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1. BEVEZETÉS 
Jelentős mennyiségű bizonyíték áll rendelkezésünkre arról, hogy 
tumorsejtek már a malignus progresszió kezdeti fázisában is 
leválhatnak a primer tumorról. A leváló sejtek a véráram útján a 
primer tumortól távoli helyekre is eljuthatnak, és áttétet 
képezhetnek. Az így szóródott sejtek a keringésben ritkák, 
hagyományos vizsgáló módszerekkel kimutatásuk nem 
lehetséges. Mivel ezek a szóródott tumorsejtek a későbbi – a 
daganatos halálozásban döntő szerepet játszó – áttétek 
kialakulásának forrásai lehetnek, megbízható kimutatásuk és 
jellemzésük fontos tényezője a daganat-ellenes küzdelemnek. A 
keringő daganatsejt kimutatás mind a tumorok korai 
diagnosztikájában, mind a daganatos betegség kezelésének 
tervezésében és irányításában is segítségünkre lehet. 
 
Többféle szolid tumor típuson végzett vizsgálat is egyöntetűen 
arra a következtetésre jutott, hogy daganatsejtek jelenléte a 
keringésben összefüggést mutat a betegségmentes és a teljes 
túléléssel. Ezekkel a vizsgálatokkal ellentétben néhány más 
tanulmány szerint a perifériás vérből végzett keringő daganatsejt 
kimutatásnak nincsen prognosztikai jelentősége. Az eltérő 
következtetések legvalószínűbb magyarázata az, hogy még az 
előrehaladott állapotú áttétes betegek esetében is, a keringésben 
lévő daganatsejtek száma rendkívül alacsony (becsült értékek 
szerint 1-10 tumor sejt/ml vér nagyságrendben lehet). 
Feltételezzük, hogy a keringő daganatsejt kimutatás pontos 
jelentőségének meghatározásában a legfőbb akadályt a ritka 
sejtek kimutatásából adódó technikai nehézségek képezik.  
 
Az irodalomban a keringő daganatsejtek kimutatására többféle 
módszer is leírásra került. Közös bennük, hogy a tumorsejtek és a 
normál hemopoetikus sejtek közötti fehérje vagy genetikai 
összetételbeli különbségeket használják ki. Jelenleg a 
legelfogadottabb és leggyakrabban használt módszerek a keringő 
daganatsejtek detektálására a sejt-alapú kimutatás 
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immuncitokémiai módszerrel és a molekuláris-alapú kimutatás 
reverz-transzkripciós PCR (RT-PCR) módszerével. A sejt-alapú 
kimutatás legfőbb korlátja a hatékony és nagy teljesítményű 
detektáló módszer hiánya. Ezért a sejt-alapú detektálás előtt, a 
megfelelő érzékenység és vizsgálati sebesség eléréséhez, 
különféle dúsító módszereket szükséges használni. Sajnálatos 
módon ezek a dúsító módszerek meglehetősen komplikáltak és a 
tumorsejtek elvesztéséhez vezethetnek. Az utóbbi években egyre 
népszerűbbé vált az RT-PCR módszerével végzett keringő 
daganatsejt kimutatás, mely a tumorsejtekben jelenlévő, de a 
normál sejtekben nem expresszálódó transzkriptok kimutatásán 
alapszik. Elméletileg az RT-PCR módszerével végzett tumor- 
vagy szövet -specifikus szekvenciák amplifikációja egy ideális 
módszer lehetne a keringő daganatsejtek érzékeny kimutatására, 
azonban a kérdéses sejtre vonatkozó morfológiai információ 
hiánya, az alacsony mennyiségben jelenlévő transzkriptok 
nehézkes kvantifikációja, illetve a felhasznált markerek normál 
sejtekben való illegitim transzkripciója jelentősen korlátozza 
felhasználhatóságát. Összefoglalva, a rendelkezésünkre álló 
keringő daganatsejt kimutatatásra és jellemzésre szolgáló 
technológiák mindegyike súlyos problémákkal küszködik. 
Ahhoz, hogy a keringő daganatsejt kimutatás beépülhessen a 
jelenlegi tumor klasszifikációs rendszerekbe és/vagy kezelési 
protokollokba, a fennálló technikai nehézségeken túl kell lépni. E 
nélkül nem várható, hogy a keringő daganatsejt kimutatás valódi 
klinikai jelentősége meghatározásra kerülhessen. 
 
 
2. CÉLKITŰZÉSEK 
A. Általános célok 
Vizsgálataink legfőbb célja az volt, hogy a keringő daganatsejt 
kimutatásra használt módszereket érdemben fejlesszük, illetve új 
módszereket dolgozzunk ki a már meglévők mellé. Célunk volt 
továbbá, hogy a kidolgozott technológiákkal a keringő 
daganatsejtek gyakoriságát és jellemzőit vizsgáljuk szolid 
tumoros betegek vérmintáiból. Célul tűztük ki, hogy a 
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kifejlesztett módszerek nem csak érzékenységükben és 
specificitásukban legyenek jobbak, hanem klinikai 
felhasználhatóságukban is. Vizsgálatainkba mind sejt-, mind 
molekuláris -alapú keringő daganatsejt kimutatásra szolgáló 
módszereket bevontunk. Vizsgáltuk továbbá azokat a pre-
analitikus és analitikus tényezőket is, melyek az eredmények 
pontosságát befolyásolhatják. A kifejlesztett módszereket és 
minta-előkészítési eljárásokat felhasználva ritka sejtek, úgymint 
keringő tumorsejtek és Citomegalovírus (CMV) fertőzött 
fehérvérsejtek, gyakoriságát határoztuk meg perifériás 
vérmintákból. Mindezeken kívül négy európai laborral 
együttműködve egy kísérletsorozatot végeztünk el a célból, hogy 
egy standardizált kvantitatív keringő daganatsejt kimutatásra 
használt protokoll alapjait fektessük le. 

 
 
B. Specifikus célok 
Jelen tézis alapjául öt különböző vizsgálat szolgált: 
1-es számú vizsgálat céljai 
1. Különböző minta előkészítési eljárások hatásának vizsgálata a 
valós idejű kvantitatív RT-PCR (qRT-PCR) alapú keringő 
daganatsejt kimutatásra. 
2. Különböző minta előkészítési eljárások hatásának vizsgálata a 
valós idejű qRT-PCR alapú keringő daganatsejt kvantifikációra. 
2-es számú vizsgálat céljai 
1. A hagyományos RT-PCR és a valós idejű qRT-PCR 
érzékenységi határainak feltérképezése. 
2. A hagyományos PCR kontrollok és az áttörési pontok 
(Crossing Point, CP) felhasználhatóságának összehasonlítása a 
fals-negatív eredmények azonosításában. 
3. A valós idejű qRT-PCR módszer érzékenységének validálása 
az érzékenységi tartomány legalján. 
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3-as számú vizsgálat céljai 
1. Valós idejű kvantitatív RT-PCR módszerével végzett keringő 
daganatsejt kimutatás reproducibilitása különböző 
laboratóriumokban standardizált protokoll szerint. 
2. A minta-előkészítés, RNS izolálás, cDNA szintézis és PCR 
amplifikáció vizsgálata különböző laboratóriumokban 
standardizált protokoll szerint. 
3. A keringő daganatsejt kimutatás kvalitatív és kvantitatív 
eredményeinek összehasonlítása különböző laboratóriumok 
között valós idejű qRT-PCR módszerével. 
4. A pre-analitikus és analitikus módszerek standardizálásának 
kivitelezhetősége különböző laboratóriumok között.  
4-es számú vizsgálat céljai 
1. REIS (Rare Event Imaging System)-el végzett keringő 
dagantsejt kimutatás kissejtes tüdőrákos betegek perifériás 
vérmintában. 
2. A keringő daganatsejtek több markeres immunfluoreszcens 
technikával végzett jellemzése. 
5-ös számú vizsgálat céljai 
1. Fluoreszcensen jelölt ritka sejtek kimutatásának 
megvalósíthatósága automata mikroszkópos rendszerrel és 
mesterséges intelligencián alapuló képfeldolgozással. 
2. Az automata fluoreszcens mikroszkópián alapuló citometria 
eredményeinek javítása az adatok mesterséges intelligencián 
alapuló osztályozásával.  
3. Az újonnan kifejlesztett metodika pontosságának ellenőrzése 
CMV fertőzött fehérvérsejtek kimutatásra. 
 
3. MÓDSZEREK 
Az 1-3-as számú vizsgálatokban egy nemrégiben kifejlesztett 
hibridizációs próbán alapuló valós idejű kvanitatív RT-PCR 
módszert alkalmaztunk (LightCycler-CK20 Quantification Kit, 
Roche Diagnostics), mellyel Citokeratin (CK) 20, egy vélhetően 
gastrointestinális specifikus marker, kimutatását végeztük. 
Mintáink egészséges donorok perifériás vérmintái voltak, 
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melyekhez különböző koncentrációban HT29 (vastagbélrák 
sejtvonal) tumorsejteket adtunk. Az 1,000 és a 100 HT29 sejt/ml 
perifériás vérminta sorozatot hígítással, míg a 10 és az 1 HT29 
sejt/ml perifériás vérminta sorozatot mikromanipulációval 
készítettük el. A 2-es számú vizsgálatban hígítással több 
mintasorozatot készítettünk, melyek 10,000, 1,000, 100, 10 és 1 
plazmid DNS kópiát, valamint 20,000, 2,000, 200, 20, és 2 pg 
SK29-Mel-1 (melanoma sejtvonal) RNS-t tartalmzatak. 
Vizsgálatainkban háromféle sejtdúsítási technikát alkalmaztunk: 
sűrűséggradiens centrifugálást (Histopaque-1077, Sigma) és két 
eltérő immunomágneses sejtszeparálási technikát (Epithelial 
Enrich, Dynal Biotech, és CellSearch Epithelial Cell Enrichment, 
Immunicon). A 4-es és 5-ös vizsgálatokban egy általunk 
kifejlesztett automata mikroszkóp rendszert, a REIS-t, 
használatuk keringő daganatsejtek és CMV-vel fertőzött 
fehérvérsejtek kimutatására perifériás vérmintákban. A REIS 
főbb részeit egy automata epifluoreszcens mikroszkóp (Nikon 
Eclipse 1000, Nikon), egy számítógép vezérelt tárgyasztal (Ludl), 
egy automata objektív és fluoreszcens szűrő mozgató rendszer, 
valamint egy nagy felbontású fekete-fehér hűtött CCD kamera 
(Sensicam, Cooke) és személyi számítógép alkotja. A REIS a 
fluoreszcensen jelölt ritka sejtek kimutatását egy általunk 
fejlesztett szoftver segítségével végzi, mely a jelölt sejtek gyors 
és rendkívül érzékeny lokalizálását és morfometriai analízisét 
teszi lehetővé. A perifériás vérmintákat vizsgálat előtt 
ammónium-klorid alapú vörösvértest lízisnek vetettük alá. A 
kissejtes tüdőrákos betegek perifériás vérmintáiban a keringő 
daganatsejtek jelölésére egy dupla markeres indirekt 
immunfluoreszcens festési eljárást állítottunk be, mellyel 
egyrészt a citokeratainokat, a hámsejtek intermedier filamentjét, 
másrészt a kissejtes tüdőrák sejtek jellemző sejtfelszíni 
diszialogangliozidját, a GD2-t jelöltük. A CMV fertőzött 
fehérvérsejtek kimutatására egy, a fertőzött sejtekben nagy 
mennyisében jelenlévő, a vírus replikációban szerepet játszó 
fehérje (pp65) ellenes antitest koktélt használtunk. Az 5-ös számú 
vizsgálat során a fluoreszcensen jelölt sejteket egy kétlépcsős 
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módszerrel mutattuk ki. Az első lépcsőben hagyományos 
képfeldolgozás módszerével a mikroszkópos képeken a sejtszerű 
képleteket szeparáltuk az egyértelműen műterméknek tűnő 
képletektől. Majd a második lépcsőben a lehetségesen pozitív 
sejteken részletes citomorfometriai analízist végeztünk döntési fa 
(decision tree) módszerével. A sejteket a döntési fa kimenete 
osztályozta valós- és fals -pozitív csoportokra.  

 
4. EREDMÉNYEK 
Az 1-es számú vizsgálat eredményeiből azt a következtetést 
vontuk le, hogy a minta előkészítési módszernek nincsen 
számottevő hatása az alsó kimutathatósági határra, mivel 
mindegyik módszerrel sikerült még az 1 tumor sejt/ml-es 
mintában is jelet kapnunk. Azonban eredményeink szerint az 
alacsony (10 és 1 tumorsejt/ml) koncentrációjú minták legalább 
háromszor ismételt vizsgálata szükséges ahhoz, hogy 100%-os 
valószínűséggel pozitív eredményt kapjunk. A minta előkészítés 
PCR kvantifikációra gyakorolt hatását csak a nagyobb (1,000 és 
100 tumorsejt/ml) koncentrációjú mintákon vizsgáltuk, elkerülve 
ezzel a kevés kópiát tartalmazó minták kvantitatív 
reprodukálhatóságából adódó nehézségeket. A kvantitatív 
eredmények elemzése során két eltérő mintázatot kaptunk. A nem 
dúsított valamint a sűrűséggradienssel dúsított minták esetében a 
relatív CK20 arány a hozzáadott tumorsejtek számával arányosan 
csökkent arra utalva, hogy az ily módon készített mintákkal a 
tumoros terhelés mértékére vonatkozó értékes információt 
nyerhetünk. Ezzel ellentétben az immunomágneses 
sejtszeprációval készített minták esetében a relatív CK20 arány a 
tumorsejt koncentrációtól függetlenül a kalibrátorral megegyező 
értékeket mutatott. Mivel mind a hozzáadott sejtek, mind a 
kalibrátorként használt tumorsejtek ugyanabból a sejtvonalból 
származtak, ezért az immunomágneses szeparációval készített 
minták hasznosak lehetnek a keringő tumorsejt identitásának 
meghatározására. Ezen vizsgálat egy fontos tanulsága volt, hogy 
inkább a ritka sejtek és/vagy kópiák elfogásának/elvesztésének 
statisztikai valószínűsége, mint a minta előkészítés folyamata 
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befolyásolja a vizsgálat érzékenységét. A 2-es számú 
vizsgálatban különböző koncentrációjú DNS és RNS mintákon 
vizsgáltuk a lehetséges kópia vesztés hatásait. Korábbi 
vizsgálatunkkal megegyezően azt találtuk, hogy alacsony 
koncentrációknál a kimutatás inkonzisztens és alacsony a CP-ok 
reproducibilitása. Továbbá, szélsőségesen alacsony 
koncentrációknál, melyekről eddig kísérleti adatokkal nem 
rendelkezünk, azt találtuk, hogy a koncentráció és a CP-k közötti 
loglineáris összefüggés is elveszik. Eredményeink azt mutatták, 
hogy a CP reproducibilitás csökkenése, a koncentráció és CP 
közötti loglineáris összefüggés elvesztése, valamint az 
inkonzisztens kimutatás a CP értékek specifikus tartományaihoz 
köthetőek. Feltételeztük tehát, hogy a CP értékek pontosabb és 
megbízhatóbb kontrolljai lehetnének az analízisnek, mint a 
hagyományos PCR kontrollok, mivel természetükből adódóan 
jellemző gén szintekhez köthetőek, kvantitatívak. Mindezek 
alapján felállítottunk egy modellt, mely szerint a kimutatási 
biztonság jellemzői a PCR specifikus zónáihoz köthetőek, és 
melyben a CP-k alkotják a különböző zónák határait. Egy 
második modellben azt foglaltuk össze, hogy a CP-k hogyan 
lennének hasznosíthatóak egy bizonyos gén kimutatási 
biztonságának megítélésre, különösen azokban az esetekben, ha a 
kimutatás inkonzisztens vagy nem is várható. Mintáinkon 
tesztelve a felállított modellek bizonyították helytállóságukat. Az 
1-es és 2-es vizsgálat eredményeire alapozva terveztük és 
hajtottuk végre a 3-as vizsgálatot, melyben laborok közötti 
együttműködés keretében a pre-analitikus folyamatoknak, 
úgymint a vérminta feldolgozásnak, RNS izolálásnak és a cDNS 
szintetizálásnak, a hatásait vizsgáltuk a valós idejű qRT-PCR 
alapú keringő daganatsejt kimutatásra. Négy európai 
laboratórium vett részt ebben a vizsgálatban, egy standardizált 
protokollt használva az RNS izolálásra és a valós idejű qRT-
PCR-re. Az eredmények azt mutatták, hogy a standardizált 
protokoll használatával az egyes laborok közötti eredmények 
elfogadható egyezést mutattak, még a legalacsonyabb hozzáadott 
tumorsejt koncentrációkban is sikerült CK20 jelet kimutatni, 
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illetve a CK20 jel nagysága jól korrelált a tumorsejt 
koncentrációval. Mindamellett, amint a minta-előkészítési eljárás 
későbbi fázisában történt a tumorsejtek hozzáadása az eltérések a 
laborok között megnőttek és a CK20 jel nagysága és a hozzáadott 
tumorsejt koncentráció közötti arányosság is elveszett. Mégis, hét 
szériából három esetében a kimutatott CK20 arány a 100 
tumorsejt/ml koncentrációnál magasabb volt, mint a 10 
tumorsejt/ml koncentrációnál és a 10 tumorsejt/ml 
koncentrációnál magasabb volt, mint az 1 tumorsejt/ml 
koncentrációnál. A 4-es vizsgálat eredményei szerint a REIS-szel 
végzett automata mikroszkópia egy érzékeny és megbízható 
módszer a keringő daganatsejtek számlálására és jellemzésére. 
Kissejtes tüdőrákos betegek perifériás vérmintáit a REIS-szel 
vizsgálva azt találatuk, hogy CK-val és GD2-vel jelölt egyes 
sejtek és sejtcsoportok is kimutathatóak. Közel egyenlő arányban 
találtuk keringő daganatsejt pozitívnak a limitált és a kiterjedt 
stádiumú (35% vs. 37%, sorrendben) betegek mintáit. A kiterjedt 
stádiumú betegekben azonban a GD2 pozitív sejtek gyakrabban 
fordultak elő, mint a limitált stádiumúakban (20% vs. 10%, 
sorrendben). A vizsgálat során észleltük, hogy ahhoz hogy az 
összes heterogénen és/vagy halványan jelölt sejtet és 
sejtcsoportot is kimutassuk a REIS sejtazonosító paramétereit 
jelentősen ki kellett terjeszteni. Ez a nagy érzékenységű beállítás 
azonban ahhoz vezetett, hogy egyéb, nem sejteredetű 
fluoreszkáló törmelékek is azonosításra kerültek, jelentősen 
meghosszabbítva az analízishez szükséges időt. Az 5-ös 
vizsgálatban a REIS teljesítményének javítását és a fals-pozitív 
detekciók csökkentését tűztük ki célul. Az új, általunk 
kidolgozott módszert, mely a klasszikus képfeldolgozást 
kombinálja költségérzékeny döntési fa algoritmussal, CMV 
fertőzött fehérvérsejtek kimutatásán teszteltük. Az adatok szerint 
a döntési fa felhasználásával nagymértékben (64,11%) 
csökkenthetőek  a fals-pozitív detekciók anélkül, hogy a vizsgálat 
érzékenysége számottevően csökkenne (94,3% 10-szeres kereszt-
validálással, 91,64% külső validálással).  
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5. KÖVETKEZTETÉSEK 
Vizsgálataink célja volt a meglévő molekuláris- és sejt -alapú 
keringő daganatsejt kimutatási módszerek javítása és újabbak 
kifejlesztése, és ezáltal a keringő daganatsejtek jentőségének 
pontosabb megismerése. Első vizsgálatunk (1-es vizsgálat) 
eredményei szerint a minta-előkészítési eljárás módja, mind a 
specificitást, mind a kvantifikációt befolyásolja. A vizsgálat 
érzékenységét alapvetően azonban nem az előkészítési eljárás 
módja, hanem a sejt/transzkriptok elfogásának/elvesztésének 
valószínűsége befolyásolja. Úgy hisszük, hogy az eddig 
publikált, egymástól nagyban eltérő eredmények oka lehet a jelen 
vizsgálatban is tapasztalt alacsony koncentrációknál lévő 
inkonzisztens kimutatás és az ismétlések hiánya. A 
reproducibilitás elégtelensége és a molekuláris vizsgálatok 
standardizálásának elmaradása komoly akadályai a keringő 
daganatsejt kimutatás klinikai rutinba való beépülésének. A 
második vizsgálatunkban (2-es vizsgálat) egy válogatott 
mintaszérián keresztül mutattuk be azt a koncepciót, mely szerint 
a CP értékek pontosabb és megbízhatóbb kontrolljai lehetnének a 
PCR vizsgálatnak, mint a hagyományosan használt kontrollok. A 
vizsgálat megfigyeléseiből összeállítottunk egy ajánlási 
rendszert, mellyel az alacsony koncentrációjú minták PCR alapú 
kimutatásának megbízhatósága és kvantifikációjának pontossága 
megítélhető. A vizsgálatban megfogalmazott ajánlások és 
modellek felhasználásával a minták analízisének eredményei 
pontosabban értelmezhetőek és ezért a háttérben zajló biológiai 
folyamotokról is precízebb képet kaphatunk. Az itt felvázolt 
modellek helytállóságát a következő, laborok közötti 
vizsgálatban (3-as vizsgálat) is sikerült bebizonyítani. Igazoltuk 
továbbá, hogy valós idejű qRT-PCR technikával különböző 
laborok között jól összehasonlítható kvalitatív és kvantitatív 
keringő daganatsejt kimutatási eredmények nyerhetőek. Annak 
ellenére, hogy a laborok a mintavételtől a PCR analízisig 
terjedően egy standardizált protokollt használtak, az eredmények 
a pre-analitikus lépések számával arányosán tértek el egymástól.  
Tudomásunk szerint ez volt az egyik első vizsgálat, melyben a 
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keringő daganatsejt kimutatásra használt valós idejű qRT-PCR 
protokoll standardizálhatóságának kérdését több labor közötti 
együttműködés keretében vizsgálták. Végkövetkeztetésünk 
szerint a pre-analitikus folyamatok magas szintű 
standardizálásával jól összehasonlítható eredmények születhetnek 
a laborok között. Jelen vizsgálat eredményei kihangsúlyozzák 
további, a pre-analitikus folyamatok területén végzendő 
összehasonlító tanulmányok szükségességét. Az általunk végzett 
következő két vizsgálatban a sejt-alapú keringő daganatsejt 
kimutatási módszereket tanulmányoztuk. A 4-es vizsgálatban egy 
ritka sejt kimutatásra épített automata fluoreszcens mikroszkóp 
rendszer (a REIS) fejlesztéséről, teszteléséről és tökéletesítéséről 
adtunk leírást. Bemutattuk, hogy a manuálisan végzett ritka sejt 
azonosításhoz képest egy érzékenyebb módszert dolgoztunk ki, 
mely alkalmas a fluoreszcensen jelölt ritka sejtek 
kompozíciójának elemzésére is. Az újonnan kifejlesztett 
módszerrel modell kísérletekben és kissejtes tüdőrákos betegek 
perifériás vérmintáiban próbáltunk meg keringő daganatsejteket 
találni. A bemutatott metodika nemcsak önmagában a keringő 
daganatsejtek kimutatására lehet hasznos, hanem lehetővé teheti 
a daganatos betegség pontosabb stádium besorolását és 
prognózisának megítélését. A vizsgálattal azonban a REIS 
legfontosabb hiányosságára is fényderült, mely a nagy 
érzékenységű beállításból adódó csökkent specificitás volt. Ezért 
következő vizsgálatunkban (5-ös vizsgálat) a ritka sejtek 
kimutatására szolgáló, a REIS analízissel kompatibilis, de az 
előzőeknél jobb módszer kidolgozásán fáradoztunk. Ezt, 
klasszikus képfeldolgozás és eddig ritka sejtek kimutatásra nem 
használt, mesterséges intelligencián alapuló módszer ötvözésével 
értük el. Eredményeink szerint a sejtek digitálisan mért 
morfometriai jellemzőinek költségérzékeny döntési fa 
algoritmussal végzett osztályozása jelentősen javíthatja a ritka 
sejt citometria eredményeit. A ritka sejtek precízebb és korábbi 
kimutatásával talán javítható lehet a betegségek prognosztikája, 
morbiditása és mortalitása is.  
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Összefoglalva, a megbízható és standardizált keringő daganatsejt 
kimutatási metodikák hiánya nagymértékben akadályozza a 
keringő daganatsejt kimutatás klinikai felhasználását. Fontos 
tehát, hogy további, az eddigieknél jobban használható és 
standardizálható metodikák kerüljenek kifejlesztésre. 
Reményeink szerint vizsgálataink hozzájárultak a molekuláris- és 
a sejt -alapú keringő daganatsejt kimutatási módszerek 
javításához, valamint eredményeink felhasználhatóak lesznek egy 
klinikailag is használható keringő daganatsejt kimutatási teszt 
kidolgozásához. 
 

 
6. ÖSSZEFOGLALÁS 
Több tanulmány egyöntetű véleménye szerint a keringő 
daganatsejtek kimutatása szolid tumorok esetében fontos 
prognosztikai tényező lehet, mely a betegségmentes és a teljes 
túléléssel is összefüggést mutat. Ezzel ellentétben, néhány egyéb 
vizsgálat egyáltalán nem talált összefüggést a perifériás vérből 
végzett keringő daganatsejtek kimutatás és a betegség prognózisa 
között. Az eltérő eredmények oka az lehet, hogy a keringő 
daganatsejtek frekvenciája nagyon alacsony (körülbelül 1-10 
tumorsejt/ml perifériás vér), még az áttéttel rendelkező betegek 
esetében is. Feltételezzük, hogy az egymásnak ellentmondó 
eredmények hátterében a ritka sejtek megbízható kimutatásából 
adódó technikai nehézségek állnak. 

 
Munkánk legfőbb célja az volt, hogy keringő daganatsejt 
kimutatásra szolgáló módszereket fejlesszünk és tökéletesítsünk, 
illetve, hogy a kifejlesztett technikákkal a keringő daganatsejtek 
gyakoriságát és jellemzőit határozzuk meg tumoros betegek 
perifériás vérmintáiban. A cél az volt, hogy a rutin klinikai 
laborvizsgálat követelményeinek megfelelő, de a jelenlegieknél 
érzékenyebb és specifikusabb módszereket hozzunk létre. 
Vizsgálatainkban mind a sejt-, mind a molekuláris -alapú keringő 
daganatsejt kimutatást bevontuk. Elemeztük továbbá a pre-
analitikus és analitikus folyamatokat a lehetséges pontatlanság 
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okainak feltárása miatt. A kifejlesztett eszközökkel és 
módszerekkel a perifériás vérben esetlegesen jelenlévő ritka 
sejteket vizsgáltunk, úgymint keringő daganatsejteket és 
citomegalovirus fertőzött fehérvérsejteket. Ezen kívül négy 
európai laboratóriummal együttműködve egy kísérletsorozatot 
végeztünk, mellyel a kvantitatív keringő daganatsejt kimutatatás 
standardizálhatóságának alapjait fektettük le. 

 
Vizsgálatunk eredményeivel a ritka sejtek sejt- és molekuláris -
alapú kimutatásának és kvantifikációjának új aspektusai tárultak 
fel. Úgy hisszük, hogy a tézisben ismertetett eljárások és 
módszerek alkalmazásával a ritka sejtek gyakorisága és jellemzői 
is pontosabban mérhetőek. Ez pedig elősegítheti a daganatok 
korábbi kimutatását, és a daganat-ellenes terápia pontosabb 
kivitelezését. 
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