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Rövidítések jegyzéke 

AEC: 3-amino-9-etilkarbazol 

bFGF: basic fibroblast growth factor (bázikus fibroblaszt növekedési faktor) 

BMP: bone morphogenetic protein (csont morfogenetikus fehérje) 

BRC: breast cancer (emlőrák) 

BSA: bovine serum albumin (szarvasmarha szérumalbumin) 

CD: cluster of differentiation antigen 

DAB: diaminobenzidin 

EDTA: etiléndiamin-tetraecetsav 

EGFR: epithelial growth factor receptor (epiteliális növekedési faktor receptor) 

ER: ösztrogén receptor 

ET: endotelin 

FBS: fetal bovine serum (fötális borjúszérum) 

FGF: fibroblast growth factor (fibroblaszt növekedési faktor) 

FISH: fluoreszcens in situ hibridizáció 

HRP: horse radish peroxidase (tormaperoxidáz) 

IDC: invazív duktális karcinóma 

IGF-IR: insulin like growth factor-1-receptor (inzulinszerű növekedési faktor-I-

receptor) 

IHC: immunhisztokémia 

IL: interleukin 

ILC: invazív lobuláris karcinóma  

iNOS: indukálható nitrogénoxid-szintáz 

MRI: magnetic resonance imaging 

MVD: microvessel density (mikroérdenzitás) 

NK-sejtek: natural killer sejtek (természetes ölősejtek) 

NSCLC: non-small cell lung cancer (nem-kissejtes tüdőrák) 

PBS: phosphat buffered saline (foszfáttal pufferolt sóoldat) 

PD-(EC)GF: platelet derived (endothelial cell) growth factor (vérlemezke eredetű 

növekedési faktor) 

PET: pozitron emissziós tomográf 

PSMA: prosztataspecifikus membránantigén 
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PTEN: tenzin homológ tumorszuppresszor foszfatáz 

PTHrP: parathyroid hormone related protein 

RCC: renal cell cancer (vesesejtes rák) 

RTG: röntgen 

SCID: severe combined immunodeficient  

TBS: TRIS-sel pufferolt sóoldat 

TGF: transforming growth factor (transzformáló növekedési faktor) 

TTP: time to progression (progresszióig eltelt idő) 

VCAM: vascular cell adhesison molecula (vaszkuláris sejtadhéziós molekula) 

VEGF: vascular endothelial growth factor (vaszkuláris endoteliális növekedési faktor) 

Wnt: wingless int 
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1. Bevezetés 

 

1.1. A csontmetasztázisok epidemiológiája 

A rosszindulatú daganatok döntő többsége áttétképző képességgel rendelkezik. 

A csontvázrendszer a tüdő és a máj után a szolid malignus tumorok harmadik 

leggyakoribb áttátképzési helye (1), és a karcinómák áttétei a csontváz-rendszer 

leggyakoribb rosszindulatú daganatai (2). Bizonyos típusú malignus daganatok 

kifejezett oszteotropizmust mutatnak, azaz nagyobb potenciállal rendelkeznek a csontba 

történő metasztatizálás tekintetében (1). Az USA-ban a felnőtt lakosság körében 

leggyakrabban előforduló emlő-, prosztata- és tüdőrákok egyben a leggyakrabban a 

csontvázrendszerbe adnak áttéteket – előrehaladott stádiumú emlő- és prosztatarákos 

betegek akár 60%-ában alakulnak ki csontmetasztázisok, Coleman és Rubens az 

emlőrák miatt meghalt nőbetegek 70%-ában igazolt csontátttétet (3). Fentiek mellett a 

malignus vese- és a pajzsmirigy-daganatok, illetve a melanoma okoz nagyobb 

gyakorisággal csontmetasztázisokat (2, 4), de más, csontmetasztázist típusosan nem 

képző daganat (vastagbélrák, húgyhólyagrák vagy méhtestrák) előrehaladott 

stádiumában az esetek akár 10-20%-ában lehet csontmetasztázist kimutatni (5).  

A Nemzeti Rákregiszter adatai alapján egyelőre nem kikereshető, hogy milyen 

gyakorisággal fordulnak elő csontmetasztázisok malignus tumoros betegségben 

szenvedő magyar betegek körében, de feltételezhetjük, hogy hasonló súlyt képviselnek, 

mint amit a nemzetközi irodalom leír.  

 

1.2. A csontmetasztázisok klinikai jelentősége 

A csontáttétek tehát a malignus daganatok gyakori manifesztációi, melyek 

fokozott morbiditással és csökkent túléléssel asszociáltak (6). A betegnek nagyfokú 

fájdalmat okoznak, patológiás törésekre, és így mozgáskorlátozottságra hajlamosítanak, 

ideg- illetve ideggyök-kompressziót okozhatnak (legsúlyosabb esetben akár gerincvelő-

sérülést), és hiperkalcémiával járhatnak. A csontmetasztázis kimutatása után kuratív 

terápiára nincs lehetőség, csak palliáció jön szóba, másrészről viszont klinikai 

lefolyásukra jellemző, hogy nagyszámú beteg évekig küzd a csontmetasztázisok 

szövődményeivel (1). Ezért jelentősek azok a kutatások, amelyek a csontmetasztázisok 
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kialakulásának lépéseit derítették fel, és így lehetséges terápiás célpontokat határoztak 

meg. 

 

1.3. A csontmetasztázisok patomechanizmusa - a metasztatikus kaszkád 

A csontáttétek kialakulása komplex, többlépcsős folyamat, amely a 

metasztatizáló tumorsejtek bidirekcionális kapcsolatát jelenti a primer tumor, a keringés 

és a csontszövet mikrokörnyezetével (7). 

A csontmetasztázisok kialakulásának alaplépései megegyeznek a hematogén 

áttétképzés folyamatának lépéseivel, vannak azonban olyan lépései, melyek csak és 

kizárólag a csontra jellemzőek. 

A primer daganat ereződése alapfeltétele a hematogén áttétképzésnek, és így a 

csontáttétképzésnek is, mert a primer daganatban lévő tumorsejtek a daganatot ellátó, 

illetve daganatközeli erek falán átlépve, ahhoz kitapadva, lebontva, majd azon 

keresztülvándorolva jutnak a keringésbe. Ez az intravazációs folyamat elsősorban a 

venózus posztkapilláris vénákat érinti. A tüdő esetében a vena pulmonalis rendszere 

gyakorlatilag az artériás szisztémás keringésbe juttatja a daganatsejteket. Az egyik 

leggyakrabban csontmetasztázist adó daganat, a prosztatarák esetében az ún. 

periprosztatikus vénás plexus elvezetése juttaja el a lumbális, lumboszakrális csigolyák 

közvetlen közelébe a daganatsejteket, amelyek ott az ún. Battson-vénák révén kerülnek 

kapcsolatba a csontokkal, ill. a csontállománnyal.  

A keringésbe bejutott daganatsejtek nagy része elpusztul. Ennek elsősorban 

mechanikus okai vannak, és nyilvánvaló, hogy a vénás rendszerbe bejutó daganatsejtek 

esetében ez kisebb gyakorisággal következik be, mint az artériás keringésbe átjutó 

daganatsejtek esetében, ahol a sokkal nagyobb nyomás nagyobb mechanikus pusztítást 

tud végrehajtani. Jellegzetes kölcsönhatás a keringésben az imuneffektor sejtekkel 

történik, ahol a monociták, illetve az NK-sejtek (natural killer sejtek) pusztítják el a 

daganatsejtek egy jelentős részét. A vérlemezkékkel történő kölcsönhatás alapvető 

jelentőségű a hematogén áttétképződésben általában, és a csontáttétképzésben nagy 

valószínűséggel. A daganatsejtek körül kialakuló mikroaggregátumok mechanikus 

védelmet nyújtanak a nyomásviszonyokkal szemben, ill hasonlóan mechanikai védelmet 

nyújtanak az immuneffektor sejtekkel szemben. A különböző szervekbe érve a 

daganatsejtek az esetek jelentős részében a vénás rendszeren keresztül jutnak a 
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kapillárisokig, ahol általában mechanikusan fennakadnak (méretrestrikció miatt). A 

csontáttétek kialakulása azonban döntően az artériás rendszeren keresztül történik, ez 

alól kivétel a prosztatarák terjedése. Az artériás rendszer végén lévő kapillárishálózat a 

csontokba vezeti a daganatsejteket, amelyek a csontvelő szinuszoidjáig jutnak. A csont 

szinuszoid rendeszere egyszerű, hasonlóságot mutat a máj és a nyirokerek 

szinuszoidjaihoz. Mindhárom szinuszoid közös vonása, hogy igen vékony, majdnem 

virtuális bazális membrán határolja az endotélsejteket, melyeken keresztül a 

keringésben lévő kémiai faktorok, illetve a lokális szervben lévő kémiai faktorok 

gyakorlatilag szabadon jutnak át, így a daganatsejtek számára fontos információk akár 

anélkül elérhetők, hogy a daganatsejtek átléptek volna a szinuszoidok falán. 

Természetesen az is nagy előny, hogy - szemben más szervek érstruktúrájával - a csont 

szinuszoidjaiból történő extravazációs folyamat csak migrációs, ill. kemotaktikus 

képességeket tételez fel. 

A csontvelőbe történő kilépés utáni szakasznak azonban már jellegzetes és 

különleges extracelluláris, ill. sejtes feltételei vannak. A csont szinuszoidjaiból történő 

extravazáció után a daganatsejtek előbb-utóbb a csontvelő/csontegrendák határához 

vándorolnak. A csontgerendák egyrészt különleges mátrixstruktúrát jelentenek, talán a 

legkeményebb mechanokémiai ellenállást jelentik, amivel egy daganatsejt 

szembesülhet, hiszen mineralizált alapállományról van szó. Ugyanakkor a daganatsejtek 

számára könnyebbséget jelent az, hogy a csontépítő oszteoblasztok és a csontbontó 

oszteoklasztok dinamikus egyensúlya mellett fiziológiás körülmények között is 

folyamatos csontátépülés, -remodelling zajlik. A csontmetasztázisok ennek a fizológiás 

csontremodellingnek a patológiás irányú eltolódását jelentik. A daganatsejtek ugyanis 

mind az oszteoklasztokat, mind az oszteoblasztokat felhasználják arra, hogy a 

csontgerendákat átépítsék, és gyakorlatilag a csontáttétképzés folyamatának molekuláris 

mechanizmusai az ezekkel a sejtekkel kialakuló molekuláris kölcsönhatások 

sajátosságaiból épülnek fel (5). A végeredmény a csontszövet szerkezetének 

megváltozása, ami a csontmetasztázok szövődményeit és következményeit magyarázza 

(6, 8). 

A csontmátrixhoz tapadva a tumorsejtek proliferálnak. Az áttét növekedése 

nagymértékben függ az oxigén- és a tápanyagellátástól, és a gazdaszervezet-eredetű 
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szabályozó faktoroktól, melyek a tumorszövet érhálózatán keresztül jutnak el a 

tumorsejtekhez (9). 

Munkánk egyik részében mi is a csontmetasztázisok vaszkularizációját 

vizsgáltuk, de az alábbiakban a teljesség igénye nélkül rövid áttekintést nyújtok a 

csontáttétekben a tumoros vaszkulatúra kialakulása előtt, illetve azzal párhuzamosan is 

zajló folyamatokról.  

 

1.4. Az angiogenezis szerepe a metasztázisokban 

A daganatok erezettsége tehát meghatározó szerepet tölt be a 

tumornövekedésben, invázióban és áttétképzésben: a növekvő tumormassza 

tápanyagokhoz és oxigénhez jut, illetve megnő annak az esélye, hogy a tumorsejtek utat 

találjanak a keringésbe, és ezzel elkezdődhessen a metasztatikus kaszkád. A 

tumorsejteknek abban a szövetben, ahol a metasztázis kialakul, saját, a növekedéssel 

szorosan lépést tartó, állandóan megújuló, a tumorsejtekkel kommunikáló érhálózatot 

kell kialakítaniuk a növekedés érdekében. Ezt a folyamatot tumorindukált 

angiogenezisnek nevezzük.  

 

1.4.1. Tumorindukált angiogenezis a csontmetasztázisokban 

Humán vizsgálatok alapján egyértelmű a tumorindukált angiogenezis szerepe a 

csontáttétek kialakulásában. 

A humán karcinómák csontmetasztázisainak érdenzitás-vizsgálatával foglalkozó 

első munkánkkal egyidőben jelent meg Chavez és munkatársainak dolgozata, melyben 

42 nőbeteg csontjából nyert mintán vizsgálták az angiogenezist (10). A negyvenkét 

esetből 19-ben igazoltak csontmetasztázist. CD34  elleni antitesttel jelölték a 

csontvelőben és a csontmetasztázisokban lévő ereket, és azt találták, hogy az érdenzitás 

szignifikánsan magasabb volt a csontáttétes betegekben a csontmetasztázisban nem 

szenvedő betegek mintáihoz viszonyítva. Az előrehaladott stádiumú betegekben 

magasabb MVD-t (microvessel density, mikroérdenzitás) mértek. A csontbiopszia 

időpontjában mért hemoglobinszint és a vérlemezkeszám, illetve a mért MVD között 

szignifikáns inverz korreláció igazolódott, és egyértelmű korrelációt találtak a 

csontvelőbiopszia időpontjában mért tumormarker Ca 15-3 szintje és az MVD között. 

Vizsgálataik alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az angiogenezisnek jelentős 
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szerepe van emlőrákos betegek csontmetasztázisainak kialakulásában, és egyben 

felvetették azt a kérdést, hogy a magas érdenzitású csontáttétekben szenvedő betegek 

hogyan reagálnak a kemoterápiás kezelésre.  

Hara és munkatársai a VEGF (vascular endothelial growth factor) és receptora, a 

KDR/flk-1 immunhisztokémiai vizsgálata során malignus csonttumorokban magas 

VEGF-szintet igazoltak, korrelációt találtak a VEGF-expresszió és az MVD, illetve az 

MVD és KDR/flk-1-expresszió között (11). Medinger és munkatársai az egészséges 

csontszövethez képest különböző humán primer tumorok csontmetasztázisaiban 

magasabb MVD-t találtak, és a csontáttétek nagyobb részében immunhisztokémiai 

módszerrel kimutatható volt az ET (endotelin) receptor (12). De Raeve és munkatársai 

hematológiai és szolid tumorok csontmetasztázisaiban vizsgáltá az MVD-t és az 

endotélsejt-proliferációt. Az epiteliális tumorok csontmetasztázisaiban az MVD és az 

endotélsejt-proliferáció fokozódását észlelték az egészséges csontszövethez képest (13). 

Más munkák indirekt módon hívták fel a figyelmet a csontmetasztázisokban 

zajló angiogenezis fontosságára. Duque és munkatársai csont- vagy nyirokcsomó-

metasztázisokban szenvedő prosztatarákos betegek szérum-VEGF-szintjét hasonlította 

össze nem-metasztatikus prosztatarákos betegekével, és azt szignifikánsan magasabbnak 

találták (14). Shariat és munkatársai 215 radikális prosztatektómia műtéten átesett 

férfibeteg műtét előtt levett plazmamintájában a VEGF és a VCAM-1 (vascular cell 

adhesion molecule) szintjét vizsgálták, a 215-ből 9 esetben már csontmetasztázisokat is 

detektáltak (15). A vizsgálatban negyven egészséges férfitól is plazmát nyertek. 

Megállapították, hogy a VEGF és a VCAM-1 szintje a csontmetasztázisban szenvedő 

betegek mintáiban volt a legmagasabb. Egy másik tanulmány az angiogenezisben 

szerepet játszó iNOS (indukálható nitrogénoxid-szintáz) expresszióját vizsgálta 

immunhisztokémiai módszerrel 27 emlő-, vese- vagy tüdőrákos betegek csontáttéteiben. 

A fokozott nitrogénoxid-szint sok humán tumorban megkönnyíti az angiogenezist. 

Ebben a tanulmányban 14 csontmetasztázisban igazolták az iNOS expresszióját, amit 

elsősorban a tumorszövetben és könyezetében tudtak kimutatni, és azt találták, hogy az 

iNOS expressziója jelentősen megnőtt a csontmetasztázisban a szomszédos, egészséges 

csontszövetéhez képest (16). Voorzanger és munkatársai vizsgálatukba 28 csontáttétes, 

29 csontmetasztázisban nem szenvedő és 15 egészséges nőbeteget vontak be. Azt 

találták, hogy VEGF-szint szignifikánsan magasabb volt a csontáttétes betegek vérében 
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a csontmetasztázisban nem szenvedő betegekhez és az egészségesekhez viszonyítva. 

Egy másik vizsgálatukba 34 beteget vontak be, akiktől két időpontban vettek 

plazmamintát: az elsőt a primer emlőrák diagnózisakor, a másodikat pedig 3 év után. A 

követés során a 34-ből 15 betegnél alakult ki csontmetasztázis, míg a másik 19-ben 

nem. A csontáttétes betegektől a második mintát a csontszintigráfia előtt vették le. A 

többváltozós analízis során a csontáttétes betegeknél a VEGF a csontmetasztázissal 

asszociált független faktornak bizonyult (17). 

Indirekt módon utalnak a csontáttétekben zajló angiogenezis fontosságára azok a 

humán vizsgálatok, melyek a biszfoszfonátok hatását vizsgálták emlőrákos betegek 

csontmetasztázisaiban (18, 19). Az egyik ilyen vizsgálatba 18 emlőrákos, csontáttétben 

szenvedő beteget vontak be, akiknek a szérumát közvetlenül zoledronát-infúzió előtt, 

majd utána két illetve hét nappal vették le. A zoledronát a csontmetasztázisok kezelésre 

alkalmas hatékony biszfoszfonát. A zoledronát-infúzió után két nappal a VEGF-

koncentráció szignifikáns csökkenését, míg hét nap múlva a bazális szinthez képest a 

VEGF-koncentráció emelkedését mutatták ki, és a szérum bFGF-szint hasonló irányú 

mozgását észlelték. Egy másik tanulmányban 42, RTG-nel és csontszcintigráfiával 

igazolt csontmetasztázisban szenvedő emlőrákos beteg szérumát vizsgálták a 

zoledronát-infúzió után - de még a kemoterápiás kezelés megkezdése előtt - 1, 2, 7 és 21 

nappal, és utána a betegeket prospektíven monitorozták. Mindegyik időpontban a 

VEGF-koncentráció szignifikáns csökkenését észlelték a bazális szinthez képest, de a 

legnagyobb csökkenést az infúzió után 21 nappal mérték, ekkor a betegek közel 60%-

ában a VEGF-szint legalább 25%-os csökkenését igazolták, és ez alapján két csoportba 

osztották a betegeket. Azokban a betegekben, akikben a zoledronát-infúzió utáni 21. 

napon legalább 25%-os VEGF-csökkenést észleltek, hosszabb idő telt el az első 

csontmetasztázis-kiváltott eseményig, a csontérintettség progressziójáig, és a 

performance státus romlásáig a másik csoportba sorolt betegekhez viszonyítva. A 

túlélésben és a zsigeri áttétek kialakulásáig eltelt időben azonban nem észleltek 

szignifikáns különbséget. 

Experimentális adatok is alátámasztják az angiogenezis jelentőségét 

csontmetasztázisokban. Winding és munkatársai emlőrák-sejtvonalat egerek bal 

szívkamrájába oltva oszteolitikus csontmetasztázisokat modelleztek, és azokban, illetve 

a környező csontvelőben sok kisebb és nagyobb véreret figyeltek meg, melyek egér 
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CD31 elleni antitesttel és/vagy egér CD34 elleni antitesttel immunhisztokémiai 

módszerrel jelölve pozitívnak bizonyultak. Megfigyelésük szerint elsősorban a 

csontvelőben a nagyobb ereket határoló endotélsejtek mutattak magas CD31-

immunreaktivitást, és csak mérsékelt CD31-immunreaktivitás volt jellemző a 

csontvelőben és a metasztázis centrumában illetve perifériáján lévő kisebb ereket 

határoló sejteken. A CD34-immunreaktivitás egyértelműen a kisebb ereket határoló 

endotélsejtekre korlátozódott, a csontvelőben is és a tumorszövetben is csak az újonnan 

kialakult erek és kapillárisok mutattak erős CD34-pozitivitást, és úgy tűnt, hogy az erek 

a periféria felől infiltrálták a csontmetasztázist (20). Van der Pluijm és munkatársai 

oszteotropizmust mutató MDA-MB-231 emlőráksejteket oltottak egerek szívének bal 

kamrájába, majd a kialakult csont- és lágyrészáttéteket vizsgálták molekuláris biológiai 

és immunhisztokémiai módszerekkel. A csontmetasztázisokban egér eredetű CD31-

pozitív vérereket észleltek, a növekvő erek VEGF-receptor flt-1-re, flk-1-re és flk-4-re 

is pozitívak voltak. A lágyrészszövetekhez képest a VEGF-A és B szintjét magasabbnak 

mérték a csontmetasztázisokban (21). Yoneda emlőráksejtekkel végzett in vivo 

kísérletei alapján kijelentette, hogy a csontszövet kolonizációja a csontba futó nagy 

artériák terminális végeinél kezdődik (22). Egy 2005-ben publikált in vivo kísérletben 

emlőráksejtekkel hoztak létre csontmetasztázisokat egérben, és azok hisztológiai 

vizsgálata során inkomplett bazális membránnal és pericita-borítással bíró ereket 

észleltek, mely a tumorszövetben észlelt fokozott VEGF-expresszió alapján 

folyamatban lévő, tumorindukált angiogenezisnek felel meg (23). 

Az angiogenezist gátló anyagokkal végzett állatkísérletek is a 

csontmetasztázioskban zajló angiogenezis jelentőségére hívták fel a figyelmet. Nemeth 

és munkatársai egy in vivo, humán csontfragmentumot és humán proszatatarák-

sejtvonalat felhasználó kísérletében bizonyították a csont eredetű v 3 integrin 

blokkolásának antiangiogenetikus hatását prosztatarákok csontmetasztázisaiban (24). 

Humán csontfragmentumokat implantáltak szubkután SCID (severe combined 

immunodeficient) egerekbe, majd az implantátum szervülése után azokba v 3 vagy 

IIb 3 integrint nem expresszálló prosztataráksejteket injektáltak, és ezzel egyidőben 

az egerek heti háromszori anti-β3 antitesttel történő kezelését kezdték meg, amit két 

héten keresztül folytattak. Ebben a rendszerben az alkalmazott antitest így csak a 

csonteredetű v 3 integrint ismerte fel. A kezelés a csontfragmentumokban kialakult 
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metasztázisokban a humán eredetű vérerek számának a csökkenését okozta, bár a teljes 

MVD nem változott, amit a kompenzatórikusan kialakult egér eredetű hálózattal 

magyaráztak. 

Egy új zselatináz-inhibitor (SB-3CT) hatását prosztataráksejtek 

csontmetasztázisaiban in vivo vizsgálva szintén humán csontfragmentumokat vizsgáltak. 

Ebben a kísérleti elrendezésben humán, fötális eredetű femur-fragmentumokat 

implantáltak SCID egerekbe, majd azokba humán PC3 proszatatarák-sejtvonalat 

oltottak. Az SB-3CT-kezelés csökkentette az intratumorális érdenzitást (25). 

A szerin-proteáz maspin antitumorális hatását is összefüggésbe hozták a 

csontáttétekben zajló angiogenezist gátló hatásával. A maspin cDNS-ével transzfektált 

Du145 humán prosztatarák-sejteket korábban immundeficiens egerekbe, szubkután 

implantált fötális csontfragmentumokba oltva szintén az angiogenezis gátlását észlelték 

(26). Ebben a kísérleti elrendezésben hisztológiai vizsgálat során a kontrollcsoportban 

nagyobb számú intratumorális eret észleltek, mint a maspin cDNS-ével tarsnzfektált 

csoportban. A csontmetasztázisokban lévő erek immunfluoreszcens festése 

egyértelműen tumorindukált angiogenezisre utalt. A kontrollcsoportban olyan ereket 

észleltek, melyek mind humán, mind egér antigéneket expresszáltak, illetve olyanokat 

is, melyek csak egér antigénekre mutattak pozitivitást. A maspinnal trasnzfektált 

csoportban észlelt kevés számú ér dominánsan egér eredetű volt. 

Ez utóbbi két kiméra, egér-humán modell alapján egyértelmű, hogy a humán 

endotélsejtek a humán csontban lévő őssejtekből származtak, vagy a már meglévő 

ereket nőtte körbe a tumor. Másrészről a humán csontfragmentumban megjelenő, egér 

antigenitást mutató erek alapján az is világos, hogy azok újonnan keletkeztek a 

tumorban, és hogy azok a tumorindukált angiogenezis bizonyítékai.  

In vivo vizsgálatok során Lev és munkatársai a PDGF-receptor gátlásának 

hatását tanulmányozták az MDA-MB-435 emlőráksejtvonal által egerekben okozott 

oszteolitikus csontmetasztázisokban. A PDGF (platelet derived growth factor) 

receptoron keresztül induló tirozinkináz szignált a STI571-gyel (imatinib mesylate) 

gátolták (27). Az egerek tíbiájába oltott sejtvonallal létrehozott csontmetasztázisokban a 

tumor méretének és az oszteolízis mértékének csökkenésével párhuzamosan a CD31 

immunfluoreszcencia módszerével meghatározott MVD csökkenését észlelték az 

STI571-gyel kezelt egerekben. A vizsgálat során a TUNEL-pozitivitást adó apoptotikus 
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sejteket is megjelölték. Az STI571-gyel kezelt csoportban az endotélsejtek a CD31- és a 

TUNEL-reakció kolokalizációját mutatták. Ezt azzal magyarázták, hogy az STI571 a 

tumorsejtek mellett az endotélsejtekben is képes apoptózist indukálni, bár 

immunhisztokémiai vizsgálat során a VEGF, az IL-8, és a bFGF (basic fibroblast 

growth factor) expressziójában nem találtak különbséget a kontroll csoporthoz 

viszonyítva. Fentiek alapján azt a következtetést vonták le, hogy az endotélsejtek 

STI571-mediált apoptózisa nem ezeknek a proangiogenetikus faktoroknak a csökkent 

expressziójával mgyarázható. 

Dréau és munkatársai az ET-1-receptornak a csontmetasztázisokban játszott 

szerepét vizsgálták immunkompetens egér modellben (28). A 4T1 emlőráksejtvonalat 

„skin-fold‖ kamrába implantált humán csontfragmentumokba oltották, és a 

vaszkularizáció progresszióját intravitális mikroszkópiával vizsgálták. Az ET-1-

receptorantagonistával kezelt csoportban szignifikánsan kevesebb ér volt kimutatható a 

tumormassza közelében a kontrollcsoporthoz képest, és ez egyben kisebb 

tumormasszaméretet és csökkent csontinváziót is jelentett.  

Tüdőráksejtvonalakat vizsgálva a celexocibról, egy szelektív Cox-2-inhibitorról 

kiderítették, hogy a csontmetasztázisokban az angiogenezis és a tumornövekedés 

hatékony ellenszere (29). A kísérletekben az A549 tüdőráksejtvonalat in vivo egy 

preparált koponyaablakba implantálták. A tumorimplantáció után 8 nappal az állatok 

egy csoportját naponta celecoxibbal kezelték. A vizsgálatok azt mutatták, hogy a kezelt 

állatokban a tumorméret és az MVD is csökkent a kontrollcsoporthoz viszonyítva.  

A ZD6474 orálisan alkalmazható VEGF-receptor-2-gátló - egyben az 

epidermális növekedési faktor tirozinkinázok gátlószere - tüdőrákok csontáttéteiben az 

angiogenezis hatékony inhibitorának bizonyult in vivo (30). Az SBC-5 kissejtes 

tüdőrákvonalat természetes ölősejt-depléciós SCID egerekbe intravénásan beoltva máj-, 

tüdő-, és csontmetasztázisok alakulnak ki. A ZD6474-gyel kezelt állatokban 

szignifikánsan csökkent az oszteolitikus csontmetasztázisok száma. 

Avnet és munkatársai az interferon- -nak a veserákok csontmetasztázisaiban 

zajló angiogenezisre gakorolt hatását vizsgálták in vitro (31). Az interferon-  gátolta a 

csonteredetű endotélsejtek proliferációját és migrációját, amit a tumorsejtek csökkent 

FGF-2 (fibroblaszt növekedési faktor-2) expressziójával magyaráztak.  



 15 

Follikuláris pajzsmirigyrák in vivo modelljében is hatékonyan gátolták a 

csontmetasztázis kialakulását az angiogenezis blokkolásán keresztül, melyet a VEGF-

receptor foszforilációjának gátlásán keresztül valósítottak meg az AEE788 tirozinkináz- 

inhibitort felhasználva, mely egyben az EGFR (epidermal growth factor receptor) 

tirozinkináz inhibitora is (32). A WRO FTC humán follikuláris karcinóma sejteket 

egerek tíbiájába injektáltak, ahol a csontot kolonizáló tumorsejteken és az 

endotélsejteken magas fokban expresszálódott a VEGF-receptor és az EGFR is. Az 

AEE788-cal kezelt állatokban az apoptózist mutató endotélsejtek és a tumorsejtek 

száma magas volt, és a CD31-immunhisztokémiával meghatározott MVD is 

alacsonyabb volt.   

A fenti megfigyelések alapján kijelenthető, hogy a csontmátrix destrukciója 

mellett a neovaszkularizáció is a csontmetasztázisok kialakulásának a feltétele. Ennek 

ellenére munkánk kezdetekor csak szórványos adatok voltak találhatók a 

szakirodalomban a humán csontmetasztázisok vaszkularizációjáról, és a bennük zajló 

angiogenetikus folyamatokról. 

 

1.4.2. A malignus tumorokban zajló angiogenezis és a mikroérdenzitás 

összefüggése 

Az angiogenezis mérése bonyolult, minthogy egy dinamikus folyamatról van 

szó, mégis a tanulmányok többsége az angiogenezis „produktumára‖, a 

mikroérdenzitásra fókuszál, ami tulajdonképpen egy adott időpontban készült 

pillanatfelvételnek felel meg. Mindenesetre ez az egyik olyan jelenleg rendelkezésünkre 

álló módszer, ami mikroszkopikus szinten is információt nyújt erről a bonyulult 

folyamatról, hiszen amíg a tumorvaszkulatúrát a szövetekben immunhisztokémiai 

módszerrel az MVD-vel lehet jellemezni, addig a tumorvaszkulatúráról in vivo Doppler-

ultrahang-vizsgálattal, vagy kontrasztanyag-erősítés mellet alkalmazott dinamikus MRI 

(magnetic resonance imaging) vizsgálattal, vagy PET-tel (pozitron emissziós tomográf) 

kapott adatok mikroszkopikus szinten nem adnak információt (33-36). A tumorokban 

zajló angiogenetikus folyamatokról még a pro- és antiangiogenetikus faktorok 

vizsgálata (betegek szérumában, vagy a tumorban) ad információt. 

Munkánk első részében mi is az MVD-t határoztuk meg humán malignus 

tumorok csontmetasztázisaiban. A mikroérdenzitás az egységnyi területre eső erek 
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számát jelenti, és így jellemzi az interkapilláris távolságot.  Az MVD meghatározása az 

intratumorális endotélsejtek immunhisztokémiai jelölése után történik.  

Az endotélspecifikus antitesteket két kategóriába sorolhatjuk: az első csoportba a 

pán-endoteliális markerek tartoznak, a másodikba pedig azok, melyek szelektíven csak 

az aktivált és proliferáló endotélsejteket jelölik meg. A pán-endotéliális csoportba az 

CD31, a CD34, a trombomodulin és a faktor VIII elleni antitestek tartoznak, míg a 

második csoportba a CD105, az v 3 integrint jelölő LM609és az endoglint jelölő 

TEC-11 antitestek tartoznak. Széles körben alkalmazható a CD34 antigén elleni antites, 

mert paraffinba ágyazott és fagyasztott szöveteken is alkalmazható, és nagy affinitással 

kötődik az intratumorális erekhez. Hátránya, hogy a limfatikus ereket és a 

perivaszkuláris stromális ereket is jelöli (35). Jelenleg azonban az anti-CD34 az egyik 

legérzékenyebb pán-endoteliális marker. 

Az MVD meghatározásának jelenleg ismert három módja a Weidner-féle 

számozás, a Chalkley pontrendszeres számolás és a multiparaméteres számítógépes 

képanalízis, amelyek közös eleme a „hot spot‖-ok azonosítása (189). A vaszkuláris „hot 

spot‖-ok nagy érdenztitású régiók a tumorban, és először emlőrákokban írták le őket. 

Feltételezték, hogy a „hot spot‖-okat angiogén tumorsejtklónok hozzák létre, melyek 

így a keringésbe könnyebben lépnek be. Ezeknek a régióknak az azonosítása a Weidner-

módszer során mikroszkóp alatt alacsony nagyítás mellett történik. A „hot spot‖ 

identifikálása után nagy nagyítással lehetséges az egyes mikroerek leszámolása. A 

leggyakrabban használt átlagos MVD-meghatározás 3 „hot spot‖-ban leszámolt, 

egységnyi területre eső erek számának az átlagát jelenti (35). Ennek a módszernek az 

alkalmazása során nem csak a lumennel rendelkező képleteket, de az 

immunhisztokémiával festődést mutató endotélsejt-csoportokat és a szintén 

immunpozitív, önálló endotélsejtet is érképletnek kell számolni. A Chalkley-féle 

számolás során is először a „hot spot‖-okat azonosítják. A „hot spot‖-ot ezután a 

mikroszkópba illesztett, 25 pontot tartalmazó ráccsal vizsgálják tovább, és a rácsot úgy 

forgatják el, hogy a rács pontjai a lehető legtöbb érképletet fedjék le. A Chalkley-szám 

azon rácspontok számát adja meg, melyek immunfestődést mutató érképletre esnek. 

Mindkét módszer kombinálható számítógépes programokkal, de létezik olyan 

automatizált számítógépes képanalízis is, amely az immunhisztokémiai eljárás után az 

alkalmazott antitesttel festődést mutató területek nagyságát adja meg, és nem az 
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érképletek számát, szemben a Weidner-féle módszerrel és a Chalkley-féle számolással 

(189). 

A fenti módszerekkel meghatározott MVD tehát egy olyan, mikroszkopikus szinten 

vizsgálható paraméter, mely a tumoros vaszkulatúrát jellemzi, de kiderült, hogy 

öszefüggésben van a primer tumorok metasztatizálási képességével, és hogy 

prognosztikus jelentősége is van. 

 

1.4.3. Az MVD és a metasztázisok 

A primer tumorok metasztatizáló képessége és az MVD között erős összefüggés 

van. Ennek legnyilvánvalóbb példája McCullogh és munkatársainak kísérlete. Ennek 

során emlőrákos betegektől a primer emlőrák eltávolítása előtt egy nappal, a műtét 

során, és a műtét után a tumornak megfelelő ipszilaterálisan behelyezett centrális vénás 

kanülön keresztül vérmintát nyertek, majd ebben a vérmintában azonosították a 

tumorsejteket, a tumorban pedig CD34 elleni antitestet felhasználva a „hot spot‖-okban 

meghatározták az MVD-t. Így operáció alatt a magas MVD-jű tumoros betegek vérében 

daganatsejeteket mutattak ki, míg ez az alacsony MVD-jű tumoros betegek csak kis 

részében volt kimutatható (37). Másrészről humán melanómákban is igazolták, hogy az 

MVD predikciós faktora a metasztázisképződésnek (38). Weidner és munkatársai 

emlőrákos betegek mintáit vizsgálva szignifikáns korrelációt talált a vaszkuláris „hot 

spot‖-okban mért MVD és a metasztázisok kialakulásának a valószínűsége között (39). 

Összefoglalva: erős korreláció van a primer tumorban mért MVD és a primer tumor 

távoli vagy lokoregionális metasztázisképző potenciálja között. 

 

1.4.4. MVD és prognózis 

Az MVD összefügg a metasztázisképződéssel, így logikusnak tűnik, hogy a 

túléléssel is asszociált. Ezt a feltételezést, azaz hogy az MVD szignifikáns és független 

prognosztikus faktor, számos humán szolid tumorban igazolták, így többek között emlő-

, ovárium, húgyhólyag-, fej-nyak-, tüdő-, vese- és proszatatarákban (35). Néhány 

esetben azonban nem találtak ilyen szoros összefüggést. Így például a diffúz 

gyomorrákban az MVD nem korrelál a metasztázis valószínűségével, és az intesztinális 

típusú gyomorrákhoz hasonlítva alacsonyabb MVD-k mérhetők (40). Ennek 

magyarázata az lehet, hogy némely tumor kevésbé angiogenezis-dependens. A 

jelenséget az is magyarázhatja, hogy a tumorok neovaszkularizáció nélkül is 
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növekedehetnek, ha az adott szövetben megfelelő érhálózat áll rendelkezésre a tumor 

növekedéséhez (35). 

 

1.5.A  HER2/neu onkogén 

Az MVD és a VEGF expresszió mellett a munkacsoportunk által a humán 

csontáttétekben vizsgált másik faktor a terápiás célpont HER2/neu onkoprotein és 

onkogén volt. A HER2/neu egy 185 kd-os transzmembrán tirozinkináz receptor, amely 

az EGFR receptorcsalád tagja, és a primer emlőrákok 25-30%-ában overexpressziót 

mutat (41), melynek hátterében az esetek 95%-ában génamplifikáció áll (42). 

Egyedülálló jellegzetessége, mely megkülönbözteti a receptorcsalád többi tagjától, az 

ismert ligandum hiánya. Aktiválódása a receptorcsalád család tagjaival történt homo- 

vagy heterodimerizáció után következik be (43). A HER2/neu onkoproteinnek szerepe 

van a karcinogenezisben (44), a HER2/neu génamplifikált vagy a fehérje 

túlexpresszióját mutató emlőrákban szenvedő betegekben negatív prognosztikai faktor, 

rövidebb túlélést jelez előre nyirokcsomó-pozitív és nyirokcsomó-negatív betegekben 

is, elsősorban zsigeri áttétekkel asszociált (45), és ezek a tumorok kevésbé érzékenyek a 

cyclophosphamid-, methothrexate- és 5-fluorouracil-tartalmú kemoterápiás kezelésekre, 

illetve rezisztensek a tamoxifenre (46). A HER2/neu-overexpresszió szorosan asszociált 

a fokozott angiogenezissel (47). 

A HER2/neu oncoprotein emlőrákos betegekben ideális célpont, mert 1. a 

membránon overexpressziót mutató daganatsejtekben a HER2/neu szintje lényegesen 

magasabb, mint az egészséges sejtekben, amelyek így potenciálisan kevésbé szenzitívek 

a HER2/neu-t megcélzó hatóanyagok toxicitására, 2. a HER2/neu-overexpresszió 

kimutatható a primer tumorokban és a metasztázisokban is, ezzel azt jelezve, hogy az 

anti-HER2/neu terápia a betegség minden stádiumában hatásos lehet. Így a kutatás a 

HER2/neu-gátlók irányába fordult. A trastuzumab, egy humanizált monoklonális 

antitest volt ezeknek a hatóanyagoknak az első képviselője. Fázis II és III vizsgálatok 

igazolták a trastuzumab hatékonyságát a HER2/neu-pozitivitást mutató emlőrákos 

betegekben. Monoterápiában alkalmazva komplett vagy parciális remissziót az esetek 

15-30%-ában lehetett elérni, míg kemoterápiás szerekkel kombinálva ez az arány 

elérhette az 50-80%-ot is, és azt is igazolták, hogy a kemoterápia+trastuzumab 

kombináció egyértelműen előnyösebb, mint a konvencionális kemoterápia önmagában 
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alkalmazva. Az emlőrák korai stádiumában a kemoterápia mellett alkalmazva a 

trastuzumabot kiderült, hogy a relapszus kockázata megfeleződik, és növekszik a túlélés 

(48-54). 

A trastuzumab terápia feltétele az emlőrák HER2/neu-pozitív státusának a 

bizonyítása. Az emlőrákok HER2/neu-státusának meghatározására jelenleg két 

általánosan elfogadott módszer áll rendelkezésünkre: az immunhisztokémia (IHC) és a 

fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH) (55-58). Az IHC a HER2/neu-overexpressziót 

mutatja ki a sejtmemránon. Az eredményeket szemikvantitatív módon fejezik ki egy 0 

(nincs expresszió) és 3+ (magas expresszió) közötti skálán. Bár gazdaságilag előnyös és 

széles körben hozzáférhető, az IHC hátránya a vizsgálók közötti variabilitás. A FISH a 

HER2/neu gén amplifikációját mutatja ki, és specifikusabb, illetve szenzitívebb, mint az 

IHC. A FISH kvantitatív eredményeket szolgáltat a génkópiák számráról, de nem ad 

információt a sejtmembránon lévő HER2/neu expressziójáról. A FISH és az IHC 90%-

os konkordanciát mutat az egyes daganatok HER2/neu státusának tekintetében. A 

diszkordancia leggyakoribb oka, hogy az IHC 2+ besorolást kapott tumorok 25%-ában a 

HER2/neu gén amplifikálódott. Így az újabb ajánlások alapján szűrő jellegű tesztként az 

IHC az első lépés, majd az így 2+ besorolást kapott tumorokat FISH-sel is 

megvizsgálják.  

Az emlőrákok HER2/neu-státusa meghatározásának jelenleg három célja van: 1. 

prognózis becslése, 2. predikció meghatározása az adjuváns kemoterápiára és endokrin 

terápiára, 3. az anti-HER2/neu terápiára alkalmas betegek kiválasztása. Klinikai adatok 

jelzik, hogy az IHC 3+ és/vagy FISH-pozitív emlőrákos páciensek esetében a 

legnagyobb hatékonyságú a trastuzumab kezelés. Bár az anti-HER2/neu terápia 

célpontjai a metasztázisok, a vizsgálatok ma rutinszerűen mégis a primer tumorokból 

származó mintákon történnek.  

 

1.6. In vivo csontmetasztázis modellek 

Az állatkísérletes modellek jelenleg, és a jövőben is szükségesek pl. a 

csontmetasztázisok patomechanizmusának megértéséhez, a kemoterapeutikumok 

preklinikai vizsgálatához, kemoprevenciós vizsgálatokhoz, génterápiás lehetőségek 

vizsgálatához. Ezekkel az állatkísérletes modellekkel lehetséges új terápiás célpontok 

felfedezése is.  
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Az experimentális csontmetasztázisok tanulmányozására több technikát 

dolgoztak ki. Az egyik a hosszú csöves csontokba közvetlenül, intrakavitálisan beadott 

tumorsejt-injekció (59). A második a tumorsejtek injektálása az abdominális aortába  

(60). A harmadik módszer a farokvénába történő oltás az inferior vena cava átmeneti 

okklúziójával (61). A negyedik módszer a bal oldali combizomzat infiltrálása 

tumorsejtekkel (62), az ötödik a veseartéria átmeneti lezárása után a bal oldali torakális 

artéria injektálása, és végül a bal oldali szívkamrába történő oltás, mely az utóbbi évek 

tanulmányaiban a leggyakrabban alkalmazott módszer (63, 64). 

Bár a jelenleg rendelkezésünkre álló in vivo csontmetasztázis-modellek hasznos 

adatokkal szolgálnak, velük a csontmetasztázisok kialakulásának modellezése teljesen 

nem lehetséges (65). Ennek több oka is van. Az emlő- és proszatatarákok transzgenikus 

egérmodelljei esetében gyakran alacsony a csontmetasztázisok incidenciája, és 

reprodukciójuk nehézkes. A hosszú csöves csontokba (pl. tíbia) közvetlenül beoltott 

sejtvonalakkal nem vizsgálható a csontba metasztatizáló sejtek migrációja, homingja és 

inváziója. Az intrakardiálisan beoltott sejtvonalak esetében pedig a metasztatikus 

folyamat korai lépései nem vizsgálhatók. Ráadásul a csontmetasztázisok kialakulása 

még kísérleti körülmények között is időigényes. Fentieken kívül az is feltételezhető, 

hogy a kísérleti állatok csontszöveti mikrokörnyezete legalábbis részben eltér az 

emberétől (pl. csontmátrixban lekötött citokinek és növekedési faktorok), ez talán 

részben áthidalható emberi eredetű csontfragmentumok implantációjával. E megfontolás 

miatt már korábban leírtak egy olyan modellt, melynek során humán fötális 

csontfragmentumokat implantáltak szubkután SCID egerekbe (66), és ez a modell pl. 

alkalmas volt arra, hogy az implantált csontfragmentumok közé humán 

prosztataráksejteket injektálva tanulmányozzák a humán csontszövet-humán 

prosztatarák-sejt interakciót in vivo (67). 

Munkacsoportunk jelentős tapasztalatokkal rendelkezett humán melanóma-

sejtvonalak vizsgálata terén, de jelen munkánk kezdetéig nem vizsgáltuk a különböző 

melanóma-sejtvonalak csontkolonizációs képességét. Az irodalom áttekintésekor 

kiderült, hogy korábban nem került leírásra humán melanóma-sejtvonalak 

csontkolonizációs képességét vizsgáló állatkísérletes modell. 
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2. Célkitűzések 

A előrehaladott stádiumú, metasztatikus malignus betegségben szenvedő betegek 

kezelésekor a klinikai onkológusok a választandó terápia meghatározásakor illetve a 

terápia hatásosságának a becslésekor a többnyire már sebészileg reszekált primer 

tumorok hisztológiai és molekuláris biológiai jellemzőit veszik figyelembe, azt 

feltételezve, hogy a primer tumor és a metasztázisok karakterisztikája nagyfokú 

hasonlóságot mutat, holott ezt a feltételezést csak kevés klinikai illetve patológiai 

tanulmány vizsgálta. Még kevesebb adat áll rendelkezésünkre a primer tumorok és a 

csontmetasztázisok összehasonlításáról, pedig a csontvázrendszer a malignus tumorok 

egyik gyakori áttétképzési helye. Munkánk célja az volt, hogy a lenti szempontok 

alapján új adatokkal bővítsük a humán csontmetasztázisokról rendelkezésre álló 

ismereteket.  

 

 

1. A mikroérdenzitás vizsgálata humán vese-, tüdő- és emlőrákok 

csontmetasztázisaiban és összevetése az ugyanabból a betegből származó primer 

tumorok érdenzitásával 

2. A VEGF-expresszió és a mikroérdenzitás összefüggésének vizsgálata humán 

emlőrákok csontáttéteiben 

3. A humán emlőrákok csontmetasztázisaiban bekövetkező érdenzitás-változás 

lehetséges okainak vizsgálata a rendelkezésre álló klinikai adatok fényében 

4.  HER2/neu-fehérjeexpresszió és -génamplifikáció vizsgálata humán emlőrákok 

csontmetasztázisaiban, és összehasonlításuk a primer tumorok 

fehérjeexpressziójával és genotípusával 

5. Állatkísérletes modell kidolgozása humán tumorsejtvonalak csontkolonizációs 

képességének vizsgálatára. 
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3.  Anyag és módszer 

 

3.1.Humán minták  

Vizsgálatainkhoz 10 tüdő-, 11 vese- és 48 emlőrákos beteg – összesen 69 eset - 

csontmetasztázisainak formalinban fixált, dekalcinált, paraffinba ágyazott mintáit 

használtuk fel. A csontáttétek mintáit a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikája és 

Traumatológiai Tanszéke, illetve az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet bocsájtotta 

rendelkezésünkre, ahol a betegek csontmetasztázisait reszekálták, illetve fenyegető vagy 

komplettált patológiás törés miatt transzfokális stabilizációs technikákkal operálták, és a 

műtét során biopsziát is végeztek. A csontmetasztázisokat képző primer tumorok 

gyűjtése folyamatos volt, így az első vizsgálatban 10 tüdő-, 11 vese- és 18 emlőrákos 

beteg (I. táblázat), a második vizsgálatban pedig 18 emlőrákos beteg primer tumorából 

és párosított csontmetasztázisából származó mintákat használtunk (II. táblázat). A 

harmadik vizsgálatunkban 23 emlőrákos beteg párosított primer tumorainak és 

csontmetasztázisainak blokkjait 25 olyan emlőrákos beteg csontmetasztázisaiból 

származó mintáival egészítettük ki, ahol nem sikerült hozzájutnunk a megfelelő primer 

tumorból származó blokkokhoz (III. táblázat).  

 

I. táblázat Az első, különböző szöveti eredetű humán csontmetasztázisok és az őket 

képező primer tumorok mikroérdenzitását összehasonlító vizsgálatunkba bevont esetek 

 

 RCC NSCLC BRC 

N 11 10 18 

Nem (férfi/nő) 1/10 1/9 1/17 

Életkor (átlag) 64 55 56 

Szövettan világos sejtes 

karcinóma*  

adenokarcinóma (7) 

laphámrák (3) 

IDC (16) 

ILC (2) 

Primer tumor térfogata  

(cm
3
, átlag  SD) 

130.9 161.6 33.7 49.7 19.2 22 

A metasztázis térfogata  

(cm
3
, átlag  SD) 

60.4 71.5 25.9 30.6 50.0 83.7 

A metasztázis típusa szinkron metakron metakron 
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* 1-ben kromofób részletek 

RCC: veserák, NSCLC: nem-kissejtes tüdőrák, BRC: emlőrák, IDC: invazív duktális 

karcinóma, ILC: invazív lobuláris karcinóma  

 

II. táblázat A második, humán primer emlőrákok és párosított csontmetasztázisaik 

mikroérdenzitását és VEGF-expresszióját összehasonlító vizsgálatunkba bevont esetek 

 

N Nem 
Élet- 

kor 

Szö-

vet- 

tan 

Grade pTNM terápia 
TTP* 

  

Csont- 

áttét  

RTG 

morf. 

Primer  

tumor 

ER  

státusa 

Csont- 

áttét 

ER  

státusa 

1 nő 44 IDC III pT3N0M0 E 211 litikus - - 

2 nő 45 IDC II pT1cN1Mx C 138 litikus - - 

3 nő 54 IDC III pT2N1M1 CE 2 litikus - - 

4 nő 35 IDC III pT2N0M1 CE 10 litikus - - 

5 nő 47 IDC II pT2N1M0 E 19 litikus + - 

6 Nő 50 ILC II pT2N1M0 CE 22 kevert + - 

7 nő 53 IDC III pT2N0M0 CE 14 litikus + - 

8 nő 66 IDC III pT2N1M0 E 20 litikus - - 

9 nő 51 IDC II pT2N1M0 - 80 kevert + + 

10 nő 72 ILC II pT2N0M0 - 35 litikus + + 

11 nő 56 IDC I pT2N0M0 - 195 litikus + + 

12 nő 57 IDC III pT3N1M1 - 33 kevert + - 

13 nő 64 IDC III pT2N1M0 - 21 litikus + + 

14 nő 47 IDC II pT3N1M0 - 76 litikus + - 

15 nő 48 IDC II pT2NxM1 - 2 litikus + - 

16 nő 53 IDC III pT1cN1M0 - 29 litikus + - 

17 ffi 66 IDC II pT3NxM0 - 27 litikus + - 

18 nő 52 IDC III pT1bNxM0 - 10 litikus + - 

*TTP: time to progression (a primer tumor és a vizsgált csontmetasztázis felfedezése 

között eltelt idő hónapokban megadva), IDC: invazív duktális karcinóma, ILC: invazív 

lobuláris karcinóma, ER: ösztrogénreceptor, E: endokrin terápia, CE: kemo/endokrin 

terápia 
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III. táblázat A harmadik, humán primer emlőrákok és párosított csontmetasztázisaik 

HER2/neu-státusát összehasonlító vizsgálatunkba bevont esetek 

 

N 48 

Kor (medián) 59 

Nem (nő/férfi) 47/1 

Szövettan Invazív duktális karcinóma (n=35) 

Invazív lobularis karcinóma (n=8) 

Egyéb (n=5) 

Primer tumorok grade-je I: 1/23, II: 10/23, III: 12/23 

Csontmetasztázisok grade-je * I: 3/44 II: 29/44 III: 12/44 

*: a 48-ból 4 esetben a minták nem voltak alkalmasak a szöveti grade meghatározására 

 

3.2. Immunhisztokémia (CD34, VEGF, ER) 

Az immunohisztokémiai vizsgálatokat a formalinban fixált, paraffinba ágyazott 

minták 4 µm-es vastagságú metszetein végeztük el. 

Az intratumorális erek jelölése céljából egy monoklonális, egér anti-humán 

CD34 antitest (DAKO, Glostrup, Dánia) 1:40 arányban TBS-ben (TRIS-sel pufferelt 

sóoldat) hígított oldatát használtuk. Az intratumorális erek fenti antitesttel történő 

jelölését 10 tüdő-, 11 vese- és 18 emlőrákos beteg csontmetasztázisából és az áttéteket 

képző primer tumorokból származó mintákon végeztük el. 

Az emlőrákos betegek primer tumor- és csontmetasztázis mintáinak VEGF- és 

ER- (ösztrogénreceptor) expresszióját is megvizsgáltuk. A VEGF-expresszió 

vizsgálatához egy poliklonális, kecske anti-humán VEGF antitest (R D Systems, 

Abingdon, Anglia) 1:80 arányban PBS-ben (foszfáttal pufferolt sóoldat) hígított oldatát, 

az ER expresszió meghatározásához pedig monoklonális, egér anti-humán ER antitest 

(Novocastra Laboratories, Newcastle upon Tyne, Anglia) 1:40 arányban TBS-ben 

hígított oldatát használtuk. A metszeteket deparaffináltuk és rehidráltuk, majd az 

endogén peroxidázt hidrogén-peroxid 1,5%-os metanolos oldatával blokkoltuk. Az 

epitóp feltárást citrátpufferben (0.1M, pH 6) végeztük el (az ER expresszió-vizsgálata 

során nagynyomású főzőedényt használtunk), majd TBS-sel történt mosás után 3%-os 

BSA-val (szarvasmarha szérumalbumin) 30 percig blokkoltuk a nemspecifikus 
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immunreaktivitást. A metszeteket az anti-CD34 antitesttel és az anti-ER antitesttel 4 
o
C-

on egy éjszakán keresztül, míg az anti-VEGF antitesttel szobahőmérsékleten egy órán 

keresztül inkubáltuk. A kötődött anti-CD34 és az anti-ER antitesteket az avidin-biotin 

komplex tormaperoxidáz (HRP) (LSAB2 kit, DAKO) előhívó-rendszerrel, míg az anti-

VEGF antitesteket a HRP-AEC System Goat Kit (R D Systems) előhívórendszerrel 

detektáltuk, és végül AEC-vel (3-amino-9-etilkarbazol) (Vector Laboratories, Inc. 

Burlingame, CA) hívtuk elő. A sejtmagokat hematoxilinnel festettük meg. A negatív 

kontrollok esetén a fent leírt eljárást alkalmaztuk, de a primer antitestek helyett nem-

immun IgG1 immunglobulint használtunk, vagy az eljárás során kihagytuk a primer 

antitestet. 

 

3.3. Az MVD meghatározása 

Az intratumoralis érdenzitás meghatározása során a korábban leírt (68) „hot 

spot‖ módszert használtuk. Fénymikroszkóp (Olympus B061, Olympus Optical Co. Ltd, 

Tokyo, Japán) alatt, alacsony nagyítást használva megkerestük a legnagyobb számú 

CD34-pozitív eret tartalmazó területeket. Ezeknek a területeknek az azonosítása után 

400x-os nagyítást használva megszámoltuk az adott területen lévő CD34-pozitív ereket 

egy, a mikroszkóp optikájában bemetszett négyzetrács segítségével. Az alkalmazott 

400x-os nagyítás során a négyzetrács által lefedett terület 0,0625 mm
2
 volt (az 

eredményeket 1 mm
2
-re számolva adtuk meg). Számolható intratumorális érként 

definiáltunk minden CD34-pozitív eret vagy endotélsejt-csoportot, melyek 

egyértelműen elkülönültek a szomszédos erektől, tumorsejtektől és kötőszöveti 

elemektől; a szétágazódó érképleteket egyként számoltuk, kivéve, ha az ér 

folytonossága megtört, mely esetben két különálló érnek számoltuk. Metszetenként a 

három legtöbb intratumorális CD34-pozitív eret tartalmazó terület érdenzitásának az 

átlagát adtuk meg az adott tumor érdenzitásaként. 
  

 

3.4. A VEGF-expresszió értékelése 

A VEGF-expresszió intenzitása alapján a 18 primer emlőrák és az általuk 

képzett csontmetasztázisok mintáit egy korábbi tanulmány (69) leírásának módosítása 

alapján festődést nem vagy csak gyengén mutató, illetve közepes vagy erős festődést 

mutató csoportokba soroltuk. 
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3.5. Az ER expresszió értékelése 

Az ER expresszió meghatározása a primer emlőrákokban és az általuk képzett 

csontmetasztázisokban is kvalitatív módon történt a korábban már elfogadott alapelvek 

(70) szerint: amennyiben a tumorsejtek több mint 10%-a pozitív reakciót mutatott, a 

mintát ER-pozitívnak minősítettük. 

 

3.6. A HER2/neu-státus meghatározása  

Vizsgálataink során meghatároztuk 48 emlőrákos beteg csontmetasztázisának 

HER2/neu-fehérjeexpresszióját immunhisztokémiai módszerrel és génamplifikációját is 

fluoreszcens in situ hibridizáció módszerével. A 48-ból 23 esetben a metasztázist adó 

primer emlőrákok mintáin is elvégeztük a fenti vizsgálatokat. 

 

3.6.1. Immunhisztokémia 

A HER2/neu protein expreszióját immunhisztokémiai módszerrel a 

HercepTest™ (DAKO) alkalmazásával vizsgáltuk standardizált, a gyártó által leírt, 

jóváhagyott módszer alapján (71). A HercepTest™ FDA-jóváhagyással rendelkezik 

(1998. szeptember) olyan emlőrákos nőbetegek kiválasztására, akik trastuzumab (a 

HER2/neu protein ellen termelt humanizált monoklonális antitest) kezelésben 

részesülhetnek. A szövetek a metszést követően Superfrost plus tárgylemezre kerültek, 

az antigénfeltárás hőkezeléssel történt, majd ezt követte az immunfestés.  Az antigén 

feltárása során a mintákat 10 mM citrátpufferben 95-99 
o
C fokon inkubáltuk 40 percig, 

majd lehűtést követően 5 percig peroxidázblokkoló reagensben áztattuk őket és öblítést 

követően nyúlanti-HER2/neu antitesttel inkubáltuk őket 30 percig. A minták öblítés 

után 30 percig a vizualizáló reagensben inkubálódtak, ez az oldat tartalmazta mind a 

második, kecske anti-nyúl antitestet, mind a hagyományos dextrán polimer vázhoz 

kapcsolt tormaperoxidáz enzimet. A feleslegben maradt reagens lemosása után a 

mintákat DAB-bal (diaminobenzidinnel) inkubáltuk 10 percig az immunprecipitátumok 

megfestése céljából. A műveleteket a DAKO Autostainer Universal Staining System 

rendszer használatával hajtottuk végre a gyártó instrukciói alapján. A metszeteken 

hematoxilinnel háttérfestést végeztünk, majd Permount-tal lefedtük. Az 

immunfestéseket bright-field Olympus mikroszkópon értékeltük ki a DAKO értékelési 
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rendszere alapján (0, 1+, 2+, 3+). Minden egyes reakciót két független személy vizsgált 

meg. A 2+ és 3+ immunfestést értékeltük overexpressziónak, míg a 0 és 1+ festődést 

alacsony expressziónak.  

 

3.6.2. FISH 

A HER2/neu gén amplifikációját fluoreszcens in situ hibridizációs módszerrel 

vizsgáltuk azokban az esetekben, ahol a minták az immunhisztokémiai vizsgálattal 2+ 

vagy 3+ pozitivitást mutattak, vagy ahol a primer tumor és a csontáttét 

immunhisztokémiai módszerrel meghatátorozott HER2/neu-státusa eltérő volt. A FISH 

technika kivitelezéséhez Oncor INFORM rendszert használtunk (Ventana Medical 

Systems Inc.) a korábban leírtak (71) és a Benchmark festőautomata 2. sz. protokollja 

szerint. Röviden: deparaffinálás, 10 percig 90 
o
C-on történő denaturáció és 10 perces 

proteáz 3-mal történő emésztés után a metszeteket INFORM HER2/neu próbával, majd 

FITC/anti-biotinnal és anti-egér Ig/FITC-cel inkubáltuk. DAPI-val történt magfestést 

követően a HER2/neu gén kópiaszámát a korábban leírtaknak megfelelően (71), 

standard protokoll szerint epifluoreszcens mikroszkóp (Nikon Eclips-600) alatt két, 

egymást nem átfedő, legalább 20-20 sejtmagot tartalmazó mezőben számoltuk meg. 

HER2/neu-gén amplifikáltnak minősítettük a mintákat, amennyiben a 

génkópiaszám/sejtmag arány nagyobb volt, mint négy. 

 

3.7 Humán sejtvonalak csontkolonizációs képességének vizsgálata 

A csontmetasztázisokat humán melanóma-sejtvonalak és SCID egerek 

felhasználásával modelleztük. 

 

3.7.1. Sejtvonalak 

 Munkacsoportunk jelentős tapasztalatokkal rendelkezett melanóma-

sejtvonalakkal kapcsolatban, ezért csontkolonizációs modelljeinkben mi is ezeket a jól 

karakterizált sejtvonalakat használtuk. Az alkalmazott mock-transzfektáns 3.1P, illetve 

az αIIb és β3 integrin génjével transzfektált ESL, ESH, 19L és 19H vonalakat a 

WM983B humán melanóma-sejtvonal transzfektálásával hozták létre (72). A szintén 

alkalmazott HT168-M1 humán melanóma-sejtvonal az A2058 vonalból származik(73), 

míg  a HT199 sejtvonalat munkacsoportunk hozta létre (74). A sejteket 10%-os FBS-t 
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(fetal bovine serum) és antibiotikumot tartalmazó RPMI-1640 médiumban (Sigma 

Chemical Co., St.Louis, MO) növesztettük 5%-os CO2 koncentráció és 37
o
C-os 

hőmérséklet mellett. A transzfektált sejteket G418-at tartalmazó tápfolyadékban 

növesztettük. 

 

3.7.2. Az in vivo modellek 

A csontáttétek in vivo tanulmányozásának céljából két modellt alkalmaztunk. Az 

egyikben Arguello egy korábban leírt leírt modelljét (75) kismértékben módosítottuk. 

Steril körülmények között, intraperitoneálisan beadott narkotikum alkalmazásával elért 

narkózis alatt a SCID egér szegycsontja felett 0,5 cm-es bőrmetszést ejtettünk. A bőr alá 

preparáltunk, majd a sternum bal oldalán a harmadik-negyedik bordaközt felkeresve, a 

szegycsont bal oldalától 1-2 mm-re 27G-s tűvel intrakardiálisan 0,1 ml (10
6
 sejt/állat) 

sejtszuszpenziót oltottunk be a bal kamrába. A tű helyes lokalizációjáról az oltás előtt az 

artériás vér visszaszívásával győződtünk meg. Az állatokat 4 hét után Nembutallal 

túlaltattuk, és az egyes szervekben (agy, máj, tüdő és az alsó végtag csontjai) az 

áttéteket sztereomikroszkóp alatt számoltuk meg, és az eltávolított szerveket 

formaldehidben fixáltuk. A csontokat a fixálás után 18%-os EDTA (etiléndiamin-

tetraecetsav) oldatban dekalcináltuk, majd paraffinba ágyaztuk, és 4 µm-es metszeteket 

készítettünk. A metszeteket hematoxilin-eozinnal festettük meg. Ebben a modellünkben 

egyrészt vizsgáltuk a mock-transzfektáns 3.1P, illetve az αIIb és β3 integrin génjével 

transzfektált ESL, ESH, 19L és 19H melanóma-sejtvonalak csontkolonizációját, 

másrészt a HT168-M1 és a HT199 sejtvonalak csontkolonizációját hím és nőstény 

egerekben. 

A fent leírt rendszer reprodukálása nehézkes, időigényes, és nagy a kockázata, 

hogy a bal kamra helyett a jobb kamrába jut a sejtszuszpenzió, és így a tüdőben 

elakadva a tumorsejtek nem jutnak el a csontokba. Ráadásul feltételezhető, hogy 

különbség van a kísérleti állat és a humán csontállomány összetétele között, ami 

befolyásolhatja a tumorsejt-célszerv interakciót. Ezen megfontolások miatt az 

intrakardiális oltással létrehozott egércsont-kolonizációs modell mellett törekedtünk egy 

másik, a humán csont-humán tumorsejt interakció in vivo tanulmányozására lehetőséget 

nyújtó modell kialakítására. Ebben a második modellünkben a korábban leírtakkal 

ellentétben nem fötális, hanem felnőtt szervezetből származó csontfragmentumokat 
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használtunk. A humán eredetű csontot a betegek előzetes beleegyezése után 

csípőprotézis-műtétek során eltávolított combfejekből nyertük. A combfej corticalis és 

spongiosus állományát steril körülmények között megőröltük, melynek során 2-3 mm-

es csontfragmentumokat nyertünk, vagy szintén steril körülmények között 

csonthasábokat vágtunk ki (1. ábra). Intraperitoneálisan beadott narkotikum 

alkalmazásával elért narkózis alatt a SCID egerek hátán 1-2 cm-es bőrmetszést 

ejtettünk. A bőr alá preparáltunk, majd az így elkészített szubkután tasakba behelyeztük 

a csontfragmentumokat. 3 hét múlva a bőrön keresztül a csontfragmentumok közé 0,1 

ml (10
6
 sejt/állat) melenóma-sejtszuszpenziót injektáltunk. 3 hét után a kísérleti 

állatokat Nembutallal túlaltattuk, és a tumorszövet által benőtt, kötőszövesedett 

csontfragmentumokat eltávolítottuk, majd a fent leírt szövettani feldolgozásnak vetettük 

alá. 

 

1. ábra Humán eredetű csontfragmentumok SCID egerekbe történő szubkután 

implantáció előtt 

 

A csontfragmentumokat csípőprotézis-műtét során eltávolított combfejből faragtuk ki 

steril körülmények között, és az így nyert fragmentumokat a fent leírt módon ültettük be 

szubkután SCID egerekbe 

 

3.8 Statisztika 

A párosított változók összehasonlítása során Wilcoxon rank sum tesztjét, a nem 

párosított változók statisztikai analízise során pedig a Mann-Whitney féle U-tesztet 

használtuk. A primer tumorok és párosított csontáttéteik érdenzitása közötti kapcsolat 

analízise során Spearman rangkorrelációs koefficiensét használtuk. A kis esetszámú 
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csoportok összehasonlításánál a Fisher-féle egzakt tesztet alkalmaztuk. A kétfarkú p-

értéket akkor ismertük el szignifikánsnak, amennyiben az értéke kisebb volt, mint 0,05. 

A számításokat az SPSS 10 és a Microsoft Excel programmal végeztük el. 
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4. Eredmények 

4.1. Az MVD összehasonlítása humán primer vese-, tüdő- és emlőrákokban és 

párosított csontmetasztázisaikban 

CD34-pozitív intratumorális ereket a primer vese- (n=11), tüdő- (n=10) és 

emlőrákokban (n=18) és csontáttéteikben is észleltünk (2. ábra).  

 

2. ábra A mikroérdenzitás meghatározása humán tüdő-, vese- és emlőrákok                          

csontmetasztázisaiban CD34 immunfestés után  

 

A                                                                                    B 

                                

C                                                                                    D 

                                   

E                                                                                     F 

                                

Humán tüdő- (A, B), vese- (C, D) és emlőrák (E, F) csontmetasztázisának HE-nal festett 
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(A, C, E), illetve anti-CD34 antitesttel történt immunhisztokémiai eljárással (BDF) 

festett metszet). Az erek vörös színnel vannak jelölve. 

 

Az esetek áttekintése után alkalmazott önkényes megfontolás alapján 30%-nál jelöltük 

meg azt a küszöböt, ahol az MVD-változást már biológiailag is relevánsnak 

feltételezzük. Ezt a határértéket használva az összes daganatot tekintve hasonló 

gyakorisággal észleltünk olyan eseteket, ahol az MVD növekedett, csökkent, illetve 

nem változott a csontmetasztázisokban (IV. táblázat). 

 

IV. táblázat A különböző humán tumorok csontmetasztázisaiban mért MVD-változás 

mintázata a primer tumorokhoz képest 

 Összes eset RCC NSCLC BRC 

MVD növekedett (változás>30%) 13/39 0/11 4/10 9/18 

MVD csökkent (változás >30%) 15/39 5/11 2/10 8/18 

MVD változatlan (változás<30%) 11/39 6/11 4/10 1/18 

A táblázat a csontáttétben a primer tumorhoz képest bekövetkezett MVD-változás három 

irányának (nő, csökken, változatlan) gyakoriságát mutatja vese-, tüdő- és emlőrákos 

betegekben. A Fisher-féle egzakt teszt e három daganattípus csoportjainak az 

esetszámában statsiztikailag szignifikáns különbséget igazolt (p=0,012) 

 

Az érdenzitás nem szignifikáns változását észleltük, amikor a három különböző 

szervből kiinduló primer tumor és csontáttéteik mintáit egy csoportban vizsgáltuk. 

Nemcsak a primer veserákok, de csontáttéteik is a legvaszkularizáltabb tumoroknak 

bizonyultak a tüdő- és emlőrákokhoz hasonlítva. Azt is megfigyeltük, hogy érdenzitás 

tekintetében a primer emlőrákok és csontáttéteik csoportja bizonyult a 

legheterogénebbnek, így például ez a csoport tartalmazta a legalacsonyabb érdenzitású 

mintákat, és az emlőrákos betegek körében két alcsoportot tudtunk elkülöníteni (ezen 

alcsoportok tárgyalását ld. lentebb) (3.ábra). A primer tumorok és csontáttétjeik 

érdenzitása között egyik szövettani típusban sem találtunk korrelációt.  
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3. ábra A különböző humán primer tumorokban és párosított csontmetasztázisaikban 

mért mikroérdenzitás 
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Humán primer vese-, tüdő- és emlőrákok és párosított csontáttéteik érdenzitása (átlag  

SD). *A planocelluláris tüdőkarcinóma esetek az ábrán nem szerepelnek. RCC: veserák, 

NSCLC: nem-kissejtes tüdőrák, BRC: emlőrák 

 

A csontmetasztázisokban észlelt érdenzitás-változásokat tumorcsoportonként is 

vizsgáltuk, és így a veserákok csontáttétjeiben az MVD szignifikáns, 27,59%-os 

csökkenését észleltük a primer tumorokéhoz viszonyítva. (3. ábra). Azt találtuk, hogy a 

csontmetasztázisokban az MVD vagy csökkent (11-ből 5 esetben, vagy nem változott 

(11-ből 6 esetben), és nem volt olyan eset, ahol az MVD a csontmetasztázisban 

növekedett volna (4. ábra).  Továbbá nemcsak az MVD csökkenését észleltük, de 

maguk a csontmetasztázisok mérete is 53,85%-al csökken a megfelelő primer tumorok 

méretéhez képest.  
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4. ábra  A primer veserákokban és párosított csontmetasztázisaikban mért MVD 
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11 primer vesekarcinóma és párosított csontáttéteik érdenzitása. 

 

A tüdő-adenokarcinóma eseteket elemezve az MVD 49,12%-os szignifikáns 

növekedését észleltük a csontmetasztázisokban a primer tumorokhoz viszonyítva.  

Ebben a tumortípusban az MVD csökkenése kevésbé volt gyakori (csak tízből 2 esetben 

figyeltük meg), míg az MVD növekedését gyakrabban figyeltük meg (10-ből négy 

esetben) (5.ábra) (IV.táblázat). A tüdőrákok csontáttéteinek a mérete 25,83%-al 

csökkent a primer tumorokhoz viszonyítva, amely változás az MVD változásától 

függetlennek tűnik.  
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5. ábra A primer tüdőrákokban és párosított csontmetasztázisaikban mért MVD 
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10 primer tüdőkarcinóma és párosított csontáttéteik érdenzitása. Az első hét esetet 

adenokarcinómák, míg az utolsó három esetet planocelluláris karcinómák adják. 

 

Az emlőrákos eseteknél a csontmetasztázisokat a primer tumorokhoz 

viszonyítva a tumorméret vagy az MVD nem szignifikáns növekedését figyeltük meg, 

azonban az MVD-nek a primer tumorokhoz képest a párosított csontáttétekben észlelt 

változása alapján két alcsoportot sikerült elkülöníteni: az I-es alcsoportban az MVD a 

csontáttétekben csökkent vagy nem változott (n=9), míg a II-es alcsoportban az MVD a 

csontmetasztázisokban növekedett (6. ábra). 
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6. ábra A primer emlőrákokban és párosított csontmetasztázisaikban mért MVD 
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I-es alcsop. II-s alcsop. 

18 primer emlőrák és párosított csontáttéteik érdenztitása. Az MV-változás iránya 

alapján két alcsoportot tudtunk elkülöníteni: az I-es alcsoportban az MVD a primer 

tumorhoz képes a csontáttétben csökkent vagy nem változott, míg a II-es alcsoportban 

növekedett. 

 

A 18 emlőrákos beteg közül 10 a primer tumor sebészi reszekciója után nem 

részesült posztoperatív kemo-endokrin kezelésben, míg 8 esetben voltak adatok 

adjuváns, CMF protokoll szerinti kemoterápiás kezelésre és/vagy posztoperatív 

tamoxifen-alapú endokrin terápiára. Felmerült, hogy ez a különbség befolyásolja a 

csontmetasztázisok angiogenetikus fenotípusát. A fentebb leírt két alcsoportot ezután 

elemeztük a rendelkezésünkre álló klinikai adatok ismeretében, és kiderült, hogy az I. 

alcsoportban, ahol az MVD csökkent vagy változatlan maradt a csontáttétben a primer 

tumorhoz képest, a 9-ből 6 beteg (67%) részesült adjuváns kezelésben, míg a II. 

alcsoportban, ahol az MVD megnőtt a csontáttétben, a 9 betegből csak kettő (23%) 

kapott adjuváns kezelést. 

Analizálva a csontáttétek MVD-jét a posztoperatív kezelésben részesült, illetve 

nem részesült betegek csoportjában azt találtuk, hogy a kezelést nem kapott betegek 

csontmetasztázisaiban az MVD magasabb volt a csontáttétekben a primer tumorokban 

és a kezelt betegek csontmetasztázisaiban mért MVD-hez hasonlítva, és ezek az 

eltérések statisztikailag szignifikánsnak bizonyultak. Másrészt az adjuváns kezelésben 
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részesült betegek csontmetasztázisaiban szignifikánsan alacsonyabb MVD-t mértünk a 

primer tumorokéhoz hasonlítva (7. ábra). Ezek alapján feltételezhető, hogy a 

progrediáló betegség angiogén fenotípusát a kezelések jelentősen befolyásolják. Az 

adjuváns kezelést kapott betegek is heterogénnek bizonyultak, mivel egy részük csak 

endokrin terápiát, míg más részük endokrin- és kemoterápiát is kapott, így ezeket az 

alcsoportokat is analizáltuk, de az angiogenetikus fenotípus tekintetében hasonló 

eltéréseket figyeltünk meg.  

 

7. ábra A kemo- és/vagy endokrin terápiában részesült illetve nem részesült humán 

primer emlőrákokban és párosított csontáttéteikben mért mikroérdenzitás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjuváns kezelésben részesült és nem részesült emlőrákos betegek primer tumorainak és 

párosított csontáttéteinek érdenzitása (átlag  SD). 

 

4.2. Az érdenzitás és a VEGF-expresszió változásának vizsgálata humán primer  

emlőrákokban és párosított csontmetasztázisaikban 

A 18 emlőrák közül 16 invazív duktális karcinómának és 2 invazív lobuláris  

karcinómának bizonyult. A csontmetasztázisok többsége radiológiai megjelenését 

tekintve oszteolitikus volt, eltekintve 3 esettől, amik kevert oszteolitikus-

oszteoblasztikus radiológiai megjelenést mutattak (II. táblázat). A metasztázisok mérete 

a primer tumorokhoz képest szignifikánsan nagyobb volt. A primer emlőrákok többsége 
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ER-pozitívnak bizonyult (13/18), de az ER-fenotípus jelentősen változott a 

csontmetasztázisokban, ahol csak 4 esetben észleltünk ER-pozitivitást. Az MVD-t a 

primer tumorokban és a metasztázisokban is meghatároztuk. A stádium vagy az ER-

státus nem mutatott összefüggést az MVD-vel, de megfigyeltük, hogy a nyirokcsomó-

metasztázist képző primer tumorok MVD-je magasabb volt, bár ez az eltérés 

statisztikailag nem volt szignifikáns. A csontmetasztázisok MVD-je a primer 

tumorokhoz képest gyakran változott, és egyforma arányban figyeltük meg az MVD 

növekedését és csökkenését is. Az eseteket a primer emlőrákokban mért MVD alapján 

három csoportba osztottuk: az alacsony (<80/mm
2
, n=7), közepes (80-160/ mm

2
, n=6), 

és magas (>160/ mm
2
, n=5) érdenzitással jellemezhető esetekre. Az alacsony 

érdenzitással jellemezhető primer tumorok csoportjában gyakori volt az érdenzitás 

növekedése a párosított csontmetasztázisokban (6/7), és ezt a jelenséget figyeltük meg a 

közepes érdenzitással jellemzhető primer tumorok esetében is (3/6), azonban a magas 

MVD-vel jellemzhető primer tumorok esetében az MVD növekedése nem volt 

megfigyelhető a megfelelő csontmetasztázisokban. A VEGF protein expressziója 

hasonló volt a primer emlőtumorokban és a csontemtasztázisokban (10/18 és 8/18) (8. 

ábra). Az MVD nem korrellált a VEGF-expresszióval (V. táblázat). 

 

8. ábra VEGF-expresszió emlőrák csontmetasztázisában 

 

VEG- expresszió a tumorsejtek citoplazmájában vörössel jelölve (IHC). 

.  
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V. táblázat VEGF-expresszió az alacsony, a közepes és a magas érdenzitású primer 

emlőrákokban és csontmetasztázisaikban 

 

 Primer tumor Metasztázis 

Összes eset 10/18 8/18 

Alacsony érdenzitás 

(<80/mm
2
, n=7) 

4/7 3/7 

Közepes érdenzitás (80-160 

mm
2
, n=6) 

2/6 3/6 

Magas érdenzitás (>160 

mm
2
, n=5) 

4/5 2/5 

A VEGF-pozitív esetek (közepes/erős festődés) incidenciája az egyes csoportokban, a 

Fisher-féle egzakt teszt a táblázatban szereplő csoportok esetszámában nem igazolt 

statisztikailag szignifikáns különbséget (p>0,05). 

 

A VEGF protein expressziója hasonló mértékű volt a primer tumorokban és a 

metasztázisokban, de az adjuváns kezelésben részesült betegek csontmetasztázisaiban 

szignifikánsan csökkent (VI. táblázat). Az ER-expresszió elvesztése a betegek mindkét 

csoportjában hasonló mértékű volt (II. táblázat). 

 

VI. táblázat Primer emlőrákok és csontmetasztázisaik VEGF-expressziója a 

posztoperatív terápia szerinti csoportokban. 

 Primer tumor Metasztázis 

Összes eset (n=18) 10/18 8/18 

Nem kezelt betegek (n=10) 5/10 6/10 

Kezelt betegek (n=8) 5/8 2/8 

 

A VEGF pozitív esetek (közepes/erős festődés) incidenciája, a Fisher-féle egzakt teszt a 

fenti csoportok esetszámában nem igazolt statisztikailag szignifikáns különbséget 

(p>0,05). 

 



 40 

4.3. HER2/neu fehérje expresszió és génamplifikáció humán emlőrákok 

csontmetasztázisaiban, és változásuk a primer tumorokhoz viszonyítva 

A 48 csontmetasztázisból 9 esetben észleltünk immunhisztokémia módszerrel 

HER2/neu-overexpressziót (3+: 5 eset, 2+: 4 eset). FISH analízissel az IHC módszer 

alapján 2+ pozitivitást mutató 4-ből egy esetben, míg a 3+ pozitivitást mutató 5-ből 4 

esetben igazoltuk az overexpresszió hátterében a HER2/neu gén amplifikációját. Az 

egyik 3+ pozitivitást mutató esetben a FISH-reakció ismételt elvégzése után sem 

sikerült kimutatnunk a génamplifikációt. Összefoglalva: a 48-ból 6 esetben (12,5%) 

igazoltuk a HER2/neu onkoprotein célzott terápiát indikáló overexpresszióját és/vagy 

génamplifikációját (VII.táblázat). 

A 48-ból 23 esetben a megfelelő primer emlőtumorok HER2/neu-státusát is 

meghatároztuk. IHC-val a 23-ból három esetben észleltünk 2+ vagy 3+ expressziót. 

Mind a három esetben génamplifikációt is igazoltunk FISH-sel. Ezeken az eseteken 

kívül azonban találtunk még egy génamplifikált primer tumort HER2/neu-

overexpresszió nélkül. Itt a primer tumorban és a csontáttétben a FISH-teszt elvégzését 

az indokolta, hogy ebben az esetben diszkordancia volt a primer tumor és a csontáttét 

IHC-val meghatározott HER2/neu-státusában: a csontáttétben ugyanis 3+ festődést, míg 

a primer tumorban negatív reakciót találtunk. A FISH-teszt végül génamplifikációt 

igazolt mind a tumorban, mind annak párosított csontáttétjében. 

A 23 primer tumorból összesen 5 esetben végeztük el a FISH tesztet, és végül négy 

esetben igazoltuk a HER2/neu gén amplifikációját (9. és 10. ábra,  VII-VIII. táblázat).  

 

9. ábra A HER2/neu onkoprotein overexpresszió emlőrák csontmetasztázisában 

 

A                                                                            B 

                               
Emlőrák csontéttétjének HE festett metszete (A), és immunhisztokémiával 3+ HER2/neu 

ovexpresszió (B). 
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10. ábra A HER2/neu gén amplifikációja emlőrák csontáttétjében 

A                                                                                     B 

                                        
 

Immunhisztokémiával 3+ HER2/ne- overexpresszót mutató emlőrák csontáttét metszete 

(A) és FISH-teszttel igazolt génamplifikáció (B) 

 

VII. táblázat Emlőrákok HER2/neu-státusa 23 primer emlőrákban és 48 emlőrák 

csontmetasztázisában 

 

 IHC FISH 

Primer tumor 

n=23 

3+: 2/23 

2+: 1/23 

A: 2/2       

A: 1/1 

* 

Csontmetasztázis 

n=48 

3+: 5/48 

2+: 4/48 

A: 4/5** 

A: 1/4 

 

IHC: immunhisztokémia, FISH: fluoreszcens in situ hibridizáció, A: amplifikált 

*Az immunhisztokémiával 2+ vagy 3+ reakciót mutató 3 primer tumoron kívül találtunk 

egy olyan primer tumort is, ahol a HER2/neu gén amplifikációját észleltük a HER2/neu 

onkoprotein overexpressziója nélkül, ld. VIII. táblázat, 3. eset    

**:Egy esetben a reakció megismétlése után sem kaptunk szignált. 
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VIII. táblázat 23 primer humán emlőrák és párosított csontmetasztázisaik HER2/neu-

státusa 

Eset 

sz. 

Szövettan Primer 

tumor 

grade 

Csont-

metasztázis 

grade 

Primer 

tumor 

IHC 

Csont-

metasztázis  

IHC 

Primer 

tumor 

FISH 

Csont-

metasztázis 

FISH 

1 IDC III III - + NT NT 

2 IDC II II +++ - A NA 

3 IDC II II - +++ A A 

4 IDC III II - - NT NT 

5 IDC I II - - NT NT 

6 IDC III II - - NT NT 

7 IDC III III - - NT NT 

8 IDC II I - - NT NT 

9 IDC III III +++ +++ A A 

10 IDC III II - ++ NA NA 

11 IDC II II - - NT NT 

12 IDC  III II - - NT NT 

13 IDC II II + - NT NT 

14 IDC II III - - NT NT 

15 IDC II II ++ - A NA 

16 ILC II II - - NT NT 

17 IDC  III III - - NT NT 

18 IDC III *** - - NT NT 

19 IDC III III + - NT NT 

20 IDC III III + - NT NT 

21 IDC II II - + NT NT 

22 IDC III III - - NT NT 

23 IDC II II - - NT NT 

 

*HER2/neu-státus immunhisztokémiával meghatározva 

**HER2/neu-státus fluoreszcens in situ hibridizációval meghatározva 

***a kis mennyiségű tumorszövet miatt a grade meghatározása nem történt meg 
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IDC: invazív duktális karcinóma, ILC: invazív lobuláris karcinóma, A: amplifikált, NA: 

nem amplifikált, NT: nem tesztelt 

 

 A fentebb említett négyből csak két olyan esetet találtunk, ahol a primer 

tumorban és a párosított csontáttétben egyezett a HER2/neu génstátus, míg két másik 

esetben a primer tumorban igazot génamplifikáció nem volt kimutatható a 

csontmetasztázisban. A csontáttétekben többnyire alacsonyabb HER2/neu gén 

kópiaszámot észleltünk a primer tumorokban mérthez viszonyítva (IX. táblázat). 

Másrészről, nem volt olyan esetünk, ahol a nem génamplifikált primer tumorhoz 

génamplifikált csontáttét társult volna. 

A 23 párosított esetből három olyan esetünk volt, ahol az anti-HER2-terápiát 

indikáló HER2/neu-overexpresszió és/vagy -génamplifikáció szempontjából 

diszkrepancia volt a primer tumor és a csontáttét HER2/neu-státusa között (VIII. 

táblázat, 2., 3. és 15. eset). 

 

IX. táblázat A HER2/neu-génkópiaszám kvantitatív analízise a primer emlőrákokban 

és párosított csontmetasztázisaikban 

 

Esetszám HER2/neu-génkópia- 

szám a primer 

tumorokban* 

HER2/neu-gén- 

kópiaszám a 

csontmetasztázisok- 

ban* 

HER2/neu-génkópiaszám 

hányados 

(csontmetasztázis/primer tumor) 

2 5,99 2,26 3,20 2,48 0,53 

3 4,08 1,84 12,22 4,6 2,99 

9 16,76 5,57 4,22 2,12 0,25 

10 2,05 1,14 1,51 0,95 0,73 

15 4,94 2,14 0,10 0,18 0,02 

*: átlag  SD 

 

Vizsgáltuk a primer emlőrákok és az emlőrák csontmetasztázisok szövettani grade-jét és 

a szövettani grade és a HER2/neu-expresszió összefüggését is. Megállapítottuk, hogy 
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érdekes módon a primer tumorok többsége III-as grade-ű, míg a csontmetasztázisok 

többsége II-es grade-ű volt (X.  táblázat). 

 

X. táblázat Primer emlőrákok és emlőrákok csontmetasztázisainak szövettani grade-je 

 

Szövettani grade Primer tumor (n/n, %) Csontmetasztázis (n/n, %)* 

I. 1/23 (4.34%) 3/44 (6.18%) 

II. 10/23 (43.47%) 29/44 (65.9%) 

III. 12/23 (52.17%) 12/44 (27.27%) 

 

A primer emlőtumorok és a csontáttétek gyakorisága szövettani grade alapján 

* 4 csontmetasztázisban nem sikerült meghatározni a szövettani grade-et. 

 

Mind a primer emlőrákokban, mind a csontmetasztázisokban jellemzően a II-es és III-as 

szövettani grade-ű tumorokban fordult elő HER2/neu-overexpresszió (XI. táblázat). 

 

XI. táblázat HER2/neu státusz és szövettani grade összefüggése primer emlőrákokban 

és emlőrákok csontmetasztázisaiban 

Primer emlőrákokban: 

 

HER2/neu 

expresszió 

Grade I Grade II Grade III 

3+ 0/1 1/10 1/12 

2+ 0/1 1/10 0/12 

1+ 0/1 1/10 2/12 

0 1/1 7/10 9/12 
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Emlőrákok csontmetasztázisaiban: 

 

HER2/neu- 

expresszió 

Grade I Grade II Grade III 

3+ 0/3 3/29 2/12 

2+ 0/3 3/29 1/12 

1+ 0/3 1/29 0/12 

0 3/3 22/29 9/12 

 

4.4. A humán sejtvonalak csontkolonizációs képességét vizsgáló in vivo kísérletek 

eredményei 

A humán melanómasejtek intrakardiális oltását követően azt figyeltük meg, 

hogy azok kolonizálják az agyat, a májat, és a csontokat (11. ábra). 

Abban a kísérletben, ahol a mock-transzfektáns 3.1P és az αIIbβ3 integrin 

génjével transzfektált melanóma-sejtvonalakat oltottuk intrakardiálisan, nem találtunk 

különbséget az egyes sejtvonalak kolonizációs potenciálja között. A csontkolonizációt 

tekintve viszont megfigyeltük, hogy a 19L sejtvonal a többi vonalhoz képest ritkábban 

kolonizálta az egér csontokat (XII. táblázat). 

Más a kísérletekben, a HT168-M1 és a HT-199 melanóma-sejtvonalakat oltottuk 

be intrakardiálisan hím és nőstény egerekbe: nem találtunk különbséget a 

csontkolonizáció tekintetében a nemek között egyik sejtvonal esetében sem 

(XIII.táblázat). 
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11. ábra Humán melanómasejtek szervkolonizációja SCID egérben 

 

            

A humán melanóma sejtek kolonizálták az agyat és a mája, a tüdőt nem, és 

egércsontban (femur) növő humán melanóma (HE) 

 

XII. táblázat Csontáttét-incidencia α2bβ3 integrin génjével transzfektált humán 

melanóma-klónokban 

 

 Csont 

Sejtvonal  

3.1P 83 

ESL 80 

ESH 75 

19L 40 

19H 75 

A csontáttétek %-os gyakorisága csoporton belül (n=5-8). 

 

XIII. táblázat Csontáttét gyakorisága HT168-M1 és HT199 melanóma-sejtvonallal 

intrakardiálisan oltott hím és nőstény SCID egerekben 

 

 Csontáttét gyakorisága hím 

egerekben 

Csontáttét gyakorisága 

nőstény egerekben 

HT168-M1 9/9 (100%) 14/15 (93%) 

HT199 3/3 (100%) 4/5 (80%) 
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A felnőtt szervezetből származó humán csontőrleményt alkamazó modellünk 

esetében megfigyeltük, hogy a csontfragmentumokat 3 hét után érdús kötőszövet növi 

be (12. ábra). Azt is megfigyeltük, hogy ha humán csontfragmentumokat 

transzplantálunk SCID egérbe, majd 3 hét után a csontfragmentumok közé melanóma 

sejteket oltunk, akkor a melanómasejtek kolonizálják a humán csontfragmentumokat 

(13. ábra). 

 

12. ábra SCID egérbe szubkután transzplantált, szervült humán eredetű 

csontfragmentum 

 

 

A humán csontfragmentumok körül egér-eredetű, érdús köstőszövet látható HE) 

 

13. ábra Humán melanómasejtek kolonizációja SCID egérbe szubkután transzplantált 

humár eredetű csontfragmentumokon 

 

 

A melanómasejtek körbenövik a humán eredetű csontfragmentumokat (HE) 
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5. Megbeszélés 

 

5.1.  A humán primer tumorok és metasztázisaik közötti geno- és fenotípusos 

eltérések, és jelentőségük 

A vizsgálatainkban tanulmányozott paraméterek tekintetében több eltérést 

figyeltünk meg a primer tumorok és párosított csontmetasztázisaik között. Már korábbi 

tanulmányokból is a primer tumorok és a metasztázisok közötti több geno- és 

fenotípusos különbség vált ismertté. Jelen munkánkkal összefüggésben csak az egyik 

legismertebb tényt ismertetnénk, miszerint a primer emlőrákok és áttétjeik 

ösztrogénreceptor-státusa jelentősen különbözik. Kamby és munktársai 1989-ben 62 

emlőrákos nőbeteg primer tumorának, lokális nyirokcsomó-metasztázisának (n=29), 

csontvelői áttétjének (n=43) és májáttétjének (n=20) az ER-státusát vizsgálta meg, és 

megállapította, hogy míg a primer tumor és a lokregionális nyirokcsomóáttét közötti 

konkordancia 90%-os volt, addig ez az arány a májáttétek tekintetében 75%, a 

csontmetasztázisok tekintetében 58% volt (76). A diszkordancián belül jellemző volt a 

pozitív ER-státusú primer tumor és negatív ER-státusú metasztázis irányú változás. 

Hasonló eredményeket talált Morimoto 177 beteg anyagának a feldolgozása után: a 

primer tumor és a metasztázis ER-státusa tekintetében 31%-os diszkordanciát igazolt, és 

ezen belül is a pozitív ER-státusú primer tumor és negatív-ER státusú metasztázis 

irányú változás volt a jellemző (77). Mi is hasonló diszkordanciát észleltünk a primer 

emlőrákok és csontmetasztázisaik ER expressziója tekintetében. 

Munkánk témájára, a humán csontmetasztázisokra vonatkozó szakirodalom 

áttekintése után kijelenthető, hogy csak szórványos humán és experimentális 

vizsgálatok történtek a primer tumorok és csontáttéteik közötti geno- és fenotípusos 

változások felderítésére. Az egyik ilyen humán tanulmányban primer prosztatarákok és 

csontmetasztázisaik  Wnt-1- (wingless int) és a béta-katenin-expresszióját vizsgálták. 

Kiderült, hogy  míg a Wnt-1-et a primer tumorok 52%-a, a béta-katenint pedig 34%-uk 

expresszálta, addig a szkeletális áttétekben mindkét marker több mint 85%-ban 

megjelent(78). Szintén prosztatarákok vizsgálata során derült ki, hogy a csontáttétekben 

a CD9 (a tetraspanin család tagja, melynek szerepet tulajdonítanak több tumor 

karcinogenezisében) expressziója szignifikánsan down-regulálódik, és ez mRNS szintű 

módosulásokkal jár (79). Schmittgen és munkatársai mutatták ki, hogy a PSMA 
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(prosztataspecifikus membránantigén) splice variánsa (PSM-D) szignifikánsan, kétszer 

nagyobb mértékben expresszálódott a csontmetasztázisokban a primer tumorokhoz 

képest (80). Egy további tanulmányban azt igazolták, hogy a szöveti 

plazminogénaktivátor aktivitása proszatarákok csontáttéteiben szignifikánsan nagyobb 

(81). 

Az urokináz-típusú plazminogénaktivátor receptora expressziójának a down- és 

up-regulációját igazolták emlőrákok csontmetasztázisaiban (82). A csontáttétek 

kialakulásában kulcsszerept játszó PTHrP (parathyroid hormone-related protein) primer 

emlőrákok 60%-ában, míg a csontáttétek 90%-ában, ugyanakkor a zsigeri áttéteknek 

csak 17%-ában volt kimutatható (83). 

Tórtala és munkatársai a K-Ras mutációjának jelenlétét és genotípusát 

tanulmányozták primer kolorektális tumorokban és csontvelői mikrometasztázisaikban, 

és szignifikáns különbséget találta a K-Ras-mutáció genotípusában a primer 

tumorokhoz hasonlítva (84). Ebből azt a következtetést vonták le, hogy a disszeminált 

epiteliális sejtek a primer tumor különböző klónjaiból származnak, és hogy különböző 

tumorklónokból származó sejtek cirkulálhatnak a szervezetben akár szimultán, akár 

szekvenciálisan. Arra is következtettek, hogy a sejtek disszeminációja a kolorektális 

karcinogenezis korai szakaszában következhet be. 

Munkacsoportunk korábban nem-kissejtes tüdőrákokban és 

csontmetasztázisaikban tanulmányozta a K-Ras-mutációt az EGFR expreszió mellett 

(85). Kiderült, hogy a primer tumorok és a metasztázisok K-Ras-mutációs státusz 

különbözött, illetve jellemző volt az EGFR up-regulációja a metasztáziskban, míg a 

down-reguláció kevésbé volt gyakori.  

Érdekes módon pajzsmirigyrákok csontmetasztázisaiban azt figyelték meg, hogy 

az esetek egyharmadában a tumor jobban differenciált, mint a megfelelő primer tumor 

(86). 

Adataink illeszkednek azon fentebb említett tanulmányok sorába, melyek a primer 

tumorok és csontmetasztázisaik közötti geno- és fenotípusos eltéréseket vizsgálták. 

Megállapítottuk, hogy a humán primer tumorok és csontmetasztázisaik MVD-re, 

VEGF- és HER2/neu onkoprotein expressziójára vonatkozó fenotípusa, és a HER2/neu 

onkogén amplifikációjára vonatkozó genotípusa különbözhet. A primer tumorok és a 

metasztázisok közötti különbségek azonosítása azért jelentős, mert az így kapott adatok 
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a tumoros progresszió mélyebb megismerésére adnak lehetőséget, és lehetőséget 

teremtenek új terápiás célpontok felderítésére is. 

A fő szisztémás terápiás célpontok az áttétes malignus betegségek esetében a 

metasztázisok. Mégis, a terápia kiválasztásakor, illetve a terápia hatékonyságának a 

becslésekor a klinikai onkológia jelenleg többnyire a primer tumorok szövettani és 

molekuláris patológiai jellegzetességeit veszi figyelembe. Elvárás ebben az esetben, 

hogy nagyfokú hasonlóság legyen a primer tumor és a metasztázisok 

fehérjeexpressziójában. Kísérleti és klinikai adatok azonban azt sugallják, hogy 1. a 

primer tumor genetikailag heterogén, 2. azok a klónok, amelyek az egyes szervekben 

szóródnak, a primer tumorban esetleg jelen sincsenek, mert egymást követő genetikai 

változások során jönnek létre vagy 3. nagyon kis százalékát adják a primer tumornak.  

Így tehát a célzott terápiák sikertelenségének egyik fő oka az, hogy a primer tumor 

távoli szervekbe történő szóródása során a sejtek geno- és fenotípusos változáson 

mennek át, miközben a klinikumban alkalmazott terápiát elsősorban a primer tumor 

geno- és/vagy fenotípusának analízise alapján választják ki, míg a metasztázisok 

tipizálása nem tartozik a megkövetelt kritériumok közé, amikor egy páciens esetében 

egy bizonyos terápia alkalmazására kerül sor. Ennek fényében van aktualitása a humán 

emlőrákok és azok csontáttéteinek HER2/neu-expressziójára és HER2/neu-

génamplifikációjára vonatkozó vizsgálatunknak. A HER2/neu onkoprotein ugyanis 

terápiás célpont, de ismert, hogy számos betegben a disszeminált betsegség progrediál a 

célzott terápia ellenére, vagy a kezelés során alakul ki rezisztencia. 

 

5.2. Humán primer emlőrákok és párosított csontmetasztázisaik HER2/neu-státusa 

Jelenleg a HER2/neu-státuszt az esetek többségében a primer tumorban 

határozzák meg, mivel a metasztázisok szövettani vizsgálata nem a standard protokoll 

része. Munkánk során mi humán emlőrákok és párosított csontáttéteik HER2/neu 

onkoprotein expresszióját és a HER2/neu onkogén amplifikációját tanulmányoztuk. 

A HER2/neu onkoprotein expresszióját és génamplifikációját a primer tumorokon túl 

metasztázisokban már mások is tanulmányozták, és vizsgálataink kezdetekor a már 

elkészült tanulmányok alapján egyértelmű volt, hogy a primer emlőrákok és a 

lokoregionális áttétek HER2/neu-státusa nagyfokú - bár nem teljes - egyezést mutat 

IHC-val (42, 87-90) vagy FISH-sel (91-94) meghatározva, a távoli áttétekről azonban 
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kevés adat állt rendelkezésünkre (42, 88, 92, 95-97), és ezen belül a csontmetasztázisok 

HER2/neu-státusáról csak elszórtan (42, 97). A primer tumorok és a távoli 

metasztázisok HER2/neu-státusa az esetek 0-36%-ában mutatott eltérést.  

A tanulmányok egy részében (42, 92, 95, 98) a kutatók nem találtak eltérést a 

primer tumorok és a távoli metasztázisok HER2/neu-státusa között (diszkordancia: 0-

3%). Egy 60 beteg anyagát feldolgozó tanulmány megállapította, hogy a kemoterápia 

előtt a primer tumorból vett minta, és a kemoterápia után kialakult metasztázisból vett 

minta HER2/neu-státusa teljes konkordanciát mutatott, amiből azt a következtetést 

vonták le, hogy a kemoterápia nem módosítja a metasztázis HER2/neu-státusát (98).  

Az egyik legnagyobb, 107 beteg anyagát feldolgozó tanulmányban (97) IHC-val 

6, míg FISH-sel 7%-os diszkordanciát találtak. IHC-val vizsgálva az összes eltérés 

olyan irányú volt, hogy a metasztázisban HER2/neu-overexpressziót igazoltak, míg a 

primer tumorban nem. FISH-sel vizsgálva 2 olyan esetet találtak, ahol a primer 

tumorban észlelt génamplifikációt nem tudták kimutatni a metasztázisban, 3 esetben 

pedig fordított eltérést találtak. 12 beteg esetében kettő, míg 5 beteg esetében 3 

különböző metasztázisból is sikerült mintát elemezni, és 3 olyan beteget találtak (18%), 

ahol valamelyik metasztázis HER2/neu-státusa eltért a primer tumorétól.  

Egy másik, 58 beteg anyagát feldolgozó tanulmányban Zidan és munkatársai a 

primer tumor és a metasztázis IHC-val meghatározott HER2/neu-státusának 

tekintetében 14%-os diszkordanciát talált: egy betegben (2%) a HER2/neu negatív volt 

a metasztázisban, de pozitív a primer tumorban, míg hét betegben (12%) pozitív volt az 

áttétben, és negatív a primer tumorban. Érdekes módon ebből a 7 betegből csak három 

mutatott kedvező választ az anti-HER2/neu terápiára. Az IHC-val igazolt HER2/neu-

pozitivitás hátterében az összes esetben génamplifikációt igazoltak FISH-sel (99). 

Egy kisebb, 16 válogatott, a primer tumorban HER2/neu-overexpressziót mutató 

emlőrákban szenvedő beteg anyagát feldolgozó vizsgálatban azt találták, hogy a 6 beteg 

esetében (37%) trastuzumab-kezelés után kialakult metasztázisok elvesztették a 

HER2/neu-t overexpresszáló fenotípust, ennek ellenére azonban a TTP intervallum 

ebben a csoportban volt rövidebb (100). Itt jegyzendő meg, hogy a vizsgálatunkba 

bevont betegek nem részesültek anti-HER2/neu terápiában, így ez a kezelés a 

HER2/neu-státus változását nem befolyásolhatta.  



 52 

A primer tumor és a távoli metasztázis HER2/neu-státusa közötti legnagyobb 

diszkordanciát (28,6%) Santinelli és munkatársai találták egy 119 beteg anyagát 

feldolgozó prospektív tanulmányban. Érdekes módon ez az arány a primer tumor-

nyirokcsomóáttét tekintetében csak 6,7%, míg a lokális kiújulás tekintetében 13,3% 

volt. A távoli metasztázisokat és a lokoregionális recidívát egy csoportba sorolva, a 

diszkordáns esetek 15%-ában fordult elő olyan irányú változás, hogy a normális 

HER2/neu-génkópiaszámú primer tumor metasztázisa HER2/neu-génamplifikációt 

mutatott (101). 

Munkacsoportunk – a fenti izsgálatok anyagát áttekintve- a legnagyobb számú 

humán csontmetasztázis-mintának a HER2/neu-státusát tanulmányozta, és 

megállapítottuk, hogy a vizsgált minták 12,5%-a bizonyult HER2/neu-pozitívnak, azaz 

ezek a beteg alkalmasak az anti-HER2/neu terápiára. Ez a szám alacsonyabb, mint az a 

25-30%, ami a primer emlőrákokra jellemző. A fenti eltérést azzal magyaráztuk, hogy a 

HER2/neu-pozitív emlőrákok elősorban zsigeri metasztázisokkal asszociáltak (41), 

egyben azonban adatot szolgáltattunk arra is, hogy az anti-HER2/neu terápia célpontjai 

a fenti szervi preferencia ellenére a csontmetasztázisok is lehetnek. Abban a kisszámú 

esetben viszont, ahol vagy a primer tumor, vagy a metasztázis HER2/neu-pozitívnak 

bizonyult, diszkordanciát észleltünk. Vizsgálatunkból az is kiderült, hogy az IHC-val 

pozitív HER2/neu-státusú csontmetasztázisokban a génkópiaszám csökkent a primer 

tumorhoz képest. Korábbi vizsgálatok adataival együtt eredményeink is arra utalnak, 

hogy az a dogma, miszerint az emlőtumor geno-/fenotípusa a metasztázisban is 

változatlan, nem tartható fenn tovább. Külön tárgyalást érdemel az az esetünk, ahol a 

beteg csontmetasztázisában 3+ HER2/neu-overexpressziót találtunk szemben azzal, 

hogy a párosított primer emlőtumorban egyáltalán nem észleltük a HER2/neu 

onkoprotein expresszióját. Itt azonban mind a primer tumorban, mind az áttétben 

génamplifikációt észleltünk FISH-sel. Ez az eset egyrészt rávilágít arra, hogy bár a 

HER2/neu gén amplifikációja nagy (kb. 90%-os) gyakorisággal a HER2/neu 

onkoprotein overexpresszióját okozza, a génamplifikáció néhány esetben nem jár 

overexpresszióval, mely jelenséget egy másik viszgálatban is megfigyelték (182). Ez az 

esetünk azonban arra is utal, hogy a primer tumorban HER2/neu-génamplifikált, de 

overexpressziót nem mutató emlőráksejtek génamplifikált genotípusukat a 

metasztázisban megőrizve, ott már overexpresszálhatják a HER2/neu onkoproteint.  
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A primer emlőrákok és csontmetasztázisaik HER2/neu-státusa 

diszkordanciájának klinikai jelentősége is van, mert egyrészt a HER2/neu-pozitív és -

negatív esetek kezelése teljesen különböző, másrészt pedig – más faktorok mellett - 

magyarázata lehet az anti-HER2/neu terápia alkalamazása során, az elsődleges anti-

HER2/neu ágensre, a trastuzumabra kialakult rezisztenciának: a munkacsoportunk és a 

korábban részletezett tanulmányok által szolgáltatott adatok alapján ugyanis a 

trastuzumab rezisztencia oka lehet a HER2/neu-pozitív státus elvesztése a 

metasztázisokban. 

.  

5.3. A humán primer tumorok és a csontmetasztázisok vaszkularizációjának és a 

bennük zajló angiogenetikus folyamatoknak az összehasonlítása 

A humán primer tumorok és a metasztázisaik, ezen belül is csontmetasztázisaik 

összehasonlító vizsgálatának tekintetében csak szórványos adatok találhatók a 

szakirodalomban a bennük zajló angiogenetikus folyamatok összehasonlításáról, illetve 

a humán metasztázisok vaszkulatúrájának vizsgálatáról. Ezek a vizsgálatok 

mindenesetre azt igazolták, hogy humán tumorok csontáttéteiben magasabb az MVD, 

mint az egészséges csontszöveté (10-13). Azt a későbbiekben tárgyalandó tényt 

figyelembe véve, hogy az érdenzitás a tumorszövet metabolikus igényeivel, így 

oxigénszükségletével korrelál, kijelenthető, hogy - bár a humán tumorokban sokszor 

alacsonyabb az oxigénszükséglet a megfelelő egészséges szövethez viszonyítva (102) -, 

a csontáttétekben az egészséges csontszövethez képest mért magasabb érdenzitás arra 

utal, hogy a csontszövet erezettsége nem megfelelő a tumorok növekedéséhez, így a 

tumorok saját érhálózatot alakítanak ki. 

Munkacsoportunk elsőként hasonlította össze humán vese-, tüdő- és emlőrákok 

csontmetasztázisainak MVD-jét a primer tumorban mért értékekkel. Azt találtuk, hogy a 

veserákok csontáttéteiben szignifikánsan csökkent, tüdőrákok csontmetasztázisaiba 

pedig szignifikánsan nőtt az MVD a primer tumorhoz viszonyítva. Emlőrákok esetében 

kétirányú változást észleltünk: a magas érdenzitású emlőrákok alacsonyabb, az alacsony 

MVD-jű primer tumorok pedig magasabb MVD-jű csontmetasztázisokkal voltak 

asszociáltak. Emlőrákoknál azt is észleltük, hogy a kemo/endokrin terápiában részesült 

betegek csontmetasztázisaiban alacsonyabb MVD volt mérhető. Ezen eredményeink 
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közvetlen klinikai jelentősége nem ismert, azonban az alábbi megfontolások alapján 

későbbi tumorbiológiai és terápiás megfontolások tárgyát képezhetik. 

 

5.4. Az MVD lehetséges jelentősége a csontmetasztázisokban, és változásának 

lehetséges terápiás és tumorbiológiai következményei  

Egyértelműen kijelenthető számos tanulmány alapján, hogy a primer malignus 

tumorok széles skáláján meghatározott MVD - ami végső soron a tumorindukált 

angiogenezis „produktumát‖ méri -, prognosztikai faktor, és elősegíti a betegség 

stádiumának és a kiújulás valószínűségének a meghatározását. Az MVD-vel kapcsolatos 

vizsgálatok Brem és munkatársainak 1972-ben közölt munkájától eredeztethetők, 

amikor a humán agytumorokban zajló angiogenezist egy olyan rendszer alapján 

jellemezték, ami az érdenzitás és az endotélsejtek karakterisztikáján alapult (103). Az 

endotélsejtek detektálására alkalmas antitestek kifejlesztésével a tumorok 

vaszkularizációjával foglalkozó vizsgálatok felgyorsultak. Az 1990-es évek elején 

Weidner és munkatársai kimutatták, hogy a humán emlő- és prosztatarákok nagy 

érdenzitású területein („hot spot‖) meghatározott MVD prognosztikus faktor (104-106). 

Ebben a minőségben az MVD segtíséget ad a betegség stádiumának, a metasztázisok 

kialakulása valószínűségének és a várható túlélésnek a megbecsléséhez (107, 108).  

E korai tanulmányok óta közlemények százai igazolták az MVD prognosztikai szerepét 

primer emlő-, prosztata- és más ráktípusokban. A tanulmányok többsége pozitív 

korrelációt igazolt az MVD és a tumorkiújulás, illetve a túlélés között, de néhány 

tanulmány nem írt le ilyen összefüggést, sőt negatív korrelációt találtak a végpontok 

között. Ennek a diszkrepanciának a magyarázata lehet az MVD meghatározásánál 

alkalmazott metodika különbözősége, ami befolyásolhatja az MVD értékét 

prognosztikai faktorként (109). 

Kevés adat áll rendelkezésünkre arról, hogy mire következtethetünk az MVD 

mérésével a metasztázisokban, és hogy az MVD változásának mi a lehetséges 

magyarázata. Két tanulmány azonban azt mutatta, hogy az ováriumtumorok peritoneális 

áttétjeiben, illetve emlő- és kolorektális daganatok májmetasztázisaiban meghatározott 

MVD prognosztikus faktor (110, 111). Ezen kívül pedig az alábbiakban tárgyalandó 

korábbi munkák alapján úgy tűnik, hogy az áttétekben mért MVD jelzi a tumor 

metabolikus aktivitását, összefüggésben lehet a tumor perfúziójával és a tumor 



 55 

hipoxiás-acidotikus frakcióival. Természetes módon felmerül az a kérdés is, hogy lehet-

e a metasztázisokban mért MVD-nek prediktív értéke a terápiára (kemo- és 

sugárterápia, illetve antiangiogenetikus kezelés) vonatkoztatva.  

 

5.4.1. Az MVD és a tumor metabolikus aktivitása 

A különböző tumortípusokban az MVD nagyfokú variabilitást mutat. Ez alapján 

arra is következtethetnénk, hogy egyes tumortípusok növekedése angiogenezis-

dependens, míg másoké nem, de a valóság az, hogy minden tumor, így a kis 

érdenzitásal jellemezhetőeknek a növekedése is a terápiásan megcélozható 

angiogenezistől függ.  

Az angiogenezis-dependenciát a növekvő tumorok fokozódó tápanyag- és 

oxigénszükséglete, illetve a szükségtelen metabolitok elszállításának az igénye 

magyarázza (183). Ezeket a metabolikus szükségleteket ráadásul az endotélsejtekből 

felszabaduló, a tumorsejtekre ható parakrin faktorok is befolyásolják (112, 113). Az 

MVD az erek számát mutatja meg egységnyi területen, és egyben jellemzi az 

interkapilláris távolságot. Az interkapilláris távolság az adott mikrorégióban a pro- és 

antiangiogenetikus faktorok nettó hatásának függvénye (109). Ezt a hatást nagyban 

befolyásolja a tumorsejtek oxigén- és tápanyagszükséglete. Ez az oxigén- és 

tápanyagszükséglet határozza meg, hogy az erektől milyen távolságra maradnak 

életképesek a tumorsejtek, és ez korlátozza azt a tumorsejt-tömeget, ami nekrózis nélkül 

a kapillárisok közötti területet kitölti.  

A tumorsejtek metabolikus igényeit alapvetően meghatározza a tumor kiindulási 

helye, és azok a változások, melyek a malignus transzformáció során mentek végbe. 

Ráadásul az érhálózat által ellátott tumorsejtek száma változó, és így a tumor 

érdenzitása is (109). Thomlinson és Gray elgondolása az volt (114), hogy az erek körül 

a tumorsejtek élő mandzsettaként helyezkednek el, és ennek a mérete jellemzi a 

tumorsejtek metabolikus határait. Ezt igazolta a Dunning patkányban vizsgált 

prosztatarák-modell, ahol az erek körül 110 m-es átmérőben határozták meg a 

tumorsejt-mandzsetta méretét. Ezen az átmérőn túl azonnal nekrotikus zóna következett. 

A perivaszkuláris mandzsetta mérete a tumor metabolikus igényeinek a függvénye volt. 

A nagy tápanyag- és oxigénigényű tumorokban, mint például a glioblasztómákban sok 

kisméretű perivaszkuláris mandzsettát lehet megfigyelni, éppen csak két-három sejtnyi 
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szélességben, és nagy érdenzitásúak. Ezzel szemben az alacsony metabolikus igényű 

tumorokban, mint például a kondroszarkómákban viszonylag nagy perivaszkuláris 

mandzsettaméretben sok sejtréteg figyelhető meg alacsony érdenzitás mellett.  

Az MVD tehát nagymértékben a tumor metabolikus aktivitását jellemzi. 

Eredményeinket a fenti megfontolásokkal összevetve kijelenthető, hogy a 

csontmetasztázisokban mért, a primer tumorhoz képest megváltozott MVD 

megváltozott metabolikus igényeket is jelent. 

A fenti megfontolást árnyalja az a tény, hogy az MVD meg is haladhatja a 

tumorsejtek metabolikus igényeihez szükséges szintet az egészséges szövetektől 

eltérően, amelyek csak ritkán túlvaszkularizáltak. Ennek magyarázata az, hogy a 

genetikailag instabil malignómákban az érdenzitás és a metabolikus igények közötti 

kapcsoltság elveszett. Ezt igazolja az a tény, hogy a tumorokban az angiogenetikus 

faktorok expressziója kicsúszik a normális ellenőrző mechanizmusok hatása alól, és így 

számos tumor folyamatosan, magas szinten expresszál angiogenetikus faktorokat. 

Ennek szemléletes példája a VEGF-expresszió oxigén koncentráció által történő 

szabályozásának sérülése: egészséges szövetekben hipoxia felléptekor a VEGF-

expresszió fokozódik, és a VEGF mRNS stabilizálódik (115, 116), míg tumorsejtekben 

a VEGF gyakran folyamatosan és magas szinten expresszálódik a környezet 

oxigénszaturációjától függetlenül (117-119). A VEGF-expresszió és az 

oxigénkoncentráció közötti kapcsoltság elvesztése jellemző a p53-null tumorokra (120), 

és azokban a veserákos betegekben, akik a von Hippel-Lindau (VHL) gén mutációját 

hordozzák (121). Összefoglalva: bár a tumorsejtek metabolikus igénye meghatározza a 

minimum MVD-t, az meg is haladhatja a metabolikus igényekhez szükséges szintet. 

 

5.4.2. Az MVD és a tumorok perfundáltsága 

Az MVD és a tumorperfúzió közötti összefüggést vizsgáló tanulmányok 

eredményei ellentmondásosak. A vizsgálatok egy része arra utal, hogy az MVD és a 

tumorperfúzió között összefüggés van. A tumorperfúziót Doppler ultrahanggal vagy 

MRI-vel meghatározva pozitív korrelációt találtak emlő-, prosztata-, ovárium-, tüdő-, 

gége- és pajzsmirigy-karcinómákban az MVD és a tumorperfúzió között (122-127). Két 

tanulmányban azonban nem találtak összefüggést kolorektális karcinómák MVD-je és 

CT-vel meghatározott tumorperfúziója között (128, 129). Látható, hogy az MVD és a 
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tumorperfúzió közötti összefüggés nem egyértelmű. Eredményeink és azon vizsgálatok 

eredményei alapján azonban, melyek pozitív korrelációt találtak az MVD és a 

tumorperfúzió között, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a primer tumorok és 

csontmetasztázisaik perfúziója eltérő lehet. 

A metasztázisokban mért MVD összefüggésben állhat a tumorok heterogén 

perfundáltságával is, és annak következményeivel, elsősorban a hipoxia-acidózis 

jelenlétével a tumorszövetekben. A tumoros hipoxia jól ismert jelenség, 

oxigénelektródákkal (130), elektron paramágneses rezonancia módszerével (131), MRI-

vel (132-136), vagy PET-tel (137-139) is igazolták. A hipoxia a pH acidotikus irányba 

történő elmozdulását okozza, mert az energiatermelés a Pasteur-effektusnak 

megfelelően a glikolízis irányába eltolt anyagcsereutakból származik.  

A malignus tumorokban jelenlévő hipoxiás-acidotikus területek jelenléte terápiás 

szempontból is kiemelkedő fontosságú probléma: az oxigenált tumorsejtek ugyanis 

háromszor érzékenyebbek az irradiáció tumorkárosító hatására, mint a hipoxiás/anoxiás 

frakciók (184, 185). Ennek magyarázata az, hogy az oxigén meghosszabítja a tumort 

károsító, az irradiáció során felszabaduló szabadgyökök élettartamát. A tumorsejtekre 

ráadásul jellemző, hogy jól tolerálják az oxigéndeprivációt és hipoxiás körülmények 

között rezisztensek az apoptózisra (140). Ez utóbbi ténynek megintcsak terápiás 

jelentősége van, hiszen így a hipoxiás-acidotikus tumorsejtek rezisztensek lesznek az 

apoptózist indukáló kemoterápiás ágensekre is.   

A hipoxia-acidózis jelenség a tumorok heterogén perfundáltságával 

magyarázható (186-188). A tumorok heterogén perfundáltsága pedig szoros 

összefüggésben áll a lokális MVD-vel. A tumorok heterogén, és az egészséges 

szövetekhez képest alacsony perfundáltságát egyrészt az egészséges szövethez képest 

megnövekedett hosszúságú, nagyobb átmérőjű, kaotikusabb-kanyargósabb és fokozott 

permeabilitású erek magyarázzák (ezek a területek mikroszkópikus szinten a magas 

MVD-jű területeknek felelnek meg), mivel az érhosszsúság növekedése a rezisztencia 

növekedésését, és így a perfúzió csökkenését jelenti (141). A második magyarázat az, 

hogy a lokális MVD általában heterogénebb az egészséges szöveteknél. Ezt mutatja, 

hogy bár a tumorok teljes vaszkuláris denzitása alacsonyabb az egészségesebb szövetek 

teljes érdenzitásához hasonlítva, a „hot spot‖-okban mért MVD gyakran magasabb az 
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egészséges szövetekéhez viszonyítva, és ezeknek a „hot spot‖-oknak az eloszlása 

nagyfokú heterogenitást mutat (141). 

Ezek alapján feltételezhető, hogy a csontáttétekben a primer tumorokhoz képest 

megváltozott MVD jelezheti a hipoxiás-acidotikus területek megoszlását a 

metasztázisokban, ami alapvetően befolyásolja pl. a radioterápia eredményességét.  

 

5.4.3. Az MVD és terápiára adott válasz közötti összefüggés tárgyalása  

Emlőrákok esetében tudjuk, hogy a primer tumorokban mért MVD előrejelzi az 

adjuváns kezelés hatékonyságát (142, 143). Izgalmas az a kérdés is, hogy az MVD 

képes-e előrejelezni a terápia hatékonyságát metasztatikus betegségben is? Emlőrákok 

esetében vizsgálták ezt a kérdést. Kiderült, hogy a primer emlőtumorban mért MVD 

nem prediktív markere a kemoterápiára adott válasznak előrehaladott emlőrákban (144). 

Ebben a tanulmányban azonban az MVD-t a primer tumorokban határozták meg, és így 

próbáltak következtetni a kezelés hatására a metasztázisban. Nincs adat azonban arra 

vonatkozóan, hogy a metasztázisban mért érdenzitás képes-e előrejelezni a terápia 

hatékonyságát. Az általunk vizsgált kisszámú mintában nem volt lehetséges ennek a 

vizsgálata, ez a kérdés későbbi kutatás tárgya lehet. Tudjuk azonban, hogy az MVD 

jelzi a metabolikus igények minimumszintjét, illetve valószínűleg. összefüggésben áll a 

tumorperfúzióval, így mindenképpen felmerül, hogy az MVD-nek a metasztázisokban is 

szerepe lehet a terápiás hatás predikciójában. Logikusan pl. azt gondolhatnánk, hogy a 

fokozott vaszkularizáció javítja a tumor oxigenizációját és gyógyszerek bejutását a 

tumorba, és így a terápiás választ. Számos vizsgálat azonban éppen ennek ellenkezőjét 

igazolta. Laphámsejtes fej-nyaki tumoros betegeket vizsgálva kiderült, hogy az MVD 

szignifikáns prediktív markere volt a platina-alapú kemoterápiára adott elégtelen 

terápiás válasznak (145), hasonlóképpen az epitéliálias ováriumtumoros betegekhez, 

akiknél szintén az derült ki, hogy a legmagasabb MVD-jű tumoros betegeknél volt a 

legrosszabb hatékonyságú a kemoterápia (146). Ennek magyarázata lehet, hogy a 

tumorban lévő mikroerek funkcionálisan nem egyformák az oxigén- és 

tápanyagszállítás képességét tekintve, és ezek az erek számos okból inefficiensek 

lehetnek. Maguk a tumorerek is hipoxiásak lehetnek, és így kevés oxigént szállíthatnak, 

vagy az áramlás oszcillálóvá válhat bennük, és ez okozza az elégtelen oxigén- és 

tápanyagszállítást.  
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Ahogy fentebb leírtuk, egy tumor vaszkulatúrája nagyobb lehet, mint azt a 

metabolikus igények megkövetelik, és „túlvaszkularizáltság‖ jöhet létre. Paradoxnak 

tűnő módon kiderült, hogy az érdenzitást csökkentő antiangiogenetikus terápiák 

fokozzák a tumorok érzékenységét a kemoterápiás ágensekkel és a radioterápiával 

szemben (147-151). A jelenséget az magyarázza, hogy a vaszkulatúra redukciója és re-

modellációja az áramlási ellenállás csökenését, így a perfúzió javulását és a terápia 

hatékonyságának a növekedését eredményezi.  Ez mindenképpen felveti annak a 

lehetőségét, hogy a magas MVD-jű metasztázisokban antiangiogenetikus terápiával 

„normalizálva‖ a tumorvaszkulatúrát növelhetjük a különböző ágensek hatékonyságát.  

 

5.5. A primer tumorok és csontáttéteik közötti különbségek okai 

A primer tumorok és csontmetasztázisaik közötti geno- és fenotípusos 

különbségek lehetséges okainak tárgyalása túlmutat vizsgálatainkon, mivel adataink 

alapján ezek az okok nem jelölhetők meg. Eredményeink azonban beilleszthetők már 

létező modellekbe és hipotézisekbe. A lentiekben tárgyaljuk a változások hátterében 

feltételezhető genetikai mechanizmusokat, a tumorsejt-gazdaszövet interakció 

jelentőségét, illetve speciálisan az érdenzitásra vonatkoztatva a pro- és angiogenetikus 

faktorok jelentőségét, és végül a terápia szerepét. 

 

5.5.1. Genetikai faktorok 

Az áttétképzés tradicionális elmélete szerint a metasztatizálás képességével a 

tumorsejteknek csak kis csoportja bír, és ezt a képességet is csak a tumorprogresszió 

késői szakaszában, mutációk sorozatán keresztül nyerik el (152). Ezt a metasztázis-

modellt egy újabb koncepció megváltoztatta, mert egyre több adat támasztja alá, hogy a 

távoli áttétek olyan genetikai módosulásokkal is rendelkeznek, melyeket a primer 

tumorban nem lehet kimutatni, és gyakran csak a primer tumor kezelése után válnak 

klinikailag manifesztté (97). A malignus daganatok progresszióját jelenleg több modell 

is megkísérli leírni, így a klonális evolúció, a parallel evolúció és az ugyanazon gén 

(same-gene) modellek (153-154). A három modell eltérő módon magyarázza a 

tumorprogresszió menetét. A két szélsőséges elképzelés, a párhuzamos fejlődés és az 

ugyanazon gén teória modellek közül az elsőként említett modell szerint a 

tumorprogresszió korai szakaszában függetlenné váló és a távoli szervekbe kerülő 



 60 

tumorsejtek miatt a primer tumor sejtjei és a metasztázisokat adó tumorsejtek egymástól 

erősen eltérő genetikai profillal rendelkezhetnek, az utóbb említett ugyanazon -gén 

teória szerint viszont a metasztázisképzés a tumorprogresszió egy viszonylag későbbi 

folyamata, ezért a metasztázisok genetikai diverzitása minimális. E modellek klinikai 

érvényességét a különböző tumorokban a primer és a metasztatikus szövetminták 

összehasonlításával lehet megvizsgálni és igazolni. Biztos, hogy genetikai faktorok is 

magyarázzák a primer tumorok és csontáttéteik eltérő fentotípusát; jelen munkánkra 

vonatkoztatva mi eltérést igazoltunk a primer emlőrákok és párosított 

csontmetasztázisaik HER2/neu génjének amplifikációjában.  

 

5.5.2. A tumorsejt-gazdaszövet interakció 

A primer tumorok és csontmetasztázisaik közötti eltéréseket magyarázhatja az a 

tény is, hogy a multicelluláris csontvelő sejtjei nagymennyiségű citokint és növekedési 

hormont termelnek, melyek vagy a sejtekre hatnak autokrin illetve parakrin módon, 

vagy látens formában a csontmátrixban raktározódnak (155). Így a csontmátrix 

citokinek és növekedési faktorok, pl. IGF-I és II, TGF- , PDGF, és BMP-k (bone 

morphogenetic protein) raktára, és ezek a növekedési faktorok az oszteoklasztikus 

csontdestrukció során a csontmátrixból felszabadulva képesek biológiai hatásukat 

kifejteni (156). Ezen kívül maga a csontmátrix is kapcsolatba lép az őt kolonizáló 

tumorsejtekkel, még bonyolultabbá téve a rendszert. 

A csontáttétekben zajló angiogenezisre vonatkoztatva, ezt a megfontolást 

támasztja alá az kísérlet is, melynek során in vitro vizsgálták a csontmetasztázist képző 

emlőrák-sejtvonal hatását az egér eredetű endotélsejtekre. Ebben azt találták, hogy egy 

vékony I-es típusú kollagénrétegen keresztül 16-szor több, az emlőráksejtekkel ko-

kultúrában tartott endotélsejt képes keresztülmigrálni, mint a kontroll sejttenyészet 

esetében. Háromdimenziós Mátrigélben a tubulus-szerű struktúrák teljes felülete 203-

szoros volt ráksejtek esetében a ráksejtek nélkül elvégzett kísérleti elrendezéshez 

képest, így igazolták, hogy az emlőráksejtek dózisfüggő módon stimulálták az 

endotélsejtek differenciációját. A konfluens emlőrák-sejttenyészetben magas VEGF-

fehérje és mRNS-szinteket észleltek. RT-PCR-rel és Southern-blottal vizsgálva a VEGF 

két, alacsonyabb molekulatömegű izoformájának, a VEGF112-nek és a VEGF135-nek a 

megjelenését észlelték a tenyészetben, míg a másik három vizsgált VEGF-izoforma 
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(VEGF145, VEGF189 , VEGF206) jelenléte nem volt igazolható (20). Ez a kísérlet 

rámutatott azoknak a korábbi megfigyeléseknek a fontosságára is, hogy a TGF- , mely 

az oszteolízis során nagy mennyiségben szabadul fel a csontmátrixból, több ráktípusban 

is a VEGF hatékony kofaktorának bizonyult (157-159). 

 

5.5.3. MVD és az angiogenetikus faktorok 

Emlőrákok esetében összehasonlítottuk a VEGF, egy hatékony pro-

angiogenetikus faktor expresszióját humán primer emlőrákokban és csontáttéteikben, és 

vizsgáltuk összefüggését az MVD-vel. Magyarázatra szorul az a megfigyelésünk, mely 

szerint nem találtunk összefüggést a humán emlőrákok csontmetasztázisaiban mért 

MVD és a VEGF-expresszió között, hiszen ezt a kapcsolatot nagyszámú humán szolid 

tumorban igazolták, így prosztata-, vastagbél-, tüdő-, emlő-, méhtest- és gyomorrákban 

is. Az MVD-t azonban végső soron az összes jelen lévő pro- és antiangiogenetikus 

faktor egyensúlya határozza meg, és a VEGF-fel ellentétben ellentmondásosak azok a 

vizsgálatok, melyek pl. a bFGF (basic fibroblast growth factor) és az MVD közötti 

kapcsolatot vizsgálták: több esetben sem igazoltak közöttük összefüggést.  

Azon megfontolás alapján, hogy a neovaszkularizációt a pro- és 

antiangiogenetikus faktorok összegzett hatása befolyásolja, valószínűtlen, hogy egyetlen 

angiogenetikus faktor szoros összefüggést mutathat a tumor vaszkularizációjával (109) 

Ezt igazolják azok a tanulmányok is, melyek nem találtak összefüggést az MVD és a 

VEGF, az aFGF vagy a bFGF expressziója között (160-163). Az általunk vizsgált 

emlőrákok csontmetasztázisaiban mi mindenesetre nem tudtunk igazolni összefüggést a 

VEGF és az MVD között, és inkább elfogadhatónak tartjuk azt a koncepciót, miszerint 

az MVD-t nem tudja egyetlen pro- vagy antiangiogenetikus faktor koncentrációja 

meghatározni. 

 

5.5.4. Angiogenezis és a metasztázisok időbeli mintázata 

A primer tumorhoz képest a csontáttétben mért MVD hátterében állhatnak a 

fentebb tárgyalt metasztázis-modelleket magyarázó genetikai folyamatok; nyilvánvaló, 

hogy szerepet játszik a csontmátrix és a belőle felszabaduló pro- és antiangigenetikus 

faktorok is. Ezeken kívül azonban magyarázhatja a primer tumorokban és 

csotmetasztázisaikban mért eltérő MVD-t az a koncepció, ami a metasztázisok időbeli 
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mintázatát a primer tumor és  a metasztázis közötti interakcióval magyarázza (164). Ez 

a koncepció a metasztázisokat időbeli megjelenésük alapján öt csoportba sorolja:  

1. az áttét a primer tumor eltávolítása után néhány hónappal jelenik meg 

2. a primer tumor felfedezésekor a metasztázis már jelen van 

3. a metasztázis jelenik meg először, és a primer tumor rejtve (okkult) marad 

4. a primer tumor kezelése után a metasztázisok csak hosszú évek múlva jelennek 

meg 

5. ritka, de néhány vesesejtes karcinómás betegnél megfigyelt jelenség, hogy a 

primer tumor eltávolítása után a metasztázisok is eltűnnek. 

A fenti klinikai jelenségek egérkísérletek alapján részben magyarázhatók a 

metasztázisokban zajló angiogenezis intenzitásával. Ennek alapja egyrészt az, hogy az 

áttétek a metasztatikus kaszkád két lépésében is angiogenezis-dependensek (1. a 

metasztatizáló sejtek azután képesek leszakadni a primer tumorból, ha ott 

neovaszkularizáció történk, 2. a célszervbe történő megérkezés után csak 

neovaszkularizáció után képesek klinikailag detektálható nagyságot elérni), másrészről, 

hogy az angiogenezis intenzitását, és a lokális MVD-t a lokálisan felhalmozódó pro- és 

antiangiogenetikus faktorok aránya határozza meg. 

Az általunk vizsgált betegcsoportokat is besorolhatjuk a fenti mintázatokba, azt 

figyelembe véve, hogy a neovaszkularizációt a pro- és antiangiogenetikus faktorok 

összegzett hatása befolyásolja, de úgy tűnik, hogy a humán tumorokban bizonyos 

fenntartásokkal kell elfogadnunk ezt a csoportosítást. Veserákos betegeink például 

speciális esetet képviselnek, hiszen a csontmetasztázis-minták szinkron áttétekből 

származnak, azaz a primer tumorban és az áttétben egy időben zajlott az angiogenezis. 

Ebben a betegcsoportban jellemző volt, hogy a csontáttétek átlagos érdenzitása csökkent 

a primer tumorhoz képest. Ennek oka lehet, hogy az áttétben az antiangiogenetikus 

faktorok, míg a primer tumorban a proangiogenetikus faktorok vannak túlsúlyban. 

Tüdőrákos betegeinkben jellemző volt, hogy a primer tumor eltávolítása után gyorsan 

kialakultak a csontáttétek, és azok átlagos érdenzitása azokban növekedett. Ez alapján 

ezek a betegek a fenti felsorolás 1-es csoportjába sorolhatók. Az ezt a viselkedést 

magyarázó egérmodellből azt a következtetést vonták le, hogy a primer tumor 

eltávolítása után a primer tumor által termelt angiosztatin lokális koncentrációja 

lecsökken az áttétben, és túlsúlyra jutnak a proangiogenetikus faktorok. Emlőrákos 
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betegeink vizsgálata alapján kapott eredményeink is azt jelzik, hogy a fentebb 

ismertetett elv nem teljesen alkalmazható humán tumorokban, hiszen ezekben a 

betegekben nem találtunk statisztikailag szignifikáns különbséget a csontáttétek és a 

primer tumorok átlagos MVD-je között, de egyben megfigyeltük, hogy az adjuváns 

terápia befolyásolja az MVD-t. Úgy tűnik tehát, hogy a lokálisan felhalmozódó pro- és 

antiangiogenetikus faktorokon kívül egyéb tényezők is befolyásolják az érdenzitást. 

 

5.5.5. A kemo- és endokrin terápia hatása az MVD-re   

A csontmetasztázisokban a primer tumorokhoz képest észlelt MVD-változás 

magyarázata lehet az a tény, hogy azokban a munkacsoportunk által vizsgált emlőrákos 

betegeknek a csontáttéteiben csökkent szignifikánsan az MVD, akik kemo és/vagy 

endokrin terápiában részesültek. 

Humán emlő-, nyelőcső- vagy kolorektális daganatokról korábbi 

tanulmányokból ismert, hogy a neoadjuváns terápia hatására alacsonyabb MVD 

mérhető a primer tumorokban a kezelés után, mint előtte (165-168). Az általunk vizsgált 

betegek esetében azonban hosszú idő telt el a primer tumor adjuváns kezelése és a 

vizsgált csontmetasztázis kialakulása között, így valószínűbb, hogy ezért a hatásért az 

éveken át alkalmazott antiösztrogén terápia, a tamoxifen alkalmazása a felelős. 

Experimentális és humán vizsgálatok is igazolják a tamoxifennek az MVD-t csökkentő 

hatását emlőrákban és méhnyakrákban (169-171). Eredményeink azt mutatják, hogy az 

antiösztrogén terápia hatására csökken az MVD emlőrákok csontáttéteiben a primer 

tumorokhoz képest. Úgy tűnik, hogy ez nem a tumorsejtekre gyakorolt hatás 

eredménye, minthogy az általunk vizsgált csontáttétek túlnyomó része 

ösztrogénreceptor-negatív volt. Ennek magyarázatát adják azok a kísérletes adatok (172, 

173), melyek szerint a tamoxifen képes közvetlenül az endotélsejtek proliferációját 

gátolni, és hogy antiangiogenetikus hatása ER-tól függetlenül alakul ki. 

 

5.6. Az in vivo modellből származó megfigyelések értékelése 

Állatkísérleteink alapján kijelenthető, hogy SCID egerek humán melanóma-

sejtekkel történő intrakardiális oltásával olyan modell hozható létre, melyben lehetőség 

van a melanómasejtek csontkolonizációjának a vizsgálatára. A modellben a 
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melanómasejtek más szerveket is kolonizálnak, és ez így lehetőséget nyújt a 

disszeminált melanóma modellezésére.  

Az αIIbβ3 integrin génjével transzfektált humán melanóma-sejtvonalak esetében 

azt figyeltük meg, hogy a 19L vonal ritkábban kolonizálta az egér csontjait a többi 

sejtvonalhoz képest. Ennek a preferenciának az oka tisztázatlan. Egy lehetséges 

hipotézis, hogy ezt a sejtvonalak különböző integrinepressziós profilja magyarázza. Az 

integrineknek, elsősorban az v 3 integrinnek a csontmetasztázisok kialakulásában 

játszott szerepére korábbi tanulmányok hívják fel a figyelmet. Az v 3 integrin 

receptor az Arg-Gly-Asp (RGD) peptid szekvenciát köti meg, ami több extracelluláris 

mátrix fehérjében is megtalálható, például az oszteopontinban, vitronektinben, csont-

szialoproteinben, és így szerepe van a tumorsejteknek az endoszteumhoz történő 

homingjában (174, 175). Az emlőráksejtek proliferációja és adhéziója legalábbis 

részben az v 3 integrineken keresztül szabályozódik (79). Már prosztataráksejteken is 

kimutatták a v 3 integrineket, annak antagonistája azonban nem befolyásolta az 

adhéziót, így szerepe a prosztatarákok csontmetasztázisaiban még nem világos (176). 

Az αIIbβ3 integrin génjével transzfektált melanóma-sejtvonalakat alkalmazó in 

vivo kísérleteinkből nyert adatok értelmezésekor is az αvβ3 integrin áll figyelmünk 

középpontjában. A sejtvonalak karakterizálása során ugyanis kiderült, hogy a legkisebb 

arányban a 19L vonal expresszálja ezt az integrint (177).  Hipotetikusan ez 

párhuzamban áll azzal a megfigyelésünkkel, hogy legritkábban ez a sejtvonal 

kolonizálta a csontokat. Egy lehetséges magyarázat alapján az αvβ3 integrint nagy 

fokban expresszáló melanómasejtek mutatnak preferenciát a csontkolonizációra. Ez a 

hipotézis még bizonyításra vár, azonban jól illeszkedik azokba a korábbi 

megfigyelésekbe, melyek szerint az αvβ3 integrin emlő- és prosztataráksejteken történő 

expressziójának kiemelkedő szerepe van a csontmetasztázisok kialakulásában (178-

179). Adataink alapján felmerül, hogy az αvβ3 integrinnek szerepe lehet a melanómák 

csontmetasztázis-képzésében is. 

Szintén intrakardiális oltással vizsgáltuk a HT168-M1 és a HT199 melanóma-

sejtvonalak csontkolonizációját hím és nőstény SCID egerekben. Munkacsoportunk egy 

korábbi vizsgálatában kiderült, hogy hím SCID egerekben ezeknek a sejtvonalaknak a 

májáttétképző képessége nemfüggő, ugyanis hímekben nagyobb számú májkolónia 

alakult ki, mint nőstény egerekben (180).  Jelen kísérletünkben nem észleltünk 
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különbséget a két nemben a sejtvonalak csontkolonizációs képességét tekintve. Ez arra 

utal, hogy a tumor-mikrokörnyezet kölcsönhatást a kísérleti állat neme a csontban nem 

befolyásolja.  

Második modellünkben egy korábbi tanulmánnyal leírtakkal ellentétben nem 

fötális, hanem felnőtt szervezetből származó csontfragmentumokat implantáltunk SCID 

egerekbe szubkután, és a szervült csontfragmentumok közé injektáltunk 

melanómasejteket. Azt tapaszaltuk, hogy a felnőtt szervezetből származó 

csontfragmentumokkal modellezhető a csontmátrix-tumorsejt interakció in vivo. Ezt a 

modellt más sejtvonalakkal is alkalmaztuk, és azt találtuk, hogy mind a prosztata- (PC3 

és Du-145), mind emlőráksejtvonalak (MDA-MB 231) túlélnek a csontfragmentumok 

között és proliferálnak (nem publikált adat). Kísérletes munkánk kezdete után röviddel 

azonban mások is leírták ezt a modellt (181). Azt gondoljuk, hogy ezzel a módszerrel az 

intrakardiális oltásnál könnyebb technikával tanulmányozható a csontmátrix-tumorsejt 

inteakció in vivo, ráadásul a ráksejtek humán eredetű csont felszínén tapadnak meg, így 

a valóságot még pontosabban modellezve. A modell alkalmas lehet pl. új hatóanyagok 

tesztelésére in vivo, illetve tanulmányozható vele a tumorsejt-csontmátrix interakciónak 

az angiogenezisre kifejtett hatása. 
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6. Következtetések 

 

1. Megállapítottuk, hogy humán emlő-, vese és tüdő-adenokarcinómák MVD-je a 

csontmetasztázisokban megváltozik a primer tumorhoz képest: az átlagos érdenzitás a 

csontáttétekben a primer tumorokhoz képest veserákok esetében  csökkent, míg 

tüdőrákok esetén növekedett. Adataink arra is utalnak, hogy emlőrákok esetén az MVD 

változását befolyásolja a kemo- és/vagy endokrin terápia. 

 

2. Emlőrákok csontáttéteiben nem találtunk összefüggést a daganat érdenzitása és 

VEGF-expressziója között, ami arra utal, hogy más angiogén citokinek is befolyásolják 

az érújdonképződést. 

 

3. Az általunk vizsgált esetekben az emlőrákok csontba való progressziójuk során 

megőrizték HER2/neu-negatív státusukat. Ezzel szemben a HER2/neu-pozitív 

emlőrákok csontmetasztázisa elveszítheti pozitivitását.  

 

4. A fentieket összefoglalva, eredményeink arra utalnak, hogy a fő humán 

daganattípusok metasztatikus progressziója során a feno- illetve genotípus 

meghatározást ahol lehet, meg kell ismételni a metasztatikus szövetből is, ha ennek 

terápiás konzekvenciája lehet, ugyanis a molekuláris célpontként használt fehérjék 

expressziós státusa a metasztázisban más lehet, mint a primer tumorban. 

 

5. Emberi melanóma-sejtvonalak alkalmazásával csontáttétkolonizációs modellt 

hoztunk létre SCID egerekben.  

 

6. SCID egerekbe implantált, felnőtt emberi szervezetből származó csontfragmentumok 

közé humán tumorsejteket oltva egy olyan modell hozható létre, amely alkalmas a 

tumorsejt-csontmátrix interakció vizsgálatára in vivo.  
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7. Összefoglalás 

A csontmetasztázisok a malignus daganatok gyakori manifesztáció, melyek 

jelentős klinikai problémát okoznak, mert fokozott morbiditással és csökkent túléléssel 

járnak együtt.  

A csontáttétek kialakulásának egyik kulcseleme a tumoros vaszkulatúra 

kialakulása. Munkánk során  humán emlő-, vese- és tüdőrákok érdenzitását határtoztuk 

meg, illetve emlőrákok csontmetasztázisaiban egy hatékony pro-angiogenetikus faktor, 

a VEGF expresszióját is tanulmányoztuk. Kimutattuk, hogy a humán karcinómák 

csontmetasztázisaiban az érdenzitás megváltozik, a változás iránya pedig függ a 

szövettani típustól: a primer tumorhoz viszonyítva az érdenzitás jellemzően csökken 

veserákok csontmetasztázisaiban, növekszik tüdő-adenokarcinómák esetében, 

emlőrákok esetében pedig megállapítottuk, hogy ezeket a változásokat befolyásolja a 

kemo/endokrin terápia is.  

Munkánk második részében a terápiás célpontként is szolgáló HER2/neu 

onkoprotein expresszióját és génamplifikációját vizsgáltuk humán csontmetasztázis-

mintákon. Ahol lehetett, ott a csontmetasztázis HER2/neu onkoprotein-expresszióját és 

génamplifikációját a primer tumor expressziójával és génamplifikációs mintázatával is 

összehasonlítottuk. A primer emlőrákok HER2/neu-expressziója elsősorban zsigeri 

áttétképzéssel asszociált, de kimutattuk, hogy csontmetasztázisokban is 12,5%-os 

gyakorisággal fordul elő overexpresszió és/vagy génamplifikáció, ami a célzott terápia 

lehetőségére hívja fel a figyelmet az osszeális manifesztációkban. Kimutattuk, hogy 

egyes esetekben a HER2/neu-overexpressziós fenotípus, illetve genotípus elvesz a 

csontmetasztázisokban, ami egy lehetséges magyarázata lehet a HER2/neu onkoprotein 

elleni terápiára való rezisztenciának, ezért az áttétek ismételt diagnosztikai feldolgozása 

indokolt lehet.  

In vivo tanulmányoztuk humán tumorsejtek csontkolonizációs képességét, és 

humán csont alkalmazásával olyan modellt hoztuk létre, mely alkalmas a humán 

tumorsejt és a humán csont közötti interakció tanulmányozására in vivo. 
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Summary 

 

Bone metastases are frequent manifestations of malignant tumours, causing 

significant clinical problems which are associated with increased mortality and 

decreased survival.  

One key element of bone metastasis formation is the development of tumour 

vasculature. During our work the vessel density of human breast, renal and lung cancers 

was determined, and we have also examined the expression of VEGF, a pro-

angiogenetic factor effective in the bone metastases of breast cancers. We have 

demonstrated that in the bone metastases of human carcinomas the vessel density 

changes, the direction of change depends on the histological type: correlated to the 

primary tumour, the vessel density characteristically decreases in the bone metastases of 

renal cell cancers, increases in case of pulmonary adenocarcinomas, and in case of 

breast cancers we have determined that these changes are also influenced by 

chemo/endocrine therapy. 

In the second part of our work we have examined the expression and gene 

amplification of HER2/neu oncoprotein, serving also as therapeutic targets, in human 

bone metastasis samples. Where it was possible, the HER2/neu oncoprotein expression 

and gene amplification of the bone metastasis was also compared with the primary 

tumour expression and gene amplification patterns. The HER2/neu expression of 

primary breast cancers was associated mainly with visceral metastasis formation, but we 

have demonstrated that the HER2/neu overexpression and/or gene amplification 

occurred with 10% frequency in bone metastases which draws the attention to the 

possibility of targeted therapy in bone manifestations. We have exhibited that in certain 

cases the HER2/neu overexpression phenotype and genotype mislay in the bone 

metastases, that could be the explanation for the resistance against the therapy for 

HER2/neu onkoprotein therefore the repeated diagnostic process of metastases may be 

reasonable. 

We have studied in vivo the bone colonisation ability of human tumour cells, and 

with the use of human bone we have established a model that is appropriate for studying 

the interaction between the human tumour cell and human bone in vivo. 

 

http://szotar.sztaki.hu/dict_search.php?M=1&O=HUN&E=1&C=1&A=1&S=H&T=1&D=0&G=0&P=0&F=0&MR=100&orig_lang=HUN%3AENG%3AEngHunDict&orig_mode=1&orig_word=jellemz%C5%91en&popup_partner=www.sztaki.hu&sid=cf256c0997bfb5770b5ed1b923065e99&L=ENG%3AHUN%3AEngHunDict&W=characteristically
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