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1. BEVEZETÉS 

 
A betegség kórfolyamatának és jellegzetességeinek megismerésében az elmúlt évtizedekben 

elért jelentős előrelépés ellenére a vastagbélrák súlyos népegészségügyi problémát jelent 

napjainkban. A vastagbélrák a világon továbbra is a második leggyakoribb rosszindulatú 

daganatos megbetegedés. Magyarországon évente kb. 9000 új eset válik ismertté és mintegy 

5000 honfitársunk hal meg vastagbélrák következtében. A betegség kialakulásában a 

genetikai tényezők mellett környezeti faktorok játszanak szerepet. A vastagbélrákok 

előfordulási gyakorisága az UV-B sugárzás mértéke közötti fordított összefüggés alapján 

felmerült, hogy a D vitaminnak protektív szerepe lehet a vastagbélrákok kialakulásában. 

Utánkövetéses vizsgálatok során az alacsony szérum 25OHD3 vitaminszint a jó- és 

rosszindulatú vastagbéldaganatok kialakulásának és a vastagbélrákok progressziójának 

fokozott relatív kockázatával járt. 

Az aktív D vitamin, az 1,25(OH)2D3 a kálcium- és foszfor-anyagcsere egyensúlyának, a 

csontok normális fejlődésének biztosításán és fenntartásán túl számos, ún. nem kalciotróp 

hatással is rendelkezik. Ezek közül a terápiás felhasználás szempontjából legígéretesebb, hogy 

az aktív D vitamin az intranukleáris D vitamin receptorokon (VDR) keresztül hatva, számos 

jelátviteli út közreműködésével a sejtszaporodás, –differenciáció és az apoptózis 

szabályozásában is részt vesz. 

Számos emberi szövetben, így vastagbélben is igazolták a lokális D vitamin anyagcsere 

jelenlétét. Sejttenyészetekben és állatkísérletekben a vastagbélben lokálisan termelődő 

1,25(OH)2D3 auto- ill. parakrin módon hatva gátolja a tumorgenezist és –progressziót. Humán 

vastagbélszövetben a helyi D vitaminhatások kialakulásáért a szervezet D vitamin 

ellátottságát jellemző szérum 25OHD3 vitaminszint mellett az 1,25(OH)2D3 szintézisét végző 

CYP27B1 és lebontásáért felelős CYP24A1 enzimek aktivitása mérvadó. 

A CYP24A1 gén expressziója kitüntetett jelentőséggel bír a lokális 1,25(OH)2D3-szint 

szabályozásában, ezért a kolorektális tumorgenezis különböző stádiumaiban történő vizsgálata 

lehetővé teszi a vastagbélben zajló D vitamin anyagcsere jobb megértését. A CYP24A1 

génexpresszió a vastagbéldaganatok kialakulásának és progressziójának molekuláris 

mechanizmusaiban játszott szerepének pontosabb megismerése lehetőséget teremt a D 

vitamin felhasználására a daganatok megelőzésében és a kezelésében is. 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

Vizsgálataink célkitűzései 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) jelenlétének vizsgálata humán vastagbél 

nyálkahártyában. Vizsgáltuk a hasítási variánsok előfordulási gyakorisága és a minta 

szövettani típusa valamint a klinikai paraméterek közötti kapcsolatot. 
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

3.1. Betegek és a szövettani minták 

A CYP24A1 expresszió vizsgálatához összesen 111 szövetmintát (15 ép nyálkahártya, 48 

benignus, 48 malignus vastagbéldaganat) használtunk fel, melyet a diagnosztikus célú rutin 

vastagbéltükrözés során nyertünk a Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikáján. A 

minta egyik feléből RNS izolálás történt, míg a bioptátum formaldehidben tárolt másik feléből 

a paraffinba ágyazást követően hagyományos szövettani metszet készült.  

A CYP24A1 hasítási variánsok vizsgálatához összesen 122 betegtől származó tumor (33 

benignus, 89 malignus) és ép nyálkahártya bioptátumon végeztük el. 50 betegtől a 

Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinikájának endoszkópos laborjában végzett 

vastagbéltükrözés során történt mintavétel, 72 beteg esetén a minták a bécsi Rudolfstiftung 

Kórházban történt műtét rezekátumaiból származott.  

A mintavétel a Semmelweis Egyetem Tudományos Kutatásetikai Bizottságának és a bécsi 

Orvostudományi Egyetem Etikai Bizottságának engedélyével történt (TUKEB 179/2007 ill. 

EK 06-198-VK). 

 

3.2. Valós idejű reverz transzkriptáz polimeráz láncreakció (valós idejű RT-PCR) 

RNS izolálás a bioptátumok esetén RNEasy Minikittel történt, míg műtéti rezekátumok esetén 

az RNS kinyeréséhez TRIzol oldatot használtunk. Csak az RNáz-mentes 1%-os agaróz gélen 

történő futtatás során szabályos 18S és 28S riboszómális RNS-mintázatot mutató próbákat 

használtuk fel a további vizsgálatokhoz. A valós idejű RT-PCR vizsgálathoz 5 μg RNS-t 

írtunk át cDNS-sé random hexamer primerek és Moloney Murine leukémia vírus (M-MLV) 

reverz transzkriptáz segítségével a gyártó utasítása szerint.  

 

3.2.1. A VDR, CYP27B1 és CYP24A1 génexpresszió vizsgálata 

A humán VDR, CYP27B1 és CYP24A1 génexpresszió összehasonlító vizsgálatát komparatív 

ΔΔCT módszerrel végeztük POWER SYBR®Green PCR Master Mix és az ABI StepOnePlus 

Realtime PCR System felhasználásával. Mintáinkban a vizsgált gének expressziós 

mértékének kiszámításakor az endogén kontrollként használt béta-aktin expresszió mértékével 

normalizált értékeket használtuk. Kallibrátorként ép vastagbél nyálkahártya mintákból 

származó cDNS-keveréket alkalmaztunk, a minták génexpressziós értékeit ehhez 

viszonyítottuk. 
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3.2.2. 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 (A-F) álló panelt 

használtunk, az amplifikációt Taq polimerázzal, MyCycler™ thermal cycler készüléken 

végeztük. A hasítási variánst eredményező amplifikáció esetén a PCR-termékek 

szekvenciaanalízisét tisztítást követően Big Dye RR Terminator Cycle Sequencing Kit V1.1 

segítségével, ABI Prism 310 Genetic Analyzer készüléken végeztük. 

 

3.3. Immunhisztokémiai vizsgálatok 

 

3.3.1. A CYP24A1 és VDR indirekt immunhisztokémiai vizsgálata 

A CYP24A1 és a VDR fehérje kimutatása kézi festéssel történt, melyhez hagyományos 

paraffinba ágyazott 5 μm vastag metszeteket használtunk. Deparaffinálást követően endogén 

peroxidáz és antigén feltárást végeztünk, melyet kettős festés esetén endogén alkalikus 

foszfatáz blokkolással egészítettünk ki. A CYP24A1 immunfestés során Ultavision LP 

Detecting System-et használtunk, az elsődleges ellenanyag poliklonális, nyúlban készült anti-

humán CYP24A1 antitest volt. Kettős festés esetén a CYP24A1 vizualizálását követően a 

metszeteket nyúl szérummal blokkoltuk, majd monoklonális, patkányban termelt anti-humán 

VDR antitestet alkalmaztunk. A másodlagos antitestként használt nyúlban termelt 

patkányellenes, biotinilált immunglobulint streptavidin-alkalikus foszfatáz konjugátummal 

inkubáltuk. A kötődések vizualizálását CYP24A1 esetén DAB-kromogénnel, VDR esetén 

permanens vörös festéssel végeztük, háttérfestésként hematoxillint használtunk. 

Az immunhisztokémiai festés értékelése szemikvantitatív módon történt. Véletlenszerűen 

kiválasztott 10 különböző látótérben 500 sejtet számoltunk meg 40x nagyításban. A festődés 

mértékét a következő módon osztályoztuk: nincsen festődés (negatív), enyhén pozitív (+), 

mérsékelten pozitív (++), erősen pozitív (+++). 

 

3.3.2. Ki 67 indirekt immunhisztokémiai vizsgálata 

A Ki 67 kimutatására a paraffinba ágyazott metszeteket Ventana ES automatával festettük. 

Elsődleges ellenanyagként egérben termelt anti-humán Ki 67 antitestet használtunk, a 

vizualizáció DAB kromogénnel történt.  

A festődés értékelését fénymikroszkóppal (40x nagyításban) szemikvantitatív módon 

végeztük. 10 véletlenszerűen kiválasztott látótérben látóterenként1000 sejtet megvizsgálva a 

festődést mutató sejtmaggal rendelkező sejtek aránya alapján határoztuk meg a Ki 67 
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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). 

 

3.4. Statisztikai kiértékelés 

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

szövettani típusa (ép, beningnus 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 

Hockberg-féle eljárást alkalmaztuk. A CYP24A1 és a Ki 67 fehérje expresszió valamint a 

CYP24A1 hasítási variánsainak előfordulása és a kliniko-patológiai adatok közötti 

összefüggés vizsgálatához 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 szoftverrel végeztük.
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4. EREDMÉNYEK 

 

4.1. 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. (1. táblázat) 

 

 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* 

 

1. 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. * p < 0.05 és *** p < 0.001. 

 

4.2. A CYP24A1 fehérje immunhisztokémiai vizsgálata 

Az immunfestés alapján jelentős különbségek figyelhetők meg a CYP24A1 enzim jelenléte 

tekintetében a vizsgált szövettani csoportok között. Nem vagy alig kimutatható a CYP24A1 

fehérje ép vastagbél-nyálkahártyában, míg enyhe festődés található a jóindulatú daganatok 

többségében. Ezzel szemben a CYP24A1 enzim expressziója kifejezett adenokarcinómákban 

(2. táblázat). A vizsgált csoportokban a CYP24A1 expresszió mértéke szignifikánsan 

különbözik (p < 0,05). 

 

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 
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Összesen (n) 46 17 24 24 

Chi négyzet próba * p < 0,05 

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

metszeteken. (n=esetszám) 

 

4.3. 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 mértéke) sem 

mutattak összefüggést a CYP24A1 expresszió mértékével.  
 

4.4. A CYP24A1 és a Ki67 expresszió összefüggésének vizsgálata  

Mintáinkban a CYP24A1 és a Ki67 expressziója egymással korrelál, a statisztikai analízis 

szignifikáns pozitív korrelációt igazolt (rs=0,376 p<0,001).  

 

4.5. CYP24A1 hasítási variánsok kimutatása humán vastagbélben 

Vizsgálati anyagunkban négy bázispárral (A: exon 1-2, B: exon 1-4, D: exon 3-7, E: exon 7-

9) primer párokkal történt amplifikáció során a vadtípusú CYP24A1 mRNS-nek megfelelő 

PCR-termékeket kaptuk, hasítási variánsok (SV-k)  nem voltak kimutathatóak.  

Bár az C primer párral (intron 2-exon 4) végzett amplifikáció során ép hasítás esetén nem 

keletkezhet PCR-termék, a C primer párt tartalmazó PCR-reakciók azonban vizsgálati 

anyagunkban a CYP24A1 enzim két hasítási variánsát eredményezték. A 428 bp hosszúságú 

hasítási variánst (SV1) 20 ép nyálkahártyából (16,2%), 10 (30,3%) benignus lézióból és 32 

(35,6%) adenokarcinómából származó mintában találtuk meg. A másik, 219 bp nagyságú 

hasítási variáns (SV2) 16 (13,0%) ép nyálkahártya, 8 (24,2%) jóindulatú és 22 (24,4%) 

rosszindulatú daganatos mintában volt jelen. Az SV1 szekvencia-analízise igazolta, hogy egy 

korábban humán myelomoncyta-sejtekben leírt, a 2-es intronon egy alternatív transzlációs 

start kodont tartalmazó hasítási variánsról van szó. 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. 
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Az F primer párral (exon 9-11) történt amplifikáció során a várt 283 bp nagyságú a vadtípusú 

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

kimutatható volt 19 (15,4%) normál, 1 (3,1%) polyp és 20 (22,2%) adenocarcinoma mintában. 

A szekvencia vizsgálat alapján 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.  

 

4.6. A CYP24A1 hasítási variánsok összefüggése a vizsgált minta szövettani típusával és 

a klinikai paraméterekkel 

A vizsgált minta szövettani típusa és a különböző hasítási variánsok jelenléte közötti 

összefüggést megvizsgálva szignifikáns különbség mutatkozott a SV1 különböző szövettani 

típusú mintában való jelenléte között (p< 0,002). 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) szignifikáns összefüggést 

mutatott. Az SV3 megjelenése független volt a minta hisztopatológiai típusától. 

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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5. 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 

trendszerű csökkenést mutat rosszindulatú vastagbéldaganatokban. A D vitaminhatások 

közvetítésért felelős VDR expressziós szintje szignifikánsan csökkent mind jó- mind 

rosszindulatú 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 

csökkenése egyike lehet azon mechanizmusoknak, melyek előidézik illetve fenntartják a 

malignus sejtburjánzást. 

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

vastagbélszövetben.  

6. Kimutattuk, hogy a CYP24A1 enzim hasítási variánsai előfordulási gyakorisága 

különbözik az egyes vizsgált szövettani típusokban. A hasítási variánsok az ép 

nyálkahártyához képest gyakrabban fordulnak elő adenómákban és adenokarcinómákban. Az 

alternatív hasítás következtében a vadtípustól eltérő szerkezeti felépítésű és enzimatikus 

aktivitású hasítási variánsok szerepet játszhatnak a D vitamin anyagcsere befolyásolásán 

keresztül a vastagbél-nyálkahártyában érvényesülő lokális D vitaminhatások kialakításában. A 

hasítási variánsok biológiai szerepének tisztázása további vizsgálatokat tesz szükségessé. 
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