 ± 1,41* 

 
8. táblázat. A VDR, a CYP27B1 és a CYP24A1 mRNS expresszió valós idejű RT-PCR vizsgálat során 

meghatározott értéke± SEM ép vastagbél-nyálkahártyában, benignus vastagbéldaganatokban és 

adenokarcinómában. Az expresszió mértékét komparatív ΔΔCT módszerrel számítottuk ki. * p < 0.05 és *** p < 

0.001. 

 

5.2. A CYP24A1 fehérje immunhisztokémiai vizsgálata 

 

Az immunfestés alapján jelentős különbségek figyelhetők meg a CYP24A1 enzim 

jelenléte tekintetében a vizsgált szövettani csoportok között (6. ábra). Nem vagy alig 

kimutatható a CYP24A1 fehérje ép vastagbél-nyálkahártyában (A) és a vastagbél karcinómás 

metszetek szövettanilag épnek tűnő részein (D). Enyhe festődés található a jóindulatú 

daganatok többségében (B). Ezzel szemben a CYP24A1 enzim expressziója kifejezett 

adenokarcinómákban (C, D). A CYP24A1 fehérje az epitheliális sejtekben mutatható ki, a 

stróma sejtekben alig, vagy egyáltalán nincsen jelen. 
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6. ábra A CYP24A1 expresszió vizsgálata immunhisztokémiai módszerrel ép vastagbél nyálkahártyában (A), 

kolorektális adenómában (B), adenokarcinómában (C) valamint adenokarcinómában és a vele határos ép 

nyálkahártyában (D). A CYP24A1 immunhisztokémiai vizsgálata során normál veseszövetből készült metszetet 

használtunk pozitív (E) és negatív (F) kontrollként. A sejtmagokat hematoxilinnal festettük (kék). A 

méretarányok a következők voltak: 10 μm (A, B, C, E, F) és 100 μm (D). 

 

 

Az enzim mitokondriális elhelyezkedésének megfelelően a CYP24A1 minden vizsgálati 

mintában a sejtek citoplazmájában megfigyelhető pontszerű festődést mutatott. A vizsgálati 

csoportokban észlelt CYP24A1 expressziós értékeket a 9. táblázat tartalmazza. 
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CYP24A1 expresszió mértéke Szövettani diagnózis 
Negatív + ++ +++ 

Ép nyálkahártya (n) 6 5 2 2 

Benignus lézió (n) 31 6 4 7 

Adenocarcinoma (n) 9 6 18 15 

Összesen (n) 46 17 24 24 

Chi négyzet próba * p < 0,05 

 
9. táblázat. A CYP24A1 enzim expressziója ép vastagbél-nyálkahártya, benignus lézió és adenocarcinoma 

metszeteken. (n=esetszám) 

 

5.3. A betegek klinikai paraméterei, a daganat patomorfológiai jellegzetességei és a 

CYP24A1 expresszió közötti összefüggés vizsgálata 

 

Az adenocarcinoma mintákon megvizsgáltuk, van-e összefüggés a beteg klinikai 

paraméterei valamint a daganat hisztopatológiai sajátosságai és a CYP24A1 enzim 

expressziója között. Nem találtunk statisztikailag szignifikáns összefüggést a betegek neme, 

kora és a CYP24A1 expresszió mértéke között. A daganat szövettani paraméterei (TNM-

stádium, grade, a daganatban észlelt nekrózis jelenléte, az érbetörés, a perifokális gyulladás) 

sem mutattak összefüggést a CYP24A1 expresszió mértékével. A statisztikai elemzés 

eredménye a 10. táblázatban található. 

 

Klinikai és szövettani adatok p érték 

Kor 0,82 

Nem 0,74 
T stádium 0,14 
N stádium 0,71 
M stádium 0,38 
Grade 0,18 
Nekrózis jelenléte a daganatban (igen/nem) 0,93 
A daganat érbetörése (igen/nem) 0,63 
Perifokális gyulladás mértéke 0,57 
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10. táblázat. A beteg kora és neme, a daganat szövettani jellegzetességei és a CYP24A1 expressziója közötti 

összefüggés statisztikai vizsgálata. (n.s.= nem szignifikáns) 

 

5.4. A CYP24A1 és a Ki67 expresszió összefüggésének vizsgálata  

 

Megvizsgáltuk, hogy van-e összefüggés a CYP24A1 enzim és a proliferációt jellemző 

immunhisztokémiai paraméter, a Ki67 expressziója között szövettani mintáinkban. 

Feltételeztük, hogy a vastagbél daganatokban a CYP24A1 enzim megnövekedett expressziója 

hatására fokozódik D-vitamin lebontása. A lokális D-vitamin szint csökkenése következtében 

mérséklődik annak antiproliferatív hatása. Azt találtuk, hogy mintáinkban a CYP24A1 és a 

Ki67 expressziója között pozitív korreláció van, mely jól látható volt az immunhisztokémiai 

festések alapján (7. ábra). 

 

 
 

7. ábra A CYP24A1 (A,C) és a Ki67 (B,D) fehérjék expressziója vastagbél adenómában (A, B) és 

adenokarcinómákban (C,D). Jól megfigyelhető a CYP24A1 enzim jellegzetes citoplazmatikus és a Ki67 

intranukleáris elhelyezkedése. A méretarány 10 μm. 

 

A statisztikai elemzés szignifikáns pozitív korrelációt igazolt a CYP24A1 és a Ki67 

expressziója között (11. táblázat) 
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CYP24A1 

expresszió 
Ki 67 expresszió 

 1 2 3 4 5 Összesen 

0 6 (13,0%) 17 (37,0%) 13 (28,3%) 9 (19,5%) 1 (2,2%) 46 (100%) 

+ 0 (0,0%) 2 (11,8%) 9 (52,9%) 4 (23,5%) 2 (11,8%) 17 (100%) 

++ 1 (4,2%) 2 (8,4%) 5 (20,8%) 8 (33,3%) 8 (33,3%) 24 (100%) 

+++ 2 (8,4%) 3 (12,5%) 6 (25,0%) 8 (33,3%) 5 (20,8%) 24 (100%) 

Összesen 9 (8,1%) 24 (21,6%) 33 (29,8%) 29 (26,1%) 16 (14,4%) 111 (100%) 

Spearman-féle rang korreláció analízis rs=0,376         p<0,001 

 
11. táblázat A CYP24A1 és a Ki 67 expresszió mértéke a mintahalmazban: mintaszám (az összes minta %-ában) 

 

5.5. A CYP24A1 és VDR expresszió összefüggés vizsgálata 

 

A CYP24A1 és a VDR expressziója közötti összefüggés vizsgálatához kettős 

immunfestést alkalmaztunk (8. ábra). Az immunhisztokémiai festés alapján nem találtunk 

összefüggést a két fehérje expressziója között kolorektális adenokarcinómákban. A 8. ábra A 

képe azt mutatja, hogy a CYP24A1 enzim fokozott expressziójához a sejtek egy részében 

kifejezett, míg másokban minimális VDR expresszió társul. A 8. ábra B képén jól látható, 

hogy a kifejezett VDR expresszió ellenére a CYP24A1 nem kimutatható. 

 

 
8. ábra A citoplazmatikus CYP24A1 (barna) és az intranukleáris VDR (vörös) kettős 

immunhisztokémiai festése adenokarcinómákban. 
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5.6. CYP24A1 hasítási variánsok vizsgálata 

 

Vizsgálati anyagunkban az A (exon 1-2), B (exon 1-4), D (exon 3-7), E (exon 7-9) 

primer párokkal történt amplifikáció során a vadtípusú CYP24A1 enzimnek megfelelő PCR-

termékeket kaptuk, hasítási variánsok nem voltak kimutathatóak.  

Az C primer párral végzett amplifikáció során ép hasítás esetén nem keletkezhet PCR-

termék, hiszen a forward primer a poszttranszkripciós hasítás során eltávolításra kerülő 2-es 

intronon lévő nukleotid szekvenciához kötődik. A C primer párt tartalmazó PCR-reakciók 

azonban vizsgálati anyagunkban a CYP24A1 enzim két hasítási variánsát eredményezték (9. 

ábra). Az egyik egy 428 bp hosszúságú SV volt (110), melyet 20 ép nyálkahártyából (16,4%), 

10 (30,3%) benignus lézióból és 32 (36,0%) adenokarcinómából származó mintában találtunk 

meg (SV1). A másik egy 219 bp nagyságú SV, mely 16 (13,1%) ép nyálkahártya, 8 (24,2%) 

jóindulatú és 22 (24,7%) rosszindulatú daganatos mintában volt jelen (SV2). Az SV1 

szekvencia-analízise igazolta, hogy a Ren és mtsai által korábban közölt CYP24A1 hasítási 

variánsról van szó, mely a 2-es intronon egy alternatív transzlációs start kodont tartalmaz 

(NG_008334 a 2285-ös pozícióban). A másik PCR-termék (SV2) egy korábban leírásra nem 

került hasítási variáns, melyből hiányzik a 2-es intron egy 209 bp hosszúságú fragmense, de 

ez az SV is tartalmazza a fenti alternatív transzlációs start kodont. 

 

 
 

9. ábra A C primer párral történt RT-PCR során nyert amplifikonok (428 bp: SV1 és 219 bp: SV2) gél 

elektroforézis képe: (N: normál nyálkahártya, P: polyp, T: adenocarcinoma, H2O: negatív kontroll) 

 

Az F primer párral történt amplifikáció során a várt 283 bp nagyságú a vadtípusú 

enzimnek megfelelő PCR-termék mellett egy 85 bp hosszúságú splice variáns (SV3) is 

kimutatható volt 19 (15,6%) normál, 1 (3,0%) polyp és 20 (22,5%) adenocarcinoma mintában. 
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A szekvencia vizsgálat azt mutatta, hogy ez a hasítási variáns a 9-es exon 3’ és a 11-es exon 

5’ végén lévő szekvenciákat tartalmazza, de nem tartalmazza a 10-es exont (10. ábra).  

 

 
10. ábra A 85 bp SV3 hasítási variáns a 9-es és 11-es exonban lévő szekvenciákból áll és nem tartalmazza a 10-

es exont (szürke fragmentumok). A bekeretezett fragmentumok a kimutatáshoz használt F primer pár nukleotid 

szekvenciáját jelölik. 

 

Néhány tumor estében az RT-PCR során nyert amplifikátumokban a szekvenálás során C-T 

mutáció volt kimutatható a 4298 pozícióban. Ez a pontmutáció klinikai jelentőség nélküli, 

hiszen nem okoz változást az aminosav szekvenciában: mind a vad típus (GCC) mind a 

mutáns kodon (GCT) alanint kódol (11. ábra). 

 

 

11. ábra. A szekvencia analízis során C-T mutációt azonosítottunk a CYP24A1 gén 4298-as pozíciójában az 

adenocarcinoma mintákban. 

 

Megvizsgáltuk, van-e összefüggés vizsgált minta szövettani típusa és a különböző 

hasítási variánsok jelenléte között. Szignifikáns különbség mutatkozott a SV1 különböző 

szövettani típusú mintában való jelenléte között (p< 0,002) (12. táblázat). A rang korrelációs 

vizsgálat alapján mind az SV1 (rs=0,216 p=0,001) mind pedig az SV2 (rs=0,146 p= 0,02) 

előfordulási gyakorisága a minta szövettani típusával (ép-benignus lézió-adenocarcinoma) 
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szignifikáns összefüggést mutatott. Az SV3 megjelenése független volt a minta 

hisztopatológiai típusától. 

 

SV1 (428 bp) 
Szövettan 

igen nem 
Összesen 

Ép nyálkahártya (n) 19 103 122 

Benignus lézió (n) 10 23 33 

Adenocarcinoma (n) 32 57 89 

Összesen (n) 61 183 244 

Chi négyzet teszt p< 0,002 

 

12. táblázat. Az SV1 előfordulási gyakorisága az egyes szövettani típusokhoz tartozó mintákban. 

 

A beteg klinikai paramétereivel való kapcsolat vizsgálatakor szignifikáns különbséget 

találtunk a SV2 két nemben való előfordulása között (p< 0,002). Ez a splice variáns 

előfordulása pozitív korrelációt mutatott a női nemmel (rs=0,200 p=0,001). Férfiakban viszont 

az SV3 előfordulása volt szignifikánsan gyakoribb (rs=0,150 p=0,022). A SV1 és SV2 

együttes előfordulása volt megfigyelhető (rs=0,732 p=0,000). Ugyanakkor nem volt 

kimutatható összefüggés a beteg kora, a daganat lokalizációja és malignitási foka (grade) 

között. 
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6. MEGBESZÉLÉS 

 

A D3 vitamin biológiai hatása jóval több, mint a kálcium és csontanyagcsere 

szabályozása: az emberi szervezet számos szövete normális fejlődésének és működésének 

biztosítása mellett a sejtszaporodás gátlása, a sejtdifferenciáció és az apoptózis serkentése 

révén jelentős tumorellenes hatással is bír. A daganatellenes hatás közvetítésében a D vitamin 

aktív metabolitja, az 1,25(OH)2D3 játssza a főszerepet, mely a sejtciklus szabályozásában 

részt vevő számos gén transzkripciós kontrollját végzi és ezáltal hozzájárul az ép szöveti 

viszonyok fenntartásához is. Az 1,25(OH)2D3 lokális szintjét a D vitamin ellátottság és a 

vastagbél nyálkahártyában működő D vitamin anyagcsere kulcsenzimjeinek aktivitása 

határozza meg. 

A szervezet D vitamin ellátottsága a szérum 25OHD3 szintjével jellemezhető. A 

szérum 25OHD3 vitamin szint normál értékének alsó határának a 30 ng/ml-es értéket 

tekintjük, ugyanis ennél alacsonyabb szint esetén parathormon-elválasztás és csontvesztés 

indul el (122). Számos epidemiológiai vizsgálat igazolta a szérum 25OHD3 szintje és a 

különféle szövetek és szervek daganatos megbetegedéseinek előfordulási gyakorisága közötti 

fordított összefüggést. Ez alátámasztja azt a feltételezést, hogy a megfelelő D vitamin 

ellátottság elengedhetetlen az 1,25(OH)2D3 daganatellenes hatásának kifejtéséhez. A 

kolorektális tumorképződés megelőzése szempontjából optimális szérum 25OHD3-szint 

tekintetében nincsen egységes álláspont. Egy kvantitatív meta-analízis során a 34 ng/ml-es 

szérum szint mellett a kolorektális rákok incidenciájának 50%-os csökkenését találták a 12 

ng/ml-es szinthez képest (123). A közelmúltban publikált nagy esetszámú európai 

vizsgálatban az ennél magasabb, legalább 40 ng/ml (100 nmol/L) szérum 25OHD3-szint felett 

volt kimutatható a malignus vastagbéltumorok előfordulási gyakoriságának 40 %-os 

csökkenése a 10 ng/ml-es szinthez képest (124).  

Nemzetközi epidemiológiai adatok alapján a D vitamin hiány rendkívül gyakori, 

prevalenciáját 40 és 70% közöttire teszik (125), de tél végi időszakban hazánkban előfordulási 

gyakorisága 70% fölé is emelkedik (126). A hiányállapot megszüntetése elengedhetetlen az 

aktív D vitamin megfelelő szintéziséhez és ezáltal a D vitamin hatások kifejtéséhez. 

Magyarországon a földrajzi elhelyezkedés miatt az év felében elégtelen UV-B sugárzás 

valamint a  D vitamin forrásban szegény táplálkozási szokások miatt az optimális D vitamin 

szint eléréséhez különösen idős korban D vitamin pótlásra van szükség. Napi 1000 NE D 

vitamin szedésével a kolorektális daganatok előfordulási gyakoriságának felére csökkenése 

érhető el az intoxikáció veszélye nélkül (127). 
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A D vitamin hatások megjelenéséért felelős másik tényező az 1,25(OH)2D3 szintézisét 

és lebontását végző enzimrendszer, mely végső soron meghatározza a biológiailag hatékony 

vitamin mennyiségét. A számos extrarenális szövetben, így a vastagbélben is jelenlévő lokális 

1,25(OH)2D3 metabolizmus egyik kulcsenzime a CYP24A1, amely az aktív D3 vitamin 

mennyiségi meghatározása révén jelentős módon befolyásolja a hormon para- és autokrin 

módon kifejtett daganatellenes aktivitását. 

PhD munkám során a CYP24A1 gén fokozott expresszióját és az enzimfehérje egyre 

növekvő jelenlétét találtuk a kolorektális tumorgenezis stádiumait reprezentáló ép 

nyálkahártya-adenóma-adenocarcinoma szekvencia során. Míg ép nyálkahártyában és 

jóindulatú daganatokban a CYP24A1 enzim expressziója nagyon alacsony volt (a minták 

59%-a negatív és 17%-a enyhén pozitív volt), addig az adenokarcinómák 69%-ában 

megnövekedett enzimjelenlét volt igazolható.  

A lebontó enzim fokozott expressziója alapján feltételezhető, hogy a kolorektális 

tumorgenezis során csökken az endogén 1,25(OH)2D3 lokális szint. A növekvő 24-hidroxiláz 

aktivitás leginkább adenokarcinómákban mérsékelheti az endogén 1,25(OH)2D3 

daganatellenes hatását. A vastagbél szövetben a CYP24A1 enzim fokozott expressziója és a 

1,25(OH)2D3- szint tényleges csökkenése közötti összefüggést csak a lokális (és nem a 

szérum) vitaminszint mérése révén lehetne bizonyítani. Jelenleg azonban nem áll 

rendelkezésre olyan módszer, mely lehetővé tenné a szöveti 1,25(OH)2D3-szint kvantitatív 

meghatározását. Az erre irányuló próbálkozásokat jelzi, hogy - élő szövetben először - 

állatokba ültetett tüdőtumor xenograftokban sikerült megmérni a szöveti 1,25(OH)2D3 

vitaminszintet (128). A lokális 1,25(OH)2D3-szintnek a  CYP24A1 enzim fokozott 

expressziója esetén bekövetkező csökkenése mellett szól, hogy nem ismert olyan 

kompenzációs mechanizmus, mely a lebontó enzim fokozott expressziója mellett az adott 

aktív D vitamin szintet fenntartaná. Sőt, a valós idejű RT-PCR vizsgálataink azt mutatták, 

hogy a szintetizáló CYP27B1 enzim és a D vitamin hatásokat közvetítő VDR mRNA 

expressziója is csökkent daganatokban az ép nyálkahártyához képest. Ezek az eredmények is 

arra utalnak, hogy az 1,25(OH)2D3 vitamin szöveti szintje és specifikus receptorán keresztül 

érvényesülő hatásai csökkennek a kolorektális tumorgenezis során. 

A CYP24A1 gén fokozott expressziója más szolid szervek malignus elváltozásaiban is 

kimutatható. Nemcsak a CYP24A1 mRNS szintjét találták emelkedettnek méhnyak (129), 

petefészek (129, 130), bőr (131) és tüdő (121) malignómákban, hanem az enzimfehérje 

fokozott jelenléte is igazolható volt a hasnyálmirigy (132) és a tüdő (121) malignus 

elváltozásaiban. Sőt, a CYP24A1 mRNS expressziójának nyelőcsőrákokban prognosztikai 
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jelentőséget is tulajdonítanak: fokozott jelenléte szignifikánsan rövidebb túléléssel jár (133). 

Mindezek alapján feltételezhető, hogy a CYP24A1 expresszió mértéke fontos szerepet játszik 

nemcsak a vastagbélrákok, hanem általában a malignus folyamatok kialakulásában és 

progressziójában. 

Fiziológiás körülmények között a CYP24A1 enzim igen alacsony koncentrációban van 

jelen az ép nyálkahártyában. A CYP24A1 gén expressziója pozitív feed-back révén a lokális 

1,25(OH)2D3 szigorú szabályozása alatt áll. Ha ez így lenne malignus vastagbélfolyamatokban 

is, a megnőtt CYP24A1 enzimszint hátterében a lokális 1,25(OH)2D3 szint emelkedését 

várnánk. A szintetizáló CYP27B1 enzim expressziója azonban vizsgálataink alapján az ép 

nyálkahártya-adenóma-adenocarcinoma szekvencia során nem változott szignifikánsan, sőt, 

az enzim mRNS szintjében a malignizálódással együtt trendszerű csökkenés volt 

megfigyelhető. A CYP24A1 expresszió kóros fokozódására utal az a megfigyelésünk is, hogy 

a VDR expressziója szignifikáns csökkenést mutatott az ép nyálkahártyához képest mind az 

adenóma, mind pedig az adenocarcinoma csoportban. Ebből arra következtetünk, hogy a 

malignizálódás során észlelt, egyre fokozódó CYP24A1 expresszió a fiziológiás, VDR-

közvetítette 1,25(OH)2D3 indukciótól függetlenül jön létre. 

Az ép szövetben megfigyelhető szabályozó mechanizmus kontrollja alól kikerült 

CYP24A1 expresszió hátterében leginkább génamplifikáció állhat. Számos daganatban (134-

136), többek között vastagbélrákban is (137) kimutatták a 20-as kromoszóma hosszú karján 

található CYP24A1 gén locusának (20q13) duplikációját. Ez a genetikai eltérés összefüggést 

mutatott vastagbéladenómák adenokarcinómába történő átalakulásával és adenokarcinómák 

metasztatizáló képességével is (138). Két nagy esetszámú aCGH vizsgálat is igazolta a 20q 

kromoszómaszegmens amplifikációját sporadikus vastagbélrákok esetén (139, 140). Bár 

mindezidáig nem bizonyított a 20q13 locus malignómákban észlelt amplifikációja és a 

CYP24A1 gén fokozott expressziója közötti közvetlen összefüggés, felmerült annak 

lehetősége, hogy a nyelőcső (133) és az emlőrákok (113) kialakulásában a CYP24A1 

onkogénként viselkedik. 

A CYP24A1 enzim vastagbéldaganatokban igazolt fokozott jelenléte hátterében állhat 

a CYP24A1 gén epigenetikus változása is. A közelmúltban prosztatasejtek kapcsán számoltak 

be a D vitamin hidroxiláz-gének metilációval összefüggő megváltozott expressziójáról (141). 

A hipermetilált CYP27B1 gén csökkent és a demetilált CYP24A1 gén  fokozott expressziója 

volt megfigyelhető malignus sejtekben a normál prosztatasejtekhez képest. A metiláció 5-aza-

2’-dezoxicitidinnel történt gátlásával a malignus sejtekben CYP27B1 enzim aktivitása az ép 

sejtekben észlelt szintre volt hozható. A D vitamin hidroxilázok epigenetikus szabályozásának 
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a kolorektális tumorgenezisben játszott szerepével kapcsolatban jelenleg nem áll 

rendelkezésre irodalmi adat. 

A proliferáló sejtek sajátossága a sejtciklus minden aktív fázisában kimutatható Ki 67 

marker expressziója. Ez a nukleáris protein jól jellemzi az adott sejtpopuláció szaporodási 

potenciálját, ezért a klinikai gyakorlatban széles körben használják a tumoros sejtek 

viselkedésének jellemzésére, a malignitás és az invazivitási képesség meghatározására. 

Korábbi vizsgálatokban a CYP27B1 enzim és a Ki 67 marker expressziója között fordított 

összefüggést találtak, melyet a vastagbél-nyálkahártyában működő, proliferációellenes D 

vitamin rendszerrel magyarázták (142). Elsőként vizsgáltuk a Ki 67 proliferációs marker és az 

1,25(OH)2D3 lebontó enzime közötti kapcsolatot ép és kóros vastagbélszövetben. A CYP24A1 

és Ki 67 expresszió között szignifikáns pozitív összefüggést találtunk, mely megerősíti azt a 

feltevésünket, hogy vastagbélszövetben a 24-hidroxiláz hatására csökkenő lokális 

1,25(OH)2D3 szint révén fokozódik a nyálkahártya sejtjeinek proliferációja. Ez a tényező 

azonban minden bizonnyal csak egyike azon mechanizmusoknak, melyek a kóros 

sejtburjánzást elindítják és fenntartják. 

A CYP24A1 enzimhatás visszaszorításának egyik lehetősége gátlószerek alkalmazása.  

Ezek kifejlesztésére azután kerülhetett sor, hogy ismertté váltak a citokróm P450 rendszerhez 

tartozó enzimek szerkezeti elemei és az azokhoz kapcsolódó funkcionális aktivitás részletei 

(143). A CYP24 enzim potens gátlószerei az azolok, melyek az orvostudományban elsősorban 

gombaellenes szerként ismertek. Az azolok bifunkcionális lipofil molekulák, melyek a CYP 

enzimek működéséhez nélkülözhetetlen hem vasrészéhez és az enzim szubsztrátkötő 

struktúrájához kötődve blokkolják az enzim aktivitását. Az azolok daganatellenes kezelésben 

történő felhasználásával eddig is több tanulmány foglalkozott. Prosztatarák-sejttenyészetben a 

ketokonazol elősegítette a kalcitriol és egy D vitamin-analóg poliferáció ellenes hatását (144). 

Egy másik kísérletben az imidazol-származék liarazol a fokozott bazális CYP24A1 

enzimexpresszió visszaszorításával fokozta az 1,25(OH)2D3 malignus sejtburjánzás ellenes 

hatását (145). Az erős CYP24A1-gátló azolok in vivo felhasználásának korlátját toxicitásuk 

mellett nem megfelelő specifitásuk jelentették, ezért erőfeszítések történtek szelektív 

CYP24A1 enzim gátlószerek kifejlesztésére. Ilyen vegyületek lehetnek az 1,25(OH)2D3 24-

szulfon analógjai. Ezek a klasszikus ketokonazolhoz képest mintegy 10x nagyobb affinitással 

kötődnek a CYP24A1 enzimhez, ugyanakkor – valószínűleg a 25-ös szénatom és a hozzá 

kapcsolódó hidroxi-csoport hiánya miatt – nem okoznak hypercalcaemiát. Lechner és 

munkatársai igazolták, hogy vastagbélrák-sejttenyészetben az 1,25(OH)2D3 fenilszulfon-

analógja, a KRC-24SO2Ph-1 nemcsak szelektíven gátolta a 24-hidroxiláz enzimet és növelte a 
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1,25(OH)2D3 féléletidejét, hanem az 1,25(OH)2D3 proliferációellenes hatásának 

helyreállításával képes volt gátolni a fokozott bazális CYP24A1-expressziót mutató COGA-

13 vastagbélráksejtek szaporodását is (146). Számos további CYP24A1 enzim gátlószer 

vizsgálata történt (147) és történik (többek között klinikánkon) jelenleg is, de ezek közül 

sajnos egyik sem jutott el még a humán felhasználást lehetővé tevő klinikai kipróbálás 

fázisába. 

A CYP24A1 gén posztranszkripciós modulálása is lehetőséget teremt az enzimaktivitás 

csökkentésére. Igazolták, hogy több hagyományos kemoterápiás szer, mint pl. a daunorubicin-

hidroklorát, az etopozid és a vincristin a CYP24A1 mRNS lebontásának fokozásával képes 

emelni a 1,25(OH)2D3 szintet vesesejt-tenyészetben (148). Az antiszensz RNS-molekulákkal 

végzett poszttranszkripciós csendesítés egy másik lehetőség arra, hogy a CYP24A1 gén 

expresszióját és így a tumorellenes hatású D vitamin metabolitok lebontásának gátoljuk. A 

CYP24A1 enzim specifikus gátlásával kapcsolatos erőfeszítések folytatása indokolt, hiszen 

ezek a vastagbél és más daganatok megelőzésére és kezelésére szolgáló új támadáspontú 

szerek kifejlesztéséhez vezethetnek. Az enzim gátlószerek és D vitamin analógok illetve D 

vitamin receptor modulátorok kombinációja további kezelési lehetőséget rejt magában. 

A citokróm P450 (CYP450) rendszerhez tartozó enzimek a természetben széles körben 

előforduló monooxigenázok, melyek szerves szubsztrátjuk oxidációjához nélkülözhetetlen 

hem kofaktort tartalmaznak. Mitokondriumok vagy endoplazmás retikulumok membránjához 

kötődve egy elektronszállító rendszer tagjaként katalizálnak oxido-redukciós folyamatokat, 

melyhez általában NAD(P)H szolgáltat elektront. Normális működésükhöz elengedhetetlenek 

azok fehérjestruktúrák, melyek a szubsztrát és a hem kötődését valamint a mitokondrium-

membránhoz való kapcsolódást biztosítják. Számos citokróm P450 rendszerhez tartozó enzim 

kapcsán írtak le hasítási variánsokat. A D vitamin anyagcserében szerepet játszó enzimek 

közül először a CYP27B1 hasítási variánsait találták meg agy- és bőrdaganatokban (149).  

A CYP24A1 enzim hasítási variánsok vastagbélszöveti jelenlétét elsőként vizsgálva, 

egyrészt más szövetekben korábban azonosított CYP24A1 SV-ok jelenlétét igazoltuk ép 

humán vastagbél nyálkahártyában és vastagbél daganatokban, másrészt új splicing 

variánsokról is beszámoltunk. A vizsgálataink során azonosított CYP24A1 hasítási variánsok 

szerkezeti jellegzetességeit a 13. ábra mutatja be. 
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13. ábra A vadtípusú CYP24A1 és hasítási variánsainak sematikus ábrázolása. Az 1-es és 2-es exonon található a 

mitokondriális kötődést biztosító domén (zöld), a 8-as és 9-es exonon lévő domén biztosítja a szubsztrát 

kötődését (sárga), míg 10-es exonon tartalmazza a hemkötő aminosavszekvenciákat (rózsaszín). 

 
 

A CYP24A1 mRNS 2-es intronjához és 4-es exonjához kötődő C primer párral történő 

RT-PCR-rel alternatív hasítás során létrejött két izoenzimet azonosítottunk (SV1 és SV2). 

Ezek egyike sem rendelkezik azzal az 1-es és 2-es exonon elhelyezkedő doménnel, mely a 

mitokondriális kötődésért felelős aminosav-szekvenciákat tartalmazza. Ezek hiányában az 

enzimek prekurzorfehérjéi nem képesek kapcsolódni a mitokondriumok belső membránjához. 

A kötődés elmaradása következtében sem az enzim aktiválódása sem pedig a 

mitokondriumban található elektronszállító rendszerhez való kapcsolódás sem történik meg. 

Így ezek a csonka izoenzimek- ahogy ezt Ren és munkatársai az SV1 izoenzim esetében 

klónozási és transzfekciós vizsgálatokkal igazolták- nem rendelkeznek katalitikus aktivitással 

(110). Ugyanakkor ezek az enzimvariánsok is tartalmazzák a 8-as és 9-es exonon 

elhelyezkedő szubsztrátkötő fehérjestruktúrát, azaz képesek a 25OHD3 vagy az 1,25(OH)2D3-t 

megkötni. 

Korábban az F primer párral történő RT-PCR során kimutattak egy CYP24A1 enzim 

splicing variánst prosztatarák-sejtekben (120). Vastagbél mintáinkban ez a hasítási variáns 

nem volt kimutatható. Azonban ugyanezt a primer párt használva egy új, 85 bp hosszúságú, 

hasítási variánst (SV3) azonosítottunk. Az SV3 hasítási variáns átíródása során olyan fehérje 

jön létre, mely ugyan tartalmazza a mitokondriumokhoz történő kapcsolódást és a 

szubsztrátok kötődését biztosító szerkezeti elemeket, azonban nem rendelkezik a 10-es 
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exonon elhelyezkedő, a hem kötődésért felelős fehérjestruktúrákkal. Mivel a 24-hidroxiláz 

aktivitás kifejtéséhez nélkülözhetetlen a molekuláris oxigén megkötését lehetővé tevő 

szekvencia, enzimatikusan ez az izoforma is minden bizonnyal inaktív. 

A vizsgálataink során azonosított, enzimatikus hatással (valószínűleg) nem rendelkező 

hasítási variánsok jelenléte jeletősen befolyásolhatja a vastagbél nyálkahártyában zajló 

anyagcsere folyamatokat és ezáltal a D vitamin hatások érvényesülését. A lokális D3 vitamin 

metabolizmus enzimjei között kompetíció jöhet létre a szubsztrát kapcsolódásáért. A 

CYP27B1 enzim mellett a CYP24A1 hasítási variánsa(i) is képesek megkötni a 25OHD3-at, 

ezáltal lassul és/vagy csökken az 1,25(OH)2D3 szintézise. A hasítási variánsok jelenléte 

megmagyarázhatja azokat a korábbi, Coga sejteken tett megfigyeléseket, mely szerint 

25OHD3 kezelés hatására a CYP27B1 enzim jelenléte ellenére sem keletkeztek 1-alpha-

hidroxilált metabolitok (150). A CYP24A1 enzim vadtípusához és hasítási variánsaihoz 

történő kötődés aránya pedig a szubsztrátok lebontását befolyásolja. A szubsztrátok, 

mindenekelőtt az 1,25(OH)2D3 kötődése a hasítási variánsokhoz csökkenti a VDR-hez 

kötődni képes szabad vitamin mennyiségét, ezáltal módosítja a VDR/D vitamin komplex által 

szabályozott jelátviteli utak működését. A CYP24A1 izoenzimjeiben az egyes 

fehérjestruktúrák hiánya ráadásul együtt járhat az enzimfehérje harmadlagos szerkezetének 

megváltozásával, mely a szubsztrátkötő affinitás módosulását vonhatja maga után.  

Az alternatív hasítás következtében létrejövő enzimvariánsok biológiai jelentősége 

nem ismert. Megjelenésük összefügghet a D vitamin kalciotróp és nem klasszikus hatásai 

közötti különbséggel vagy a CYP24A1 enzimnek a D vitamin hatások helyi szabályozásában 

betöltött szerepével. A 24-hidroxiláz enzim hasítási variánsainak az ép nyálkahártyához 

képest gyakoribb előfordulását vastagbéldaganatokban igazoltuk. Az enzim gátlásával történő 

terápiás próbálkozásoknál nemcsak a vastagbél, hanem más szervek fokozott CYP24A1 

expresszióval járó daganatainál is érdemesnek tűnik a hasítási variánsok lehetséges jelenlétét 

figyelembe venni. 

Az alternatív poszttranszkripciós hasítás következtében a CYP24A1 vadtípusától 

eltérő szerkezetű és enzimaktivitású izoenzimek jönnek létre, melyek hatására módosulhat a 

1,25(OH)2D3 lokális szintje és egyben hatásai is a vastagbél nyálkahártya 

mikrokörnyezetében. A hasítási variánsok kialakulásának körülményei, ezek szabályozása 

valamint a kolorektális tumorgenezisben játszott szerepük megismerése további vizsgálatokat 

tesz szükségessé. 

Vizsgálataink eredményei megerősítik, hogy a lokális D vitamin anyagcsere szoros 

összefüggést mutat a vastagbél nyálkahártyában létrejövő daganatos átalakulással. A 
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CYP24A1 gén expressziójának változása a kórfolyamat kialakulását és előrehaladását 

jellemző egyik fontos tényező a kolorektális tumorgenezis során. A CYP24A1 enzim e 

folyamatban betöltött szerepének további vizsgálata nemcsak diagnosztikus, prognosztikus és 

prediktív jelentőséget hordozhat magában, hanem megnyithatja az utat új kezelési stratégiák 

előtt is. 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Eredményeinket összefoglalva a következő következtetéseket vonhatjuk le: 

 

1. A kolorektális tumorgenezis során az aktív D3 vitamin lokális anyagcseréjében 

meghatározó szerepet játszó CYP24A1 enzim expressziója kórosan változik. Az expresszió 

mRNS és protein szinten is növekszik adenómákban és adenokarcinómákban az ép 

nyálkahártyához képest. Az 1,25(OH)2D3 lebontó enzimének mennyiségi változása arra utal, 

hogy a daganatképződés során csökken az 1,25(OH)2D3 lokális szintje és ezáltal a kifejtett 

tumorellenes hatása. 

 

2. CYP24A1 expresszió mértéke nem mutat összefüggést a beteg korával, nemével, a daganat 

TNM-stádiumával és patológiai jellemzőivel (grade, necrosis, érbetörés, perifocalis 

gyulladás). 

 

3. A D vitamin anyagcsere másik kulcsenzime, a CYP27B1 enzim expresszió mértéke 

trendszerűen és a D vitaminhatások közvetítésért felelős VDR expressziós szintje 

szignifikánsan csökkent vastagbél daganatokban az ép nyálkahártyához képest. A CYP27B1 

és VDR expresszió mértéke alapján elmondható, hogy a CYP24A1 enzim fokozott 

expressziója a fiziológiás szabályozó mechanizmusoktól függetlenül következik be a 

kolorektális tumorgenezis folyamán. 

 

4. A vastagbéldaganatok kialakulása során a CYP24A1 és a Ki 67 proliferációs marker szoros 

korrelációt mutat egymással. Ez a pozitív összefüggés megerősíti azt a feltevésünket, hogy az 

aktív D3 vitamin sejtproliferációt gátló hatása fokozatosan elvész lebontó enzimjének egyre 

fokozódó expressziója következtében. Az aktív D3 vitamin tumorellenes hatásának eltűnése 

egyike lehet azon mechanizmusoknak, melyek előidézik ill. fenntartják a malignus 

sejtburjánzást. 

 

5. Elsőként bizonyítottuk, hogy a CYP24A1 enzim hasítási variánsai megtalálhatók humán 

vastagbélszövetben. Kimutattuk, hogy a CYP24A1 enzim hasítási variánsai az ép 

nyálkahártyához képest gyakrabban fordulnak elő adenómákban és adenokarcinómákban. 

Feltételezzük, hogy a vadtípustól eltérő enzimatikus aktivitással rendelkező hasítási variánsok 
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szerepet játszhatnak a D vitamin anyagcsere befolyásolásán keresztül a vastagbél-

nyálkahártyában érvényesülő lokális D vitaminhatások kialakításában. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

 
A betegség kórfolyamatának és jellegzetességeinek megismerésében az elmúlt 

évtizedekben elért jelentős előrelépés ellenére a vastagbélrák továbbra is az egyik 

leggyakoribb rosszindulatú daganatos megbetegedés világszerte és hazánkban is. 

Epidemiológiai adatok alapján a D vitaminnak védő szerepe lehet a kolorektális daganatok 

kialakulása és progressziója szempontjából, melyet sejtproliferáció-ellenes, sejtdifferenciációt 

és -apoptózist serkentő hatása révén fejt ki. Új felismerés, hogy a vesén kívüli, lokális D 

vitamin metabolizmusa is létezik és ennek jelentős szerepe van a D vitamin parakrin/autokrin 

módon kifejtett tumor ellenes hatásában. 

Az aktív D3 vitamin metabolit, az 1,25(OH)2D3 lebontó enzimének, a 25-

hidroxivitamin D3 24-hidroxiláz (CYP24A1) mRNS és fehérje-szintű expresszióját vizsgáltuk 

valós idejű PCR és immunhisztokémiai módszerrel ép vastagbél nyálkahártyából valamint jó 

és rosszindulatú vastagbéldaganatokból származó mintákban. Meghatároztuk a D vitamin- 

közvetítette hatások további fő szabályozó tényezőinek, a szintetizáló 25-hidroxyvitamin D3 

1-alpha-hidroxiláz enzim (CYP27B1) és a D vitamin receptorának (VDR) expresszióját is. 

Megvizsgáltuk, hogy van-e összefüggés a CYP24A1 expresszió mértéke és a betegek klinikai 

paraméterei, a vizsgált minták patomorfológiai tulajdonságai valamint a Ki 67 proliferációs 

marker expressziója között. A közelmúltban CYP24A1 izoenzimek jelenlétéről számoltak be, 

ezért kutattuk, találhatók-e CYP24A1 hasítási variánsok mintáinkban. 

A CYP24A1 expressziója mind mRNA, mind fehérje szinten szignifikánsan magasabb 

volt az adenóma és adenocarcinoma csoportban a normál nyálkahártyához képest. A VDR 

expressziója alacsonyabb volt a jóindulatú és még inkább a rosszindulatú daganatos 

csoportban, a különbség mindkét esetében szignifikáns volt. Ugyanakkor csak tendencia 

szintű különbséget találtunk a CYP27B1 expresszió daganatokban megfigyelt alacsonyabb 

szintjei és az ép nyálkahártyában észlelt szintje között. Nem találtunk összefüggést a kliniko-

patológiai paraméterek és a CYP24A1 expresszió között. A CYP24A1 és a Ki 67 expresszió 

közötti szoros pozitív kapcsolat igazolta feltevésünket, hogy a lebontó enzim fokozott 

jelenléte a lokális enzimszintet és ezáltal az 1,25(OH)2D3 proliferációellenes hatását is 

csökkenti. Három CYP24A1 hasítási variánst találtunk humán vastagbélben. Ezek az 

izoenzimek a lebontás változása révén módosíthatják a D vitamin metabolitok lokális szintjét. 

Eredményeink hozzájárulhatnak a D vitaminnak a kolorektális tumorgenezisben betöltött 

szerepének jobb megismeréséhez és ezáltal új megelőző és/vagy gyógyító rákellenes kezelési 

stratégiák kidolgozásához. 
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The expression of CYP24A1, the 1,25(OH)2D3 catabolizing enzyme during colorectal 

tumourigenesis 

 

Despite tremendous progress ín the knowledge of disease pathomechanism during the past 

decades, colorectal carcinoma is still one of the most common malignant disease and cause of 

death from malignancy in Hungary and in the industrialised world. Epidemiological data 

suggest a protective role for vitamin D in colorectal tumourigenesis and tumour progression 

due to its antiproliferative, prodifferentiation and proapoptotic potential. Recent data showed 

evidence of extrarenal vitamin D metabolism and strong antitumour effect of vitamin D in a 

paracrine/autocrine manner. 

We examined the expression of the catabolizing enzyme of the active vitamin D metabolite 

1,25-dihydroxyvitamin D3 (1,25(OH)2D3), 25-hydroxyvitamin D3 24-hydroxylase 

(CYP24A1) mRNA (by real-time PCR) and protein (by immunhistochemistry) in normal 

colon mucosa, colorectal adenoma and carcinoma samples. We also nalyzed the mRNA 

expression levels of further major determinants of vitamin D actions, the syntetizing 25-

hydroxyvitamin D3 1-alpha-hydroxylase enzyme (CYP27B1) and vitamin D receptor (VDR). 

We correlated the CYP24A1 expression data with the clinical features of the patients and 

pathomorphological parameters of the samples as well as with the expression of the Ki 67 

proliferation marker. Since existence of CYP24A1 isoforms has been reported recently, we 

also investigated the presence of CYP24A1 splicing variants in our sample set. 

Significantly higher expression of both CYP24A1 mRNA and protein was found in 

adenocarcinomas and adenomas compared with normal mucosa. The expression of VDR was 

significantly decreased in benign and even more in malignant tumours, while CYP27B1 

expression has not changed significantly, however a trend towards lower expression in 

adenocarcinomas was seen. We found no significant association between CYP24A1 

expression and clinico-pathological characteristics of the samples. However, a strong positive 

correlation was demonstrated between CYP24A1 and Ki 67 confirming our hypothesis that 

CYP24A1 overexpression reduces local 1,25(OH)2D3 and thus its antiproliferative effect. 

Three splicing variants of CYP24A1 was found in colon tissue. These isoforms have 

dysfunctional catabolizing activity which may cause alterations in the microenvironmental 

regulation of vitamin D3 levels in colorectal tissue. 

Our findings will lead to a better understanding of the role of vitamin D3 metabolism and 

action during colorectal tumourigenesis and thus, it can offer new preventive and/or 

therapeutic strategies against colorectal cancer. 
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Miklós tanár uraknak, hogy az általuk vezetett klinikán dolgozhattam és dolgozhatok jelenleg 

is. Prof. Dr. Szathmári Miklós tanár úrnak külön köszönöm, hogy lehetővé tette számomra a 

PhD munka jelentős részének külföldön történő elvégzését. Jól esett és erőt adott, hogy 

munkám során mindvégig támogatásáról biztosított. 

 

Köszönöm Prof. Dr. Papp János egyetemi tanár úrnak, hogy az általa vezetett 

munkacsoportban dolgozhatok. Az endoszkópos gyakorlat elsajátításában nyújtott segítsége 

mellett köszönöm neki, hogy szakmai tanácsaival mind a mai napig segíti klinikai munkámat. 

Házi opponensként a PhD dolgozatom alapos áttekintésével és hasznos módosítási 

javaslataival a fokozatszerzés során is támogatott. 

 

Témavezetőmnek, dr. Speer Gábornak köszönöm, hogy PhD-hallgatója lehettem. A kutatási 

téma átengedésével, ötleteivel, az azok megvalósításához szükséges útmutatásaival és a 

munka szervezésével mindvégig mellettem állt. Külön köszönöm barátságát. Prof. Dr. 

Lakatos Péternek a munkám végzéséhez szükséges laboratóriumi hátteret és gyakorlati 

támogatást köszönöm. Az általa vezetetett kutatólaborban dr. Kósa János segítsége nélkül 

nem történhettek volna meg a PCR vizsgálatok. Dr. Bácsi Krisztiánnak az eredmények 

statisztikai elemzésében nyújtott segítségéért vagyok hálás. 

 

Dr. Kállay Enikő docens asszony szakmai útmutatásai és önzetlen támogatása nélkül nem 

készülhetett volna el ez a PhD dolgozat. Szakmai elhivatottsága és tudományos alapossága 

például fog szolgálni további munkám során is. Az általa vezetett bécsi laboratóriumban 

köszönöm Dr. Giovanna Bises, Dr. Thomas Nittke és Theresa Manhardt segítségét, akik 

megkönnyítették számomra a labormunka sokszor keserves óráit. Dr. Zahra Khabirnak a 

hasítási variánsokkal kapcsolatos munkámat megalapozó kísérleteit, Silke Grubernak a 

szekvenálásban nyújtott segítségét köszönöm. 

 

Dr. Borka Katalin egyetemi adjunktusnő segítsége nélkül nem jutottam volna metszetekhez. 

A minták szövettani értékelésén kívül hálás vagyok neki azért, hogy a munkám során 

felmerült patológiai kérdések megválaszolásában mindig segítségemre volt. 
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Köszönöm minden kedves Kolléganőm és Kollégám segítségét, akik közvetlen vagy közvetett 

segítségükkel hozzájárultak a PhD munkám befejezéséhez. Közülük is külön köszönetet 

szeretnék mondani Gáspár Szilvia, Hegedűs Kálmánné és Kecse Éva endoszkópos 

asszisztenseknek, akik a gyakran feszített munkamenet ellenére is segítettek a szövettani 

mintavételekben. 

 

Végtelen hálával tartozom Szüleimnek, akik nélkül nem juthattam volna el idáig. Szeretetüket 

és feltétlen támogatásukat a PhD munka során is mindvégig éreztem.  

 

Nem készülhetett volna el ez a munka Feleségem, Krisztina és Lányom, Blanka türelme és 

támogatása nélkül. Ők biztosították és biztosítják számomra azt a szilárd hátteret és érzelmi 

stabilitást, mely a PhD dolgozat elkészítéséhez is nélkülözhetetlen volt. Sosem felejtem el ezt 

nekik. 
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