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Bevezetés 
Az onkológia illetve az onkológiai sebészet 

fejlődése ellenére egyes tumorok, például a 

rosszindulatú hasnyálmirigydaganatok és gliómák 

máig gyógyíthatatlanok maradtak. Kezelésükben 

hatékony adjuváns lehetőséget nyújthatnak 

génterápiás eljárások, melyek a hagyományos 

terápiáktól igen eltérő hatás- és mellékhatás-

spektrummal rendelkeznek. Munkánkban a 

tumorellenes génterápiák két nagyobb csoportjával 

foglalkoztunk: immun- és öngyilkos gén- terápiák 

(„gene-directed enzyme-prodrug therapy”= 

GDEPT) egy-egy lehetséges példáját vizsgáltuk. 

Mindkét eljárás ígéretes lehetőségeket hordoz; 

közös bennük, hogy hatásukat kevésbé korlátozza 

az alacsony hatékonyságú génbevitel, mely a 

génterápiák fő nehézségének tekinthető. 

Munkánkban ezen kívül megvizsgáltuk egy 

membrántranszporter, a transzferrin receptor 

(TFRC) kifejeződését emberi hasnyálmirigy-



daganatokon, melynek szerepe lehet ezen daganatok 

célzott kezelésében (targeting). 

 

I. Intratumorális Flt3-ligand immun-gén terápia 

A növekedő tumorok védekeznek az immun-

rendszer támadása ellen; az immunterápiák célja a 

módosult immunválasz helyreállítása illetve 

felerősítése. A nem specifikus immunstimuláns 

kezelések, ex vivo megváltoztatott sejtekkel végzett 

adoptiv immunterápiák illetve vakcinációs 

kísérletek eddig kevés klinikai sikert hoztak. 

Ezekhez képest biztonságos, olcsó, jól reprodukál-

ható és viszonylag egyszerű megoldás lehet az 

intratumorális környezet helyi megváltoztatása 

immunstimuláns genetikai anyag közvetlen 

bevitelével. 

Az Flt3-ligand egy újabban felfedezett 

haematopoietikus növekedési faktor. Receptora 

nagy számban található meg közös lymphoid és 

myeloid progenitorokon, monocytákon és nyugvó 

dendritikus sejteken (DC). Szisztémás adagolá-

sására a DC-k száma nagy mértékben megemel-



kedik; ez a növekmény élőben nem hasonlítható 

semmilyen más cytokin vagy cytokinkombináció 

hatásához. Az intravénás Flt3-ligand kezelésnek 

tumorellenes hatása van állatmodellekben, mely a 

megnövekedett antigén-bemutatási kapacitáson és a 

specifikus sejtes immunválasz aktiválásán alapul – 

előrehaladott emberi tumorokban azonban ezt a 

hatást nem észlelték. Kevés adat áll rendelkezésre 

az Flt3-ligand (vagy azt kódoló vektor) helyi 

(intratumorális) alkalmazásáról. Flt3-ligand-alapú 

immunterápiát hasnyálmirigytumor-modellen eddig 

nem végeztek. 

 

II. dCK-gemcitabin GDEPT 

A malignus gliómák jelenlegi legjobb kezelése 

sebészeti és sugárterápiából áll annak ellenére, hogy 

ezen daganatok sugárérzékenysége viszonylag 

alacsony. A sugárrezisztencia legyőzhető lehet 

olyan öngyilkos-gén terápia (GDEPT) alkalma-

zásával, ahol a prodrog egy sugárérzékenyítő 

kemoterápiás szer. A GDEPT kezelés célja egy 

olyan enzim intratumorális túltermelése, mely egy 



szisztémásan adagolt prodrog aktiválását végzi. Ez 

a leggyakrabban alkalmazott daganatellenes gén-

terápiás módszer klinikai kísérletekben. A módszer 

viszonylagos sikere a ma elérhető korlátozott 

transzdukciós hatásfok ellenére feltehetően az erős 

„bystander” hatásnak tulajdonítható. 

A gemcitabin egy pirimidinszármazék, a 

dezoxycitidin analógja. A sejtekben előbb a 

dezoxycitidin-kináz (dCK), majd más aspecifikus 

kinázok alakítják tovább az aktív mono- di- illetve 

trifoszfát formákká. Az aktiváció sebességmegha-

tározó lépése az első, dCK által végzett  foszforiláció. 

A gemcitabin mind laboratóriumi, mind klinikai 

kísérletekben hatékony sugárézékenyítő szernek 

bizonyult. A gemcitabin pillanatnyilag a 

leghatékonyabb kemoterápiás szer hasnyálmirigy-

daganatok ellen, de kiterjedt klinikai kísérleteket 

végeznek gliómák és agyi áttétek elleni alkal-

mazására is sugárterápiával való kombinációban. 

Második kísérletünk célja egy új, a dCK/gemcitabin 

enzim-prodrog páron alapuló, potenciálisan 



sugárérzékenyítő hatású GDEPT rendszer 

alkalmazhatóságának vizsgálata volt. 

 

III. Emberi hasnyálmirigydaganatok TFRC 

expressziója 

A transzferrin receptor kifejeződése megemelkedhet 

malignus daganatokban, melynek így szerepe lehet 

célzott kezelések alkalmazásában. 

A TFRC kifejeződését eddig nem vizsgálták 

rendszeresen a hasnyálmirigy daganatain.  

Célkitűzés 
I. Intratumorális Flt3-ligand immun-gén terápia 

Első kísérletünkben célunk volt: 

(1) az eddig ismeretlen patkány Flt3-ligand cDNS 

szekvenálása, majd Flt3-ligand expresszáló plazmid 

vektor készítése, 

(2) a plazmid intratumorális bevitele DSL6A 

patkány hasnyálmirigy-tumorokba kationos 

liposzómák segítségével, a transzfekció hatékony-

ságának vizsgálata, 



(3) valamint terápiás intratumorális Flt3-ligand 

génbevitel DSL6A hasnyálmirigytumorokba, a 

tumornövekedés, illetve különböző immun-

paraméterek követése. 

 

II. dCK-gemcitabin GDEPT 

Második kísérletünkben célunk volt: 

(4) patkány C6 és emberi U373 glióma sejtek dCK 

aktivitásának és gemcitabin érzékenységének 

meghatározása, 

(5) dCK-t kódoló adenovírus vektor (Ad-dCK) 

készítése, a vírus celluláris dCK aktivitást fokozó 

hatásának mérése sejtvonalainkban, 

(6) az Ad-dCK fertőzés kemo-radioterápiára kifej-

tett hatásának leírása sejtvonalainkon in vitro, és 

(7) a dCK túlprodukció kemo-radioterápiára kifej-

tett hatásának leírása ortotopikus patkány C6 glióma 

modellen in vivo. 

 

 



III. Emberi hasnyálmirigydaganatok TFRC 

expressziója 

Harmadik vizsgálatunkban célul tűztük ki 

(8) a TFRC expresszió vizsgálatát nagyszámú 

emberi hasnyálmirigydaganat-mintán, valamint 

(9) emberi hasnyálmirigytumor sejtvonalakon in 

vitro. 

Módszerek 
I. Intratumorális Flt3-ligand immun-gén terápia 

A patkány Flt3-ligand cDNS-t “3’-rapid 

amplification of cDNA ends” módszerrel 

amplifikáltuk lép mRNS kivonatból, majd 

szekvenáltuk és a pcDNA3.1 plazmidba klónoztuk. 

A plazmidot DOTAP/cholesterol liposzómális 

rendszerrel bőr alatt növekvő patkány ductalis 

pancreas adencarcinómákba fecskendeztük; a 

transzdukciós hatékonyságot egy lacZ-pcDNA3.1 

plazmiddal mértük. A tumorok Flt3-ligand 

termelését ELISA-val mértük. A terápiás modellben 

subcutan implantáltunk 20 Lewis patkányba 

DSL6A sejteket. Az állatokat 3 csoportba osztottuk: 



kezeletlen (n=6), liposzóma-pcDNA3.1 kezelés 

(n=6), liposzóma-Flt3-ligand-pcDNA3.1 kezelés 

(n=8). A kezelést 5mm-es tumorátmérőnél kezdtük: 

intratumorális injekciókat adtunk (10μg DNS/20 μl) 

2 hét alatt 6 alkalommal. A tumornövekedést 6 

hétig követtük. A tumorok lymphocyta 

infiltrációját, a tumorsejtek proliferációs rátáját, és a 

tumorok kapillárisdenzitását immunohisztokémiával 

vizsgáltuk a 6. héten. A perifériás vér (a kezelés 

alatt) és a lép (a 6. héten) leukocytáit felszíni 

markereik szerint vizsgáltuk (NKR-P1A, CD4-

CD25, CD8-CD28, CD18-CD62L, CD11b/c-CD40, 

CD80, CD86) flow-cytometriával. A vérplazma 

TNF-α és INF-γ szintjét ELISA-val mértük a 

kezelés alatt. 

 

II. dCK-gemcitabin GDEPT 

dCK-t kódoló adenovírus vektort készítettünk (Ad-

dCK); a dCK cDNS-t egy korábban létrehozott 

plazmidból nyertük. Patkány C6 és emberi U373 

glióma sejtek gemcitabin érzékenységét a kezelésre 

adott túlélő sejtfrakció arányának meghatározásával 



mértük in vitro. Az adenovírus transzdukciós 

hatásfokát növekvő koncentrációjú (MOI: 

multiplicity of infection) Ad-LacZ feretőzéssel 

mértük. A sejteket különböző mennyiségű vírussal 

fertőztük, majd a dCK aktivitást egy enzimatikus 

reakcióval (kinázreakció) mértük. Az Ad-dCK 

transzfekció és a gemcitabin kemo-radioterápia 

kombinált hatásának megállapításához a C6 és 

U373 sejteket olyan vírus/sejt aránnyal fertőztük, 

mely hasonló dCK aktivitáshoz (~8 nmol/óra/mg 

fehérje) vezetett hasonló transzfekciós hatékonyság 

mellett (~70%) mindkét sejtvonalban. Hasonló 

mértékben, önmagában csak igen enyhén toxikus 

gemcitabin (25nM: C6, 250nM: U373) és 

besugárzási dózist (4Gy) használtunk. A kezelések 

együttes hatásának jellegét a túlélő sejtek arányából 

számítottuk ki. 

Wistar patkányokban intrakraniális vad típusú, vagy 

Ad-dCK-val előkezelt (70% transfeckciós arány) 

C6 gliómákat hoztunk létre sztereotaxiás 

implantációval (4-5 állat/csoport, a kísérletet 

háromszor ismételtük meg). 3 nappal az implantáció 



után az állatok gemcitabint (60 mg/kg), újabb 24 óra 

múlva koponya-besugárzást (4Gy) kaptak. Az 

állatok túlélését 100 napig követtük. 

III. Emberi hasnyálmirigydaganatok TFRC 

expressziója 

51 sebészileg eltávolított emberi ductalis pancreas 

carcinoma (39 primer tumor, 12 metasztázis), 14 

neuroendokrin hasnyálmirigytumor, valamint 8 

egészséges hasnyálmirigyszövet mintáin vizsgáltuk 

a TFRC és cytokeratin expresszióját 

immunhisztokémiával. 9 emberi hasnyálmirigy-

tumor sejtvonal TFRC expresszióját vizsgáltuk meg 

flow cytometriával. 

Eredmények 
I. Intratumorális Flt3-ligand immun-gén terápia 

 (1) A patkány Flt3-ligand cDNS 693 bázispárból 

áll; a számított peptidszekvencia egyezés 72,92% az 

emberi, és 89.65% az egér szekvenciával. 

(2) 10%-os intratumorális transzfekciós arányt 

lehetett elérni kationos liposzómák segítségével s.c. 

növekvő 5 mm-es DSL6A tumorokban. A kezelt 



tumorok emelkedett mértékben termeltek Flt3-

ligandot. 

(3) A kontrolltumorok exponenciálisan növekedtek. 

Tartós méretcsökkenés (terápiás válasz) csak az 

Flt3-ligand-pcDNA3.1 kezelt csoportban volt. A 

tumorméretbeli különbség csak az első 3 hétben 

volt szignifikáns. Teljes tumorregressziót és 

tumorméret-stabilizációt egy-egy esetben értünk el. 

A többi, kezdetben terápiás választ adó tumor is 

exponenciális növekedésbe kezdett röviddel a 

kezelés befejeztével. 

Nem volt különbség a csoportok között a plazma 

TNF-α és INF-γ szintjében, valamint a perifériás 

vér fehérvérsejtjeinek markereiben a kezelés során. 

Kiemelkedő CD80 expressziót találtunk néhány 

Flt3-ligand-pcDNA3.1 kezelt állat lépében a 

dendritikus sejteken változatlan DC szám mellett. A 

lép NK-sejtjeinek száma szignifikánsan emelkedett 

volt azokban az állatokban, melyek terápiás választ 

adtak. A tumort infiltráló lymphocyták száma 

egyformán alacsony volt az összes esetben, a 



tumorproliferációs ráta és a kapillárissűrűség is 

változatlan maradt. 

 

II. dCK-gemcitabine GDEPT 

 (4) A bazális dCK aktivitás alacsony volt mindkét 

glióma sejtvonalban. 

(5) Az U373 sejteket az Ad-dCK nagyobb 

hatékonysággal fertőzte, mint a C6 sejteket. A 

fertőzésre létrejött intracelluláris dCK aktivitás 8 

nmol/óra/mg – fölé nem volt emelhető, egy platót 

ért el mindkét sejtvonalban ~70% transzdukciós 

aránynál. 

(6) dCK túltermelés hiányában a gemcitabin és 

besugárzás hatása csak additív volt in vitro. A dCK 

túltermelés önmagában nem volt sugárérzékenyítő. 

A dCK túltermelés fokozta a gemcitabin toxicitását 

(2 / 3.4-szeres mértékben C6 / U373 sejtekben), 

valamint a gemcitabin sugárérzékenyítő hatását is 

(2.3 / 3.6-szoros mértékben C6 / U373 sejtekben). 

(7) A dCK túltermelésének nem volt hatása a 

tumornövekedésre in vivo, de enyhén sugár-

érzékenyítő hatású volt. A gemcitabin kezelésnek az 



adott koncentrációban minimális hatása volt, melyet 

a dCK túltermelés nem fokozott. A kezeletlen 

tumorok kemo-radioterápiája 16%-os túléléshez 

vezetett. Amikor a kemo-radioterápiát Ad-dCK 

kezeléssel kombináltuk, a túlélés 67%-ra 

növekedett, az elhullt állatok átlagos élettartama 

pedig 41%-al megnőtt. A különbség szignifikáns. 

 

III. Emberi hasnyálmirigydaganatok TFRC 

expressziója 

(8) A ductalis pancreas carcinomák 90%-a erős, 

vagy heterogén TFRC expressziót mutatott. Csak a 

malignus epithelialis (cytokeratin pozitív) sejtek 

festődtek TFRC elleni antitestekkel. Az elsődleges 

tumorok és metasztázisaik ugyanolyan expressziót 

mutattak. Négyből három neuroendokrin carcinoma 

festődött TFRC elleni antitestekkel. TFRC nem 

festődött benignus neuroendokrin tumorokon és 

egészséges hasnyálmirigyszöveten. 

(9) Az emberi pancreas carcinoma sejtvonalakra 

alacsony TFRC expresszió volt jellemző (átlag±SD 

= 8.9±5.6%).   



Következtetések 
I. Intratumorális Flt3-ligand immun-gén terápia 

Az újonnan meghatározott patkány Flt3-ligand 

cDNS szekvencia ismerte lehetővé teszi a fajspeci-

fikus peptid használatát, ezzel segítve esetleges 

jövőbeli immunterápiás kísérleteket patkány-

modellekben. 

Kationos liposzómák segítségével hatékonyan 

lehetett plazmid vektort juttatni DSL6A tumorokba. 

Ez a kísérlet volt az első próbálkozás Flt3-ligand 

alapú immunterápiára hasnyálmirigytumorban, és 

az egyik első közlés intratumorális Flt3-ligand 

cDNS alkalmazására szisztémás felhasználás 

helyett. Eredményeink, melyek szerint a 

liposzómákkal segített intratumorális Flt3-ligand 

génbevitel részleges, vagy akár teljes 

tumorregresszióhoz is vezethet, és kimutatható 

változások kísérik egyes szisztémás 

immunparaméterekben (lép NK sejtek ill. CD80+ 

dendritikus sejtek száma), bíztatóak. A kezelés 

hatása azonban a legtöbb esetben csak részleges és 



időleges volt; ennek okát csak további kísérletekkel 

lehet felderíteni. Gyakran tapasztalt jelenség, hogy 

az Flt3-ligand tumorellenes hatása az adagolást 

követően megszűnik. A kezelés alatt mind az 

intratumorális dendritikus sejtek száma, mind azok 

aktiváltsági állapota elégtelen lehetett. Nagyobb 

mértékű intratumorális Flt3-ligand termelés elérése, 

illetve dendritikus sejtek érését serkentő anyagok 

egyidejű alkalmazása talán javíthatna 

eredményeinken. 

 

II. dCK-gemcitabin GDEPT 

Az irodalomban elsőként kíséreltük meg fokozni a 

gemcitabine sugárérzékenyítő hatását GDEPT 

módszerrel. A gemcitabinnak mind a cytotoxikus, 

mind a sugárérzékenyítő hatását szignifikánsan 

erősíteni lehetett dCK-t kódoló adenovírussal 

történő fertőzéssel patkány C6 és emberi U373 

sejteken. A dCK intratumorális túltermelése 

jelentősen fokozta a kemoradioterápiában részesülő 

állatok túlélését ortotopikus C6 glióma modellben; a 

hatásért a gemcitabin sugárérzékenyítő hatása volt 



felelős. További terápiás kísérleteket követően 

(helyi transzfekció alkalmazása) a dCK/gemcitabin 

öngyilkos-gén terápiás rendszer helyet kaphat 

bizonyos tumorok adjuváns kezelésében. A módszer 

elsősorban azoknál a daganattípusoknál lehet hasz-

nálható, ahol a gemcitabinkezelés és a sugárterápia 

jelenleg is a kezelés részét képezi – így 

hasnyálmirigydaganatoknál vagy malignus gliómák 

esetén is. 

 

III. Emberi hasnyálmirigydaganatok TFRC 

expressziója 

Megfigyelésünk szerint egészséges hasnyálmirigy-

szövettel és jóindulatú hasnyálmirigytumorokkal 

ellentétben ductalis pancreas carcinoma és pancreas 

neuroendokrin carcinoma nagy mértékben fejez ki 

transzferrin receport emberben. A TFRC termelődés 

fokozódása a tumoros sejtekben megemelkedett 

metabolikus aktivitás következtében hozzáférhető 

viszonylag kisebb mennyiségű vas, illetve a 

hypoxia következménye lehet – ezek hiányában 



maradhatott a TFRC kifejeződése alacsony szintű in 

vitro. A TFRC a malignitás indirekt markere. 

Megfigyelésünknek hasnyálmirigy-tumorok esetén 

terápiás szerepe lehet: a transzferrin-TFRC 

rendszert számos szer, köztük genetikai anyag 

célzott tumorba juttatására lehet felhasználni. 
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