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1. Bevezetés 
 

 

 Az epitheliális és az endotheliális sejtek különbözı sejt-sejt közötti struktúrákkal 

kapcsolódnak egymáshoz. Ezen kapcsolatok közül a tight junction (TJ) típusú sejtkapcsoló 

struktúrák – a sejtek apicalis részén anasztomizáló fonalakként megjelenı szerkezetek –  

kulcsfontosságú szerepet játszanak a szervezetben kialakuló barrierek fenntartásában. Az 

epitheliális sejtek közti apicalis és basolateralis sejtfelszín elválasztásával, a lipidek és 

fehérjék diffúzióját szabályozva meghatározzák a sejtpolaritást. Citoplazmatikus felszínükhöz 

számos citoszkeletális és jelátviteli molekula csatlakozhat, ezáltal nagy valószínőséggel, eddig 

nem teljesen tisztázott módon érintettek a sejtszabályzásban is. 

 A tight junction típusú sejtkapcsoló struktúrák funkcióját leginkább meghatározó 

fehérjecsoportot a jelen ismereteink szerint 24 tagból álló claudin család alkotja. 

Szerkezetüket tekintve a család minden tagja 4 transzmembrán doménbıl, 2 extracelluláris 

hurokból és egy, a más tight junction fehérjékkel való interakciókhoz szükséges rövid 

citoplazmatikus carboxyl-terminálisból áll. Expressziós megjelenésük szövetenként eltérı, 

ami a különbözı epitheliális sejtek közti eltérı paracelluláris transzportot magyarázhatja. 

Néhány claudin, pl. a claudin-5 szövetspecifikus megjelenést mutat. A sejtek többsége 

legalább két különbözı claudin fehérjét expresszál különbözı kombinációkban.  

 A tight junction struktúrákban bekövetkezı eltérések különbözı betegségekhez 

társulhatnak. Ezen fehérjék downregulációja látható psoriasisban, kollagén colitisben, Crohn-

betegségben és más gyulladásos betegségekben. Claudin-1 mutációja ichthyosissal járó 

neonatalis sclerotisalo cholangitishez vezethet,  mely a jellegzetes bır mellett az epeutak 

gyulladásával és különbözı mértékő sclerosisával jár. Claudin-14 mutáció található az 

autoszomális recesszív módon öröklıdı DFNB29 süketségben. A claudin-16 erısen szelektív 

Mg2+/Ca2+ csatornákat formál a Henle-kacs epithelialis sejtjeiben, mutációja familiáris 

hypomagnesemiat okoz hypercalciuriával és nephrocalcinosissal. 

A claudin-3 és claudin-4 fehérje a Clostridium perfringens enterotoxin receptora. 

Specifikus, csak ezen fehérjékre jellemzı folyamat során multiprotein membránpórus alakul 

ki, mely láncreakció elindításával a sejtek extrém gyors lízisét okozza.  

Számos közlemény szól a tight junction fehérjék, a claudinok expressziójának 

alterációjáról különbözı humán daganatokban. Szerepük a carcinogenesisben és a tumor 

progresszióban nagyrészt ismeretlen. Bizonyos daganatokban ezen fehérjék fokozott 

expressziót mutatnak, más daganatokban viszont ugyanazon claudinok alulexpresszáltak. 

Expresszió csökkenésük hatással van a tumoros sejtek migrációjára, polarizációjára és 
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invazivitására – a csökkent intercelluláris adhézió lehetıséget biztosít a fokozott 

sejtmotilitásra és invazivitásra, metasztázis kialakulására. A claudinok fokozott expressziója 

is növelheti a malignus transzformáció és metasztázis lehetıségét, mivel bizonyos 

sejttípusokban a fokozott jelenlétük a normális TJ kialakulását és funkcióját gátolja. 

Feltételezhetı, hogy a claudin fehérjék a máj acináris struktúrájának és funkciójának 

fenntartásában a sejtadhéziót és a sejtpolaritást biztosítva elengedhetetlen szerepet játszanak. 

Regeneráció során az állandó adhéziós interakciók és dinamikus adhéziós folyamatok 

felelısek a sejtek összetartásáért, meghatározva ezáltal a szövetek szerkezetét. Állatkísérletek 

során igazolódott, hogy májsérülés esetén a hepatocyták proliferálódni kezdenek, és 

proliferációjuk az eredeti májtömeg és májfunkció eléréséig tart. A pontos szabályzás és a 

proliferáció megállásának mechanizmusa ismeretlen. Meghatározott körülmények között, ha a 

hepatocyták proliferációja gátolt (carcinogenesis, necrosis, hepatotoxinok), a hepatikus 

progenitor sejtekompartment (patkányokban ovális sejtek) aktiválódik, és a regeneráció ezen 

sejtek terjedésével és differenciációjával történik. Az ovális sejtek szabálytalan ductus-szerő 

struktúrákat (ductularis reakció) alkotnak, melyek a meglevı epeutakhoz kapcsolódnak. Bi-

potenciális progenitor sejteknek tekinthetık, mivel képesek érett hepatocytává és 

cholangiocytává is differenciálódni. 

A hepatocarcinogenesis többlépcsıs folyamata során a genetikai alterációk 

akkumulációja aberráns növekedéshez vezet. A májdaganatok monoclonalis eredetét számos 

korábbi vizsgálat igazolta. Jelen ismereteink alapján elképzelhetı, hogy ezen daganatok nem 

csak az érett hepatocytákból, hanem a hepatikus progenitor sejtekbıl (HPC) is származhatnak. 

A hepatocellularis carcinomák (HCC) többségében fenotípusosan HPC-re emlékeztetı sejtek 

jelenléte igazolható, melyek AFP, CK7, CK19, OV-6 és CK14 markereket expresszálnak. 

Vitatott, hogy a HPC markerek expressziója az érett hepatocyták dedifferenciálódása, vagy a 

HPC differenciációjának megállása (maturation arrest) miatt jelenik meg. 

 A cholangiocarcinomák (CC) sejtes eredete ismeretlen, de ezen tumorok 

kialakulásában is feltételezhetı a HPC érintettsége az érett cholangiocyták 

dedifferenciálódása mellett.  
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2. Célkitőzések 

 

 

1. Az ép humán epeútrendszerre (epehólyag, ductus choledochus, ductus hepaticus, 

intrahepaticus ductus) jellemzı claudin-4 expressziós profil meghatározása. 

 

2. A claudin-4 fehérje és RNS expresszió vizsgálata humán cholangio- és 

hepatocellularis carcinomákban. Az eltérı fokozatú, azonos típusú daganatok 

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

közti összefüggés jellemzése. 

 

3. CK7, CK19, CK20 és HSA (HepPar1) expresszió meghatározása humán 

cholangio- és hepatocellularis carcinomákban. Az irodalomban fellelhetı korábbi 

adatok és jelen eredményeink összevetése. 

 

4. A humán cholangio- és hepatocellularis carcinomák differenciál-diagnosztikájában 

segítséget nyújtó markerek specificitásának és szenzitivitásának kiértékelése. 

 

5. Az ovális sejtek, hepatocyták és cholangiocyták claudin-1, -2, -3, -4 és -7 

expressziós mintázatában bekövetkezı változások megismerése kísérletes 

májregeneráció során. 
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3. Anyag és módszer 

 

 

Humán vizsgálatunkban a Semmelweis Egyetem I.sz. Sebészeti Klinikáján eltávolított, 

az epeútrendszer különbözı lokalizációjából (epehólyag, ductus choledochus, ductus 

hepaticusból és intrahepatikus epeutak) származó 53 cholangiocarcinomát és 50 szintén 

sebészileg eltávolított hepatocelluláris carcinomát vizsgáltunk. A mintákat 10%-os pufferolt 

formalinban való fixálás után paraffinba ágyaztuk. A vizsgált esetek egy részében (8 epeúti 

tumor, 8 HCC) a mintákat a sebészi kimetszéstıl számított 10 percen belül folyékony 

nitrogénnel fagyasztottuk, majd –80°C-on tároltuk. 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. 

A minták szövettani csoportra legjellemzıbb képet mutató területébıl szöveti 

microarray (TMA) készült. Mindes esetbıl minimum 2 db 2mm átmérıjő szövethengert 

vágtunk ki, és helyeztük a 24 üreget tartalmazó recipiens paraffin blokkokba, melyek így 

egyaránt tartalmaztak epeúti tumorokat, hepatocellularis carcinomát, valamint normál máj- és 

biliaris szövetet. 

A konvencionális és TMA metszeteken megfelelı elıkészítést követıen claudin-4, 

CK7, CK19, CK20 és HSA (HepPar1) immunhisztokémiai reakciókat alkalmaztunk. 

Reprezentatív mintacsoportból claudin-4 immunfluoreszcens immunhisztokémiai-, 

valamint Western blot analízist készítettünk. 

7 epeúti tumorból, 10 hepatocellularis carcinomából és 4 normál májból mRNS-t 

izoláltunk, majd claudin-4 primer tervezést követıen Real Time RT-PCR végeztünk. A kapott 

adatokat PCR eredmények relatív kvantifikálására szolgáló számítógépes szoftver 

segítségével értékeltük ki. 

A kísérletes májregeneráció vizsgálatához Fischer F-344 hím patkányokat 

használtunk. Az ovális sejteket az ismert 2-AAF/PH modell segítségével indukáltuk: 6 napon 

át 5mg/kg dózisban adagoltunk 2-AAF-t, a 7. napon standard kétharmados partialis 

hepatectomia (PH) történt, amit további napon át a korábbival megegyezı dózisú 2-AAF 

kezelés követett. A PH-t követı 12. napon leölt patkányok fagyasztott májain claudin-1, -2, -

3, -4, -7, OV-6, CK-7 és laminin immunfluoreszcens immunhisztokémiai reakciót végeztünk, 

majd a metszeteket laser-scanning konfokális mikroszkóppal elemeztük. 
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4. Eredmények 

 

 

4.1. Claudin-4 expresszió vizsgálata ép biliaris szövetben, ép májban,  CC- és HCC-ban 

 

 Az ép biliaris epithelium immunhisztokémiával gyenge claudin-4 pozitivitást mutatott 

minimális lokalizációbeli különbség mellett (az epe ductulusokban kevésbé expresszálódott, 

mint az extrahepatikus epeutakban). Normál humán májszövet hepatocytáiban claudin-4 nem 

volt kimutatható. 

 A vizsgált cholangiocarcinomák a daganatok lokalizációjától és fokozatától 

függetlenül típusos, a vizsgált esetek 100%-ában erıs membrán-pozitivitásként megjelenı 

claudin-4 expressziót mutattak. Hepatocellularis carcinomákban az ép hepatocytákhoz 

hasonlóan a claudin-4 fehérje nem expresszálódott. 

 Western-blot analízissel a cholangiocarcinomákban erıs immunreaktív jelet találtunk a 

claudin-4 Mr 22000-nak megfelelıen. Hasonló jel a normál májszövetben, biliaris 

epitheliumban és hepatocellularis carcinomákban nem volt kimutatható. 

 Real-time RT-PCR az epeúti tumorokban a hepatocellularis carcinomákhoz 

viszonyítva szignifikánsan nagyobb (48x különbség, p<0,001) claudin-4 mRNS expressziót 

igazolt. Vizsgálatunkban szignifikánsan nagyobb volt (95x különbség, p<0,001) az epeúti 

tumorok normál májszövethez viszonyított expressziója is. 

 

4.2. CK, HSA expresszió CC-ben és HCC-ben 

 

 Cholangiocarcinomákban a citokeratin család általunk is vizsgált tagjai (CK7, CK19, 

CK20) lokalizációtól függıen az esetek különbözı hányadában mutattak pozitivitást. Az 

összes esetet tekintve a daganatok 92%-ában észleltük a CK7, 83%-ában a CK19 és 26%-

ában a CK20 jelenlétét. A HSA (HepPar1), habár a hepatocellularis carcinomák markerének 

tekinthetı, az epeúti tumorok 8%-ában mégis fokális jelenlétet mutatott. 

 Hepatocellularis carcinomákban a CK19 nem expresszálódott, a CK7 az esetek 34%-

ában, a CK20 az esetek 4%-ában volt pozitív. A HSA a vártnál kisebb mértékben, a vizsgált 

daganatok 86%-ában volt kimutatható. 
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4.3. Specificitás és szenzitivitás 

 

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%. 

 

4.4. Claudin-1, -2, -3, -4 és -7 expresszió vizsgálata kísérletes májregeneráció során 

 

 Ép, kontroll patkánymájak immunfluoreszcens vizsgálata során a claudin-1 fehérje 

mind az érett hepatocytákon, mind a cholangiocytákon jelen volt. A CK7-el és OV-6-al, 

valamint lamininnal jól vizualizálható ovális sejteken a claudin-1 folyamatos, homogén 

membránpozitivitást mutatott, melynek intenzitása jóval erıteljesebb, mint ami a 

hepatocytákon és cholangiocytákon látszódott. 

 Claudin-2 esetén, a vizsgált claudinok közül páratlanul, a hepatocyták eltérı nagyságú 

expressziós jelet adtak – a periportális területektıl a pericentrális területek felé a fehérje 

jelenléte fokozatosan erısödött, zonális elrendezıdést kialakítva. Hasonlóan eltérı expressziót 

észleltünk cholangiocyták között is – az intrahepatikus epeutak sejtjei az esetek többségében 

nem mutattak pozitivitást, azonban néhány nagyobb epeút néhány sejtjén nem teljes 

membránra lokalizálódó festıdés ábrázolódott. A regenerációs modell ovális sejtjein jóval 

erısebb claudin-2 pozitivitás mellett a normál májszövetre jellemzı zonális hepatocyta, és 

focalis cholangiocyta pozitivitást láttunk. 

 Claudin-3 a normál májszövetben jóval nagyobb fokban volt jelen a cholangiocytákon, 

de expressziója a hepatocytákon is egyértelmően megfigyelhetı volt. Az ovális sejtek ez 

esetben is a vizsgált sejtek közül a legerısebb reakciót adták, azzal, hogy a normál 

májszövetben észleltekkel ellentétben a regenerációs modellben nem találtunk eltérést a 

hepatocyták és cholangiocyták között. 

 Normál májszövetben, a humán szövetekhez hasonlóan, a hepatocytákban claudin-4 

jelenlét nem volt. A cholangiocyták jól definiálható pozitivitást mutattak. A regenerálódó 

májban az ovális sejtek is erıteljes claudin-4 epressziót mutattak, e tekintetben nem volt 

különbség köztük és a cholangiocyták között. A hepatocyták itt sem adtak claudin-4 reakciót. 

 Claudin-7 fehérje erıs cholangiocyta jelenléte mellett a hepatocytákon gyenge 

pozitivitását láttuk. Az ovális sejtek kifejezett claudin-7 pozitivitása ez esetben is megegyezett 

a cholangiocytákon észlelt fehérje expresszió nagyságával. 
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5. Új megállapítások 

 

 

• A normál cholangiocyták sejtmembránjában, az epeút rendszeren belüli lokalizációtól 

függetlenül, a claudin-4 uniformisan kis mennyiségben jelen van. 

 

A humán epeútrendszer általunk vizsgált 4 különbözı lokalizációjából (epehólyag, 

ductus choledochus, ductus hepaticus, intrahepatikus epeutak) származó biliaris epithelium 

minták minimális lokalizációbeli különbség mellett egyaránt claudin-4 membránfestıdést 

mutattak. Gyenge pozitivitást mutatott az extrahepatikus epeutak és a nagyobb intrahepatikus 

epeutak epitheliuma, míg az interacinaris portalis epe ductulusoknál ez a membránfestıdés 

alig láthatóan, de szintén jelen volt (a claudin-4 reakcióintenzitás meghatározásához 

viszonyítási alapként a hasonló módon, megegyezı immunhisztokémiai reakcióval kezelt 

normál vastagbél mucosát választottuk - a sejtek, melyek erısebb vagy egyforma intenzitású 

membrán festıdést mutattak, mint amilyet a vastagbélben láttunk, „erısen pozitívként“ lettek 

értékelve; a kisebb fokú intenzitás esetén „gyengén pozitív“ meghatározást adtunk). 

 

 

• A cholangiocarcinomák fehérje és mRNS szinten, lokalizációtól függetlenül, fokozott 

claudin-4 expressziót mutattak. 

 

 Az általunk vizsgált 53 humán cholangiocarcinoma immunhisztokémiai reakcióval 

mind típusos, erısen pozitív reakciót adott anti-claudin-4-el. Western blottal és Real Time 

RT-PCR-al végzett vizsgálataink is megerısítették ezen eredményeinket. A különbözı 

szövettani fokozatú daganatok között nem találtunk expresszióbeli különbséget, a jól- és 

rosszul-differenciált daganatok tumorsejtjei egyaránt erıs membránfestıdést mutattak. A 

claudin-4 és a cholangiocarcinomák differenciáltsági foka között tehát nem tudtunk kimutatni 

összefüggést. Eredményeinkbıl következik, hogy a claudin-4 fehérje 100%-os specificitás és 

100%-os szenzitivitás mellett, az extra- és intrahepatikus cholangiocarcinomák markerének 

tekinthetı. 
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• A hepatocellularis carcinomákban, a hepatocytákhoz hasonlóan, fehérje és mRNS 

szinten claudin-4 expresszió nem figyelhetı meg. 

 

Normál humán májszövet hepatocytáin immunhisztokémiai reakcióval nem tudtunk 

claudin-4 expressziót kimutatni. Hasonlóan HCC-ben sem volt claudin-4 jelenlét kimutatható. 

A claudin-4 hiánya az érett hepatocytákon és a hepatocelluláris carcinomákban, valamint a 

claudin-4 fokozott expressziója cholangiocarcinomákban és normál biliáris hámban a TJ 

kompozíciójának bizonyos fokú állandóságára utal. Lehetséges, hogy a claudin-4 fehérje 

elvesztése a hepatocyta differenciáció markere, hasonlóan a CK7-hez. A kevert hepato-

cholangiocelluláris daganatokban is hasonló helyzet figyelhetı meg, a két komponens 

claudin-4 expressziója a szövettani képnek megfelelıen jelentısen eltér egymástól. 

 

 

• A cholangiocarcinomák és hepatocelluláris carcinomák claudin-4 segítségével fehérje 

és mRNS szinten egyaránt differenciálhatók. 

 

 A CK7, CK19 és CK20 értékes diagnosztikus markerei az epeutaknak és 

carcinomáiknak. CK7 és CK19 terén eredményeink megfeleltek a korábbi közlemények 

eredményeinek. 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.  

 A hepatocelluláris carcinomák differenciál-diagnosztikájában használt antitest a HSA 

(HepPar1). Habár jelenléte HCC-hez kötött, néhány CC-ban diagnosztikai nehézséget 

okozható fokális megjelenését észleltük. 

 Eredményeink alapján elmondható, hogy claudin-4 expresszió segítségével jobban 

differenciálhatók a biliaris- és hepatocelluláris carcinomák, mint a citokeratin mintázat, illetve 

a HSA elemzésével.  

Fontos megjegyezni azt, hogy habár 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 kevés adat 

áll rendelkezésre. A claudin-4 fehérje jelenlétének értékelése emiatt fokozott óvatosságot 

igényel, valamint a pontos diagnózis megismerése érdekében további vizsgálatokat tesz 

szükségessé. 
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• A proliferáló ovális sejteken a normál hepatocytákhoz és cholangiocytákhoz 

viszonyítva az általunk vizsgált claudinok fokozott expressziót mutattak. 

 

Eredményeink szerint az 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. 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 is.  

 

 

• A májregeneráció során észlelt kifejezett, míg az érett hepatocytákon észlelt alacsony 

claudin-7 expresszió a májdifferenciáció alatt lezajló fehérje interakciók dinamikus 

folyamatát támasztja alá. 

 

A claudin-7 fehérje expresszióbeli változása dinamikus folyamat, a differenciáció és a 

carcinogenesis folyamán egyaránt bekövetkezhet. Az általunk talált igen kifejezett claudin-7 

expresszió az ovális sejteken, valamint 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 szelektív barrier vagy 

kerítés funkcióban játszanak szerepet, hanem a sejtnövekedés, differenciáció és regeneráció 

aktív részesei is. 
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