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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

 

2-AAF       2-acetylaminofluoren 

ABC      avidin-biotin komplex 

AEC   3-amino-9-ethyl-carbazole 

AFP       alfa-fetoprotein 

Bcl-2   B-cell leukemia/lymphoma 2 

BSA       borjú szérum albumin (bovin serum albumin) 

CC          cholangiocarcinoma 

CD   differenciáció marker (cluster of differentiation) 

CDX2   caudalis típusú homeobox protein 2 

CK   citokeratin 

CLDN   claudin 

CPE   Clostridium perfringens enterotoxin 

CRB3   crumbs homolog 3 

CT   carboxyl terminális 

CU   colitis ulcerosa 

DAB      3,3’-diaminobenzidin tetrahidroklorid   

DAPI    4',6-diamidino-2-phenylindol 

ECC   extrahepaticus cholangiocarcinoma 

ECL   erısített kemilumineszcencia (enhanced chemilulinescence)  

ECM      extracelluláris mátrix   

EDTA     etilén diamin tetraecetsav 

EGF        epidermális növekedési faktor (epidermal growth factor) 

EMT   epithelialis-mesenchymalis tranzíció 

DFNB29  süketség autoszomális recesszív típus 29 

FISH   floureszcens in situ hibridizáció 

G   fokozat (grade) 

GATA-4  GATA kötı fehérje 4 

GGT   gamma-glutamil transzferáz 

HBV       Hepatitis B virus 

HCC       Hepatocellularis carcinoma 

HCV      Hepatitis C virus 
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HE         hematoxilin-eozin 

HepPar1  hepatocyta paraffin 1 

HGF   hepatocyta növekedési faktor (hepatocyte growth factor) 

HIV   humán immundeficiencia vírus 

HNF   hepatocyta nukleáris faktor (hepatocyte nuclear factor) 

HPC   hepaticus progenitor sejt (hepatic progenitor cell) 

HSA   hepatocita specifikus antigén 

ICC   intrahepaticus cholangiocarcinoma 

IDC   invasiv ductalis carcinoma 

IFN-γ   interferon- γ 

iNOS   indukálható nitrogén monoxid szintáz 

JAM   junkcionális adhéziós molekula (junctional adhesion molecule) 

MMP   mátrix metalloproteináz 

MUC-1  membrán epithelialis mucin-1 

MUPP1  multi-PDZ-domain protein 

NSAID  nem-szteroid gyulladáscsökkentı gyógyszer   

Pals   protein associated with Lin-7 

PBS   foszfát puffer (phosphate buffered saline) 

pCEA   polyklonalis carcinoembrionikus antigén 

PDZ   PSD-95, Dlg, ZO-1 szavakból 

PH    partialis hepatectomia 

PKA   protein kináz A 

PKC   protein kináz C 

PMSF    fenil-metil-szulfonil-fluorid 

PSC   primer sclerotisalo cholangitis 

RT    reverz transzkriptáz 

RT-PCR  valós idejő polimeráz láncreakció (real time polimerase chain reaction) 

TBE      tris-borát-EDTA puffer 

TBS      tris-borát-puffer (tris-buffered-saline) 

TER   transepithelialis elektromos rezisztencia 

TGF-β   transzformáló növekedési faktor-β (transforming growth factor-β) 

TJ   tight junction 

TMA   szöveti microarray (tissue microarray) 

TNF-α   tumor nekrózis faktor-α 
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VEGF   vaszkuláris endoteliális növekedési faktor (vascular endothelial growth 

factor) 

WNK4 protein kinase, lysine deficient 4 

ZO zonula occludens 
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2. BEVEZETÉS 

 

 

2.1. Tight junction típusú sejtkapcsoló-struktúrák 

 

A tight junction típusú sejtkapcsoló-struktúrák (TJ, zonula occludens, ZO) a 

gerincesek epithelialis és endothelialis sejtjeit apikálisan, övszerően körülvevı sejt-sejt 

közötti adhéziós kapcsolatok. A sejtkapcsoló struktúrák elemeit képezik a zonula adherensszel 

(adherens junction), a rés-kapcsolódással (gap junction), a dezmoszómákkal (macula 

adhaerens) és a hemidezmoszómákkal együtt (1.ábra). Meglétük létfontosságú a többsejtő 

elılények számára szükséges elkülönült compartmentek biztosításához. A korábbi álláspont, 

mely szerint egyszerő statikus paracelluláris kapcsolatok lennének, mára jelentısen módosult. 

Dinamikus struktúráknak tekinthetık, melyek funkciójukat és szerkezetüket is a szervezetben 

végbemenı élettani, farmakológiai és patológiai változásoknak megfelelıen változtatják.  

 

 

  

 

1.ábra: (a) Az intestinalis epithel sejtek sejtkapcsoló struktúráinak sematikus rajza (b) Egér 

intestinalis epithel sejtek sejtkapcsoló struktúráinak elektronmikroszkópos képe. A tight 

junction struktúra jelölve. (Mv, microvillus; TJ, tight junction; AJ, adherens junction; DS, 

dezmoszóma). Skála=200 nm. (Tsukita és mtsai, 2001) módosítva 
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2.1.1. Történeti áttekintés 

A TJ struktúrák felismerése a 19.sz-ba nyúlik vissza. Bizzozero, majd Bonnet 

közleményeiben jelentek meg elıször a „terminal bar” illetve „intercelluláris hid” 

elnevezéssel illetett sejt közötti kapcsolópontok (Bizzozero, 1870; Bonnet, 1895). Az elsı 

részletes elektronmikroszkópos leírás a TJ szerkezetérıl Farquhar és Palade (Farquhar és 

Palade, 1963) közleményében található. Késıbb a fagyasztva töréses módszer segítségével 

már láthatóvá vált a sejtmembránba ágyazott TJ alkotók fibrilláris hálózata (Chalcroft és 

Bullivant, 1970; Staehelin, 1973; Staehelin, 1975; Staehelin és mtsai, 1969). Az utóbbi évek 

legjelentısebb elırelépése a TJ megismerése terén Shoichiro Tsukita japán kutató nevéhez 

főzıdik. Munkatársaival együtt 1993-ban izolálta és lokalizálta az elsı TJ fehérjét, melyet a 

TJ kifejezés szinonímájaként használt zonula occludens alapján occludinnak nevezett el 

(Furuse és mtsai, 1993). 1998-ban az occludin-hiányos egereken végzett kutatás -  TJ 

struktúrák alakultak ki occludin jelenléte nélkül is - vezetett arra a felismerésre, hogy az 

occludinon kívül más fehérjék is részt vesznek a TJ felépítésében. A rejtély egy új, 24 tagú 

fehérjecsoport felismerésével oldódott meg, melyet a claudere (lat. zárni) szó alapján 

claudinoknak neveztek el (Furuse és mtsai, 1998a). 2005-ben, Tsukita életének utolsó 

napjaiban megjelent közleménye fedte fel a jelenleg utoljára felismert TJ fehérjét, a 

tricellulint (Ikenouchi és mtsai, 2005). 

 

2.1.2. Szerkezeti felépítés és morfológia 

Több mint 40 különbözı fehérje vesz részt a TJ kialakításában, ezzel is demonstrálva 

az ilyen típusú sejtkapcsolatok komplexitását (Gonzalez-Mariscal és mtsai, 2007). Fagyasztva 

töréses technikával készült anyagokon elektronmikroszkóppal a TJ kapcsolóstruktúrák 

folyamatos, anasztomizáló fonalakként láthatóak (Staehelin, 1973). Ezek a fonalak integráns 

membránfehérjéknek felelnek meg, melyek a TJ struktúrák alkotórészei. Ezen fehérjék közé 

tartozik az occludin, a claudinok 24 tagból álló családja, a 3 tagból álló JAM  család, a 

CRB3, valamint a tricelluláris kapcsolatok esetén a tricellulin . A TJ-t alkotó molekulák közé 

még számos citoplazmatikus fehérje tartozik, melyek az integráns membránfehérjékhez és 

más citoplazmatikus fehérjékhez kapcsolódhatnak (1.táblázat). 

A membránfehérjék alkotta fonalak mennyisége és az elágazásaik száma 

sejttípusonként változik, így jelentıs variációkat okoz a TJ morfológiájában. Minden fonal 

mely a sejtmembránban van, a tıle laterálisan elhelyezkedı, szomszéd sejthez tartozó 

fonalhoz párt alkotva kapcsolódik, ezáltal obliterálva az intercelluláris teret (kissing point). A 

TJ “szorossága” szövetspecifikus (Schneeberger és Lynch, 1992), melyet a transepithelias 
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elektromos rezisztencia (TER) mérésével lehet közvetlenül meghatározni. A fonalak 

mennyisége a különbözı szövetekben többnyire jól korrelál a TER értékekkel (Claude, 1978; 

Claude and Goodenough, 1973). 
 

 

1.táblázat: A tight junction kialakításában résztvevı fehérjék. (Gonzalez-Mariscal és mtsai, 

2007) módosítva 

Membránfehérjék

PDZ doménnel rendelkeznek PDZ doménnel nem rendelkeznek

occludin ZO-1 cingulin
claudin család (1-24) ZO-2 symplekin
JAM-1 ZO-3 7H6
JAM-2 Pals1 Pilt
JAM-3 MAGI-1 JEAP
JAM-4 MAGI-2
tricellulin MAGI-3
CRB3 PAR-3

PAR-6
PATJ
MUPP1
AF-6

Citoplazmatikus fehérjék

 

 

 Ismert, hogy a TJ alkotó claudin-1 fibroblasztokban való overexpressziója esetén a 

fonalak hatalmas hálózata alakul ki gyakori elágazódásokkal (Furuse és mtsai, 1998b), míg 

claudin-11 overexpresszió esetén többnyire kevés elágazást tartalmazó, inkább párhuzamosan 

futó fonalak alakulnak ki (Morita és mtsai, 1999b). Az eltérı fonalmennyiség, valamint az 

általuk alkotott hálózat elrendezıdésének komplexitása valószínőleg meghatározó lehet a TJ 

barrier funkciója szempontjából. Valószínősíthetı, hogy a TJ fonalhálózatát a különbözı 

arányban jelenlevı claudinok keveredési aránya határozza meg. 

  A TJ fonalak citoplazmatikus felszínét az integráns membránfehérjék carboxyl-

terminális végláncai fogkefeszerően alakítják ki. Ezek a végláncok PDZ-kötı motívumot 

tartalmaznak, melyhez specifikusan kötıdnek a PDZ doménnel rendelkezı citoplazmatikus TJ 

fehérjék (a PDZ domén számos fehérjében megtalálható általános intermolekuláris 

kapcsolatot kialakító motívum, mely membránfehérjéket szubcelluláris struktúrákhoz, illetve 

citoszkeletális hálózatokhoz kapcsolva fehérje-fehérje kölcsönhatások révén multiprotein 

komplexek létrehozásában játszik szerepet). Számos citoplazmatikus fehérjérıl bizonyított, 

hogy a TJ fehérjék citoplazmatikus részéhez kapcsolódni képesek, elsıként felismert ilyen 

fehérje a ZO-1 (zonula occludens-1) volt (Stevenson és mtsai, 1986), melyet a ZO-2 és a ZO-
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3 felismerése követett. A citoplazmatikus fehérjék különbözı számú PDZ-doménnel 

rendelkeznek, így bonyolult kapcsolódási formákat alakíthatnak ki.  

 

2.1.3. Funkció 

A TJ kapcsolatoknak 3 meghatározó szerepe van: az ionok, víz, valamint különbözı 

makromolekulák paracelluláris úton való átjutásának regulálása (barrier- vagy kapu-funkció); 

az apicalis és a basolateralis membrán között a zsírok mozgásának korlátozása (fence- vagy 

kerítés-funkció); valamint a szerkezetüket alkotó molekuláik révén szignalizációs 

folyamatokban vesznek részt. 

Az epithelialis sejtek apicalis és basolateralis felszíne által alkotott két compartment 

között a különbözı anyagok transzportja transzcelluláris és paracelluláris úton keresztül 

történhet. A transzcelluláris út energia-függı transzporterekbıl és csatornákból áll, ellentétben 

a paracelluláris úttal, ahol a kétirányú transzport passzív diffúzióval megy végbe. A 

paracelluláris diffúziót elsıdlegesen a claudin fehérje család, valamint az occludin 

szabályozza, alapvetı funkciója a permeabilitás valamint a szelektivitás biztosítása. Az ion 

permeabilitás megítélésére általában a TER meghatározása használható (Fanning és mtsai, 

1999). Különbözı típusú epithel sejtek vizsgálatakor a TER érték és a morfológia 

összefüggésének vizsgálata során megfigyelhetı volt, hogy a TJ-t alkotó fonalak számának 

növekedését a TER érték logaritmikusan követi (Claude, 1978). Ez a megfigyelés vezetett a 

nyílt- és zárt-állapotú pórusok felismeréséhez (Cereijido és mtsai, 1989). A pórusok heterogén 

nyílt- és zárt-állapotával magyarázható az egyes TJ fonalak eltérı tágassága (Stevenson és 

mtsai, 1988). A szelektivitást részben a pórusok eltérı nagysága és típusa (Watson és mtsai, 

2001), részben az iontöltésük biztosítja. Az iontöltés kialakításában a TJ fehérjék részét 

képezı elsı extracelluláris hurok vesz részt, töltésének megváltoztatása az ion szelektivitást is 

megváltoztatja (Colegio és mtsai, 2002). A barrier funkció sérülése ödémához, sárgasághoz, 

hasmenéshez vezethet és lehetıséget ad hematogén metastasisok kialakulására.  

A kerítés-funkció segítségével fenntartható a sejtpolaritás, az apicalis és basolateralis 

felszín eltérı specifikus intramembrán lipid összetétele. Elsısorban az occludin vesz részt a 

kialakításában. A korábbi feltételezéssel ellentétben a kerítés-funkció nem vesz részt fehérjék 

diffúziójának a szabályzásában (Balda és mtsai, 1996). 

 Habár a barrier- és a kerítés-funkciók az epitheliális morphogenesis során 

párhuzamosan jelennek meg, energia-depléciós módszerrel lehetıség van elkülönítésükre. A 

módszer segítségével a barrier funkció megszüntethetı, míg a kerítés funkció intakt marad, 

vagyis az apicalis felszínen levı lipidek diffúziója a basolateralis felszín felé blokkolódik 
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(Mandel és mtsai, 1993). A barrier- és kerítés-funkciók funkcionális különválaszthatósága két 

különbözı molekuláris interakcióra utal: a kerítés-funkciót az egy sejthez tartozó fonalakat 

alkotó részecskék kapcsolata, míg a barrier funkciót a szembenálló sejtekhez tartozó fonalak 

kapcsolata határozza meg. 

 A szignalizációs folyamatokban való részvétel magyarázza szerepüket a proliferáció és 

differenciáció szabályozásában. A TJ-ból származó szignálok kihatnak a sejt belsejében zajló 

génexpresszióra, sejtproliferációra és differenciációra, míg a sejt belsejébıl származó 

szignálok a TJ szerkezetét és a paracelluláris permeabilitást befolyásolják (Matter és Balda, 

2003). 

 

2.1.4. Szabályzás 

A TJ struktúrák, mint korábban említettem nem csak statikus kapcsolatok, ık maguk 

is, valamint ezáltal funkcióik is dinamikus szabályzás alatt állnak. Funkciójuk megırzéséhez 

szabályzó molekuláik jelenléte és épsége szükséges. Ezen mechanizmusok megismerése nagy 

jelentıséggel bír, ugyanis a TJ „szorosságának” befolyásolása számos betegségben terápiás 

értékő lehet (szőkebb TJ – antigén abszorpció kivédése autoimmun betegségekben; tágabb TJ 

– per os alkalmazott gyógyszerek abszorpciójának fokozása). Számos extracelluláris 

„tényezırıl” bizonyított, hogy módosíthatják a TJ funkciókat, így a parathyroid hormon-

related peptid (Stelwagen és Callaghan, 2003), progastrin (Hollande és mtsai, 2003), citokin-

like-interferon-gamma, tumor necrosis factor (Blum és mtsai, 1997; Ma és mtsai, 2004; Zech 

és mtsai, 1998), hepatocyta növekedési faktor (HGF), TGF-beta2, TGF-beta3 (Wong és mtsai, 

2004), vascularis endothelialis növekedési faktor (VEGF) (Fischer és mtsai, 2002) és 

epidermalis növekedési faktor (EGF) (Singh és Harris, 2004) szerepe igazolt.  

A junctionális struktúrák kialakulása során elıször a primordiális sejt-sejt kapcsolat, a 

„kissing point” alakul ki, amit a nectinek (adherens junction alkotók) koordinálnak. A 

nectinek késıbb az actin citoszkeletonhoz kapcsolódnak, majd E-cadherin kötıdik hozzájuk 

stabilizálva ezt a primordiális kapcsolatot. Ezután a laterális plazmamembrán tágulni kezd, 

JAM és ZO-1, majd claudinok és occludin épül be. Végül, miközben a hámsejt polarizált 

felépítése létrejön, a zonula adherens és a tight junction fehérjéi két különálló kapcsoló-

struktúrává szeparálódnak (Aijaz és mtsai, 2006). A TJ kialakulás nagymértékben függ a 

zonula adherenstıl, és mindkét struktúra megléte szükséges a sejt polarizált állapotának és 

funkciójának megtartásához (Miyoshi és Takai, 2005). A TJ kialakulásához és 

megszőnéséhez más regulátorok jelenléte is szükséges, mint a  protein kináz A (PKA), protein 

kináz C (PKC), heterodimer G protein és Rho GTPáz. Újabb vizsgálatok rámutattak két nagy 
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szignalizációs csoport, a CRB3/Pals1/PATJ és PAR3/PAR6/aPKC, TJ létrehozásában 

betöltött szerepére (Aijaz és mtsai, 2006). 

Ismert, hogy egy, a vizeletben fellelhetı peptid-szerő faktor, a TER értéket növelve, a 

claudinok kompozíciójának és lokalizációjának változtatásával a TJ záródását idézi elı 

(Gallardo és mtsai, 2002). Mechanizmusa jelenleg ismeretlen, azonban fagyasztva töréses 

metszeteken látható, hogy a claudinok megváltozása mellett a TJ mintázata és a ZO-1 fehérje 

eloszlása változatlan marad. 

A TJ korábban „lipid modell”-nek vélt szerkezetébıl adódóan erednek azok a 

vizsgálatok, melyek a TJ-t alkotó lipidek szerepét vizsgálták a TJ mőködésének 

befolyásolásában. A szabályzásban a lipidek részt vehetnek mint membránkomponensek és 

mint másodlagos messengerek. Bizonyított, hogy alkylphospholipidek membránba 

juttatásával a TER érték csökken, a paracelluláris permeabilitás fokozódik (Leroy és mtsai, 

2003). 

A TJ szabályzásában a perijunctionalis actin citoszkeletonra ható mechanizmusok is 

részt vesznek (Dejana és mtsai, 1995; Gumbiner, 1996). E szabályzás alapja az, hogy a TJ 

kapcsolatok alatt a sejteket prominens perijunctionalis actin-myosin II győrő veszi körül, 

amibıl actin filamentumok húzódnak a TJ kapcsolódási pontjaihoz. 

 

2.1.5. Tight junction és a betegségek 

 Az epithelium, ami a szervezet külsı és belsı felszínét borítja, védı szerepet biztosít a 

szervezet számára az ıt körülvevı környezetbıl származó károsító hatások ellen. A káros 

ingerek folyamatos expozíciója azonban különbözı patológiás állapotokhoz vezethet, melyek 

alapját a sejtkapcsoló struktúrák károsodása adja.  

 A tight junction struktúrák allergének és mikroorganizmusok célpontjai. A házi 

poratka ürüléke proteolitikus enzimeket tartalmaz, mely a TJ fehérjéinek degradációját 

okozva utat nyit más allergének számára, asztmához vezetve. Hasonló állapot alakul ki 

krónikus allergiás rhinitis esetén, ahol a nasalis epithelium permeabilitása fokozódik. A 

baktériumok és enteropathogén vírusok vagy közvetlenül az epithel sejteket támadják meg, 

vagy a TJ-t károsítva vezetnek hasmenéshez (Mullin és mtsai, 2005).  

 A gyulladásos folyamat részeként a TJ fehérjék leukociták transzmigrációját 

biztosítják (Huber és mtsai, 2000). Ezen fehérjék downregulációja látható krónikus 

gyulladásos betegségekben, mint psoriasis, Crohn-betegség, kollagén colitis. Csökkent 

occludin expresszió a vér-retina barrier endotheliális sejtjeinek fokozott permeabilitásához 

vezet diabeteses patkány modelleken (Mullin és mtsai, 2005). Az autoszomális domináns 
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módon öröklıdı polycystás vesebetegséget elsısorban az apicalis junctiós komplexum és a 

polaritás károsodása idézi elı (Lee és mtsai, 2006). 

 A daganatok többségében kimutatható a TJ fehérjék összetételének megváltozása, ami 

a carcinogenesisben, valamint a tumor progresszióban való szerepükre utal. A carcinomák 

progressziójának jellegzetessége az epithelialis-mesenchymalis tranzíció (EMT), mely során 

az epitheliális sejtek sejtkapcsolatai károsodnak, polaritásukat elvesztik (Ikenouchi és mtsai, 

2003). Következményként az epitheliális sejtek migratórikus fibroblast-szerő sejtekké válnak, 

a daganat invazivabbá válik, metasztázisok alakulnak ki. 

 

2. 2. Claudin fehérjék  

 

 A claudin fehérje családnak jelenleg 24 tagja ismert. A TJ funkcionális gerincét 

alkotva a paracelluláris transzportért felelıs TJ sejtkapcsoló struktúrák csatornáinak egyedüli 

összetevıi. 

 

2.2.1. Struktúra   

 A claudin család fehérjéi szerkezetileg alig mutatnak eltérést. Legnagyobb a 

hasonlóság a claudin-6 és -9 között, amit a claudin-3 és -4, valamint a claudin-1 és -7 követ. 

A család leginkább eltérı tagjai a claudin-16 és -23 (Hewitt és mtsai, 2006). 

 

2.ábra: A claudinok rokonsági családfája. A számok a Blosum score-t jelölik. 
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Minden claudin fehérje 4 hidrofób transzmembrán doménnel, 2 extracelluláris 

hurokkal, valamint egy rövid citoplazmatikus carboxyl-terminálissal (CT) rendelkezik. Az 

elsı extracelluláris hurok hosszabb, 41-55, a második 10-12, a citoplazmatikus vég 21-44 

aminosav reziduumot tartalmazhat. Az elsı hurokra jellemzı a W-GLV-C-C motívum, 

melyben a cisztein reziduumok közti diszulfid híd kialakulása szükséges a claudinok 

fiziológiás mőködéséhez (Wen és mtsai, 2004). A CT vég PDZ-kötı motívummal 

rendelkezik, ami a fehérje-fehérje interakciókban játszik döntı szerepet, a szabályzás fontos 

területét képezve: claudin-1–9 és 17 S/TYV, claudin-10 és -15 AYV, claudin-11 AHV, 

claudin-12 HTT, claudin-13 LDV, claudin-14, -18 és -20 DYV, claudin-16 TRV, és claudin-

19 DRV (minden claudin utolsó aminosavja valin, kivéve a claudin-12-t). Ezeken a 

szekvenciákon keresztül a claudinok a TJ PDZ domént tartalmazó citoplazmatikus fehérjéihez 

(ZO-1, ZO-2, ZO-3) (Itoh és mtsai, 1999), MUPP1 (Hamazaki és mtsai, 2002) és valószínőleg 

más fehérjékhez kötıdhetnek. CT vég emellett kinázokhoz való kapcsolódásban, és 

foszforilációs hely kialakításában vesz részt (Yamauchi és mtsai, 2004). 

Bizonyított, hogy claudin-1 esetén az elsı extracelluláris hurok 53-80-ig terjedı 

aminosav szekvenciája (Cldn-1(53-80)) döntı szerepet játszik a TJ funkcióját illetıen. Humán 

intestinalis epithelialis sejtek és a mimetikus 27 aminosavból álló fehérje inkubálása során az 

epithelialis barrier funkció reverzibilis változása következett be a TJ fehérjék átrendezıdése 

miatt. Patkányokban a per os adott Cldn-1(53-80) fokozza a paracelluláris gyomor- 

permeabilitást (Mrsny és mtsai, 2008). 

 Egyes vizsgálatok szerint a claudinok hexamereket alkotnak (Mitic és mtsai, 2003), 

más vizsgálatok dimerizáció mellett szólnak (Blasig és mtsai, 2006). Ezek alapján 

elképzelhetı, hogy a claudinok dimer és trimer formát egyaránt felvehetnek. Különbözı 

claudinok között is kialakulhat kapcsolat, azonban nem minden esetben.  Ismert, hogy 

transzfektált sejteken claudin-3 összekapcsolódik claudin-1- és claudin-2-vel, azonban 

claudin-1 és claudin-2 egymás között nem (Furuse és mtsai, 1999). 

 

2.2.2. Szabályozás 

 A claudinok expressziójának szabályozásáról az utóbbi években egyre több közlemény 

születik. Habár korántsem teljes a kép, ezeknek a komplex mechanizmusoknak már több 

mozaikkockájára fény derült. 

 A bél epitheliális sejtek folyamatos differenciáción mennek keresztül, és ezalatt a 

claudinok különbözı expressziót mutatnak (Holmes és mtsai, 2006). A szabályozás 

hátterében transzkripciós faktorok szerepe igazolható: GATA-4, CDX2, és HNF1a a claudin-
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2 promotert aktiválják a vastagbélben (Escaffit és mtsai, 2005). Ismert, hogy a Wnt jelátviteli 

útvonal is hatással van a claudin-2 expresszióra a Lef/Tcf-en keresztül (Mankertz és mtsai, 

2004). A HNF4a a claudin-6 és claudin-7 fehérje expressziójának fokozódását indukálja 

(Chiba és mtsai, 2003). A transzkripciós faktorok nemcsak expressziót fokozó hatással bírnak. 

EMT során a sejt-sejt adhézió csökken, a sejt motilitás nı, a TJ alkotók csökkent expressziót 

mutatnak. A folyamatban a Snail transzkripciós faktor érintett, mely a claudin génekhez 

kötıdve csökkenti aktivitásukat (Ikenouchi és mtsai, 2003).  

 Pseudohypoaldosteronismus II. típusa esetén, mely növekedett paracelluláris Cl- 

permeabilitással jár, a WNK4 kináz mutációja figyelhetı meg. A mutált WNK4 a claudin-1, -

2, -3 és -4 foszforilációját okozza, ezáltal fejtve ki hatását a TJ mőködésére (Yamauchi és 

mtsai, 2004). A claudinok foszforilációja mőködésük és a TJ funkciója szempontjából fontos 

szabályozó mechanizmus. Foszforilációjuk nemcsak növelheti, hanem csökkentheti is a 

paracelluláris permeabilitást (Fujibe és mtsai, 2004).  

 Különbözı jelátviteli molekulák  és szabályozó mechanizmusok hatására a claudinok 

internalizálódhatnak. Ismert, hogy IFN-γ hatására a TJ barrier funkció károsodik, a claudin-1 

fehérje endocytosisa következik be (Bruewer és mtsai, 2003). Az IFN-γ hatását az Rho-

asszociált kináz- és myosin II kináz aktiválásán keresztül fejti ki (Utech és mtsai, 2005).  

 

2.2.3. Claudin károsodás okozta betegségek 

 2.2.3.1. Barrier funkció károsodás 

 Néhány nem daganatos betegség esetén ismert a claudin fehérjék érintettsége. Az 

egyes claudinok genetikai mutációja különbözı szövetekben eltérı betegségeket okoz, 

bizonyítva a paracelluláris transzportban való szerepüket. 

  Claudin-1 mutációja ichthyosissal járó neonatalis sclerotisalo cholangitishez vezethet 

(Hadj-Rabia és mtsai, 2004). A betegség az epeutak gyulladásával és különbözı mértékő 

sclerosisával jár, amit a bır hámlása kísér. A májban és a bır fibroblasztokban a claudin-1 

expresszió teljesen hiányzik. 

 Claudin-14 mutáció található az autoszomális recesszív módon öröklıdı DFNB29 

süketségben (Wilcox és mtsai, 2001). Két különbözı mutáció valószínősíthetı a hátterében, 

mindkét esetben a második transzmembrán domén érintett (Wattenhofer és mtsai, 2005). A 

domén töltésének módosulása a mutált fehérje plazmamembránba való beépülését gátolja. A 

claudin-14 feltehetıen nagy jelentıséggel bír az elektromos- és a kálium-grádiens 

fenntartásában. 
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  Claudin-16 mutációja familiális hypomagnesemiat okoz hypercalciuriával és 

nephrocalcinosissal (FHNN) (Simon és mtsai, 1999). A fehérje jelenléte kizárólag a Henle-

kacs vastag felszálló szakaszára lokalizálható, ahol a Mg2+ reabszorpciója történik. Vizsgálati 

eredmények szerint a claudin-16 erısen szelektív Mg2+/Ca2+ csatornákat formál a Henle-kacs 

epithelialis sejtjeiben, sérülése így érthetıen nagymértékő Mg2+ és Ca2+ vesztéssel, 

veseelégtelenséggel jár, míg a NaCl reszorpciója intakt marad (Hou és mtsai, 2005). 

 Ismert, hogy a claudin-3 és claudin-4 fehérje a Clostridium perfringens enterotoxin 

(CPE) receptora (Katahira és mtsai, 1997b; Morita és mtsai, 1999a). Az enterotoxin, a C. 

perfringens A típusú ételmérgezés okozója, az intestinalis lumenbe kerülve az intestinalis 

epithelialis sejteken levı receptorokhoz kötıdik. Nagy multiprotein membránpórus 

komplexum kialakulásához vezetve, más receptor ligand komplexum kialakulását indukálva, 

a sejtek extrém gyors (5-15 perc) lízisét okozza (McClane, 2001). A folyamat nagyon 

specifikus, mivel a CPE csak a claudin-3 és claudin-4-hez kötıdve tud citolízist okozni (Fujita 

és mtsai, 2000; Katahira és mtsai, 1997a). Azok a sejtek melyek nem expresszálják ezen 

fehérjéket, érintetlenek maradnak. 

 Hepatitis C vírus (HCV) fertızés kialakulásához a CD81 co-receptor és más 

molekulák mellett a hepatocytákon nagy mennyiségben expresszálódó claudin-1 fehérje 

szükséges. A fehérje az infectió folyamatának idıbeni sorrendjét tekintve valószínőleg a vírus 

kötıdés és a HCV-CD81 interakció után jut szerephez. Az elsı extracelluláris hurok 

meghatározott szakasza szükséges a HCV bejutásához, ezen szakasz blokkolása gátolja a 

fertızés kialakulását (Evans és mtsai, 2007). Újabb vizsgálatok a claudin-1 fehérje mellett a 

claudin-6 és claudin-9 co-receptor szerepét is igazolták (Meertens és mtsai, 2008; Zheng és 

mtsai, 2007). 

 

 2.2.3.2. Non-barrier funkció károsodás 

 Számos közlemény szól a claudinok expressziójának alterációjáról különbözı humán 

daganatokban (2.táblázat). Bizonyos daganatokban néhány claudin fokozott expressziót 

mutat, más daganatokban viszont ugyanazon claudinok alulexpresszáltak. A claudin-1 fehérje 

fokozott expressziót mutat nyelıcsı carcinomában (Gyırffy és mtsai, 2005), míg emlı 

carcinomában alulexpresszált (Kramer és mtsai, 2000). Ez a változatosság a claudinok szövet-

specifikusságára utalhat, mely természetesen emellett a sejten belüli molekuláris „irányítás“ 

befolyása alatt áll. 

Ismert, hogy emlıdaganatokban a claudinok expressziója a daganat fokozati 

beosztásával, differenciáltsági állapotával párhuzamosan változik (Kominsky és mtsai, 2003). 



 16 

Ismert az is, hogy a daganatok metasztatizáló képességének, invazivitásának részeként 

változik a daganatokban a claudinok jelenléte (Michl és mtsai, 2003). 

Korábbi vizsgálatunkban a stádium, a stádium-fokozat és a claudin-1, -2, -3, -4 és -7 

expresszió összefüggését elemeztük invasiv ductalis emlıcarcinomákban (IDC) (Tıkés és 

mtsai, 2005a). Eredményül a normál emlı epitheliumhoz viszonyított csökkent claudin-1 és 

claudin-7 expressziót találtunk IDC-ban, claudin-4 expresszió csökkenés csak grade I 

tumorok esetén volt, míg claudin-2 és claudin-3 hasonló mértékben expresszálódott a normál 

és tumoros szövetben. Összehasonlítva a két stádium, a pT1pN0 (2cm-nél kisebb carcinomák 

nyirokcsomó metasztázis nélkül) és pT1pN1 (2cm-nél kisebb carcinomák 1-3 axilláris 

nyirokcsomó metasztázissal) eseteit, nem találtunk szignifikáns eltérést a vizsgált claudinok 

expresszióját illetıen. 

A claudinok szerepe a carcinogenesisben és a tumor progresszióban nagyrészt 

ismeretlen. Expressziójuk hatással van a tumoros sejtek migrációjára, polarizációjára és 

invazivitására (Michl és mtsai, 2003; Miyamori és mtsai, 2001). Gyomor carcinogenesis 

többlépcsıs folyamata során az állapot „rosszindulatúságával“ párhuzamosan fokozódik a 

claudin-2 pozitivitás (Song és mtsai, 2008). Ismert, hogy pancreas tumorból származó 2 

szubklón sejtvonalban az invazívabb gyengébb claudin-4 expressziót mutatott, a kevésbé 

invazívhoz viszonyítva. Az invazívabb sejtvonal in vitro claudin-4 overexpressziója 

szignifikánsan csökkentette a sejtvonal invazivitását (Michl és mtsai, 2003). Colorectalis 

daganatok claudin-7 génexpressziójának csökkenése korrelál a daganat vénás inváziójával és 

májmetasztázis kialakulásával (Oshima és mtsai, 2008). Nyelıcsı carcinomákban a csökkent 

claudin-3 expresszióhoz távoli metasztázisok jelenléte társul (Takala és mtsai, 2007). 

 

2.táblázat: A claudin fehérjék expressziója különbözı humán carcinomákban. (▼-csökkent 

expresszió; ▲-fokozott expresszió; 1-keratinizált; 2-nem-keratinizált). (Gonzalez-Mariscal és 

mtsai, 2007) módosítva 

 

CLDN1 CLDN2 CLDN3 CLDN4 CLDN5 CLDN7 CLDN-10 CLDN23 
Emlı ▼ Cervix ▼ Emlı ▲ Emlı ▼ Prosztata ▲ Cervix ▼ Máj ▲ Gyomor ▼ 
Cervix ▼ Colon ▲ Colon ▲  ▲ Pancreas ▲ Nyelıcsı ▲      
Colon ▲ Nyelıcsı ▲ Nyelıcsı ▲ Cervix ▼ Emlı ▼  ▼      
Epidermis1 ▲    Gyomor ▲ Colon ▲    Gyomor ▲      
Nyelıcsı ▲    Ovárium ▲ Epidermis1 ▲    Fej-nyak ▼      
Gyomor ▲    Pancreas ▲ Epidermis2 ▼    Uterus ▼      
      Prosztata ▲ Nyelıcsı ▲            
         Gyomor ▲            
          ▼            
         Ovárium ▲            
         Pancreas ▲            
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A claudinok csökkent expressziója hozzájárulhat az epiheliális transzformációhoz, 

növelve a tápanyagok és növekedési faktorok paracelluláris permeabilitását. Elmondható, 

hogy az expressziójuk nagysága egyenesen korrelál a tumorsejtek differenciáltságának 

mértékével. Vastagbél tumorban a csökkenı claudin-1 expresszió rossz prognózisra és a 

betegség progressziójára utal (Resnick és mtsai, 2005b).  

A claudinok fokozott expressziója, nem csak csökkentheti, hanem, meglepı módon, 

fokozhatja a malignus transzformáció és metasztázis lehetıségét. A magyarázat az lehet, hogy 

fokozott jelenlétük bizonyos sejttípusokban a normális TJ kialakulását és funkcióját gátolja 

(de Oliveira és mtsai, 2005). 

 A csökkent intercelluláris adhézió lehetıséget biztosít a fokozott sejtmotilitásra és 

invazivitásra, metasztázis kialakulására. A claudinok, és ezáltal a TJ mőködésének károsodása 

központi szerepet játszik a tumorsejtek metasztatizálásának kialakulásában. Érthetı, hogy a 

claudinok többnyire csökkent expressziót mutatnak a metasztatikus daganatsejtekben (Martin 

és Jiang, 2001). 

 

2.2.4. A claudinok mint terápiás célpontok 

 A tight junction struktúrák befolyásolása, a transepithelialis gyógyszer abszorpció 

fokozása érdekében már régóta foglalkoztatja a kutatókat. A claudin fehérjék nagy száma és 

különbözı sejteken való specifikus megjelenése alapján szelektív célpontjai ezeknek a 

törekvéseknek.  

 Szelektivitásukat támasztják alá a korábbi vizsgálatok, melyek igazolták a Clostridium 

perfringes enterotoxin és a claudin-3 és claudin-4 kapcsolatát. Az említett claudinok a CPE 

receptorai, normál esetben kötıdésük a belekben citolízist és hasmenést okoz (McClane, 

2001). Mivel néhány humán daganatban (pl. pancreas, ovárium, uterus) jelentıs 

mennyiségben megnı a claudin-4 expresszió, elképzelhetı a toxin szelektív kemoterápiás 

hatása (Michl és mtsai, 2001). Ismert, hogy a CPE eliminálja az egér peritoneális üregében 

növesztett humán ovárium carcinoma sejteket (Santin és mtsai, 2005), valamint in vitro és in 

vivo eliminálja az uterus serosus papilláris daganatának és carcinosarcomájának tumorsejtjeit 

(Santin és mtsai, 2007a; Santin és mtsai, 2007b). 

 Az indomethacin és más egyéb nem-szteroid gyulladáscsökkentı gyógyszerekrıl 

(NSAID) bizonyított, hogy fehérje, valamint mRNS szinten egyaránt fokozzák a claudin-4 

expressziót, ezáltal humán gyomorcarcinoma sejtvonalon (AGS) csökkentik a tumorsejtek 

migrációs aktivitását (Mima és mtsai, 2005). Ugyanazon munkacsoport újabb vizsgálata azt is 

igazolta, hogy a NSAID készítmények drasztikusan gátolják a claudin-2 expressziót. 
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Eredményeik arra utalnak, hogy a NSAID hatásra bekövetkezı claudin-2 inhibíció in vitro 

hozzájárul a daganatsejtek inváziójának NSAID-függı inhibíciójához, és szerepet játszhat 

ezen gyógyszerek kemopreventív hatásának kifejtésében, az in vivo metasztázis képzés 

gátlásában is (Mima és mtsai, 2008). 

 

2.3. Cholangiocarcinoma 

 

A cholangiocarcinoma (CC, epeúti tumor) az epeutak nagy malignitású, rossz 

prognózissal járó daganata. A biliáris epitheliumból kiindulva az epeútrendszer bármely 

részére lokalizálódhat. Anatómiai lokalizációja alapján intrahepatikus (ICC, peripheralis), 

extrahepatikus (ECC, non-peripheralis) és distális extrahepatikus (epehólyag daganat) típust 

különböztetünk meg (de Groen és mtsai, 1999) (3.ábra). Az intrahepatikus 

cholangiocarcinomák közé tartoznak a perihilaris Klatskin-tumorok, melyek a jobb és a bal 

ductus hepaticus bifurkációjánál alakulnak ki (Klatskin, 1965). A leggyakoribbak a perihilaris 

(50-60%), majd a distalis extrahepatikus (20-25%) és az intrahepatikus (20-25%) daganatok. 

A cholangiocarcinomák az esetek 5%-ában multifocalis kiindulásúak (Khan és mtsai, 2002). 

 

 

3.ábra: A cholangiocarcinomák anatómiai lokalizáció szerinti felosztása-sematikus vázlat. 

Intrahepatikus CC (International Classification of Disease-9 codes (ICD-9) 155.1): 1, 

intrahepatikus (peripheralis); 2a, jobb ductus hepaticus; 2b, bal ductus hepaticus; 3, 

perihilaris (Klatskin).  Extrahepatikus CC (ICD-9 156): 4, ductus hepaticus; 5, epehólyag; 6, 

ductus cysticus; 7, ductus choledochus. (Khan és mtsai, 2002) 

 

2.3.1. Epidemiológia 

A cholangiocarcinoma ritka daganat, incidenciája évente 2-6/100.000 eset, kialakulása 

azonban emelkedı tendenciát mutat (Davila és El-Serag, 2002; Patel, 2001). Az epehólyag 

tumorok nıknél gyakoribbak, a többi extrahepatikus és intrahepatikus daganat viszont 
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valamivel gyakrabban alakul ki férfiaknál, ami valószínőleg a férfiaknál gyakrabban 

jelentkezı primer sclerotisalo cholangitisszel (PSC) magyarázható (Henson és mtsai, 1992). 

 

2.3.2. Rizikófaktorok 

Az epehólyag tumorok 60-90%-ában epekövek is jelen vannak, szerepük a 

daganatképzıdésben valószínősíthetı. A PSC, a cholangiocarcinoma kialakulásának másik 

leggyakoribb rizikótényezıje, az epeutak gyulladásos betegsége, mely gyakran társul colitis 

ulcerosához (CU). A mechanizmus, amellyel a PSC növeli a cholangiocarcinoma 

kialakulásának rizikóját ismeretlen, de a kialakulás valószínősége elérheti a 10-15%-ot (Burak 

és mtsai, 2004). Gyakrabban alakul ki cholangiocarcinoma Caroli-szindróma (Dayton és 

mtsai, 1983), choledochus cysták (Lipsett és mtsai, 1994), Lynch-szindróma (Mecklin és 

mtsai, 1992), valamint biliaris papillomatosis (Lee és mtsai, 2004) esetén. Az epekövek 

jelenlétének hajlamosító szerepe bizonytalan, azonban az intrahepaticus kövek 

(hepatolithiasis) bizonyítottan okozhatnak cholangiocarcinomát (Su és mtsai, 1997). Számos 

májfertızés rizikófaktornak tekinthetı: a parazitás fertızések közül az Opisthorchis viverrini 

(Watanapa, 1996) és Clonorchis sinensis (Shin és mtsai, 1996) által okozott; vírusok közül a 

hepatitis B vírus (HBV) (Gatselis és mtsai, 2007) és hepatitis C vírus (HCV) (Yamamoto és 

mtsai, 2004) által okozott fertızések. A HIV fertızés esetén jelentkezı cholangiocarcinomák 

magának a fertızésnek vagy a társuló egyéb betegségeknek (HCV) tulajdoníthatók (Shaib és 

mtsai, 2005). Alkoholos májbetegség, cirrhosis és diabetes mellitus szintén hajlamosító 

tényezık lehetnek (Shaib és mtsai, 2005). A toxikus anyagok közül a Thorotrast daganatkeltı 

szerepe ismert (Zhu és mtsai, 2004). Az említett rizikóbetegségek esetenként az epeútrendszer 

különbözı részein hajlamosítanak cholangiocarcinoma kialakulására: májcirrhosis és krónikus 

HCV infectio ICC-hez vezet, ECC-t nem okoz; alkohol fogyasztás egyaránt okozhat ICC-t és 

ECC-t (Shaib és mtsai, 2007). 

 Habár a cholangiocarcinomák sejtes eredete ismeretlen, elképzelhetı, hogy a 

pluripotens hepaticus stem sejtekbıl származnak (Roskams, 2006). A cholangiocarcinomák 

kialakulása különbözı stádiumokon keresztül történik – hyperplasia, metaplasia, dysplasia 

végül carcinoma. Az exophyticus és infiltráló növekedést mutató daganatok eltérı klinikai 

lefolyása, eltérı genetikája, mutációi és fehérje expressziós profiljuk arra utal, hogy 

kialakulásukban különbözı mechanizmusok játszanak szerepet. A krónikus gyulladás és epeút 

obstrukció fontos szerepet játszik a malignus progresszióban (Holzinger és mtsai, 1999). Az 

említett hatásokra lokálisan citokinek, reaktív oxigén-gyökök termelıdnek, majd a 

következetes sejtkárosodás a DNS hibáinak akkumulációjához vezet. Végül a proliferációs és 
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homeosztatikus egyensúly felbomlik, és megtörténik a malignus transzformáció. A malignus 

transzformációval a sejtek olyan jellemzıkhöz jutnak, mellyel a normál sejtek nem 

rendelkeznek: tumor-szuppresszor fehérjéktıl való függetlenedés (p53 mutáció, p21/WAF 

mutáció, stb.), az apoptózis kikerülése (Bcl-2 fokozódás, COX-2 fokozódás, stb.), korlátlan 

osztódási képesség (telomeráz expresszió), megırzött angiogenetikus potenciál (VEGF 

expresszió) és metasztatizáló képesség (E-cadherin csökkenés, alfa-catenin és beta-catenin 

csökkenés, MMP fokozódás, stb.) (Berthiaume és Wands, 2004).  

 

2.3.3. Morfológia 

Az epehólyag tumorok exophyticus és infiltráló növekedést mutathatnak. Az infiltráló 

típus a gyakoribb, mely kemény, diffúz megvastagodásként érintheti az egész epehólyagot. 

Az exophyticus típus a lumen felé szabálytalan, karfiolszerő képletet képez, mely egyidejőleg 

az alatta fekvı epehólyagfal felé terjed. A tumorok több, mint 90%-a szövettanilag ductalis 

adenocarcinoma, mely papilláris, közepesen, vagy rosszul differenciált lehet. Az esetek 5%-a 

laphám carcinoma, carcinoid vagy adenosquamosus differenciációt mutat. Az epehólyagon 

kívüli extrahepatikus cholangiocarcinomák a diagnózis idıpontjában általában az általuk 

okozott obstrukció miatt relatív kis kiterjedésőek. Legtöbbjük kemény, szürke nodulus 

formájában ismerhetı fel az epeutak falában, de diffúzan infiltráló, papilláris vagy polypoid 

léziók is megfigyelhetık. A daganatok többsége itt is adenocarcarinoma, mely esetenként 

mucint termelhet. Az intrahepatikus cholangiocarcinomák megjelenése hasonló az 

extrahepatikus cholangiocarcinomákéhoz. Gyakran glanduláris és tubuláris struktúrákat 

alkotnak, amit többnyire anaplasztikus cuboidalis-columnaris epithelialis sejtek határolnak. A 

hepatocellularis carcinomákkal ellentétben nem tartalmaznak epepigmentet és hyalin 

inklúziókat (Kumar, 2003). 

 

4.ábra: Közepesen differenciált epehólyag carcinoma. (A – 150x nagyítás, HE festés; B – 

400x nagyítás, HE festés). 
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A cholangiocarcinomák fokozati beosztása (grading) a daganat mirigyes részének a 

teljes daganathoz viszonyított százalékos aránya alapján történik. Mivel az epeúti tumorok 

általában jelentıs arányban tartalmaznak diffúzan infiltráló, mirigyes vagy egyéb speciális 

struktúrát nem képezı részeket, ezért a 40%-ot meghaladó daganatok már jól differenciáltnak 

számítanak (G1), míg az 5-40% között közepesen (G2) valamint az 5%-nál kevesebb mirigyes 

területet tartalmazó daganatok rosszul differenciáltnak (G3) tekintendık (4.ábra). 

 

2.3.4. Immunhisztokémia 

A cholangiocarcinomák immuhisztokémiai fenotípusát illetıen számos közlemény 

jelent meg, amelyek eredménye nagyrészt megegyezik. A vizsgálatok nagy számát részben az 

is magyarázza, hogy eddig vizsgált markerek között nincs olyan, amely az egyes epeúti 

daganatokban egyformán és specifikusan jelen lenne (3.táblázat). Az egyik legismertebb 

marker, a  citokeratin-7 (CK7), valamint a CK8, CK18, CK19 magas fokban expresszálódnak 

a cholangiocarcinomákban, azonban szenzitivitásuk nagysága mellett, specificitásuk kicsi, 

hiszen számos más adenocarcinomában is jelen vannak (Dennis és mtsai, 2005). Az 

epeutakon belüli lokalizációt illetıen is eltérés található a CK mintázatot illetıen. Ismert, 

hogy a nagyobb epeutak CK7+ és CK20+, míg a kisebb intrahepatikus epeutak CK7+ és 

CK20- expressziót mutatnak (Rullier és mtsai, 2000). Igen magas expressziót mutat még a 

CD138 (kollagén, fibronektin és thrombospondin receptora) és a CD7 haematopoetikus 

marker (Chu és mtsai, 2003). 

 

3.táblázat: Az epehólyag tumorok, egyéb cholangiocarcinomák és hepatocelluláris 

carcinomák összehasonlító immunhisztokémiai profilja (százalékos arányban megadva). 

(PCEA: poliklonalis CEA, PR: progeszteron-receptor, Mamma: mammaglobin, ER: 

ösztrogén-receptor, AFP: α-fetoprotein). (Langer és mtsai, 2006) módosítva 

  CCC EC HCC     CCC EC HCC 

CK8 98 - 86  PR 31 0 7 

CK18 93 91 84  Bcl-2 26 31 0 

CD7 93 - 0  Catenin 26 41 16 

CD138 93 - 60  CK5/6 25 - 0 

CK7 90 85 9  CD56 23 11 0 

CK19 88 73 8  CK20 21 18 2 

MOC31 87 - 7  P63 20 - 11 

CD5 86 - 0  CDX2 11 46 0 

PCEA 85 0 66  Inhibin 10 - 0 

CK17 71 - -  Mammag 10 - - 

K903 69 11 8  CD10 8 - 55 

MUC1 67 73 1  HepPar1 4 10 92 

CA19-9 60 - 0  MUC2 3 10 3 

P53 49 59 22  ER ? 0 0 

MUC5 44 34 0  AFP 0 - 27 
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2.3.5. Klinikai tünetek 

A legkoraibb tünetek a perihilaris és extrahepatikus kiindulású tumorok esetén 

jelentkeznek a biliaris obstrukció következményeként. Sárgaság, hányinger, hányás, acholiás 

széklet, sötét vizelet és pruritus alakulhat ki. Hepatomegalia az esetek 50%-ban, tapintható, 

feszülı epehólyag az esetek 25%-ban található. A proximalisabb perihilaris és az 

intrahepatikus daganatok esetén, amelyek kisebb epeutakat zárhatnak el, a daganat szisztémás 

tünetei jelennek meg, mint a fáradtság, rossz közérzet, súlycsökkenés. A 

cholangiocarcinomák egy része véletlenül kerül felfedezésre a romló májfunkciós értékek 

(emelkedett alkalikus foszfatáz, emelkedett aminotranszferáz, megnyúlt protrombin idı) miatt 

elvégzett ultrahangos képalkotó vizsgálatok (UH) során. 

 

2.3.6. Terápia és prognózis 

 A betegség egyetlen gyógyítási lehetıségét a sebészi resectio képezi. Sebészi 

beavatkozás nélkül a betegség gyors és fatális kimenetelő, az 5 éves túlélés kevesebb, mint 

5% (Farley és mtsai, 1995). A daganat korai felismerése, amely kuratív resectiót 

eredményezhet, csak a betegek 10%-ban történik meg. A resectio lehetısége (parcialis, 

totalis) a daganat stádiuma mellett a tumor lokalizációjától függ. A közös epevezeték 

daganata esetén a Whipple-mőtét a választott beavatkozás, a hosszútávú túlélés esélye 15-

25%. Az intrahepatikus CC esetén partialis hepatectomia történik, a túlélési arány a 

nyirokcsomók érintettségétıl függıen 22-66%. A perihilaris CC-k a legkevésbé operabilisek, 

mőtét esetén általában eltávolításra kerül az epehólyag, esetenként partialis hepatectomiával. 

Mőthetı perihilaris daganatok esetén az 5 éves túlélési esély 20-50%. Sebészi resectio után a 

gyógyulási esély javítása érdekében a betegek adjuváns kemoterápiában és radiatiós 

terápiában részesülhetnek. Egyes inoperábilis daganatok esetén az adjuváns terápia, majd az 

azt követı májtranszplantáció eredményes lehet (Heimbach és mtsai, 2006). 

 

2.4. Hepatocellularis carcinoma 

 

 A hepatocellularis carcinoma (HCC) a máj primér, hepatocytákból kiinduló daganata, 

gyakoriságát tekintve a hatodik leggyakoribb rosszindulatú daganat. Általában krónikus 

hepatitis vagy cirrhosis talaján alakul ki, amikor a hepatocyták elhalnak, gyulladásos sejtek és 

kötıszövet szaporodik fel. 
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2.4.1. Epidemiológia 

 A HCC gyakoriságát illetıen jelentıs eltérések vannak a földrészek között, ami 

szorosan a hepatitis B vírus (HBV) infekció prevalenciájához kötıdik. Leggyakoribb a fejlıdı 

országokban (az összes eset 85%), azon belül Kína délkeleti részein (az összes eset 55%), 

ahol incidenciája elérheti a 150/100.000 esetet. A fejlett országokban incidenciája 3-

7/100.000, és mivel itt a HBV infekció ritkább, így más krónikus májbetegségek talaján 

kialakuló cirrhosis társul a HCC-k 85-90%-hoz. Az utóbbi években világszerte nı a HCC 

gyakorisága, ami valószínőleg a hepatitis C vírus (HCV) által kiváltott fertızés és az 

alkoholfogyasztás növekedésével magyarázható. A HCC kialakulása férfiaknál 2,4-szer 

gyakoribb, a magas rizikójú területeken ez az arány magasabb, a kisebb rizikójú területeken 

viszont ettıl alacsonyabb (Parkin és mtsai, 2005). 

 

2.4.2. Rizikófaktorok és mechanizmus 

 A HCC kialakulását illetıen a leggyakoribb rizikóállapot a májcirrhosis. Kiváltó 

tényezıként bármilyen eredető májbetegség szerepelhet, leggyakoribb a HBV és a HCV 

fertızés, jelenlétük 20-szoros kockázatot jelent a HCC kialakulása szempontjából (Donato és 

mtsai, 1998). További hajlamosító tényezık az alkoholfogyasztás, a genetikai betegségek, 

mint a haemochromatosis és az alfa-1-antitripszin hiány. Bizonyított az Aspergillus flavus és 

más Aspergillus gombafaj által termelt aflatoxin és más hepatocarcinogének daganatkeltı 

szerepe. Ritkábban primér biliaris cirrhosis, PSC, porphyria cutanea tarda, dohányzás, 

androgén hormonok és oralis contraceptivumok vezethetnek HCC-hoz. A diabetes mellitus és 

az elhizás valószínőleg nem alkoholos steatohepatitis (NASH) kialakulásán keresztül okozhat 

HCC-t (El-Serag és mtsai, 2004). 

 Habár az utóbbi években jelentıs elırelépés történt a különbözı daganatok kialakulási 

mechanizmusának megismerését illetıen, a hepatocarcinogenesis folyamata jelenleg is 

nagyrészt ismeretlen. A HCC mind HBV, mind HCV infekció esetén több éves krónikus 

gyulladás talaján alakul ki, amit általában cirrhosis kialakulása elız meg (Thorgeirsson és 

Grisham, 2002). A hepatocyták malignus transzformációja „többlépcsıs“ folyamat, az 

etiológiai tényezıktıl függetlenül a krónikus májkárosodás és regeneráció által kiváltott 

fokozott májsejt turnovernek, a gyulladásnak, az immunválasz és az oxidatív DNS 

károsodásnak a következménye. Az említett folyamatok különbözı genetikai alterációkon 

keresztül, mint az oncogének aktiválódása, a tumor-szuppresszor gének inaktiválódása, 

valamint genomiális instabilitás által (DNS posztreplikációs javítás – mismatch repair 

károsodás, a növekedési és angiogén faktorok fokozott expressziója és telomeráz aktiváció) 
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vezetnek HCC kialakulásához (Brechot, 2004; Satyanarayana és mtsai, 2004; Suriawinata és 

Xu, 2004). 

 

2.4.3. Morfológia 

 Makroszkóposan unifocalis, multifocalis és diffúz infiltratív típus különböztethetı 

meg. Az utóbbi két típus esetén nehezített lehet a daganatos göbök és a cirrhotikus máj 

regeneratív göbjei közti differenciáció. A daganat sárgás-fehéres színő, velıs jellegő, kiterjedt 

vérzések, nekrotikus területeket tarkíthatják, epefestéket tartalmazhat, tok ritkán határolja. 

Intrahepatikus metasztázisok alakulhatnak ki, a daganat gyakran terjed az erekbe, a v. portae 

vagy a v. cava inferior felé. Szövettanilag a HCC különbözı formái ismertek, melyek a jól 

differenciált lézióktól (a daganatsejtek hepatocytákra hasonló elrendezıdést mutatnak) a 

rosszul differenciáltakig (nagy, többmagvú, anaplasztikus óriás sejtek alkotják) 

váltakozhatnak. A jól differenciált daganatokban epe található a citoplazmában és a sejtek 

közötti pseudocanaliculusokban. A HCC-kat kevés stroma jellemzi, a sejtek citoplazmájában 

acidophil hyalin inklúziók lehetnek (Kumar, 2003) (5.ábra). 

 

 

 

5.ábra: Jól differenciált hepatocellularis carcinoma. (A – 150x nagyítás, HE festés; B – 400x 

nagyítás, HE festés) 

 

2.4.4. Immunhisztokémia 

 A HCC sejtek által expresszált és leginkább használt immunhisztokémiai marker a 

Hepatocita Paraffin 1 (HepPar1), mely az esetek 92%-ban jelen van (3.táblázat). Specificitása 

azonban megkérdıjelezhetı, hiszen más daganatokban (tüdı, epehólyag, pancreas, gyomor, 

vékonybél, mellékvese, paraganglioma, melanoma malignum) is expresszálódhat (Lugli és 

mtsai, 2004). Emellett az esetek közel ötödében más szervi lokalizációjú daganatok 
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májmetasztázisaiban is kimutatható (Lau és mtsai, 2002). A Hep Par 1 mellett gyakran 

expresszálódik a CK8 és CK18 szintén alacsony specificitással. A pontos immunhisztokémiai 

diagnózis elérésére HCC specifikus marker hiányában panel vizsgálatok ajánlottak, ahol a 

többnyire pozitív és negatív markerek kombinálhatók. 

 

2.4.5. HCC és a claudinok 

 Kevés adat áll rendelkezésre a claudinok hepatocellularis carcinomákban való 

jelenlétét illetıen. A claudinok különbözı daganatokban való expresszióját vizsgáló 

közlemény alapján a HCC-k magas fokban expresszálják a claudin-2 fehérjét, ugyanakkor 

gyenge expressziót mutat a claudin-1, -3 és -7, míg alig vagy egyáltalán nem expresszálódik a 

claudin-4 és -5 (Soini, 2005). 

Egy újabb vizsgálat kimutatta, hogy a claudin-1 fehérje normál hepatocytákhoz 

viszonyított csökkenı expressziója korrelál a daganat dedifferenciálódásával és a portális 

invázió megjelenésével. Ez alapján a claudin-1 hiánya a HCC-ban potenciális markere lehet a 

daganat rossz prognózisának (Higashi és mtsai, 2007). 

 Egy másik közlemény a claudin-10 expresszió és a kuratív hepatectomia utáni  

rekurrencia összefüggését vizsgálta, eredményül a claudin-10 jelenlétét a hepatocelluláris 

carcinomákban a betegség rekurrencia markereként tüntette fel (Cheung és mtsai, 2005). Az 

igen invazív HLE hepatocellularis carcinoma sejtvonalon claudin-10 gátlással az invazivitás 

nagymértékben csökkenthetı, valamint a gátlás hatására – a claudin-10 fukcionális 

érintettségét igazolva a HCC inváziója során – csökken a MMP aktiváció és más claudinok 

expressziója is (Ip és mtsai, 2007). 

 

2.4.6. Klinikai tünetek 

Mivel a HCC gyakran cirrhotikus májban alakul ki, felismerése a már meglevı tünetek 

miatt nehezített. Daganat kialakulására utalhat a máj rapid növekedése, a már meglevı ascites 

fokozódása és vért tartalmazó ascites, valamint láz és fájdalom megjelenése. Az esetek 90%-

ban a szérum AFP érték emelkedett, azonban ez megfigyelhetı egyéb májat és más szervet 

érintı kórállapotokban (cirrhosis, masszív májnekrózis, krónikus hepatitis, csírasejtes 

daganatok) (Chen és Sung, 1977; Hu és mtsai, 2004). A kiemelkedıen magas AFP értékek 

(>1000ng/ml) általában HCC esetén fordulnak elı. A HCC által termelt más fehérjék 

paraneoplasztikus szindrómát okozhatnak, erythrocytosissal, hypercalcaemiával, 

hypoglycemiával, hirsutismussal. 

 



 26 

2.4.7. Terápia és prognózis 

 A HCC terápiás lehetıségei négy csoportba oszthatók: sebészi beavatkozások (tumor 

resectio, májtranszplantáció), percutan beavatkozások (ethanol injektálás, rádiófrekvenciás 

termális abláció), transarterialis beavatkozások (embolizáció, kemoperfúzió, vagy 

kemoembolizáció) és gyógyszeres kezelés (gén és immun terápia). Potenciálisan kuratív 

eljárások a sebészi- és percutan-beavatkozások, segítségükkel a túlélési esély jelentısen 

növelhetı. Tumorresectio vagy transzplantáció segítségével az 5 éves túlélés bizonyos 

esetekben elérheti a 60-70%-ot, percután beavatkozással 40-50%-ot, 60%-os rekurrencia esély 

mellett. A sorafenib, egy új fejlesztéső orális kináz-inhibítor, a RAF-kináz blokkolása révén 

sejtproliferációt gátló, valamint  többféle VEGF-receptort célba véve érképzıdés-gátló hatást 

is kifejtve az elırehaladott májrákok terápiájában hatásosnak bizonyul (Llovet és mtsai, 

2008).  

A legtöbb esetben azonban a betegség lefolyása gyors,  az átlagos túlélési idı 7 hónap. 

A halál oka cachexia, gastrointestinalis vagy esophagealis vérzés, májelégtelenség májkóma 

kialakulásával vagy tumor ruptura miatti fatális vérzés. 

 

2.5. Májregeneráció 

 

 A máj azon szervek egyike (a bır, bélnyálkahártya, csontvelı mellett), mely képes 

regenerálódni. A sérülés utáni májregeneráció ismerete még a görög mitológiába nyúlik 

vissza, Prométheusz-mítoszából ismert. Prométheusz, hogy segíteni tudjon az embereken, 

ellopta a tüzet az Olümposzról. Büntetésként Zeusz kikötözte egy sziklához, és arra ítélte, 

hogy egy sas örökké tépkedje újra kinövı máját. Májának regenerálódó képessége jelentette 

számárá büntetésének és szenvedésének szüntelenségét. 

 

2.5.1. A máj szerkezete 

 A humán máj tömege 1400-1600g (a teljes testtömeg 2%-a), míg a patkánymáj tömege 

7-8g (teljes testsúlyának 5%-a). Szerkezetét bıségesen vascularisalt hepaticus parenchyma 

alkotja, vérellátását két elkülönült afferens rendszer biztosítja. Az egyik a v. portae rendszer, 

amely a belekbıl, gyomorból, lépbıl és a hasnyálmirigybıl szállítja a tápanyagban gazdag 

vért a májba; a másik az a. hepatica propria, mely oxigenizált vérrel látja el a májat. Mindkét 

érrendszer a májban interlobaris, majd interlobularis erekre oszlik, és az epeutakkal (ductus 

biliferus), nyirokerekkel, idegrostokkal a lebenykék közti portalis triász képleteit alkotja. Az 
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afferens érrendszerekbıl a vér a májsinusokba, majd azon keresztül a májlebenykék közepén 

elhelyezkedı v. centralisba, végül v. hepatica erekbe kerül. 

A máj anatómiai egységét a lebenykék (lobulus hepatis) képezik, melyeket a már 

említett portális triász-ok vesznek körül. A humán máj kb. 1-1,5 millió lebenykébıl áll, 

melyek magassága 2 mm, átmérıje 1,0-1,3 mm. A lebenykéket sugaras elrendezıdéső 

májsejtgerendák alkotják, melyeket a májsinusok vesznek körül, ezáltal biztosítva a vér 

érinkezését az összes hepatocytával. A hepatocyták, a májsinusokhoz viszonyított ellentétes 

oldalon, az epecanaliculusok kialakításában vesznek részt. Az epecanaliculusok fallal nem 

rendelkeznek, a hepatocyták tight junction struktúrákkal kapcsolódva akadályozzák meg az 

epe intercelluláris térbe való jutását. Az epe ezekbıl a canaliculusokból a lebenykék 

terminális részén, még intralobularisan található Hering-csatornákba kerül. A Hering-

csatornákat részben hepatocyták, részben cholangiocyták alkotják. Az anatómiai és élettani 

kapcsolatot biztosítják az intralobularis canaliculusok és az epeútrendszer között. A Hering-

csatornákból az epe a már teljes mértékben cholangiocytákkal határolt ductulusokba, majd az 

interlobularis ductusokba, a septalis ductusokba, a segmentalis ductusokba, végül a jobb és a 

bal ductus hepaticusba szedıdik össze, és az extrahepatikus epeutakba kerül (Fehér, 2001; 

Roskams és mtsai, 2004). 

A máj funkcionális egységét az acinusok képezik, melyek tengelyét a portális triászok 

alktotják, széli részén a v. centralisok találhatók. Három acináris zóna különíthetı el: az I. 

zóna a portális triász körüli hepatocytákat foglalja magába; a II. zóna az inter-zonalis 

hepatocytákból áll; a III. zónát a v. centralis körüli hepatocyták alkotják. Ebben az acináris 

struktúrában a vér az I. zóna felıl halad a III. zóna felé, míg az epe fordítva, a III. zóna felıl 

az I. zóna felé folyik. A különbözı zónákban található hepatocyták különbözı funkcióval 

rendelkeznek, DNS összetételükben is kimutatható eltérés.  

 A májat alkotó fıbb sejtpopulációk a hepatocyták (a máj tömegének 80-90%-át adják), 

cholangiocyták, Kupffer sejtek, Ito (csillag) sejtek, fibroblastok, vascularis endothelsejtek és 

leukociták. A hepatocyták és cholangiocyták a közös epithelialis precursor sejtekbıl 

származnak, a többi sejt viszont mesenchymalis eredető. 

 

2.5.2. A máj embriológiai fejlıdése 

 A máj és az epeutak a megtermékenyítés utáni 3-4. héten a ventralis elıbél 

endodermájából alakulnak ki. Az endodermális sejtek elágazó és anasztomizáló lemezekként 

a septum transversum mesenchymájába hatolnak, ott kötegszerően elhelyezkedı 

hepatoblastokká alakulnak, míg a mesenchymális sejtekbıl a májsinusok endothelialis sejtjei 
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képzıdnek. A mesenchymalis sejtekbıl származó fibroblast növekedési faktor (FGF) és csont 

morphogenetikus fehérje (BMP) kulcsfontosságú a hepatocyta irányba történı fejlıdésért, 

enélkül a sejtek pancreas irányú differenciációt vesznek (Zaret, 2002). A bipotenciális, 

albumin expressziót mutató hepatoblastokból különbözı mediátorok hatására (ismert a Foxa-1 

és-2 forkhead típusú transzkripciós faktor esszenciális szerepe a hepatocyta irányú 

differenciációban) hepatocyták vagy cholangiocyták alakunak ki (Kaestner, 2005).  

 A hepatikus differenciáció különbözı stádiumaira jellemzı markerek közül ismert a 

Foxa-1, -2 transzkripciós faktor, a hepatocyta nuclearis faktor (HNF) 4 és 6, az albumin, az 

alfa-fetoprotein (AFP), a tryptophan-2,3-dioxigenáz (TDO) és a tyrosin-aminotransferáz 

(TAT) (Lavon és Benvenisty, 2005). Hepatikus markereket (AFP és albumin) expresszáló 

patkány hepatoblast sejtek mesenchymális stromába való migráláskor elkezdik expresszálni 

az epeutak specifikus enzimét, a gamma glutamyl transferázt (GGT) (Holic és mtsai, 2000). 

Az intrahepatikus epeutak a ductularis morphogenesis során különbözı mintázatú CK 

expressziót mutatnak, valamint születés után még egy-két hétig hepatikus markereket 

expresszálnak. A hepatoblastok, melyek a portalis mesenchymával kapcsolatban állnak és 

intrahepatikus epeút irányú differenciációt mutatnak, átmenetileg hepatocyta és biliaris 

markereket expresszálnak, ezáltal hepatikus progenitor sejtekkel – ovális sejtekkel 

megegyezıknek tekinthetık (Shiojiri és mtsai, 1991). A hepatoblastok és az ovális sejtek 

nemcsak közös fenotípusos markereket hordoznak, hanem egyaránt képesek hepatocytává és 

cholangiocytává differenciálódni, valamint proliferálódni (Alison és mtsai, 2002). 

 

2.5.3. A hepaticus progenitor sejtek és a májregeneráció 

 Májkárosodás esetén a regeneráció két úton valósulhat meg: a meglevı hepatocyták 

proliferációja által, és kisebb mértékben a progenitor sejt compartment aktiválódásával. Az 

érett hepatocyták jelentıs replikációs kapacitással rendelkeznek, különbözı sérülések után 

hatásosan helyreállítják a májparenchymát, így a regeneráció elsı vonalaként ismertek. 

Bizonyos esetekben azonban a hepatocyta replikáció szupprimálódik, ilyenkor az ovális sejtek 

proliferálnak és differenciálódnak.  

 A kísérleti modell, mellyel a májregeneráció vizsgálható, már közel 80 éve használt 

(Higgins, 1931). A kétharmados partialis hepatectomia (PH) néven ismert beavatkozás során 

eltávolításra kerül a bal lateralis és középsı patkánymáj lebeny, anélkül, hogy a többi lebeny 

sérülne. A rezidualis lebenyek növekedni kezdenek, helyreállítják az eredeti máj tömegét, a 

resecált lebenyek szerkezete azonban nem alakul ki ismét. Egyes szerzık ezért a folyamatra a 

kompenzatorikus hyperplasia elnevezést használják, de a gyakorlatban a regeneráció fogalma 
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ismert. A regeneráció gyors lefolyású, PH után az elsı 24 órán belül a hepatocyták 

replikálódni kezdenek, amit 1 nappal késıbb a biliaris és non-epithelialis sejtek replikációja 

követ (Michalopoulos és DeFrances, 1997). A PH modellben tehát nem történik stem sejt 

aktiváció. 

 Amennyiben a máj sérülése elıtt hepatotoxinok vagy egyes virális fertızések 

hatásának volt kitéve, a hepatocyták és cholangiocyták regenerációs és funkcionális 

kapacitása gátlás alá kerül. Ezekben az állapotokban a hepaticus progenitor sejtkompartment 

aktiválódására kerül sor. Hasonló körülmények különbözı állatkísérletekben is elérhetık, az 

egyik leggyakoribb, vizsgálatainkban is alkalmazott módszer a PH elıtt alkalmazott 2-

acetylaminofluoren (2-AAF) kezelés (Evarts és mtsai, 1987). 2-AAF hatására csökken a 

hepatocyták cyclin E expressziója PH után, miközben p53 és következményesen a p21 

expresszió fokozódik a sejtciklus blokkolását eredményezve (Trautwein és mtsai, 1999). A 

progenitor sejtkompartment (patkányoknál ovális sejtek) aktiválódására tehát csak akkor kerül 

sor, ha a májat masszív károsodás éri és az érett hepatocyták regenerációs képessége sérült. 

Az ovális sejtek ezért a májregeneráció második vonalaként és fakultativ stem sejtekként 

ismertek. 

Az ovális sejtek származása jelenleg intenzív vizsgálatok tárgya. Ismert, hogy az 

ovális sejtek vagy precursoraik a Hering csatornákban, vagy azok közvetlen környezetében 

találhatók, és aktiválódásuk után a májparenchyma felé terjednek (Paku és mtsai, 2001). 

Egyes vizsgálatok szerint a csontvelıbıl származó stem sejtek a máj progenitor sejtek 

alternatív forrását képezik a májba migrálásuk és ovális sejtté alakulásuk után (Oh és mtsai, 

2007; Ratajczak és mtsai, 2004), azonban más vizsgálatok ezt cáfolják (Menthena és mtsai, 

2004). Származásuktól függetlenül aktivációjuk, migrációjuk és differenciációjuk komplex 

szabályzás alatt áll, melyben növekedési faktorok, citokinek, kemokinek, extracellularis 

matrix (ECM) és sejt-sejt kapcsolatok vehetnek részt.  

 Az ovális sejtek morfológiailag kis sejtek (10 µm), nagy nuclearis/citoplazmatikus 

térfogat aránnyal, basofil citoplazmával és ovális maggal rendelkeznek (Farber, 1956). A 

portális területek felıl a v. centralis felé terjednek, kifejezett proliferációt mutatva. In vivo 

thymidin inkorporációs vizsgálatok igazolták az ovális sejtek basophil hepatocytákká történı 

differenciációját (Evarts és mtsai, 1989). Az ovális sejtek szabálytalan ductus-szerő 

struktúrákat (ductularis reakció) alkotnak, melyek a már meglevı epeutakhoz kapcsolódnak 

(Theise és mtsai, 1999). Az ovális sejtek tehát bi-potenciális progenitor sejteknek tekinthetık, 

amelyek képesek érett hepatocytává és cholangiocytává is differenciálódni. Extrahepaticus 

biliaris obstrukció, vagy állatkísérletek esetén patkány epeút lekötés esetén cholangiocyta 
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irányba differenciálódnak. Primer biliaris cirrhosis, krónikus aktív hepatitis és szubmasszív 

necrosis esetén cholangiocyta és hepatocyta jellegzetességeket is viselı sejtek proliferálódnak 

(Roskams és mtsai, 1998; Sell, 1998). Bizonyos feltételek mellett azonban lehetséges az 

ovális sejtek intestinalis epitheliummá vagy hormontermelı pancreas sejtté differenciálódása 

is (Alison és mtsai, 1996; Yang és mtsai, 2002). 

 Az ovális sejtek egyaránt expresszálnak biliaris, hepatocyta és haematopoietikus 

markereket. Identifikálásuk során használt markerek a GGT, CK7, CK19, AFP, albumin, OV-

6, OV-1, CD34, c-kit, Thy-1, stb. (Petersen, 2001). A Thy-1 haematopoietikus marker szerepe 

vitatott, egy újabb vizsgálat szerint expressziója májregeneráció során inkább a 

myofibroblastokhoz köthetı (Dezso és mtsai, 2007). 

 

2.5.4. A hepaticus progenitor sejtek és a hepatocarcinogenesis 

 A hepatocarcinogenesis többlépcsıs folyamat, mely a genetikai alterációk 

akkumulációjához vezetve aberráns növekedést okoz, ami hepatocellularis carcinomához 

vezet. A hepatocelluláris carcinoma legkisebb, felismerhetı premalignus léziói a 

mikroszkópikus kissejtes dysplasticus focusok, melyek további mutációkkal és klonális 

expanzióval esetlegesen HCC-vá alakulhatnak (Libbrecht és mtsai, 2005). Vizsgálatok 

igazolják, hogy a májdaganatok monoclonalisak, egy sejtbıl származnak (Alison és Lovell, 

2005). 

A krónikus gyulladásos folyamat és cirrhosis keretein belül, májsejt károsodás és 

regeneráció mellett, a hepaticus progenitor sejtek (HPC) aktiválódnak. Elképzelhetı, hogy a 

HCC-k származása az esetek többségében a HPC-bıl vezethetı le, nem pedig a már 

bizonyítottan kiindulási forrást képezı érett, polyploid hepatocytákból (Bralet és mtsai, 2002). 

A progenitor sejtek hepatocarcinogenesisben feltételezett szerepét igazolja az a tény is, hogy 

hepatitis B vírussal fertızıdhetnek (Hsia és mtsai, 1994).  

 A különbözı carcinogén anyagok gyulladás és intenzív regeneráció kiváltásával a 

DNS közvetett károsodását és javító mechanizmusainak hibáját idézik elı. A gyulladásos 

infiltrátum sejtjei citokinek (TNF-alfa) és oxigén gyökök segítségével oxidatív sejtkárosodást 

(iNOS), sejtnövekedést (COX-2), apoptosis gátlást (Bcl-XL és IAP) okoz, HCC-hoz vezetve. 

Mivel krónikus hepatitisben a HPC lokalizációja és aktivációja korrelál a gyulladásos 

infiltrátummal, az oxidatív károsodás nemcsak a hepatocyták, hanem a HPC DNS-t is érinti a 

májban (Libbrecht és mtsai, 2000a). A HPC-ek tehát a krónikus májbetegségekben a 

hepatocarcinogenesis kiváltó populációját képezhetik. 
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A HPC-bıl való származást bizonyítja az a tény, miszerint a dagnatok többségében 

fenotípusosan HPC-re emlékeztetı sejtek is megtalálhatók, melyek AFP, CK7, CK19, OV-6 

és CK14 markereket expresszálnak. Nem ismert, hogy a HPC markerek expressziója az érett 

hepatocyták dedifferenciálódása, vagy a HPC differenciációjának megállása (maturation 

arrest) miatt jelenik meg. Dedifferenciáció esetén a kezdeti precursor léziókból hiányoznának 

a progenitor sejtek (csak a kései precursor léziókban jelennének meg), míg a differenciáció 

megállása esetén már a kezdıdı precursor léziókban is megtalálhatóak lennének a HPC-k. 

Mivel a fent említett legkoraibb premalignus kissejtes dysplasiák több mint felét HPC és 

intermedier hepatocyták alkotják, egyaránt lehetséges a HCC HPC és hepatocyta eredete 

(Libbrecht és mtsai, 2000b). Ezt támasztják alá azok az eredmények is, amelyek a nem 

premalignus léziónak tekintett nagysejtes dysplasiában nem találtak HPC-t. 

Hepatikus progenitor sejtekre hasonlító sejtek (OV-6 expressziót mutató sejtek) 

találhatók hepatoblastomákban. A hepatoblastoma a gyermekkor leggyakoribb májdaganata, 

stem-sejt eredete feltételezhetı a kialakuló epithelialis és mesenchymalis komponens miatt 

(Ruck és Xiao, 2002).  
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3. CÉLKIT ŐZÉSEK 

 

 

3.1. Claudin-4 expresszió vizsgálata CC- és HCC-ban 

 

3.1.1. Claudin-4 expresszió vizsgálata normál humán biliáris hámban 

 Célunk volt a claudin-4 expresszió immunhisztokémiai vizsgálata az epeútrendszer 

különbözı lokalizációiból származó (intrahepatikus, ductus hepaticus, ductus choledochus, 

epehólyag) biliáris epitheliumában, valamint a kapott eredmény alapján az epeútrendszer 

claudin-4 profiljának meghatározása. 

 

3.1.2. Claudin-4 expresszió vizsgálata humán CC és HCC mintákban 

 Célunk volt a claudin-4 immunhisztokémiai vizsgálata (szöveti microarray (TMA) 

készítése és teljes metszet vizsgálat) az epeútrendszer különbözı lokalizációiból származó 

(intrahepatikus, ductus hepaticus, ductus choledochus, epehólyag) cholangiocarcinomákban, 

valamint hepatocelluláris carcinomákban. A minták fokozati beosztásának (grading) 

meghatározását követıen az eltérı fokozatú, azonos típusú daganatok claudin-4 

expressziójának összevetése, a differenciáltsági állapot és a claudin-4 közti összefüggés 

jellemzése. 

 

3.1.3. Claudin-4 lokalizáció vizsgálata immunfluoreszcenciával 

 Célunk volt a claudin-4 fehérje jelenlétének vagy hiányának igazolása 

immunfluoreszcens festéssel és konfokális lézer szkenning mikroszkóp segítségével normál 

máj- és biliaris szövetben, CC és HCC mintákban; a claudin-4 fehérje subcellularis 

lokalizációjának elemzése az említett módszerrel és kettıs-festés immunfluoreszcenciával. 

 

3.1.4. Claudin-4 RNS és fehérje expresszió vizsgálata 

 Célunk volt Western blot módszerrel a claudin-4 fehérjék jelenlétének vizsgálata 

normál májszövetben, CC és HCC mintákban, valamint a használt ellenanyag 

monospecificitásának igazolása; real-time RT-PCR módszerrel a minták claudin-4 mRNS 

expressziójának meghatározása, a vizsgált csoportok összehasonlítása; a fehérje és mRNS 

expresszió összefüggésének analizálása. 
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3.2. CK7, CK19, CK20 és HSA vizsgálata CC és HCC mintákban 

 

 Célunk volt a CK7, CK19, CK20 és HSA immunhisztokémiai vizsgálata (TMA és 

teljes metszet) az epeútrendszer különbözı lokalizációiból származó (intrahepatikus, ductus 

hepaticus, ductus choledochus, epehólyag) cholangiocarcinomákban, valamint 

hepatocelluláris carcinomákban; cholangiocarcinomák esetén az intra- és extrahepatikus 

tumorok közti eltérések jellemzése; az irodalomban fellelhetı korábbi adatok és 

eredményeink összevetése.  

 

3.3. Claudin-1, -2, -3, -4 és -7 expresszió vizsgálata májregenerációban 

 

3.3.1. Claudinok vizsgálata normál patkánymájban 

 Célunk volt a claudin-1, -2, -3, -4 és -7 fehérje immunfluoreszcens vizsgálata normál 

patkánymájban. A hepatocyták, kisebb és nagyobb epeutak claudin mintázatának jellemzése, 

a fehérje subcelluláris lokalizációjának meghatározása. 

 

3.3.2. Claudin vizsgálata az ovális sejteken 

 Célunk volt a claudin-1, -2, -3, -4 és -7 fehérje immunfluoreszcens vizsgálata 2-

AAF/PH modellben kiváltott maximális ovális sejt proliferáció során. A hepatocyták, 

cholangiocyták claudin mintázatának jellemzése, a fehérje subcelluláris lokalizációjának 

meghatározása. Az ovális sejtek identifikálása ismert ovális sejt markerek (OV-6, CK7) 

segítségével.  
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

 

4.1. Cholangiocarcinomák és hepatocellularis carcinomák beteganyaga 

 

53 sebészileg eltávolított epeúti tumort és 50 sebészileg eltávolított HCC-t győjtöttünk 

össze a Semmelweis Egyetem II.sz. Patológiai Intézetében immunhisztokémiai és molekuláris 

biológiai analízisre (TUKEB #2/2004). Az epeúti tumorok 4 különbözı lokalizációból 

származtak; epehólyagból (n=23), ductus choledochusból (n=13), ductus hepaticusból (n=10) 

és az intrahepatikus epeutakból (n=7). A sebészi beavatkozást (Semmelweis Egyetem I. sz. 

Sebészeti Klinika) megelızıen a betegek nem részesültek kemoterápiás vagy radioterápiás 

kezelésben. A vizsgált esetek egy részében (8 epeúti tumor, 8 HCC) a mintákat a sebészi 

kimetszéstıl számított 10 percen belül tapasztalt májpatológus segítségével átvizsgáltuk, majd 

folyékony nitrogénes fagyasztást alkalmaztunk. A fagyasztott mintákat –80°C-on tároltuk. A 

többi esetben a mintákat 10%-os pufferolt formalinban való fixálás után paraffinba ágyaztuk. 

Minden esetrıl fotodokumentáció készült. Negatív kontrollként ép humán máj- és 

extrahepatikus epeúti szövetet használtunk, melyek 10-10 olyan személybıl származtak, 

akikbıl a szöveteket a vizsgálat szempontjából indifferens ok miatt távolították el, illetve 

balesetben hunytak el és a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében került sor 

post mortem vizsgálatra. Ezen mintákat szintén a fentebb leírt módon dolgoztuk fel.  

Az 53 epeúti tumorból 37 jól vagy közepesen differenciált, 16 pedig rosszul 

differenciált volt. A HCC-s minták esetében 8 jól, 19 közepesen és 23 rosszul differenciált 

daganatot észleltünk 

 

4.2. Patkánymodell 

 

A modell kialakítását a Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató 

Intézetében végeztük Dr. Nagy Péter és Dr. Paku Sándor vezetése alatt. 

Fischer F-344 hím patkányokat (160-180g) használtunk a vizsgálat során. A 

patkányokat standard körülmények között tartottuk, szabadon fogyaszthattak táplálékot és 

folyadékot. Az ovális sejteket a Higgins által leírt 2-AAF/PH modell segítségével indukáltuk 

(Higgins, 1931). 2 mg/mL AAF-t szuszpendáltunk 1% dimethilcellulózban, majd 6 egymást 

követı napon keresztül naponta adagoltuk a patkányoknak 5 mg/kg dózisban. A hetedik 

napon dietil-éterrel történı altatásban standard kétharmados PH-t végeztünk, majd még 6 
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napig tovább folytattuk naponta az AAF adását hasonló dózisban. A patkányokat a PH utáni 

különbözı idıpontokban öltük le az ovális sejtproliferáció csúcspontjának meghatározása 

végett. Az AAF-el kezelt patkánymájakat 2 részre osztottuk: egy részt 10% pufferolt 

formalinba fixálás után (PBS, pH 7), sorozatos etanolos és xilolos dehidrálás után paraffinba 

ágyaztunk szövettani és immunhisztokémiai vizsgálatra, a másik részt folyékony nitrogénes 

fagyasztás után –80°C-ra helyeztük. 

 

4.3. Szöveti microarray (TMA) 

 

 A paraffinba ágyazott CC, HCC, ép humán máj- és epeút mintákból 3-4 µm-es 

metszeteket készítettünk, melyeket hematoxilin-eosinnal festettünk meg. A metszetek gondos 

átvizsgálása után kijelöltük a blokkok azon területeit, amelyek a vizsgált szövettani csoportra 

legjellemzıbb képet mutatták. Elıre elkészítettük a recipiens paraffin blokkokat, melyek 24 

üreget tartalmaztak, 4x6-os eloszlásban. Szöveti microarray készítı eszköz segítségével 

(Tissue Micro-Array Builder, Histopathology, Pécs, Magyarország) minden esetben a donor 

blokk kijelölt területébıl minimum 2 db 2mm átmérıjő szövethengert vágtunk ki, és 

helyeztünk a recipiens paraffin blokkba. Miután minden üregbe szövethengert helyeztünk, a 

recipiens paraffin blokkot 30 percig 37°C-on tároltuk, hogy megerısítsük az adhéziót a 

szövethengerek és a blokk között. Ezután 3-4 um vastag metszeteket készítettünk, melyeken a 

különbözı pathológiai elváltozásokat HE festéssel azonosítottuk. A késıbbiek során az így 

készült blokkok felhasználása megegyezett az egy mintát tartalmazó blokkokéval.  

 

4.4. Immunhisztokémia 

 

 A paraffinba ágyazott mintákból (teljes blokkok és TMA egyaránt) 3-4 µm-es 

metszeteket készítettünk, majd kétszer tíz perces xilolos és kétszer öt perces etanolos 

áztatással deparaffináltuk ıket. A deparaffinált sorozatmetszetek egy részén hematoxilin-

eosinos rutinfestést végeztünk. A többi metszetet desztillált vízzel történı mosás után 3%-os 

H2O2-ba helyeztük húsz percre. 

 Claudin-1 és -3 esetében PBS pufferes mosás után antigén feltárást 40 perces 

mikrózással DAKO antigén feltáró puffer (Target Retrieval Solution, DAKO, Glostrup, 

Dánia, pH 6), míg claudin-2, -4, és -7 esetében 20 perces mikrózás után Vector antigén feltáró 

puffer (Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA) segítségével végeztünk. PBS-sel történı 

mosás után BSA-t cseppentettünk a metszetekre és húsz percig inkubáltuk. Primer antitestként 
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anti-CLDN1 (nyúl poliklonális, cat# 51-9000; Zymed Inc, San Francisco, CA, USA), anti-

CLDN2 (egér monoklonális, cat# 18-7363; Zymed Inc), anti-CLDN3 (nyúl poliklonális, cat# 

34-1700; Zymed Inc), anti-CLDN4 (egér monoklonális, cat# 32-9400; Zymed Inc) és anti-

CLDN7 (nyúl poliklonális, cat# 34-9100; Zymed Inc) került alkalmazásra 1:100 hígításban 

egy éjszakán át. Standard streptavidin-biotin-peroxidázzal történı detektálás után 

kromogénként aminoetil karbazolt vagy diaminobenzidint használtunk. Magfestésként Mayer 

hematoxilint használtunk. A kontroll metszeteknél az elsıdleges antitesttel való inkubálást 

elhagytuk. 

 A többi elsıdleges antitestet, úgymint anti-CK7 (hígítás 1:300, egér monoklonális, 

cat# M7018; DAKO), anti-CK19 (hígítás 1:100, egér monoklonális, cat#M0888; DAKO), 

anti-CK20 (hígítás 1:600, egér monoklonális, cat# M7019; DAKO) és anti-HSA (hígítás 1:50, 

egér monoklonális, cat# NCL-HSA; Novocastra Lab., Newcastle-upon-Tyne, UK) 30 percig 

használtuk 42°C-on. Ezeknél az antitesteknél a festést immunfestı-automatával végeztük a 

gyártó dokumentált protokollja szerint (Ventana ES, Ventana Medical Systems, Tucson, AZ, 

USA). A reagensek és a másodlagos antitestek is a Ventana-tól származtak (iView DAB 

Detection Kit, Ventana). 

A reakciókat Olympus BX51 multidiszkussziós mikroszkóppal elemeztük. Minden 

esetben 10 random módon kiválasztott területet analizáltunk nagy nagyítású objektív (60x) 

segítségével 100 sejtet megszámolva minden területen. Az elemzett területekrıl a 

mikroszkóphoz rögzített kamera felhasználásával fotodokumentáció készült.  

Az immunreakciók értékelésekor a CC, HCC, normál májszövet és epeúti epithelium 

mintáit negatívként értékeltük, ha a sejtek kevesebb, mint 5%-a mutatott reakciót. A reakciót 

fokálisnak aposztrofáltuk, ha a sejtek kevesebb, mint 25%-a volt pozitív. Reakcióintenzitást 

csak a claudin expressziót mutató sejteken vizsgáltunk, viszonyítási alapként hasonló módon, 

megegyezı immunhisztokémiai reakcióval kezelt normál vastagbél mucosát választva. A 

sejtek, melyek erısebb vagy egyforma intenzitású membrán festıdést mutattak, mint amilyet 

a vastagbélben láttunk, „erısen pozitívként“ lettek értékelve. Kisebb fokú intenzitás esetén 

„gyengén pozitív“ meghatározást adtunk. 

 

4.5. Konfokális mikroszkópia 

 

A patkánymodellbıl származó, folyékony nitrogénes fagyasztás után –80°C-on tárolt 

mintákból 15 um-es metszeteket készítettünk, melyeket mesztést követıen 10 percig 

metanolban fixáltunk –20°C-on. Fixálás után 3x5 percen át a metszeteken PBS mosást 
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alkalmaztunk. A már említett claudin antitesteken kívül anti-CK7 (egér monoklonális, cat# 

M7018; DAKO), anti-OV6 (egér monoklonális, cat# MAB2020; R&D Systems Inc, 

Minneapolis, MN, USA), anti-laminin (egér monoklonális, cat# NCL-LAMININ; Novocastra 

Laboratories Ltd) és anti-laminin (nyúl poliklonális, cat# Z0097; DAKO) elsıdleges 

antitesteket használtunk 1:100 hígításban egy éjszakán át. PBS-ben való mosás után a 

másodlagos fluoreszcens antitesteket -  fluoreszcein-izotiocianát-konjugált anti-egér IgG 

(hígítás 1:100, cat# F5262; Sigma, St Louis, MO, USA), tetrametilrhodamin B izotiocianát-

konjugált anti-nyúl IgG (hígítás 1:20, cat# R0156; DAKO), illetve anti-egér IgG Alexafluor 

488 (hígítás 1:100; Molecular Probes, Oregon, USA) és anti-nyúl IgG Alexafluor 488 (hígítás 

1:100; Molecular Probes) - 30 percig alkalmaztuk. Mosás után a metszetek egy részét DAPI-t 

tartalmazó fluroreszcens fedıanyaggal (Vectashield Mounting Medium, Vector Laboratories), 

egy részét pedig magfestést nem tartalmazó fluoreszcens fedıanyaggal (Fluorescent Mounting 

Medium, DAKO) fedtük. A metszetek elemzését megfelelı beállításokat alkalmazva 

konfokális lézer-szkenning mikroszkóppal (Bio-Rad MRC-1024 system, Bio-Rad 

Laboratories, Richmond, CA, USA) végeztük. Fotodokumentációt a Laser Sharp és Confocal 

Assistant szoftverek segítségével készítettünk. 

 

4.6. Western blot 

 

 A claudin-4 fehérje mennyiségi változását Western blot segítségével határoztuk meg. 

Humán epeúti tumorokból, HCC-bıl valamint normál májból fehérjét izoláltunk a következı 

összetételő lízis puffert használva: 100mM NaCl, 1% NP-40, 2mM EDTA, 50mM TRIS, 20 

mg/ml aprotinin, 20 mg/ml leupeptin, 1mM PMSF, pH 7.5. A mintákat ezután 2x Laemmli 

mintapufferrel kevertük, 10 percen át forraltuk majd 13000 rpm-en centrifugáltuk 15 percen 

át. A felülúszót tiszta Eppendorf csövekbe helyeztük, majd a fehérjeoldatok koncentrációját 

Bradford szerint határoztuk meg NanoDrop 1000 spektrofotométerrel. 

A fehérjekoncentrációk alapján a mintákból egyenlı mennyiségeket (10-20 µg) 

vittünk fel a gélre. Az elıkészített gélre molekulasúly markert (161-0305, Bio-Rad 

Laboratories), 3-3 tumort és normál szövetbıl izolált fehérjemintákat vittünk fel. Az 

elıkészített gél 4%-os koncentráló és 8%-os futtató gélbıl állt. A futtatást 150 V feszültségen 

kb. 35 percig végeztük BIO-RAD PowerPac készülékkel (Bio-Rad Laboratories). Futtató 

pufferként 10 x-es BIO-RAD Tris/Glicin/SDS puffert (161-0732) használtunk tízszeresére 

hígítva. Minden esetben egy mintasorozatból két gélt futtattunk, az egyik gélt a fehérjék 

futását és szeparálódását ellenırizve Coomassie-kék (Bio-Rad Laboratories) fehérje markerrel 
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festettük 30 percig, majd 5% metanolt és 7,5% ecetsavat tartalmazó oldattal differenciáltuk. A 

másik gélt a továbbiakban blottoláshoz használtuk. 

 A gélben lévı fehérjéket elektroforetikusan átvittük nitrocellulóz membránra (PVDF). 

A blottolást blottoló pufferben 20V feszültséggel egész éjszakán át 4°C-on végeztük. A 

blottolás után a membránt desztillált vízzel leöblítettük, majd Ponceau festéssel ellenıriztük a 

fehérjék transzferjét. A festék membránból történı eltávolításához NaOH-t használtunk, majd 

PBS-el mostunk.  

 Ezt köveıen az endogén peroxidázok gátlása érdekében a membránt 20 percig 3%-os 

H2O2 oldatban inkubáltuk. Az aspecifikus kötıdés megakadályozása érdekében nem zsíros 

tejporból készült 5%-os oldatban a membránt 2 órán át 37°C-on folyamatos hintamozgásban 

tartottuk.  

 Az elsıdleges antitestet (anti-claudin-4, hígítás 1:200) éjszakára tettük a membránra 

(4°C -on). PBS-Tweennel történı alapos mosás után a membránt biotinilált másodlagos 

antitesttel 1 órán át szobahın inkubáltuk, kecske anti-egér IgG (hígítás 1:2000, cat# E0433; 

DAKO) segítségével. A reakció kimutatása mosás után Vectastain ABC Kit (Vector 

Laboratories) és ECL-Plus kemilumineszcens detektáló kit (Amersham Biosciences, 

Piscataway, NJ, USA) felhasználásával történt. 

 

4.7. Real Time RT-PCR 

 

4.7.1. RNS izolálás 

 Formalin fixált, paraffinba ágyazott 7 epeúti tumorból, 10 HCC-bıl és 4 normál máj 

blokkjaiból 2-8 darab 5 um vastag metszetet vágtunk le. Ezen blokkok kiválogatása során 

ügyeltünk arra, hogy a nekrotikus és bevérzett területeket elkerüljük. Az RNS-t High Pure 

RNA Paraffin Kit (Roche, Indianapolis, IN, USA) segítségével izoláltuk, a gyártó által 

megadott útmutató szerint. Az optikai denzitás (O.D.) és az RNS koncentráció meghatározása 

után a tisztított RNS-t -80°C-on tároltuk. Az RNS-ek integritását 1%-os agaróz gélen történı 

futtatással ellenıriztük. 

  

4.7.2. Reverz transzkripció (RT) 

500 ng-nyi mennyiségő totál RNS felhasználásával reverz transzkriptáz reakcióval 

cDNS-t állítottunk elı 10 perc 25°C, 50 perc 42°C és 5 perc 95°C-os hımérsékleti 

paraméterekkel, random hexamert (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) és Mmulv 

reverz transzkriptázt (Applied Biosystems) alkalmazva. 
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4.7.3. Polimeráz láncreakció (PCR) 

A kísérletek megkezdése elıtt a rendelkezésre álló szekvenciák alapján Primer 

Expressz szoftver (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) segítségével megterveztük a 

lehetıségek szerinti legideálisabb primereket a kísérletek elvégzéséhez. A tervezésnél 

figyelembe vettük, hogy bizonyos fehérjéknek több transzkripciós variánsa is létezik; ezeknél 

olyan primereket használunk, amely valamennyi transzkripciós variáns expressziójának 

kimutatására alkalmas. A tervezés eredményei a következı primerek: 

- claudin-4 (GI:14790131), forward 5’- GGCTGCTTTGCTGCAACTGTC-3’ (741-

761), reverz 5’- GAGCCGTGGCACCTTACACG-3’ (829-848);  

- beta-catenin (GI:15928802), forward 5’-CCTGGCACCCAGCACAAT-3’ (1031–

1048), reverz 5’-GGGCCGGACTCGTCATAC-3’ (1157–1174). 

A SYBR Green (Bio-Rad) alapú real-time RT-PCR-hez 25 um elegybe a korábban 

elıállított cDNS-bıl 2 µl-t, valamint 300 nm/l koncentrációban primereket adtunk. A reakciót 

ABI PRISM 7000 Sequence Detection System (Applied Byosystems) készülekkel végeztük a 

következı paramétereket alkalmazva: kezdeti denaturálás (95°C 2 perc), denaturálás (95°C 

20s), primer kötıdés (60°C 30s) és szintézis (72°C 1 perc), ciklusszám 40.  

 A kapott adatokat egy PCR eredmények relatív kvantifikálására szolgáló számítógépes 

program segítségével értékeltük ki (Pfaffl és mtsai, 2002). A vizsgálatokhoz kontrollgénként 

β-aktint használtunk.  

 

4.7.4. Agaróz gélelektroforézis 

 A reakciók során kapott PCR termékeket 2%-os agaróz gélben futtattuk meg. A 

gélkészítésnél 1 g agarózhoz (15510-019, Gibco, Grand Island, NY, USA) 50 ml 1x-es TBE 

puffert adtunk, majd megforraltuk és 2,5 µl etídium-bromidot (161 0433, Bio-Rad) adtunk 

hozzá. Gélöntı formába öntöttük, szilárdulás után pedig 1x-es TBE pufferrel feltöltött 

futtatókádba tettük és a létrehozott zsebekbe bemértünk 12 µl elıre elıkészített mintát. Az 

elıkészítés úgy történt, hogy 10 µl mintához 2 µl puffert adtunk (69180, Novagen, Madison, 

WI, USA). A minták mellet felvittünk a gélre 5 µl DNS létrát (70539, Novagen). A futtatás 

100V-on 40 mA áramerısség mellett 20-30 percig történt. 
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5. EREDMÉNYEK 

 

5.1. Claudin-4 expresszió vizsgálata CC- és HCC-ban 

 

5.1.1. Claudin-4 expresszió normál májszövetben, CC-ben és HCC-ben 

 Immunhisztokémiával az ép biliáris hám gyenge claudin-4 expresszióját észleltük. 

Membrán festıdést mutatott az extrahepatikus epeutak és a nagyobb intrahepatikus epeutak 

epitheliuma (6A.ábra), míg az interacinaris portalis epe ductulusoknál ez a membrán festıdés 

alig láthatóan, de szintén jelen volt (6B.ábra, jelölve). A vizsgált normál humán májszövet 

hepatocytái anti-claudin-4-el nem mutattak reakciót (6B.ábra, 7D.ábra). 

 

 

 

6.ábra: (A) A nagy extrahepaticus epeutak normális biliaris epitheliumának claudin-4 

membánexpressziója. (B) Claudin-4 expresszió normál májszövetben. Alacsony claudin-4 

expresszió a kis epeductulusokban (jelölés). (C) Kifejezett claudin-4 membrán pozitivitás 

ductus choledochus carcinomán. (D) Hepatocellularis carcinoma nem mutat claudin-4 

expressziót. Nagyítás 150x. Kiskép nagyítás: 400x. 
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Az általunk vizsgált 53 CC mind típusos reakciót adott anti-claudin-4-el, mely a 

tumorsejtek 100%-ban erıs membránpozitivitásként mutatkozott meg (6C.ábra)(4.táblázat). 

Az epeútrendszer különbözı lokalizációiból (intrahepatikus, extrahepatikus, epehólyag) 

származó daganatok sejtjei közt a claudin-4 expressziót illetıen nem volt eltérés, egyformán 

expresszálták a fehérjét (7.ábra).  

 

 

 

7.ábra: Szöveti microarray claudin-4 immunhisztokémia. (A) A szöveti microarray lokalizáció 

alapján összeválogatott mintáinak sematikus vázlata. (1) normál máj, (2) hepatocelluláris 

carcinoma, (3) epehólyag daganat, (4) ductus choledochus daganat, (5) ductus hepaticus 

daganat, (6) intrahepaticus (peripheralis) cholangiocarcinoma. (B) Epehólyag daganat. (C) 

Ductus choledochus daganat. (D) Hepatocellularis carcinoma. (E) Normál máj. Nagyítás 

28x. 
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A különbözı szövettani fokozatú daganatok között sem találtunk expresszióbeli 

különbséget, a jól- és rosszul-differenciált daganatok tumorsejtjei egyaránt erıs 

membránfestıdést mutattak anti-claudin-4-el (8.ábra). Ezzel szemben a HCC minták egy 

esetben sem adtak pozitív immunreakciót, nem expresszálták a claudin-4 fehérjét. 

 

 

 

8.ábra: Claudin-4 erıs membránexpresszió jól differenciált (A) és rosszul differenciált (B) 

epeúti daganatban. Nagyítás 400x. Kiskép nagyítás: 150x. 

 

 

 

4.táblázat: A cholangiocarcinomák és hepatocelluláris carcinomák immunhisztokémiai 

eredményei. (n, minták száma; a, fokális pozitivitás; CLDN4, claudin-4; CK-citokeratin; HSA, 

hepatocyta specifikus antigén). 

 

  n CLDN4 CK 7 CK 19 CK 20 HSA 

Cholangiocarcinoma       
     Epehólyag 23 100% (23/23) 96% (22/23) 87% (20/23) 30% (7/23) 9% (2/23)a 

     Ductus choledochus 13 100% (13/13) 100% (13/13) 85% (11/13) 31% (4/13) 15% (2/13)a 

     Ductus hepaticus 10 100% (10/10) 90% (9/10) 80% (8/10) 30% (3/10) 0% (0/10) 

     Intrahepatikus ductus 7 100% (7/7) 71% (5/7) 71% (5/7) 0% (0/7) 0% (0/7) 

       
     Minta összesen 53 100% (53/53) 92% (49/53) 83% (44/53) 26% (14/53) 8% (4/53)a 

       

Hepatocellularis carcinoma 50 0% (0/50) 34% (17/50)a 0% (0/50) 4% (2/50) 86% (43/50) 
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5.1.2. CK, HSA expresszió CC-ben és HCC-ben 

 CK7 expresszió a vizsgált epeúti tumorok 92%-ában (49/53 eset) volt jelen 

(4.táblázat). A daganat lokalizációját illetıen a ductus choledochusból kiinduló daganatok 

100%-a (13/13 eset), az epehólyag tumorok 96%-a (22/23 eset), a ductus hepaticus 

daganatainak 90%-a (9/10 eset) és az intrahepatikus kiindulású daganatok 71%-a (5/7 eset) 

expresszált CK7-et. A HCC-k 34%-ban (17/50 eset) fokális pozitivitást mutattak. A 

metszeteken a daganatot környezı ép területek epeútjai, valamint a kontroll normál szövetek 

epeútjai egyaránt CK7 pozitívak voltak. 

 CK19 expresszió a vizsgált epeúti tumorok 83%-ában (44/53 eset) volt jelen. Az 

epehólyag daganatok 87% (20/23 eset), a ductus choledochus daganatok 85% (11/13 eset), a 

ductus hepaticus daganatok 80% (8/10 eset) és az intrahepatikus tumorok 71%-ban (5/7 eset) 

mutattak CK19 pozitivitást. A vizsgált HCC minták egy esetben sem reagáltak anti-CK19 

antitesttel. Az ép biliáris hámon lokalizációtól függetlenül minden esetben erıs CK19 

festıdés volt látható. 

 CK20 expresszió a vizsgált CC-k 26%-ában (14/53 eset) volt jelen. A ductus 

choledochus daganatok 31% (4/13 eset), az epehólyag tumorok 30% (7/23 eset) és a ductus 

hepaticus daganatok 30%-ban (3/10 eset) adtak pozitív reakciót anti-CK20 antitesttel. Az 

intrahepatikus daganatok közül a vizsgált hét mintában nem találtunk CK20 reakciót. A HCC 

minták 4%-ban (2/50 eset) expresszáltak CK20-at. Expressziója az intrahepatikus CCC-hoz 

hasonlóan hiányzott az ép extra- és intrahepatikus biliáris epitheliumról. 

 HSA expresszió a vizsgált CC-k 8%-ában (4/53 eset) volt jelen. A ductus choledochus 

daganatok 15% (2/13 eset) és az epehólyag tumorok 9%-a (2/23 eset) is fokális pozitivitást 

mutatott. A ductus hepaticus és az intrahepatikus daganatok nem adtak pozitív reakciót. A 

HCC-k 86%-ban (43/50 eset) expresszáltak HSA-t. 

 Az epeúti tumorokban detektált immunreakció szenzitivitása és specificitása a 

következıképpen alakult: claudin-4 100% és 100%; CK7 92% és 66%, CK19 83% és 100%, 

CK20 26% és 96% és HSA 8% és 14%. 

 

5.1.3. Claudin-4  localizációjának vizsgálata kettıs immunfluoreszcenciával 

 A fehérje pontos subcellularis lokalizációjának meghatározása végett kettıs 

immunfluoreszcencia vizsgálatot végeztünk. Claudin-4 (zöld) mellett a laminint (piros), a 

lamina basalis alkotó fehérjéjét jelöltük meg, majd confocalis lézer szkenning mikroszkóppal 

detektáltunk. Claudin-4 erıs pozitivitást mutatott a vizsgált epeúti tumorsejtek membránján, a 

sejteket körkörösen átfogva, folyamatos jelenlétet igazolva (9.ábra). A fehérje csak a 
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sejtmembránra lokalizálódott, a citoplazmában immunreakciót nem találtunk. A különbözı 

differenciációt mutató epeúti tumorokra jellemzı laminin megjelenés (jól differenciáltakban 

folyamatos, a rosszul differenciált tumorokban többnyire töredezett vagy hiányzó) segítette az 

elemzést, azonban az immunhisztokémiai eredményekhez hasonlóan, a claudin-4 

lokalizációja a differenciáltsági állapottól függetlenül,  a vizsgált daganatokban megegyezett.  

 A HCC-ban hasonló módon elvégzett kettıs immunfluoreszcencia vizsgálattal 

claudin-4 jelenlét nem volt kimutatható. 

 

 

9.ábra: Kettıs immunfluoreszcencia vizsgálat fagyasztott metszeteken anti-claudin-4 (zöld) és 

anti-laminin (piros) antitestekkel, konfokális mikroszóppal detektálva. (A) Alacsony fokozatú 

(Grade 1) biliaris carcinoma glandularis struktúrája. A daganatsejteken erıs claudin-4 

expresszió látható. A laminin igazolja a glanduláris szerkezetet. (B) A magas fokozatú (Grade 

3) daganatokra jellemzı solid megjelenés. Az alacsony fokozatú daganattal megegyezı 

intenzitású claudin-4 pozitivitás. Nagyítás (a) 280x, (b) 400x.  

 

5.1.4. Claudin-4 expresszió vizsgálata Western blot analízissel 

 A Western-blot technikát a CC-ban immunhisztokémiai vizsgálattal igazolt fokozott 

claudin-4 expresszió megerısítésére, az eredmények analizálására használtuk. Az epeúti 

tumorokban erıs immunreaktív jelet találtunk a claudin-4 Mr 22000-nak megfelelıen. 

Hasonló jel a normál májszövetben  és hepatocellularis carcinomákban nem volt kimutatható 

(10.ábra). 

 

5.1.5. Claudin-4 mRNS expresszió vizsgálata 

 A real-time RT-PCR (beta-actin referencia gén) által vizsgált relatív mRNS 

expressziós szint igazolta, hogy az epeúti tumorokban a claudin-4 mennyisége szignifikánsan 
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nagyobb, mint a hepatocellularis carcinomákban (48x különbség, p<0,001) (11.ábra). Az 

epeúti tumorokból származó mintákat a normál májszövet mintáival összehasonlítva a 

claudin-4 mRNS expresszió szintén szignifikánsan nagyobb mennyiségő (95x különbség, 

p<0,001) volt. A hepatocellularis carcinomák és a normál májszövetbıl származó minták 

között jelentıs mRNS expresszióbeli eltérés nem található. 

 

 

 

10. ábra: A Western blot vizsgálat reprezentatív eredménye. A claudin-4 pozitivitás csak az 

epeúti tumorokból származó mintákban figyelhetı meg (jelölés, 2, 5 és 7 oszlop). A 

molekulasúly marker (kDa) jelölve. Az 1 és 4-es oszlopban hepatocellularis carcinomából 

származó minta; a 3, 6 és 8-as oszlopban normál májból származó minta található. NK- 

cholangiocarcinomából származó minta mint negatív kontroll (elsıdleges antitest nélkül). 

 

 

11.ábra: Cholangiocarcinoma (CC), hepatocellularis carcinoma (HCC) és normál májszövet 

(NM) minták közti real-time RT-PCR reakcióval vizsgált claudin-4 mRNS expressziós 

többszörös különbség. A claudin-4 expresszió szignifikánsan magasabb volt 

cholangiocarcinomákban, mint hepatocelluláris carcinomákban és normál májszövetben. 
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5.2. Claudin-1, -2, -3, -4 és -7 expresszió vizsgálata májregenerációban 

 

5.2.1. Hisztopatológia 

 A kontroll patkányokból származó máj (normál máj) szabályos szövettani struktúrát 

mutatott, hexagonális acinusokkal. Az 2-AAF/PH modellbıl származó májban az ovális 

sejtek a jellegzetes morfológiájuk alapján voltak felismerhetıek: ovoid nucleus, csekély 

basofil citoplazma és a hepatocytákhoz viszonyított kis méret. Az ovális sejtek a PH utáni 5. 

napon jelentek meg elıször, számuk ezután a napok múlásával progresszíven növekedett. Az 

2-AAF/PH protokollal masszív ovális sejtproliferációt a 9. napon észleltünk, amikor 

individuálisan vagy a periportális régióból sugárszerően helyezkedve el, számos ductuláris 

struktúrát képeztek, nehezen megítélhetı lumennel. A vizsgálatokat az ovális sejt proliferáció 

csúcspontján, a PH utáni 12. nap májmintáin végeztük. 

 

5.2.2. Claudin-1, -2, -3, -4 és -7 expresszió normál patkány májban 

 A claudinok jelenlétének vizsgálatakor elıször a kontroll patkány májakat vizsgáltuk 

konfokális mikroszkóppal. A CLDN1 expresszió egyaránt kimutatható volt hepatocytákon és 

cholangiocytákon (12A.ábra). Mindkét sejttípuson a pozitivitás a sejtmembránra 

lokalizálódott, jelentıs intenzitásbeli különbség nélkül. CLDN2 esetén a hepatocyták eltérı 

erısségő pozitivitást mutattak (12B.ábra). A fehérje expressziója a periportális hepatocytáktól 

a pericentrális hepatocyták felé fokozatosan erısödött, ezáltal egyfajta zonális elrendezıdést 

létrehozva a májban. A vizsgált intrahepatikus epeutak többségében nem találtunk CLDN2 

pozitivitást, azonban némely nagyobb epeút néhány sejtje részleges, nem teljes membránra 

lokalizálódó CLDN2 jelenlétet mutatott (12F.ábra). CLDN3, a CLDN1-hez hasonlóan 

egyaránt jelen volt hepatocytákon és cholangiocytákon, azonban expressziója jóval erısebb 

volt az epeutak sejtjein (12C.ábra). CLDN4 expressziót a vizsgált hepatocyták egyikében sem 

találtunk. A cholangiocyták, az epeutak méretétıl függetlenül erıs, jól definiálható 

membránpozitivitást mutattak (12D.ábra). A CLDN7 esetében igen erıs expresszió volt 

látható a cholangiocytákon, míg a hepatocyták alig expresszálták a fehérjét (12E., 12F.ábra). 

 

5.2.3. Claudin-1, -2, -3, -4 és -7 expresszió az 2-AAF/PH modellben 

 A vizsgált claudinok kettıs immunfluoreszcencia festése az ismert ovális sejt 

markerekkel (CK7, OV-6) igazolta az ovális sejtek jelenlétét, és a claudin pozitív sejtek és az 

ovális sejtek megegyezését (13A., 13B., 13C.ábra). Emellett a claudinok és a laminin kettıs 

immunfluoreszcencia vizsgálata bizonyította és segítette az ovális sejtek helyes felismerését, 
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12.ábra: A claudinok expressziója normál patkánymájban (a nyilak az epeutakat jelölik). 
(A) claudin-1. (B) claudin-2. (C) claudin-3. (D) claudin-4. (E) claudin-7. (F) claudin-7 
(piros) és claudin-2 (zöld) kettıs immunfluoreszcencia. Nagyítás 150x. Kiskép nagyítás 
400x. 
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13.ábra: Claudin-7 (zöld) és az ismert ovális sejt markerek (piros), valamint laminin 
(piros) kettıs immunfluoreszcens jelölése2-AAF/PH patkánymodell PH utáni 12. napján. 
(A) claudin-7 és OV-6. (B) claudin-7 és OV-6. (C) claudin-7 és CK7. (D) claudin-7 és 
laminin. Nagyítás: (A) 150x. (B) 250x. (C) 400x. (D) 400x. 
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14.ábra: Claudinok expressziója 2-AAF/PH patkánymodell PH utáni 12. napján 
proliferálódó ovális sejteken. (A) 2-AAF/PH modellel elıidézett ovális sejtproliferáció HE 
festéssel. (B) claudin-1. (C) claudin-2. (D) claudin-3. (E) claudin-4. (F) claudin-7. 
Nagyítás 150x. Kiskép nagyítás 400x. 
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ismerve azt, hogy az ovális sejtek folyamatos bazálmembránnal határolt ductuláris 

struktúrákat alakítanak ki, mely lamininnal jól ábrázolható (13D.ábra). 

 A CLDN1 expresszió igen kifejezett volt a PH utáni 12. nap mintáiból származó 

nagyszámú ovális sejten. A fehérje a sejtmembránra lokalizálódott, folyamatos, homogén 

intenzitású pozitivitást mutatva. A CLDN1 reaktivitás, a kontroll májhoz hasonlóan, 

megfigyelhetı volt a hepatocytákon és a cholangiocytákon egyaránt, azonban az ovális 

sejtekhez viszonyítva az expresszió mértéke alacsonyabb volt (14B.ábra). 

 CLDN2 esetén is számos ovális sejt ábrázolódott, jól meghatározható 

membránpozitivitást mutatva. A cholangiocyták többsége nem expresszálta a CLDN2 

fehérjét, azonban az 2-AAF/PH modellben is az ép májhoz hasonlóan, egyes nagyobb epeutak 

néhány sejtje pozitív volt. A hepatocyták megtartották a normál májra jellemzı zonális 

CLDN2 expressziós mintázatot (14C.ábra). 

 CLDN3 expresszió típusos megjelenés mellett, detektálható volt az ovális sejteken,. A 

hepatocyták és cholangiocyták is az ovális sejtekhez viszonyítva gyengébb pozitivitást 

mutatva expresszálták a fehérjét. A normál májtól eltérıen, expresszióbeli eltérés a 

cholangiocyták és a hepatocyták között nem volt (14D.ábra). 

 Erıs CLDN4 expresszió jelentkezett az ovális sejteken, intenzitása megegyezett az ép 

biliaris epithelium sejtjein található CLDN4 expresszióval. Az igen kifejezett ovális sejt és 

cholangiocyta CLDN4 pozitivitás mellett, a hepatocytákon a fehérje nem volt detektálható 

(14E.ábra). 

 A CDLN7 a CLDN4 fehérjéhez hasonlóan, megegyezı intenzitással jelent meg az 

ovális sejteken és cholangiocytákon. Különbség a hepatocyta expressziót tekintve volt, 

CLDN7 esetében igen gyenge, de pozitív expressziót találtunk (14F.ábra). 
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6. MEGBESZÉLÉS 

 

 

6.1. Claudinok expressziója és funkciója humán daganatokban 

 

 A tight junction kapcsolóstruktúrák esszenciális szerepet játszanak a szövetek 

homeosztázisának fenntartásában, biztosítva a paracelluláris úton történı ionmozgást és a 

sejtpolaritást. Mivel ezen struktúrák különbözı szignalizációs fehérjékkel állnak 

kapcsolatban, az említett szerepük mellett joggal feltételezhetı érintettségük a proliferáció és 

differenciació szabályzásában, valamint a carcinogenesisben. A sejtpolaritás elvesztése, majd 

a következményesen fokozódó növekedési faktor influx, auto- és paracrin módon 

stimulálhatja a carcinogén sejteket, egyben a csökkenı barrier funkció hozzájárulhat a szintén 

fokozódó tápanyagszükséglet kielégítéséhez (Mullin, 2004). 

 Ismert, hogy a tight junction fı transzmembrán fehérjéi, a claudinok és az occludin, 

különbözı daganatokban a normál szövetekben talált megjelenésükhoz viszonyítva csökkent 

expressziót mutatnak. Bizonyított a claudin-1 expresszió csökkent jelenléte vastagbél 

carcinomákban (Resnick és mtsai, 2005b), valamint a claudin-1, claudin-4 és claudin-7 

expresszió csökkenése emlıcarcinomákban (Kominsky és mtsai, 2003; Kramer és mtsai, 

2000; Tıkés és mtsai, 2005b). Ezek az eredmények megfelelnek annak a hipotézisnek, 

miszerint a TJ károsodás a carcinogenesis folyamatának része, elısegítve a daganatos sejtek 

közti kohézió elvesztését, invazivitásuk és differenciálatlanságuk fokozódását. 

 A claudinok esetében, a többi TJ alkotóktól eltérıen, megfigyelhetı, hogy amíg egy 

isoformájuk bizonyos daganatban alulexpresszált, addig ugyanaz a fehérje más daganatokban 

fokozott expressziót mutat. Ez a claudinok szövet-specifikusságára utal, ami a sejtek egyedi 

molekuláris szabályzásától függ. Így paradox módon a daganatokban várt csökkent expresszió 

helyett a vizsgált daganatok többsége fokozott claudin expressziót mutatott. Génexpressziós 

vizsgálatok alapján ismert, hogy ovárium carcinomákban a claudin-3 és claudin-4 a 

legmagasabban up-regulált gének közé tartozik (Hough és mtsai, 2000). Emellett fokozott 

claudin fehérje expresszió található számos más daganattípusban (2.táblázat). 

 A claudin-4, a TJ transzmembrán fehérjék egyike, expressziója kimutatható különbözı 

normál szövetekben, mint a gastrointestinalis mucosa (Gonzalez-Mariscal és mtsai, 2003), 

prosztata (Long és mtsai, 2001), cervicalis squamosus epithelium (Sobel és mtsai, 2005a), stb. 

A fehérje pontos élettani funkciója nem ismert, a többi claudinhoz hasonló feladatokat lát el. 

Megkülönböztetését az indokolja, hogy a claudin-3 fehérjével egyaránt a Clostridium 
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perfringens enterotoxinjának receptoraként funkcionálnak. A CPE kötıdése a claudin-4 

expressziót mutató sejtekhez akut dózis-függı citotoxikus választ vált ki, a tumorsejt 

károsodását okozva. A normál szövetekhez viszonyítva szignifikánsan emelkedett claudin-4 

expresszió található pancreas (Tsukahara és mtsai, 2005), nyelıcsı (Gyırffy és mtsai, 2005), 

gyomor (Resnick és mtsai, 2005a), colon (de Oliveira és mtsai, 2005), tüdı (Moldvay és 

mtsai, 2007), prosztata (Long és mtsai, 2001), ovarium (Rangel és mtsai, 2003), cervix (Sobel 

és mtsai, 2005a), uterus (Pan és mtsai, 2007) daganatokban. Ezen daganatok közül néhány 

esetében in vitro illetve in vivo CPE segítségével sikerült a daganatsejteket eliminálni (Michl 

és mtsai, 2001; Santin és mtsai, 2007b; Santin és mtsai, 2005). 

Vizsgálatunkban a claudin-4 fehérje fokozott, igen erıs membránexpresszióját 

igazoltuk fehérje és mRNS szinten a humán epeutak különbözı lokalizációiból származó 

extra- és intrahepatikus cholangiocarcinomáin (közleményünk megjelenését követıen egy 

japán munkacsoport eredményeinkkel megegyezıen magas claudin-4 expressziót igazolt 

intrahepatikus cholangiocarcinomákban (Nishino és mtsai, 2008)). A párhuzamosan, hasonló 

módszerekkel vizsgált hepatocelluláris carcinomákban ezzel szemben nem találtunk claudin-4 

pozitivitást. A normál extra- és intrahepatikus biliaris epithelium gyenge claudin-4 

expressziója mellett a hepatocyták nem expresszálták a fehérjét. A különbözı mintákban 

vizsgálat claudin-4 mRNS szintek megegyeztek a fehérje expressziós eredményekkel. 

 A daganatokban talált expressziós eredmények korrelációt mutattak a normál 

szövetekben észleltekkel. A claudin-4 hiánya az érett hepatocytákon és a hepatocelluláris 

carcinomákban, valamint a claudin-4 fokozott expressziója cholangiocarcinomákban és 

normál biliáris hámban arra utal, hogy a TJ kompozíciója bizonyos formában állandó. Az 

állandóságnak, stabil jelenlétnek a keretét természetesen a máj és a epeutak epitheliumának 

jellemzıi adják, melyet a tumoros proliferáció, legalábbis claudin-4 esetében, nem befolyásol. 

Elképzelhetı az is, hogy a claudin-4 fehérje elvesztése a hepatocyta differenciáció markere 

lenne, hasonlóan a CK7-hez. A kevert hepato-cholangiocelluláris daganatokban is hasonló 

helyzet figyelhetı meg, a két komponens claudin-4 expressziója jelentısen eltér egymástól, a 

szövettani képnek megfelelıen. 

Az általunk vizsgált 53 cholangiocarcinoma minden esetben, lokalizációtól és a 

daganat fokozati beosztásától (grading) függetlenül erıs claudin-4 pozitivitást mutatott. A 

biliaris daganatokban látott claudin-4 relatív stabilitás azonban nem minden daganattípusra és 

claudin fehérjére vonatkoztatható. Egyes claudinokról bizonyított, hogy dedifferenciálódás 

során változik expressziójuk. Colon carcinomában a daganat dedifferenciálódásával 

párhuzamosan csökken a claudin-1 és claudin-4 expresszió (Resnick és mtsai, 2005b; Ueda és 
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mtsai, 2007). Hasonló figyelhetı meg emlı carcinomában a claudin-7 fehérjét illetıen 

(Kominsky és mtsai, 2003). Hepatocellularis carcinomában a claudin-1 expresszió csökkenés 

szoros korrelációt mutat a daganat dedifferenciálódásával, valamint portális inváziójával 

(Higashi és mtsai, 2007). Ezekben az esetekben a csökkenı claudin jelenlét a daganat rossz 

prognózisának potenciális markere lehet. Ellentétes helyzet figyelhetı meg claudin-4 esetén 

gyomor és pancreas carcinomákban, ahol fokozódó expresszió utal a daganat invazivitására és 

rossz prognózisára (Resnick és mtsai, 2005a; Sato és mtsai, 2004). 

Azon daganatoknál, melyeknek praemalignus léziói ismertek, szintén megfigyelhetı a 

claudinok lépcsızetes expresszióváltozása. Míg a normál endometrium alig expresszálja a 

claudin-3 és claudin-4 fehérjét, addig a fehérjék fokozott mértékben vannak jelen atípusos 

hyperplasiában és endometroid carcinomában (Pan és mtsai, 2007). Normál gyomor 

szövethez viszonyítva jelentıs claudin-4 fokozódás figyelhetı meg gyomor carcinomában, de 

a fehérje expressziója már a praemalignus léziókban, intestinalis metaplasiában és epithelialis 

dysplasiában is hasonlóan magas (Cunningham és mtsai, 2006). A claudinok a carcinogenesis 

kezdeti szakaszában való érintettségére utal a változó claudin-1, -4 és -7 expresszió cervicalis 

intraepithelialis neoplasiában és in situ carcinomákban (Sobel és mtsai, 2005b). 

Az intermedier filamentumok, a citokeratinok jellegzetesek az epithelialis sejtekre. A 

citokeratin családnak legkevesebb 20 polipeptidje ismert, melyek különbözı humán 

epithelialis sejtekben és daganataikban azonosíthatók (Moll és mtsai, 1982). A CK7, CK19 és 

CK20 értékes diagnosztikus markerei az epeutaknak és carcinomáiknak. Vizsgálatunkban a 

cholangiocarcinomák többsége CK7 és CK19 pozitív volt, ami megfelelt a korábbi 

közlemények következtetéseinek (Lau és mtsai, 2002; Porcell és mtsai, 2000). Az esetek egy 

részében hepatocelluláris carcinomákban is találtunk fokális CK7 expressziót. A CK20 az 

esetek kis százalékában egyaránt jelen volt cholangio- és hepatocelluláris-carcinomákban is. 

Eredményeink alapján elmondható, hogy claudin-4 expresszió segítségével jobban 

differenciálhatók a biliaris- és hepatocelluláris carcinomák, mint a citokeratin megjelenés 

elemzésével. Ez az információ a daganatok histogenesisét illetıen is további segítséget 

nyújthat. 

 A hepatocelluláris carcinomák differenciál-diagnosztikájában egyik leggyakrabban 

használt antitest a HepPar1 (HSA). A cél antigén nem teljesen ismert, festıdése 

mitochondriális lokalizációra utal (Minervini és mtsai, 1997). Habár jelenléte hepatocelluláris 

carcinomához kötött, néhány cholangiocarcinomában diagnosztikai nehézséget okozható 

fokális megjelenését észleltük. A claudin-4 az említett daganatokban való expresszióját 
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illetıen 100%-os szenzitivitás és 100%-os specificitás mellett a HepPar1-tıl megbízhatóbb 

markernek tekinthetı. 

 A claudinok differenciál-diagnosztikában való felhasználhatósága más szövetek 

daganataiban is jelentıs. Ismert, hogy egyazon szövet különbözı daganattípusai különbözı 

claudin expressziót mutatnak. Az endometrialis adenocarcinoma két típusa, az endometrioid 

és serosus papilláris adenocarcinoma a claudin-1 és claudin-2 expresszió alapján is 

elkülöníthetı (Sobel és mtsai, 2006). Pancreas ductalis carcinoma és endocrin tumor esetén 

claudin-3 és claudin-4 megjelenésben található hasonló expresszióbeli eltérés (Borka és mtsai, 

2007). Hepatoblastomában az epithelialis és fetalis komponens/sejttípus közti 

differenciációban a claudin-1 és claudin-2 megbízható markernek tekinthetı (Halász és mtsai, 

2006). 

 Az ismeretlen eredető metasztázisok esetenként jelentıs diagnosztikai és terápiás 

dilemmát okozhatnak. Vizsgálataink alapján a fokozott claudin-4 expresszió jól elkülöníti a 

biliaris eredető daganatokat és a hepatocelluláris carcinomákat a májban. A más szervekbıl 

származó adenocarcinomák májmetasztázisaiban található claudin-4 expresszióról azonban 

kevés adat áll rendelkezésre. A claudin-4 fehérje jelenlétének értékelése emiatt fokozott 

óvatosságot igényel, valamint a pontos diagnózis megismerése érdekében további 

vizsgálatokat tesz szükségessé. 

 A korábban leírtak alapján ismert, hogy emlıdaganatokban a claudinok expressziója, a 

cholangiocarcinomákban talált eredményekkel ellentétesen, a daganat fokozati beosztásával, 

differenciáltsági állapotával párhuzamosan változik (Kominsky és mtsai, 2003). Ismert az is, 

hogy a daganatok metasztatizáló képességének, invazivitásának részeként változik a 

daganatokban a claudinok jelenléte (Michl és mtsai, 2003). Korábbi vizsgálatunk során, 

invazív ductalis emlıcarcinomákban claudin-2 és claudin-3 esetében nem találtunk eltérést 

sem a normál és tumoros szövetek, sem az eltérı stádiumú daganatok között (Tıkés és mtsai, 

2005a). Hasonló megfigyelésre jutottunk claudin-4 esetében az epeutak és tumoraik 

vizsgálatakor. Elképzelhetı, hogy a claudin-4 mellett a claudin-2 és claudin-3 fehérjék 

stabilitását is eltérı funkcionális szerepeik biztosítják, melyek a carcinogenesis folyamatában 

érintetlenek. Mivel különbözı normál szövetekben és daganataikban eltérı claudin stabilitás 

figyelhetı meg, elképzelhetı, hogy megjelenésük szöveti specificitása mellett szöveti 

funkciójuk is specifikus, azaz különbözı szövetekben ugyanazon claudinok eltérı feladatokat 

láthatnak el. Felmerül a kérdés, vajon a sejtekben egy claudin csökkenése, vagy elvesztése 

szignifikáns hatással bír-e a sejtpermeabilitást, a barrier funkciót, differenciaciót vagy a sejt-

sejt adhéziót illetıen. Esetleg csökkenését egy másik claudin kompenzáló fokozódása 
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kísérheti, mely egyben átveheti a csökkenı fehérje funkcióit is. Ismert, hogy claudin-1 

deficiens egér, annak ellenére, hogy claudin-4 jelen van, élete elsı napján elhal (Furuse és 

mtsai, 2002). A témában mindenképpen további vizsgálatok szükségesek, melynek 

eredményei a sejtbiológia számos területére kihatással lehetnek. 

 

6.2. Claudinok expressziója és funkciója májregenerációban 

 

A máj acináris struktúrájának és funkciójának fenntartásában a sejtadhézió és 

sejtpolaritás elengedhetetlen szerepet játszik. Különösen fontos ez a hepatocyták és a 

ductusokat formáló cholangiocyták szempontjából. A fejlıdı szövetekben és regeneráció 

során az állandó adhéziós interakciók és dinamikus adhéziós folyamatok felelısek a sejtek 

összetartásáért, meghatározva ezáltal a szövetek szerkezetét. A sejtadhézióban történı 

változások, a szelektív permeabilitást biztosító barrierek károsodása különbözı máj-

elváltozásokat és -betegségeket okoz, mint a cholestasis, regeneráció, hepatitis, daganatok.  

 A máj azon szervek közé tartozik, mely sérülés után (hepatotoxinok, hepatotrop vírus- 

infekciók) regenerálni tudja magát. Normál körülmények között nyugvó, ritkán osztódó 

hepatocyták képezik azt a sejtpopulációt, mely felelıs a máj növekedéséért, szerkezetének 

megtartásáért (Michalopoulos és DeFrances, 1997). Májsérülés esetén a hepatocyták 

proliferálni kezdenek, ez a folyamat az eredeti májtömeg és májfunkció eléréséig tart (Fausto, 

2004). A pontos szabályzás, és a proliferáció leállításának mechanizmusa ismeretlen. 

Meghatározott körülmények között, ha a hepatocyták proliferációja gátolt (carcinogenesis, 

necrosis, hepatotoxinok), a hepatikus progenitor sejtek (patkányokban ovális sejtek) 

aktiválódnak. A regeneráció az ovális sejtek terjedésével és differenciációjával történik, 

miközben ductularis struktúrákat alkotnak az acinus központja felé terjedı, nehezen 

definálható lumennel (Evarts és mtsai, 1989). A kismérető, alakjuk alapján ovális sejteknek 

nevezett sejtek a Hering-csatornákkal összefüggésben találhatók, és a májregeneráció 

másodlagos fakultativ compartmentjét alkotják (Alison és mtsai, 2002). 

 Patkányoknál kísérletes módon kiváltható az ovális sejtek proliferációja és a 

májregeneráció. A leggyakrabban használt módszer egyik részét, amely a regeneratív 

stimulust biztosítja, a partialis hepatectomia jelenti, amit a másik rész, a 2-AAF kezelés elız 

meg, hepatocyta proliferáció gátlást okozva. A 2-AAF kezelés specifikusan a hepatocytákra 

hat (metabolikus enzimeik N-hydroxy derivátot képeznek), a biliáris és ovális sejtek a 

metabolizáló enzim alacsony expressziója miatt kevéssé sérülnek. Vizsgálatunkban mi is a 2-

AAF/PH modellt használtuk, az ovális sejtek differenciációját szövettannal és 

immunfluoreszcens vizsgálattal azonosítottuk. Masszív ovális sejt proliferációt a PH utáni 9. 
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napon észleltünk, ekkor az individuálisan jelenlevı sejtek mellett az ovális sejtek ductularis 

struktúrákat alkotva terjedtek a periportális régió felıl. A látott szövettani kép megfelelt a 

korábban részletesen közölt 2-AAF/PH modell által elıidézett szövettani képnek (Paku és 

mtsai, 2004). Az ovális sejt proliferáció a maximumát a PH utáni 12. napon érte el, 

vizsgálatainkat ezért ezeken a májmintákon végeztük.  

 Normál patkány májon vizsgáltuk elıször a claudin-1, -2, -3, -4 és -7 expresszióját. A 

claudin-1 és claudin-3 expresszió közel azonos volt hepatocytákon és cholangiocytákon. 

Claudin-2 megjelenés a májban zonális elrendezıdést mutatott, periportális-pericentrális 

irányban növekedett a hepatocytákon, a cholangiocyták változóan expresszálták. Claudin-4 

egyedül a cholangiocytákon volt detektálható, míg a claudin-7 erıs cholangiocyta expresszió 

mellett a hepatocytákon alig látható pozitivitást mutatott. A 2-AAF/PH modellben a CK7 és 

OV-6 markerekkel azonosított, proliferáló ovális sejtek membránjában a claudin-1, -2 és -3 

fokozott expresszióját találtuk a hepatocytákhoz és cholangiocytákhoz viszonyítva. Claudin-4 

és claudin-7 esetén az ovális sejtek igen erıs expressziója megegyezett a cholangiocytákon 

észlelt expresszióval. A hepatocyták és cholangiocyták között nem találtunk eltérést a normál 

máj és a 2-AAF/PH modell májmintáiban. 

 Eredményeink megerısítik azt az elképzelést, miszerint különbözı adhéziós 

molekulák közti interakciók és a sejtpolaritás kialakulása kiemelt fontosságú a máj 

differenciációja során. A sejtek különbözı struktúrákon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, 

melyek egyben szabályozzák az oldatok, ionok, makromolekulák transzcelluláris 

transzportját, befolyásolva a sejtmotilitást és polaritást (Gumbiner, 1996). A differenciáció 

során észlelt fokozott claudin expresszió mechanizmusa jelenleg ismeretlen. Egér postnatalis 

bélfejlıdése során a claudinok expressziója folyamatosan változik (Holmes és mtsai, 2006), 

humán vastagbélben transzkripciós faktorok szerepét igazolták a claudin-2 promoter 

aktivátoraiként (Escaffit és mtsai, 2005). 

 Ismert, hogy hasonló expressziós mintázat jellemzi az ovális sejteket és a biliaris 

sejteket (CK7, CK19, GGT). Az ovális sejteknek a hepatocytákkal is vannak közös markereik 

(alfa-fetoprotein, albumin), ami az ovális sejteknek a cholangiocyták mellett a hepatocytákkal 

való szoros „kapcsolatára“ is utal (Qin és mtsai, 2004). A claudin expressziót vizsgálva 

különbséget találtunk az ovális sejtek és a hepatocyták között. Az ovális sejtek a claudinok 

megjelenését illetıen közelebb állnak a cholangiocytákhoz, hasonlóan a CK7 expresszióhoz. 

 A hepatocellularis carcinoma monoklonális eredete igazolt, feltételezhetı a hepatocyta 

illetve a hepatikus progenitor sejt érintettsége kialakulásának kezdetén (Alison és Lovell, 

2005). A HCC-k egy részében HPC-re emlékeztetı sejtek található, melyek az említett biliaris 
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és hepatocyta markereket egyaránt expresszálhatják. Vizsgálatunkban a humán májdaganatok 

harmadában észleltünk focalis CK7 jelenlétet, azonban CK19 pozitivitást egy esetben sem 

találtunk. Ha a CK7 pozitivitás alapján azt feltételezzük, hogy a daganatok harmadának HPC 

eredete van, akkor nehezen magyarázható a CK19 negativitása. Lehetıségként felmerül, hogy 

a carcinogenesis során a sejtek lépcsızetesen, idırendi eltéréssel vesztik el markereik 

jelenlétét. A CK19, mivel még a jól differenciált daganatokban sem volt kimutatható, a korai 

hepatocarcinogenesis során veszhet el, míg más markerek, pl. CK7 a daganat progressziója 

során tovább expresszálódnak. A 2-AAF/PH modellben, az ovális sejtek proliferációjuk során 

fokozottan expresszálták a claudin-4 fehérjét is, ami alapján a claudin-4 fehérje megjelenése a 

HCC-ban indokolt lenne. Ezzel ellentétben claudin-4 esetében - hasonlóan a CK19-hez - sem 

volt megfigyelhetı expressziót mutató daganatos sejt. A HPC elmélet alapján a claudin-4 a 

hepatocarcinogenesis folyamán a CK19-el azonos idıben veszhet el, esetlegesen azonos, vagy 

összefüggı jelátviteli mechanizmusok hatására. 

 Az ovális sejtek proliferációjuk során szinte egymáson csúszva haladnak a portális 

területek felıl. A folyamat során különbözı sejtekkel érintkeznek, ami a sejt-sejt kapcsolatok 

szabályzásának bonyolult mechanizmusait feltételezi. Habár a claudinok individuális funkciói 

ismeretlenek, fokozott expressziójuk arra utal, hogy jelentıs szerepet játszhatnak ebben a 

szöveti remodellizációban.  

 A normál és regenerálódó májban egyaránt megfigyelhetı claudin-2 expresszióbeli 

eltérés a hepatocytákon. A periportális területek felıl haladva a pericentrális felé, a claudin-2 

pozitivitás fokozódik. Ez a megjelenés szoros kapcsolatot mutat a potenciális transz- és 

paracelluláris grádienssel, ellentétes irányban az epe folyásával (Rahner és mtsai, 2001). 

 Az ovális sejtek specifikus portális-periportális lokalizációja, a jellemzı „ágazódó“ 

sejt morphogenesis alaján valószínő, hogy hasonlóan más szövetekhez, fontos dinamikus 

interakciók zajlanak a mesenchymalis extracelluláris matrix és az epithelialis komponensek 

között (Gumbiner, 1996). Ismert, hogy májregeneráció során a claudinokhoz hasonlóan, az 

ECM-alkotó matrilin-2 expressziója is jelentısen fokozódik (Szabó és mtsai, 2007). 

Feltételezhetı, hogy a Gumbiner és munkacsoportja által felállított mesenchymalis-

epithelialis interakció sémája a proliferálódó és differenciálódó ovális sejtekre is  érvényes. 

 A nonparenchymális májsejtek és extrahepaticusan termelt HGF, a c-met 

receptorokhoz kötıdve regulálja a sejtmotilitást, migrációt, növekedést és differenciációt 

számos sejttípusnál. A toxikus károsodás után, az Ito (csillag) sejtek által termelt HGF 

termelıdés fokozódik, ami  az ovális sejtek proliferációjában és differenciációjában betöltött 

szerepére utal (Hu és mtsai, 1993). A HGF szabályozni képes a TJ struktúrákat, és ezzel a 
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sejtadhézió csökkentésére is kihatással van (Jiang és mtsai, 1999). A claudin-2 szignifikáns 

csökkenését, a claudin-1 enyhe fokú csökkenését és változatlan claudin-3, claudin-4 és 

claudin-7 expressziót észleltek MDCK II sejteken 24 órás HGF kezelést követıen (Lipschutz 

és mtsai, 2005). Ezen eredmények és a saját vizsgálatainkban észleltek alapján feltételezhetı, 

hogy májkárosodás esetén a fokozott claudin expresszió a sejtadhézió fenntartását igyekszik 

biztosítani a fokozott HGF következtében fellépı sejtmotilitást potencírozó hatások ellen. A 

másik lehetıség, hogy a fokozott HGF megjelenés biztosítja az antagonista erıt az egyébként 

fokozott claudin expresszió által kiváltott „erıs“ sejtadhézióval szemben. Az ovális sejteken a 

claudin-7 kifejezett expressziót mutat. A fokozott claudin-7 expresszióról bizonyított, hogy 

részt vesz az Dox-indukálható hepatocyta nuclearis factor 4α-t (HNF-4α)  hordozó F9 sejtek 

differenciációjában (Chiba és mtsai, 2003). Inverz korreláció figyelhetı meg a claudin-7 és 

HGF expresszió esetében emlıcarcinoma sejtvonalakon, ahol a claudin-7 csökkenés a 

sejtadhézió csökkenésével jár, és a claudin-7 gén csökkenı müködésének fı mechanizmusa a 

promoter szekvenciájának hipermetilációja (Kominsky és mtsai, 2003). Az emlıcarcinoma 

sejtvonalakon igazolt eredmények azonban nem feltétlenül vonatkoznak a máj elváltozásaira 

(eltérı claudin-4 expressziót figyeltünk meg HCC és IDC-ban). Mindezen eredmények azt 

feltételezik, hogy a TJ-t alkotó claudin-7 fehérje fokozott / csökkent / hiányzó expressziója, 

tehát expresszióbeli változása, dinamikus folyamat, ami a differenciáció és a carcinogenesis 

folyamán egyaránt bekövetkezhet (Usami és mtsai, 2006). Az általunk talált igen kifejezett 

claudin-7 expresszió és az érett hepatocytákon észlelt kisfokú jelenlét hasonló folyamatokra 

utalhat a májdifferenciáció alatt, és TJ szerkezetében és funkciójában résztvevı fehérje 

interakciók dinamikus természetét támasztja alá. Eredményeink igazolják azt a feltételezést, 

hogy a különbözı fehérjék komplex kapcsolatai nem csak a szelektív barrier vagy kerítés 

funkcióban játszanak szerepet, hanem a sejtnövekedés, differenciáció és regeneráció aktív 

részesei is. 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

 

1. A normál cholangiocyták sejtmembránjában, az epeút rendszeren belüli lokalizációtól 

függetlenül, a claudin-4 uniformisan kis mennyiségben jelen van. 

 

2. A cholangiocarcinomák fehérje és mRNS szinten, lokalizációtól függetlenül, fokozott 

claudin-4 expressziót mutatnak. A claudin-4 és a cholangiocarcinomák differenciáltsági 

foka között nincs összefüggés. A claudin-4 az extra- és intrahepatikus 

cholangiocarcinomák markerének tekinthetı. 

 

3. A hepatocellularis carcinomákban, a hepatocytákhoz hasonlóan, fehérje és mRNS szinten 

claudin-4 expresszió nem figyelhetı meg. A claudin-4 és a hepatocelluláris carcinomák 

differenciáltsági foka között tehát nincs összefüggés. 

 

4. A cholangiocarcinomák és hepatocelluláris carcinomák claudin-4 segítségével fehérje és 

mRNS szinten egyaránt differenciálhatók. 

 

5. A proliferáló ovális sejteken a normál hepatocytákhoz és cholangiocytákhoz viszonyítva 

az általunk vizsgált claudinok fokozott expressziót mutattak, ami a claudinok intenzív 

érintettségét igazolja májregeneráció során.  

 

6. A májregeneráció során észlelt kifejezett, míg az érett hepatocytákon észlelt alacsony 

claudin-7 expresszió a májdifferenciáció alatt lezajló, a TJ szerkezetét és funkcióját 

meghatározó fehérje interakciók dinamikus folyamatát támassza alá. 

 

7. A TJ-t alkotó fehérjék nem csak barrier vagy kertítés funkciót látnak el, hanem intenzív 

szerepet játszanak a sejtnövekedés, a differenciáció és a regeneráció során is. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

Az epithelialis és az endothelialis sejtek különbözı sejt-sejt közötti struktúrákkal 

kapcsolódnak egymáshoz. Ezen kapcsolatok közül a tight junction típusú sejtkapcsoló 

struktúrák – a sejtek apicalis részén anasztomizáló fonalakként megjelenı szerkezetek –  

kulcsfontosságú szerepet játszanak a szervezetben kialakuló barrierek, valamint a sejtpolaritás 

fenntartásában. A tight junction típusú sejtkapcsoló struktúrák funkcióját leginkább 

meghatározó fehérjecsoportot a jelen ismereteink szerint 24 tagból álló claudin család alkotja. 

Ezen fehérjék downregulációja látható különbözı betegségekben, mint psoriasisban, Crohn-

betegségben, kollagén colitisben, emellett azonban feltételezhetı a különbözı claudinok közti 

dinamikus interakciók jelenléte az embriogenesis, differenciáció, valamint carcinogenesis 

során is. Ismerve azt, hogy a claudin fehérjék a máj acináris struktúrájának és funkciójának 

fenntartásában a sejtadhéziót és a paracelluláris permeabilitást biztosítva elengedhetetlen 

szerepet játszanak, érintettségük valószínősíthetı a májregeneráció folyamatában is, amikor is 

az állandó adhéziós interakciók és dinamikus adhéziós folyamatok felelısek a sejtek 

összetartásáért, meghatározva ezáltal a szövetek szerkezetét. Ezen ismeretek alapján felépített 

vizsgálatunk célja a claudinok expressziós profiljának vizsgálata volt ép humán májszövetben 

és biliáris hámban, humán cholangio- és hepatocellularis carcinomákban, valamint kísérletes 

májregeneráció során. 

A sebészileg eltávolított humán szöveteken végzett vizsgálatok során igazoltuk, hogy 

a normál cholangiocyták sejtmembránjában, az epeútrendszeren belüli lokalizációtól 

függetlenül, a claudin-4 uniformisan kis mennyiségben jelen van. Cholangiocarcinomákban 

kifejezett claudin-4 expressziót találtunk fehérje és mRNS szinten egyaránt. Mivel 

cholangiocarcinomákban az epeútrendszeren belüli lokalizációtól függetlenül a claudin-4 

uniformisan erısen expresszálódott, valamint a claudin-4 és a cholangiocarcinomák 

differenciáltsági foka között nem találtunk összefüggést, a claudin-4 fehérje az extra- és 

intrahepatikus cholangiocarcinomák markerének tekinthetı. A hepatocellularis 

carcinomákban claudin-4 expresszió nem volt kimutatható. 

Kísérletes májregeneráció során igazoltuk, hogy a proliferáló ovális sejteken a normál 

hepatocytákhoz és cholangiocytákhoz viszonyítva az általunk vizsgált claudinok fokozott 

expressziót mutattak, ami a claudinok májregenerációban betöltött intenzív érintettségét 

támasztja alá. 
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9. SUMMARY 

 

 

The connection of the adjacent epithelial and endothelial cells occurs via different 

intercellular structures. Tight junctions, the most apical part of the intercellular junctional 

complex recognizable as a network of anastomosing strands, are crucial structures controlling 

paracellular permeability and maintaining cell polarity. The claudin superfamily proteins 

consisting of at least 24 members play a central role in modulating tight junction functions. 

Beside the fact, that several human diseases, such as psoriasis and collagen colitis are 

believed to be caused by the down-regulation of claudins, these proteins may provide unique 

functions during embryogenesis, differentiation and carcinogenesis, too. Knowing that cell 

polarity and permeability, regulation of solutes, ions and macromolecules are especially 

important in the liver function suggests an important role of these molecules in tissue 

remodelling and liver regeneration. Based on the above, the aim of our study was to analyse 

the expression and pattern of distribution of claudins in normal human liver and biliary 

epithelium; in biliary cancers and hepatocellular carcinomas; and during experimental liver 

regeneration.  

The surgically removed normal extrahepatic and intrahepatic biliary epithelium 

usually showed weak but distinct claudin-4 expression. We clearly demonstrated a strong 

expression of claudin-4 in biliary cancers at both protein and mRNA levels. Strong claudin-4 

expression in biliary cancers arising from different localisations irrespectively of the grade of 

differentiation suggests that claudin-4 protein could well become a useful marker of extra- 

and intrahepatic biliary cancers. None of the hepatocellular carcinomas showed positive 

immunostaining for claudin-4. 

Our study reported an increased expression of the studied claudins on proliferating 

oval cells during experimental liver regeneration and proved the difference between oval 

cells, hepatocytes and cholangiocytes in claudin expression pattern emphasizing the 

importance and dynamic nature of these proteins in liver regeneration. 
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10. TÁBLÁZAT ÉS ÁBRAJEGYZÉK 

 

 

10.1. Táblázatjegyzék 

 

1.táblázat:  A tight junctiont alkotó fehérjék. 

2.táblázat:   Az epehólyag tumorok, egyéb cholangiocarcinomák és hepatocelluláris 

carcinomák összehasonlító immunhisztokémiai profilja. 

3.táblázat:  A claudinok expressziója human carcinomákban. 

4.táblázat:   Claudin-4, CK7, CK19, CK20, HepPar1 expresszió különbözı lokalizációjú 

cholangiocarcinomákban és hepatocelluláris carcinomákban. 

 

10.2. Ábrajegyzék 

 

1.ábra:  A sejtkapcsoló struktúrák sematikus rajza és elektronmikroszkópos felvétele. 

2.ábra:  A claudinok rokonsági családfája. 

3.ábra: A cholangiocarcinomák anatómiai lokalizáció szerinti felosztása. 

4.ábra: Közepesen differenciált epehólyag carcinoma. 

5.ábra: Jól differenciált hepatocellularis carcinoma. 

6.ábra: Claudin-4 expresszió normal máj- és biliaris szövetben, valamint cholangio- és 

hepatocelluláris carcinomában. 

7.ábra: Szöveti microarray claudin-4 vizsgálati eredménye. 

8.ábra: Különbözı szövettani fokozatú cholangiocarcinoma claudin-4 expressziója. 

9.ábra: Claudin-4 immunfloureszcens megjelenése cholangiocarcinomákban. 

10.ábra: Claudin-4 expresszió Western blottal. 

11.ábra: Claudin-4 expresszió RT-PCR vizsgálattal. 

12.ábra: Claudinok megjelenése normal patkány májszövetben. 

13.ábra: Claudin-7, ovális sejt markerek és laminin kettıs immunfluoreszcens jelölése. 

14.ábra: Claudinok megjelenése proliferáló ovális sejteken. 
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