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BEVEZETÉS 

 

A folátciklus központi szerepet játszik a sejtmetabolizmusban. Fontos szerepei között 

megemlítendő az egy-szénatomos egység biztosítása a metionin ciklus számára a metilációs 

reakciókban való felhasználáshoz, valamint a purin és pirimidin szintézishez.  A foláthiányos 

táplálkozás vagy a folátmetabolizáló enzimek génpolimorfizmusai összefüggésbe hozhatók a 

megaloblastos anemia, fejlődési rendellenességek (velőcsőzárodási zavar, Down szindróma), 

különböző malignus megbetegedések (különösen emésztőrendszeri és leukémiák) 

kialakulásával. A magas homocisztein (Hcy) koncentráció, ami az alacsony folát státus 

biomarkere, összefüggésben van a szív-érrendszeri betegségekkel és az Alzheimer-kórral. A 

ciklus számos enzime a daganat elleni kemoterápiás gyógyszerekszerek célpontja. Jelentősége 

révén a folát metabolizmus régóta a klinikai, táplálkozási és biokémiai vizsgálatok 

érdeklődésének középpontjában van. A folát anyagcsere szerkezete meglehetősen összetett és 

számos egymással kapcsolatban levő ciklust tartalmaz, ezért csak a vizsgálatunkban szereplő 

részeket tárgyaljuk részletesen.  

A citoszolikus szerin hidroximetil-transzferáz 1  (SHMT1) egy B6 vitamin kofaktorral 

működő enzim, amely katalizálja a szerin és a tetrahidrofolát (THF) glicinné és 5,10-

metiléntetrahidrofoláttá (5,10-MTHF) történő reverzibilis átalakulását. Ez a reakció biztosítja 

az egy-szénatomos egységet az S-adenozilmetioninnak (SAM), valamint a purin és pirimidin 

szintézishez.  

A metiléntetrahidrofolát-reduktáz (MTHFR) irreverzibilisen katalizálja B2 vitamin 

kofaktor jelenlétében az 5,10-MTHF 5-metiltetrahidrofoláttá (5-metil-THF) történő 

átalakítását. A folát metabolitoknak az 5-metil-THF a leggyakoribb formája, amely a 

metildonor, a Hcy metioninná történő átalakításában. Az MTHFR csökkent aktivitása a Hcy 

gátolt katabolizmusához vezet. Két gyakori SNP van az MTHFR génen, melyek szoros 

kapcsoltságban vannak: a C677T és az A1298C. A C677T polimorfizmus a 4-es exonon egy 

Ala->Val cserét eredményez a 222-es kodonon. Az MTHFR 677C homozigotákhoz viszonyítva 

a CT és TT genotípusok 30 ill. 70%-kal alacsonyabb enzimaktivitást mutatnak. A 677T allél 

kapcsolatban van a megemelkedett plazma Hcy szintekkel.  

A timidilát szintáz (TS) a timidilát bioszintézis egyik kulcsenzime, a folát 

metabolizmushoz kapcsolódóan a dezoxinukleotid trifoszfát (dNTP) szintek fontos 

szabályozója. Már kis változás a dNTP szintetizáló enzimek expressziójában befolyásolja a 

rendelkezésre álló dNTP-ok mennyiségét, és a dNTP pool torzulása érinti a replikációs 

pontosságot. A folát/metil metabolizmus befolyásolja a DNS épségét és az átíródás intenzitását 

a nukleotid szintézis és a DNS metilációs mechanizmus által. Ezért az egyéni genetikai 



tényezők, melyek a folát/nukleotid metabolizmust érintik, értelemszerűen legalább két 

különböző útvonalon keresztül befolyásolják a genetikai stabilitást, és módosítják a 

molekuláris carcinogenezist. Két funkcionálisan fontos TS gén (TYMS) polimorfizmus van 

jelen az mRNS-en. Az egyik egy promoter-enhancer régió hosszpolimorfizmus az 5’-UTR-on, 

mely általában 2 vagy 3, (ritkábban több) 28 bp egységnyi, tandem ismétlődést (2R vagy 3R) 

tartalmaz, és ismereteink szerint a transzkripciós autoregulációs mechanizmusban van szerepe. 

A másik, hasonlóan gyakori, 6 bp ins/del-típusú polimorfizmus, amely a 3’-UTR-on lokalizált. 

A Hcy egy kéntartalmú aminosav, ami főként a SAM által mediált metilációs 

reakcióban keletkezik. Ismert tény, hogy a totál szérum Hcy szintet többek között befolyásolja 

a nem (magasabb a férfiakban), a kor (növekszik az életkorral), a testtömegindex (BMI) 

(magasabb az elhízottakban) és a vesefunkció (vesekárosodás esetén magasabb). Emellett a 

felhalmozódása a szérumban számos betegséggel mutathat összefüggést: érbetegségek, 

daganatok, velőcsőzáródási rendellenességek, stb. A szabad, albuminhoz kötött, redukált és 

oxidált formák kombinált keverékét tükrözi a Hcy a vérben. A Hcy fő metabolikus útja a 

metionin szintáz, egy B12 vitamin dependens enzim, általi remetiláció. A Hcy szint fordítottan 

arányos a folát szinttel és felvetődött, mint a rák egyik rizikótényezője. Egy tanulmány felveti a 

Hcy tumormarker szerepét a CRC-ben. A feltételezett tumormarker szerep vezetett oda, hogy 

az esetleges hibák elkerülése végett, a Hcy-t kizártuk a rákrizikó analízisből. 

 

A colorectalis rák (CRC) a világon a negyedik leggyakrabban előforduló rákos 

megbetegedés és a negyedik leggyakoribb halálok. A WHO adatai szerint évente több mint egy 

millió új eset kerül felismerésre, ill. 529 ezren halnak meg colorectalis carcinomában. 

Magyarországon a CRC a második leggyakoribb a rákos megbetegedések között, mind a férfi, 

mind a női népesség körében, és ugyanakkor az egyik leggyakoribb ok a rákhalálozás 

tekintetében is. A betegek átlag életkora a CRC diagnózisakor hazánkban kb. 60 év. Az évente 

felismert közel 9000 új esetből hozzávetőlegesen 2800 a rectumdaganatos esetek száma. A 

CRC kialakulásában környezeti és genetikai faktorok egyaránt szerepet játszanak. A CRC-k 

88-94%-a sporadikus és 5-10% az öröklődő forma. Számos tanulmányban vizsgálták a 

környezeti faktorok jelentőségét és hatását a CRC etiológiájában. A táplálkozással 

kapcsolatban felmerült lehetséges befolyásoló tényezők: a teljes kalóriabevitel, a táplálék hús, 

zsír, fehérje ill. rosttartalma és az elfogyasztott gyümölcs, zöldség mennyisége. A teljes 

kalóriabevitel és az elhízás a vizsgálatok szerint független rizikómarkernek bizonyultak a CRC 

kialakulását illetően. A magasabb testtömegindex megduplázta a kockázatot. Az összefüggés 

kifejezettebben jelentkezik férfiaknál és erősebb összefüggést mutat a colon carcinomával. A 

kalcium, az antioxidáns vitaminok (E, C, A) ill. a folsav esetleges kemopreventív hatásának 



eldöntése további vizsgálatok feladata lesz, mivel a jelenleg rendelkezésre álló adatok nem 

egyértelműek. A tartós, nagy mennyiségű dohányzás egyértelműen növeli mind az adenoma, 

mind a CRC előfordulási gyakoriságát. A felsoroltakon kívül egyéb rizikófaktorok is szerepet 

játszhatnak. A betegség kialakulásának valószínűsége az életkor előrehaladtával nő, gyakoribb 

férfiakban és növeli a kockázatot a megelőző cholecystectomia is. Különböző hormonális 

faktorok szerepét is valószínűsítik, főleg nők esetében. Ide tartoznak a korai menopausa, az 

első terhesség idősebb életkorban ill. a nulliparitás. 

Az alacsony penetranciájú génkombinációk és a „nyugati életstílus”, valamint a 

táplálkozás együttesen játszhatnak szerepet a sporadikus CRC patogenezisében. A kémiai 

anyagok környezeti vagy endogén hatásra bázisvesztést, báziskicserélődést, bázisbeépülést, 

oxidációt, depurinálást, depirimidinálást, alkilálást, egyszálú- és kétszálú törést, stb. 

okozhatnak a DNS-ben. Általában minél több mutáció jön létre egy, vagy egymástól 

függetlenül akár több sejtben, annál valószínűbb a rák kialakulása. A mutációk kialakulásának 

kockázata bizonyos mértékig behatárolható. Ez attól függ, hogy az adott potenciális rákkeltő 

milyen mértékben metabolizálódik a szervezetben, milyen intenzitású és mennyire teljes a 

lebontása, kiválasztása. Ezeket a folyamatokat különböző gének kontrollálják, mégpedig 

egyéni és populációs szinten, a gének ún. polimorfizmusai alapján. Számos eredmény gyűlt 

össze, amelyek a folátnak és a folát-ciklushoz kapcsolódó enzimek polimorfizmusainak a 

szerepét vetik fel a CRC etiológiájában. Az alacsony folátbevitel és a folát alacsony 

biohasznosulása, tehetők felelőssé a CRC rizikójának emelkedéséért. Tanulmányok bizonyítják 

egyes folát-ciklus enzimek genetikai polimorfizmusának jelentőségét (pl. a MTHFR a 

colorectalis carcinogenesisben). Az eredmények azonban alkalmanként ellentmondóak. Egyes 

publikációkban a folát ellentétes hatását írták le az adenoma-carcinoma szekvenciában. Az 

MTHFR C677T polimorfizmus szerepe a CRC fogékonyság befolyásolásában szintén nem 

egységes. Meta-analízissel kimutatták, hogy az MTHFR 677TT genotípus, bár mérsékelt szintű, 

de  szignifikánsan csökkent CRC rizikót jelent. 

Egy másik, kevésbé tanulmányozott folát/egy-szénatomos metabolikus enzim, a 

SHMT1, rendelkezik egy gyakori, de működését tekintve kevésbé jellemzett, Leu->Phe 

polimorfizmussal (C1420T SNP variáns). Ennek a polimorfizmusnak a rizikócsökkentő hatását 

bizonyították akut limfoid leukémia és a malignus limfóma esetén is, de nem találtak 

összefüggést a colorectalis adenomák kialakulásával. Egy másik tanulmány, amelyben az 

SHMT1 hatását vizsgálták CRC-s betegeken és kontrollokon, nem talált összefüggést sem a 

polimorfizmus és a rizikó, sem a polimorfizmus és a homocisztein vagy folát szintek között. 

Ennek a tanulmánynak az eredményeit ugyanakkor érdemes fenntartással kezelni, mivel a 

prospektív vizsgálat alanyai aszpirint és ß-karotint fogyasztottak egy kettősvak klinikai 



vizsgálat keretében. Mindkét hatóanyag befolyásolhatta a CRC kialakulás frekvenciáját. Az 

SHMT1 C1420T polimorfizmus módosító hatása a CRC rizikóra eddig eldöntetlen maradt. 

 

A rectum- és colonráknak különbözik az etiológiája, hisztológiája, radioszenzitivitása és 

a prognózisa is. A rectumrák kezelése sok esetben magába foglalja a preoperatív radioterápiát, 

míg a colonrák nem sugárérzékeny. Mindkét ráktípusnak vannak hasonló és eltérő 

rizikófaktorai. A több inaktivitással töltött idő (ülő életmód) csak a colonrák kialakulásával 

mutatott összefűggést. Az alacsony folát és/vagy a túlzott alkoholfogyasztás mindkét 

megbetegedés rizikófaktora, de a testmozgásnak különböző hatása van a rizikókra. Egy nagy, 

prospektív, amerikai cohort-tanulmányban a BMI csak a colonrák kialakulásával volt 

kapcsolatba, a rectumrákkal nem. Kevés az olyan tanulmány, amely külön vizsgálja a genetikai 

rizikótényezőket a colon- és rectumrák esetén, és tényleges különbségeket mutat ki a két 

daganattípus között. A korábbi tanulmányok, amelyek a CRC-ban vizsgálták a 

polimorfizmusokat, nem adtak egységes eredményt. Ez könnyen adódhat abból a tényből, hogy 

a különböző vizsgálati mintákban különböző arányban szerepeltek a colon- és rectumrákos 

esetek. 

 

Az 1990-es években bevezetett kemoterápiás szerek (irinotecan és oxaliplatin) és a 

2000-es évek elején először alkalmazott célzott biológiai terápiás szerek alkalmazása 

szignifikánsan javította az előrehaladott CRC-s betegek életkilátásait. Az 5-FU kezelés előtt a 

távoli áttétes CRC-vel az átlagos túlélés a diagnózis után alig volt fél év. Ez az 5-FU- alapú 

kemoterápiával kb. 1 évre hosszabbodott. A medián túlélés az irinotecan- vagy oxaliplatin-

alapú kombinációkkal 14-16 hónapra és mindhárom szer egyidejű vagy egymást követő 

alkalmazásával, vagy biológiai terápiás (bevacizumab, cetuximab, panitumumab, stb.) 

kombinációval 20 hónap fölé emelkedett. Elmondható tehát, hogy a korszerű kemoterápiás és 

célzott terápiás szerek alkalmazásával a távoli áttétes CRC-s betegek ma átlagosan kétszer 

annyi ideig élnek, mint egy évtizeddel ezelőtt. Mindazonáltal a távoli áttétes, nem operálható 

CRC még ma is gyógyíthatatlan, végzetes kimenetelű betegség. A további haladás a 

molekuláris célpontokat tanulmányozó alapkutatások eredményeinek a klinikai gyakorlatba 

való gyors átültetésétől, randomizált klinikai vizsgálatok eredményeitől és a farmakogenetikai 

vizsgálatok eredményeinek nagyobb beteganyagon történő igazolásától és bevezetésétől 

várhatóak.  

Említésre méltó, hogy egyes génpolimorfizmusok nem várt módon hathatnak a terápiás 

hatékonyságra és a kezelés során kialakuló toxikus mellékhatások megjelenésére. Egy adott 

gyógyszer, amely összetevője egy kombinált kemoterápiának, befolyásolhatja a másik 



gyógyszer(ek) hatásmechanizmusát. Továbbá, egyes génpolimorfizmusok, melyek 

kapcsolatosak egy gyógyszer farmakodinamikájával, meglepő módon, hatással lehetnek a 

másik gyógyszer(ek) hatékonyságára. 

A bevacizumab gátolja a VEGF-A-t, ezért fontos lehet, hogy a többi endogén 

angiogenesis szabályozó hogyan befolyásolhatja a tumor viselkedését. A folát ciklus génjei és 

azok termékei, amelyek az 5-FU hatásmechanizmusában is részt vesznek, antiangiogén 

hatásúak. Csökkentve a Hcy-t csökken a VEGF szintje és expressziója, vagy fordítva, a magas 

Hcy növeli a VEGF szintet. Emellett, a kreatinin klírensz, amiről kimutatták, hogy az 

irinotecan metabolizmusának egyik farmakokinetikai meghatározója (a növekvő kreatinin 

klírensz szignifikánsan alacsonyabb irinotecan metabolit AUC-t eredményez), önálló 

kapcsolatban van a VEGF szinttel azokban a betegekben, akiknek magas a vérnyomása, amit 

előidézhet a bevacizumab kezelés is. A fent említett tényezők és természetesen a folát ciklus 

génpolimorfizmusai, melyek módosíthatják a Hcy szinteket és ezáltal a VEGF szintet, 

megváltoztathatják a bevacizumab hatását. A VEGF szint és a bevacizumab hatékonyságának 

összefüggésével kapcsolatos eredmények ellentmondásosak, feltételezhetően a VEGF 

izoformák miatt, amelyek megismerése a jövőben klinikai vizsgálatok tárgya lesz. 

 

A gyógyszeres kezelések kapcsán kialakuló toxikus mellékhatások mind a beteg, mind 

az őt kezelő orvos számára súlyos problémát jelentenek. Jelenleg nem pontosan ismeretesek 

azok a paraméterek amelyek a túlérzékenységet okozzák, azonban feltehetően a genetikai 

faktorok szerepe igen jelentős. A genetikai prediszpozíció felismerése, egy adott gyógyszerrel 

szembeni fokozott érzékenység előrejelzése különösen a gyermekek gyógyszeres kezelése 

kapcsán nagy jelentőségű.  

A metotrexát (MTX) egy folátantagonista, amelyet széles körben alkalmaznak a 

malignus és benignus betegségek kezelésére, mint citotoxikus, gyulladásellenes vagy 

immunszupresszív gyógyszert. A nagydózisú MTX (HD-MTX) az egyik legfontosabb 

hatóanyag az osteosarcoma adjuváns kezelésében. A gyógyszerrel összefüggő halálozás 

incidenciáját csökkenteni lehet a szérum MTX szint farmakokinetikai követése alapján 

alkalmazott leukovorin „rescue”-val, a vizelet lúgosítása és hidratáció mellett. Ennek ellenére 

akut és késői toxicitások még mindig klinikai problémát jelentenek. Az MTX-indukált 

neurotoxicitás magába foglalja a hányingert, hányást, fejfájást, szédülést, memóriazavart, 

letargiát, afáziát, homályos látást, görcs rohamokat, hallucinációt és leukoencephalopathiát. A 

neurotoxicitás pontos patofiziológiai mechanizmusa még nem világos. Feltételezték, hogy az 

MTX által okozott neurotoxicitás a központi idegrendszer közvetlen az MTX-okozta 



károsodásának a következménye. Ehhez még hozzájárulnak az MTX által indukált metabolikus 

változások, amelyek felelősek lehetnek a megfigyelt neurotoxicitásért.  

Az MTHFR-nek kulcsszerepe van a folát ciklusban. Az MTHFR 677 TT genotípus a 

sejtközi folát összetétel kiegyensúlyozatlanságát eredményezi és az antimetabolit kezelés, pl. az 

MTX is, előidézhet homociszteinemiát, további toxicitást okozva. A Hcy legalább is részben 

felelős az ischemiás fehérállomány változásaiért, az elmeszesedő mikroangiopathiáért és a 

fokális idegrendszeri hiányosságokért az MTX kezelést követően. Számos beszámoló 

foglalkozik az MTHFR C677T polimorfizmus és MTX toxicitás kapcsolatával.  

 

Az osteosarcoma a leggyakoribb primer csontdaganat. Az osteosarcoma gyakorisága 

évenként körülbelül 1,5/egymillió lakos, ami Magyarországon 15 új esetet jelent évente. Az 

incidenciája kétszer gyakoribb a férfiaknál. Bármely életkorban előfordulhat, de a 60%-a az 

első két évtizedben keletkezik. A gyerek- és serdülőkorban a leggyakrabban érintett csontok a 

femur (44%), a tibia (17%) és a humerus (15%).  

Az elmúlt évtizedekben lényeges változás következett be az osteosarcoma 

diagnózisában, kezelésében, valamint a túlélési eredményekben. A kezeletlen osteosarcoma a 

betegek 100%-ában egy éven belül halálhoz vezet. Az 1970-es években kizárólag sebészi 

kezelést (radikális amputációt) alkalmaztak. A sebészi beavatkozással 15-20%-os ötéves 

túlélést tudtak elérni a diagnózis idejében áttétekkel nem rendelkező betegek esetében. A 

kemoterápia alkalmazása lényeges előrelépést jelentett az osteosarcomák kezelésében, 

alapvetően megváltoztatta a kezelési stratégiát, és ezzel a túlélést jelentősen fokozta. Az 1980-

as évek második felétől vezették be a preoperatív és posztoperatív kombinált kemoterápiát, ami 

az ötéves túlélést 55-75%-ra emelte az áttétekkel nem rendelkező betegcsoportban. Az 1990-es 

évek elejére a korai, alacsony malignitású stádiumokban 75-85%-os ötéves túlélést is sikerült 

elérni. A kombinációs kemoterápia alkalmazásával, az időben felismert esetek 80-85%-ában 

nyílik lehetőség végtagmegtartó műtétek elvégzésére, és egyre nagyobb számban kerül sor a 

távoli áttétek metastasectomiájára is. A kemoterápiára jól válaszoló esetek ötéves túlélése 91-

95% között mozog, a kemoterápiára kevésbé reagáló daganatoknál ez mindössze 50-60%. 

Utóbbi betegcsoportban szignifikánsan magasabb a relapsus ráta, a betegek több mint 40%-

ában a betegség progrediál és halálhoz vezet a pulmonális metasztázisok kialakulása miatt. A 

számos kutatás ellenére a kemoterápiára adott alacsony válaszarány továbbra is megoldandó 

probléma az osteosarcomás betegekben. Klinikai vizsgálatok igazolták, hogy a kemoterápiára 

rosszul reagáló betegek esetében alkalmazott agresszívebb kemoterápia nem járt sikerrel, csak 

az amúgy sem elhanyagolható mellékhatásokat tovább növelte. 



CÉLKITŰZÉSEK 

 

Vizsgálataim során a folát anyagcsere egyes génpolimorfizmusainak szerepét kívántam 

tanulmányozni a rosszindulatú daganatos megbetegedésekben a 1.) rákrizikó, 2.) a citotoxikus 

kezelésre adott válasz és 3.) a kialakuló mellékhatások szempontjából.  

 

1.) A vizsgált polimorfizmusok hatása a colon és rectum daganat kialakulásának 

rizikójára 

Az SHMT1 C1420T és az MTHFR C677T polimorfizmusok jelentősége a colon- és rectumrák 

rizikójában. Az SHMT1 C1420T és az MTHFR C677T polimorfizmusok hatásának vizsgálata a 

Hcy szintekre, mint esetleges rákrizikó tényezőre. 

 

2.) A vizsgált polimorfizmusok hatása a kezelésre adott válaszra 

Az 5-FU-val kapcsolatos génpolimorfizmusok (TYMS, MTHFR és SHMT1) és más markerek 

(dihidropirimidin dehidrogenáz (DPD) enzimaktivitás, Hcy, és a becsült szérum kreatinin 

klírensz (eCcr)) hatásának tesztelése első vonalbeli FOLFIRI + bevacizumab kezelési séma 

hatékonyságára metasztatikus colorectalis daganatos betegeken, ami magába foglalja a klinikai 

választ, a progressziómentes (PFS) és a teljes túlélést (OS).  

 

3.) A vizsgált polimorfizmusok hatása a kezelések alatt jelentkező toxikus 

mellékhatásokra 

Az előbbi (2.) pontban vizsgált polimorfizmusok vizsgálata a FOLFIRI+bevacizumab kezelés 

nyomán kialakult mellékhatásokra. 

A folát anyagcsere génpolimorfizmusainak szerepét a mellékhatások kialakulásában egy külön 

esettanulmányban is meg kívántuk erősíteni. Tanulmányunkban egy HD-MTX-tal kezelt 

osteosarcomás beteget írunk le. Az MTX infúziót követően, akut idegrendszeri 

rendellenességeket észleltünk, amit súlyos májtoxicitás és elhúzódó MTX klírensz követett. Az 

akut toxicitás vizsgálatára farmakogenetikai és farmakokinetikai módszereket alkalmaztunk. 



BETEGEK ÉS MÓDSZEREK  

 

A rákrizikó szempontjából tanulmányozott populációk 

A beteg-kontrollos tanulmányba 955 colorectalis adenocarcinomás beteget vontunk be. A 

colonrákosok száma 476, míg a rectumrákosoké 479. A 461 és 478 nemben és korban a colon- 

és rectumrákosoknak megfeleltetett nem daganatos egyént az ország minden területéről 

vontunk be a kontroll csoportba. Egymás után jelentkező betegeket válogattunk be az ország 

minden területéről, akiket Dukes A, B, C vagy D stádiumú colon- vagy rectumrákkal 

diagnosztizáltak. A kontroll populáció egészséges véradókból, egészségügyi dolgozókból és 

nem-rákos betegekből állt.  

 

A FOLFIRI+bevacizumab terápiával kezelt betegek 

A betegek a vizsgálathoz az intézet kemoterápiás osztályairól véletlenszerűen válogattuk be. A 

betegek bevonása ebbe a prospektív tanulmányba 2006. januárban kezdődött és 2008. 

szeptemberben fejeződött be. 85 beteg volt alkalmas a besorolásra (46 férfi és 39 nő; medián 

kor 56 év), akiknek hisztológiailag igazolt, nem műthető, metasztatikus CRC-juk volt legalább 

egy „Response Evaluation Criteria in Solid Tumors 1.1” (RECIST) szerint radiológiailag 

mérhető lézióval. A betegek nem kerültek beválasztásra, ha korábban a metasztatikus CRC 

miatt célzott vagy kemoterápiás kezelésben részesültek, vagy ellenőrizhetetlenül súlyos szervi 

vagy metabolikus működési zavaruk, vagy ismert központi idegrenszeri áttétjük volt. A 

tumorválaszt minden 2-3 hónapban CT és/vagy MRI segítségével értékeltük ki a RECIST 

alapján és teljes remisszió (CR), részleges remisszió (PR), stabil betegség (SD) és progresszív 

betegség (PD) csoportokba soroltuk be.  

 

A FOLFIRI+bevacizumab kezelés 

A FOLFIRI+B kezelési séma a következőt foglalja magába: bevacizumab (5 mg/kg), irinotecan 

(180 mg/m
2
), bólus 5-FU (400 mg/m

2
) és leukovorin (400 mg/m

2
), amit 46-órás 5-FU infúzió 

követ (2400 mg/m
2
). Ezt a kezelési módot alkalmaztuk minden 2 hétben és progresszióig vagy 

nem tolerálható mellékhatások megjelenéséig folytattuk. A mellékhatások osztályozása a 

„National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), 

version 3.0” alapján történt.    

 

Mintaelőkészítés a rákrizikó vizsgálatához 

A betegektől és kontrolloktól reggel éhgyomorra vérmintát vettünk EDTA-s (15%) csőbe. A 

perifériás vér mononukleáris sejteket (PBMC) Ficoll gradiens módszerrel izoláltuk a teljes 



vérből. A PBMC-ből a DNS-t Master Pure TM Genomic DNA Purification Kit (Epicente 

Technologies, Madison, WI, USA) segítségével vontuk ki. A vérplazmából aliquotokat 

fagyasztottunk le 10 percen belül a vérvételt követően és -84°C-on tároltuk a Hcy 

meghatározásig. 

 

Genotipizálás 

Az MTHFR C677T (rs1801133) genotípusokat PCR-RFLP módszerrel határoztuk meg. Az 

SHMT1 C1420T polimorfizmus (rs1979277) meghatározását allél diszkriminációs módszer 

alkalmazásával végeztük, fluorogén 3’-kis-árok kötő (MGB) prób felhasználásával. A valós-

idejű PCR-t Rotorgene 2000 real-time készüléken (Corbette Research, Mortlake, Ausztrália) 

végeztük. A TYMS 5’UTR változó számú tandem ismétlődés és 3’UTR ins/del polimorfizmust 

szintén PCR és PCR-RFLP mószerrel vizsgáltuk.  

 

Biokémiai és hematológiai paraméterek meghatározása 

A Hcy szintet HPLC technikával határoztuk meg Hcy kit (Immundiagnostik AG, Bensheim, 

Germany) alkalmazásával. A normál Hcy felső értékét (15 μM) használtuk vágóértéknek. Az 

egyéb biokémiai és hematológiai paramétereket standard laboratóriumi módszerekkel 

határoztuk meg. A eCcr értékét Cockcroft & Gault módszerével számoltuk ki. Az eCcr medián 

értékét (95 μM) használtuk vágóértéknek. A PBMC DPD aktivitását radioenzimatikus 

módszerrel vizsgáltuk. A vágóérték 15 pmol/perc/10
6 

PBMC. 

 

Az eset-kontrollos tanulmány statisztikai módszerei 

Az átlagokat és arányokat a betegek és kontrollok esetén t teszttel és χ
2 

 jó-illeszkedés teszttel 

vizsgáltuk kivéve a Hcy-t, ahol Mann-Whitney U tesztet használtunk. A diplotípusok 

megoszlásának különbségét a variáns alléllel rendelkező csoportok összevonásával elemeztük. 

A nem mellett, a kor esetén a medián 60 évet használtuk küszöbértéknek a stratifikálásnál. A 

polimorfizmusok és a rákrizikó kapcsolatát nemre, korra és BMI-re illesztett logisztikus 

regresszióval értékeltük ki. Az eredményeket esély-arány (odds ratio, OS) és 95%-os 

konfidencia intervallum (95% CI) feltüntetésével adtuk meg. Az OR trendeket (gén-dózis 

hatás) sorrendi értékeknek a genotípushoz való hozzárendelésével számoltuk ki. 

A feltételezhető populációs rétegződésből eredő hiba lehetséges hatásának megbecsülésére a 

tanulmányozott populációban a Lee és Wang képletet alkalmaztuk. Azért, hogy az 

eredményeket ne lehessen kizárólag csak a populációs rétegződésből eredő hibával 

magyarázni, a tényleges OR-nek nagyobbnak kell lennie, mint a kiszámítottnak. 



A nem, kor, BMI és Dukes stádiumra illesztett átlag Hcy értékeket a különböző geno- és 

diplotípusok esetén Kruskal-Wallis ANOVA és Kruskal-Wallis Z post-hoc teszttel 

hasonlítottuk össze. Hasonló analízist végeztünk a különböző Dukes stádiumokban a nemre, 

korra és BMI-re megfeleltetett Hcy átlagértékekkel. A különböző Dukes stádiumokra a lineáris 

trendet is teszteltük.  

Minden statisztikai tesztet az NCSS szoftverrel (Hintze, J. 2001. NCSS and PASS. Number 

Cruncher Statistical System, Kaysville, UT, http://www.ncss.com) végeztük. Az 5%-os szintet 

és ha a 95% CI nem tartalmazta az egységet tekintettünk szignifikánsnak. 

 

A FOLFIRI+bevacizumab kezeléses tanulmány statisztikai módszerei 

A biológiai jellemzők és klinikai válasz közti összefüggést rxc egzakt teszttel vizsgáltuk. A 

túlélést Kaplan-Meier módszerrel és log-rank teszttel értékeltük. Többváltozós Cox regressziót 

használtunk az egyes faktorok túlélésre gyakorolt hatásának a kiértékelésére. A kockázati 

arányt (HR) és a 95%-os konfidencia intervallumot (CI) tüntettük fel. A többváltozós 

analíziseket korra, nemre, tumor méretre és differenciáltsági fokra, a metasztázis helyére, az 

általános állapotra, az adjuváns kezelésre és a platina-alapú kemoterápiára (másod és harmad 

vonalban, csak az OS esetében) illesztettük. Abban az esetben, ha a többváltozós analízis 

független változót eredményezett a túléléseket Kaplan-Meier módszerrel és log-rank teszttel is 

kiértékeltük. Minden statisztikai tesztet (kivéve az egzakt tesztet) NCSS szoftverrel végeztük 

el.  

 

Az esetleíró tanulmány statisztikai módszerei 

A szérum MTX és a metabolit, 7-hidroxi-metotrexát (7-OH-MTX), koncentrációk időbeni 

változását mutató görbéket MEDUSA™ 1.5 (CheMicro Kft, Budapest) programmal 

illesztettük.



EREDMÉNYEK 

 

A folátciklus génpolimorfizmusainak hatása a rákrizikóra colon- és rectumdaganatos 

betegek esetében 

A betegek és kontrollok kor, nem és BMI szerinti megoszlása megegyezett. A Hcy szintek 

szignifikánsan magasabbak voltak a rákosokban (átlag±SE: 20.8 ± 0.30; p < 0.0001 és 19.1 ± 

0.27; p < 0.0001 a colon- és rectumrákban), mint a megfelelő kontrollokban (17.9 ± 0.32 és 

17.7 ± 0.30). Az SHMT1 C1420T és MTHFR C677T genotípusok megoszlása mind a betegek, 

mind a kontrollok esetében megfelelt a HWE-nak. A betegek és kontrollok genotípus 

megoszlásának egyváltozós összehasonlítása csak a rectumrákos csoportnál mutatott 

szignifikáns különbséget, mind az SHMT1 C1420T, mind az MTHFR C677T polimorfizmus 

esetén. Egy ellentétes elmozdulás figyelhető meg a variáns homozigotáktól a vad típus felé az 

SHMT1 és a vad típustól a heterozigóták felé az MTHFR esetében, ezért az SHMT1 CT+TT / 

MTHFR CC diplotípusok szignifikánsan alulreprezentáltak a rectumrákos csoportban. Nem 

figyelhető meg eltérés a colonrákban az SHMT1 és az MTHFR CT vagy TT genotípus és a CC 

genotípus összehasonlításakor. A colonrákkal ellentétben a rectumrák kockázati aránya 

szignifikánsan alacsonyabb az SHMT1 TT és magasabb az MTHFR CT genotípusok esetén.  

Gén-dózis hatást csak az SHMT1 esetében észleltünk, amikor is a T allél számának 

növekedésével fokozatosan csökkent a kockázat részaránya (p = 0,014). A kor és nem szerint 

stratifikált kiértékelés kimutatta, hogy a rectumrák kapcsolata ezekkel a polimorfizmusokkal a 

fiatalabbak (< 60 év) és férfiak esetében van jelen a leghatározottabban. A BMI szerinti (<25 vs 

≥25) stratifikált elemzés nem eredményezett szignifikáns különbségeket. A diplotípusok 

alapján történő kockázati elemzés kapcsán megfigyelhető, hogy az SHMT1 1420T allél 

legerősebben a vad típusú MTHFR esetén csökkenti a rectumrák rizikót. Az SHMT1 1420T 

allél rizikócsökkentő hatása teljesen eltűnik az MTHFR T allél meglétekor. A populációs 

rétegződésből adódó hibák lehetőségét Lee és Wang módszerével vizsgálva azt találtuk, hogy 

eredményeink nem magyarázhatóak egy esetleges populációs rétegződésből keletkező hibával. 

 

A vizsgált polimorfizmusok hatása a homocisztein szintre 

Annak érdekében, hogy megvizsgáljuk az SHMT1 C1420T és az MTHFR C677T 

polimorfizmus hatását, a nemre, korra és BMI-re igazított átlag Hcy szinteket hasonlítottuk 

össze a kontrollok és betegek különböző diplotípusaiban. A Hcy szinteket a betegek esetében 

Dukes stádiumra is igazítottuk, mivel az átlag Hcy szintek szignifikánsan magasabbak az 

előrehaladott stádiumú betegségben. A kontrollokban az SHMT1 variáns allél jelenléte 



szignifikánsan magasabb Hcy szinteket eredményezett, míg ez a hatás a betegek esetében nem 

volt megfigyelhető. Az MTHFR T allélnak nincs egyértelmű hatása a Hcy szintekre. 

 

A vizsgált polimorfizmusok hatása a FOLFIRI + bevacizumab kezelésre adott válaszra 

A legtöbb betegnek (>90%) az ECOG státusa a kezelés kezdetén 0 vagy 1. Az eCcr 37 és 220 

ml/perc érték között változott. A Hcy 10,8 és 29,9 (medián 20,3) µM érték között változott. 

Említésre méltó, hogy a CRC-s betegek között nagy (>80 %) a hiperhomociszteinémiások (>15 

µM) aránya. A DPD enzimaktivitás értéktartománya 5,3 és 52,6 (medián 19,2) pmol/perc/10
6
 

PBMC. Minden genotípus megoszlás megfelelt a HWE alapján vártnak. Az első-vonalbeli 

FOLFIRI+B terápia után a terápiás válasz 10 beteg esetén CR volt (12%), 43 betegnél PR 

(51%), 23 beteg esetén SD (27%) és 9 beteg progrediált (10%). Az objektív válasz (CR+PR) 

aránya 63%, míg a klinikai haszon (CR+PR+SD) eléri a 90%-ot. A medián PFS 11 hónap (95% 

CI 9-13 hónap) és a medián OS 2 év (95% CI 21-27 hónap). Az eCcr, Hcy, DPD értékei és 

minden genotípus összevetésre került a kezelés hatékonyságával. Az SHMT1 1420T allél 

jelenléte javít a klinikai válaszon (p=0,025) és a klinikai haszon (98%) szignifikánsan nagyobb 

(p=0,013) a vad (CC) genotípushoz viszonyítva (82%). A progressziómentes túlélés 

szignifikánsan hosszabb (p=0,00004) az SHMT1 1420T alléllel rendelkezőknél, mint a CC 

genotípusúaknál. A többváltozós Cox analízis során az SHMT1 mellett a tumor 

differenciáltsági foka és a betegek általános állapota bizonyult a PFS független markerének. A 

medián PFS 4 hónappal hosszabb az SHMT1 1420T alléllal rendelkezőknél (13 hónap; 

HR=0,31; 95% CI 0,18-0,54; p=0,00004) a CC genotípusúakhoz hasonlítva. A 

progressziómentes túlélés Kaplan-Meier görbéi már a kezelés kezdetén széttartóakká válnak a 

két SHMT1 genotípus csoport esetén. Az teljes túlélés 1,5 hónappal volt hosszabb azoknál a 

betegeknél, akiknél jelen van az SHMT1 1420T allél, a vad genotípusúakhoz viszonyítva és a 

többváltozós Cox analízis is statisztikailag szignifikáns különbséget mutatott ki (HR=0,51; 

95% CI 0,27-0,96; p=0,034). Az összes többi vizsgált paraméter nem befolyásolta 

szignifikánsan a kezelésre adott választ, a progressziómentes- és a teljes túlélést. 

 

A FOLFIRI+bevacizumab kezelés mellékhatásai 

A betegek 91%-ánál jelentkezett mellékhatás. A 3-as vagy 4-es fokú toxicitás, kivéve a magas 

vérnyomást, ritka volt. A magas vérnyomás volt a leggyakoribb mellékhatás, míg a neutropenia 

volt a leggyakoribb hematológiai toxicitás. A bevacizumabhoz köthető toxicitás, mint a magas 

vérnyomás, vérzés, vénás thromboembolia és proteinuria a betegek 55%-ánál jelentkezett és 

kb. a felénél (27%) ez 3-as vagy 4-es fokú volt. Minden betegnél a vérnyomást ellenőrizték és 

minden negyedik beteg emiatt gyógyszeres kezelésben részesült. Statisztikailag szignifikáns 



összefüggést találtunk a magas vérnyomás és a hatékonyság (terápiás válasz, PFS és OS) 

között. Azon betegek esetében, ahol a magas vérnyomás >1-es fokú volt az objektív klinikai 

válasz 32/36 (89%) szignifikánsan magasabb (χ
2
 teszt p=0,00002), mint a többi beteg esetén 

21/49 (43%). Az előbbiek esetében hosszabb a PFS (15 vs. 9 hónap, log-rank teszt p=0,0002) 

és az OS (28 vs. 18 hónap; p=0,003). A többváltozós Cox regresziós modell kimutatta, hogy az 

SHMT1 1420T allél mellett, a >1 fokú magas vérnyomás a szignifikánsan hosszabb PFS és OS 

független prognosztikai faktora. Sem az SHMT1 1420 polimorfizmus sem a többi vizsgált 

paraméter vagy genotípus nem mutatott összefüggést a 2-es vagy magasabb fokú magas 

vérnyomással. Ugyanakkor, míg az SHMT1 1420C homozigóta betegekben szignifikáns hatása 

van a magas vérnyomásnak a teljes túlélésre (p=0,0002), ez a hatás nem volt megfigyelhető a T 

alléllal rendelkező betegek esetében (p=0,356). 

 

Toxikus metotrexát kezelés bemutatása egy osteosarcomás beteg esetében, az MTHFR 

C677T polimorfizmus jelentősége 

Különösen nagy jelentősége van a nagydózisú  metotrexát (HD-MTX) kezelésnek az 

osteosarcoma  neoadjuváns és adjuváns terápiájában, azonban ez a kezelés gyakran súlyos akut 

és krónikus toxikus mellékhatásokat okozhat, amelynek előrejelzése az esetleges genetikai 

kockázati tényező(k) felismerése nagy jelentőséggel bír. 

Vizsgálatunkban egy 10 éves, osteosarcomával diagnosztizált esetet követtünk. A beteg a 

kezelését a „Cooperative Osteosarcoma Study 1996” protokoll szerint kapta. Húsz perccel az 

első HD-MTX infúzió vége után a beteg aluszékonnyá vált, vizelet inkontinenciája lett, reflexei 

csökkentek, enyhe nystagmusa és fényre reagáló miosisa lett. A vitalis paraméterei a normál 

tartományban voltak. Azonnal parenteralis dexametazont kapott az agyödéma gyanúja miatt. 

Erőltetett diuresist indítottak infuzióval és 6 óránkénti furoszemid adásával. A neurológiai 

tünetek 24 óra alatt megszűntek. A szérum alanin aminotranszferáz (ALT) és a γ-glutamil 

transzpeptidáz (GGT) a fiziológiás tartományban voltak a HD-MTX terápia kezdete előtt. Az 

ALT az akut neurológiai zavarok alatt szignifikánsan megemelkedett és a 35. napon 

normalizálódott. A szérum GGT szint szintén megemelkedett és két hónap alatt 

normalizálódott. A betegnél nem volt eltérés a vesefunkcióban. A plazma MTX és 7-OH-MTX 

koncentrációját HPLC-n követtük és mindkettő késleltetett kiürülést mutatott összehasonlítva 

56 (szintén HD-MTX-el kezelt) normál MTX kiválasztással rendelkező osteosarcomás beteg 

adataival. 

A beteg MTHFR C677T polimorfizmus vizasgálatának eredménye: TT genotípus (homozigóta 

variáns). A betegnek 186 órán keresztül leukovorint adtunk. Az elkövetkező tumorterápiák 



során MTX-ot nem kapott a beteg, aki később combmegtartó műtéten esett át és hat éves 

követés után a beteg továbbra is teljes onkológiai remisszióban volt. 



KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Ez az első olyan tanulmány, amely az SHMT1 1420T allél vagy az SHMT1 1420 T allél 

/ MTHFR 677 CC diplotípus védő hatását mutatja be a rectumrák kockázatával kapcsolatosan. 

Az SHMT1 1420 variáns szignifikánsan megemeli a Hcy szinteket a kontrollokban, de nem a 

betegekben. A Hcy csak a Dukes C és D stádiumú és vad típusú (CC) SHMT1 1420 CRC-s 

betegek esetében tekinthető tumormarkernek. A magas Hcy szint az előrehaladott stádiumú 

betegekre jellemző. További vizsgálatok elvégzése szükséges, hogy kiderüljön az SHMT1, 

MTHFR és más folát enzim polimorfizmusok komplex szerepe a colon- és rectumrák 

kialakulásának folyamatában. A Hcy szint fontosságát szintén tisztázni kell.      

Tanulmányunk kimutatta, hogy az első vonalbeli FOLFIRI+B kezelésben részesült 

metasztatikus CRC-s betegek válaszát, progressziómentes és teljes túlélését befolyásolhatja az 

SHMT1 1420 polimorfizmus. Az SHMT1 1420T allél jelenléte mind egyváltozós, mind 

többváltozós elemzéssel a FOLFIRI+B terápiára adott kedvezőbb válasz, a hosszabb 

progressziómentes és teljes túlélés markere. A bevacizumab kezelés okozta magas vérnyomás 

csak a vad (CC) SHMT1 1420 genotípusok esetén prediktív értékű lehet a kezelés 

hatékonyságának szempontjából. Bár további kutatás szükséges e jelenségek pontos 

magyarázatának tisztázásához, az eredmények validálása egy nagyobb vagy multicentrikus 

„trial”-ban közelebb hozhatná a személyre szabott orvoslás lehetőségét. 

Feltételezzük, hogy az összefüggés az MTHFR 677TT genotípus és MTX toxicitás 

között megmagyarázható a folát státus zavaraival és az elhúzódó MTX klírensz miatt kialakult 

elnyúlt MTX expozicióval. Az MTHFR 677T homozigozitás alacsony szérum folát szintekhez 

vezet, ami miatt az FR és RFC gének overexpressziója következik be. Az antifolát kezelések 

esetében, mint amilyen az MTX is, ezek az overexpressziók magas sejten belüli MTX 

koncentrációhoz vezetnek. Poliglutamációt követően a sejten belüli magasabb MTX szint 

sokkal citotoxikusabb lesz és elhúzódó MTX klírenszet okoz. Javasolható az MTHFR 677 

polimorfizmus meghatározása a HD-MTX kezelés előtt a malignus elváltozásokkal rendelkező 

betegekben, hogy az életet veszélyeztető komplikációk elkerülhetők legyenek.     

 

Összefoglalva megállapítható, hogy az SHMT1 1420 és/vagy az MTHFR 677 

polimorfizmusok jelentősen és igen sajátságos módon befolyásolják a CRC rizikót, a 

FOLFIRI+bevacizumab kezelés hatékonyságát és végül, de nem utolsó sorban a kezelések 

okozta mellékhatások kialakulását, mind a FOLFIRI+bevacizumab kezelésben részesülő CRC, 

mind az MTX-tal kezelt osteosarcoma esetében. 
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