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1. BEVEZETÉS 
 

A papilláris rákok az ember többféle szervében is kifejlıdhetnek, bár heterogén 

alapszövetekbıl származhatnak, de lényegileg egységes, jellegzetes morphologiát mu-

tatnak. 

A papilláris rákok kiindulhatnak az uterus üregét bélelı nyálkahártyából, az 

endometriumból is. Az endometrium carcinomák elıfordulása a világ fejlett országaiban 

vezetı helyen áll a nıi nemi szervi daganatok között. Az endometrium carcinomák ki-

alakulásának hátterében alapvetıen két pathomechanismus feltételezhetı, ami a dualisz-

tikus modell alapját képezi. A két pathogenetikai háttér eltérı tulajdonságú és biológiai 

viselkedéső tumorok kialakulását eredményezi. Az endometrium rákok többségét az 

endometriumra gyakorolt hosszan tartó, kiegyensúlyozatlan oestrogen hatásra kialakuló 

endometrioid, vagy I-es típusú carcinoma alkotja, melynek precancerosus laesioja a 

complex atypusos endometrium hyperplasia. Az endometrium rákok másik kisebb, de 

igen agresszív viselkedéső csoportját, az ún. nem endometrioid, vagy II-es típusú 

carcinomák alkotják, melyek közé tartoznak a sero-papilláris carcinomák is. 

A papilláris rákok másik jelentıs része a pajzsmirigybıl származik, mely az 

endometriumhoz hasonlóan hormonális szabályozás alatt álló szerv, és tumorai nıi 

predominanciát mutatnak. A pajzsmirigy papilláris rákjai lehetnek különféle méretőek: 

microcarcinomák, vagy 1 cm-nél nagyobb átmérıjő tumorok, eltérı etiológiájúak: 

Hashimoto-thyreoiditis talaján vagy ettıl függetlenül keletkezık, és többféle szövettani 

altípusba tartozóak: pl. klasszikus papilláris rák, follicularis, „tall cell”, oncocyter vari-

ánsok. A pajzsmirigy papilláris rákjai jellemzıen a regionális nyaki nyirokcsomókba 

adnak áttétet. A papilláris rákok mellett a pajzsmirigy follicularis hámjából indul ki a 

follicularis carcinoma, valamint a follicularis adenoma. Az irodalom a follicularis-hám 

eredető daganatok kialakulásának eltérı molekuláris hátterét feltételezi. 

A claudinok a tight junction típusú sejtkapcsoló struktúrák felépítésében vesznek 

részt, azok „gerincét” alkotják. A claudin fehérjecsaládot 1998-ban fedezték fel, ember-

ben jelenleg 24 tagja ismert. A claudinoknak a sejtek differenciálódásában és a tumorok 

kialakulásában is fontos szerepük van, melyet számos tanulmányban vizsgálnak. A 

claudinok alterációi (csökkent vagy növekedett expressziója) jellemezheti a tumorok 

invázióját és áttét képzését.  
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A papilláris rákok és a claudin expresszió kapcsolata kevésbé vizsgált az iroda-

lomban. Ismerünk néhány szervet pl.: vese, ovarium, pancreas, ahol elemezték a 

papilláris szövettani típusú tumorok és a claudin expresszió kapcsolatát, azonban kuta-

tásaink kezdetén az endometrium az általunk vizsgált claudinok szempontjából még 

nem feltérképezett szerv volt.  

Az endometrium carcinomák vizsgálata során kapott eredményeink vetették fel 

bennünk annak kérdését, hogy vajon más szerv papilláris rákjaiban is igazolható-e ha-

sonló claudin expresszió, továbbá ennek lehet-e prognosztikai jelentısége, mint az 

endometrium esetében?  
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2. CÉLKITŐZÉSEK 

 

Az endometrium carcinomák kialakulásának dualisztikus modellje szerint 

két alapvetı pathomechanismus feltételezhetı az eltérı etiológiájú és biológiai vi-

selkedéső tumorok között. A tight junction gerincét képezı claudinok szerepét a 

tumorgenesisben széles körben vizsgálják, így számos hám eredető tumor kialaku-

lása, biológiai viselkedése, terjedése esetében igazolódott a claudinok megváltozott 

expressziója. 

Mindezek alapján felvetıdik a kérdés:  

 

2.1. Tükrözıdik-e a claudinok expressziós mintázatában az endometrium 

 carcinomáknál (I-es, II-es típus) feltételezhetı eltérı pathogenetikai háttér?  

 

2.2. Jellemzi-e eltérı claudin expresszió az agresszív klinikai viselkedéső  

 sero-papilláris carcinomát? 

 

Az endometrium minták vizsgálata során kapott eredmények felvetették azt a 

kérdést: vajon a fokozott claudin-1 expresszió jellemezheti-e más szerv papilláris 

tumorát is? A pajzsmirigy az endometriumhoz hasonlóan hormonális szabályozás 

alatt álló szerv, és tumorai nıi predominanciát mutatnak. A pajzsmirigy papilláris 

rákjai a follicularis-hám eredető tumorok döntı többségét (80%) alkotják. Az 

endometrium carcinomákhoz hasonlóan a pajzsmirigy follicularis-hám eredető 

tumorainál is felvetıdik az irodalomban e tumorok eltérı molekuláris háttere. 

Ezen megállapítások alapján a következı kérdésekre kerestük a választ: 

 

2.3. Milyen claudin-1 expresszió jellemzi a papilláris pajzsmirigyrákokat és azok  

 nyirokcsomó áttéteit? 

 

2.4. A papilláris rákokhoz hasonló claudin-1 expresszió jellemzi-e a follicularis  

       rákokat és a follicularis adenomákat? 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

3.1. Betegek szövetmintái 

 

3.1.1. Endometrium szövetminták 

A Semmelweis Egyetem II. sz. Patológiai Intézete és az Országos Onkológiai In-

tézet archívumából kiválasztott 70 endometrium szövetminta formalinban fixált, paraf-

finba ágyazott blokkjaiból készült metszetein végeztünk retrospektív vizsgálatokat a 

Semmelweis Egyetem Regionális Etikai Bizottságának engedélyével (172/2003). 

A tumoros endometrium minták olyan betegekbıl származtak, akiknél abdominalis 

hysterectomia és kétoldali adnexectomia történt és senki nem részesült a mőtét elıtt 

chemo- vagy radiotherapiában (1. táblázat). 

 

1. táblázat: A vizsgált endometrium minták 

 

Diagnózis Minták száma (n=70) Átlagéletkor (év) 

Normál endometrium szövet 
Proliferatios fázis 

12 46,2±4,3 

Normál endometrium szövet 
Secretios fázis 

12 46±4,3 

Complex endometrium 
hyperplasia 

14 45±6,3 

Endometrioid carcinoma 
(I-es típsú) 

17 55,3±8,6 

Sero-papilláris carcinoma 
(II-es típusú) 

15 63,8±5,6 

 

 

3.1.2. Pajzsmirigy szövetminták 

A Semmelweis Egyetem II. sz. Patológiai Intézete és az Országos Onkológiai In-

tézet archívumából kiválasztott 63 pajzsmirigy szövetminta formalinban fixált, paraf-

finba ágyazott blokkjaiból készült metszetein végeztünk retrospektív vizsgálatokat a 

Semmelweis Egyetem Regionális Etikai Bizottságnak engedélyével (172/2003). A 

pajzsmirigy carcinomában szenvedı betegek közül senki nem részesült a mőtétet meg-

elızıen chemo- vagy radiotherapiában (2., 3. táblázat). 
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2. táblázat: A vizsgált pajzsmirigy minták 

 

Diagnózis Minták száma (n=63) 

Papilláris carcinoma, 
ebbıl nyirokcsomó áttét 

19 
10 

Papilláris microcarcinoma 8 

Follicularis carcinoma 17 

Follicularis adenoma 19 

 

 

3. táblázat: Papilláris pajzsmirigy carcinomák 

etiológiai és alcsoportok szerinti megoszlása 

 

Szövettan Minták száma (n=19) 

Hashimoto-thyreoiditis-szel társuló 
papilláris carcinoma 

5 

Papilláris carcinoma folliculáris variáns, 
ezen belül oncocyter 

5 
1 

Papilláris carcinoma ”tall cell” variáns 1 

Klasszikus papilláris carcinoma 8 

 

 

3.2. Módszerek 

 

3.2.1. Szövettani vizsgálatok 

A minták fixálása elızetesen 24 órán át, 10%-os pufferelt formalinban történt, 

amit a minták paraffinos beágyazása követett. Ezt követıen a rutin hisztológiai eljárás-

nak megfelelıen 3-5 µm vastag, hematoxilin-eozinnal (H&E) festett metszetek készül-

tek. 

 

3.2.2. Immunhisztokémiai vizsgálatok 

A paraffinba ágyazott, deparaffinált metszeteken, az endogén peroxidáz blokko-

lás és antigén feltárás után a következı elsıdleges ellenanyagokat használtuk, melyek a 
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claudin-1, -3, -7, esetében polyclonalis nyúl (Zymed Inc. San Francisco, CA, USA), míg 

a claudin-2, -4, -5, β-catenin, PCNA, p53, oestrogen és progesteron receptor esetében 

monoclonális egér (Zymed Inc. San Francisco, CA, USA; BD Transduction San Diego, 

CA, USA; Dako Glostrup Denmark; Novocastra Newcastle, UK) voltak. 

A biotinilált másodlagos antitestet, avidin-streptavidin-enzim konjugátumot a 

Ventana immunautomata protokollja szerint alkalmaztuk, melyek a Ventana cég 

(Tuscon, AZ, USA) termékei. A reakciókat diaminobenzidin (DAB: Ventana, Tuscon, 

AZ, USA) chromogénnel vizualizáltuk, magfestésként pedig hematoxilin reagenst hasz-

náltunk.  

Negatív kontrollos kiegészítı vizsgálatnál az elsıdleges antitesttel történı 

inkubálást elhagytuk. Pozitív kontrollként a következı szövetmintákat alkalmaztuk: 

bırbıl származó epitheliumot (claudin-1), normál colon nyálkahártyát (claudin-2, -3, -4, 

-5), míg claudin-7 detektálására emlı ductus hámsejteket. A β-catenin kontrollhoz ko-

rábbi munkánkból származó humán hepatoblastoma szövetet. 

Az endometrium rákok eltérı hormonális eredetének igazolására, az 

endometrioid és sero-papilláris rákokon kiegészítı oestrogen és progesteron hormon-

receptor vizsgálatokat végeztünk. Továbbá megnéztük, hogy a p53 és β-catenin fehérje 

expresszió megjelenik-e a vizsgált endometrium tumorainkban. A PCNA proliferációs 

marker segítségével elemeztük az endometrium tumorok klinikai viselkedésben jelent-

kezı különbséget. A pajzsmirigy mintáinkban a β-catenin esetében immunhisztokémiai 

vizsgálatot végeztünk, hogy hasonlóan a colorectalis rákokhoz, a β-cateninnek lehet-e 

szerepe a claudin-1 expressziójának szabályozásában. 

 

3.2.2.1. Az endometrium minták értékelése 

Az immunreakciókat szemikvantitatív módon elemeztük. Metszetenként 10-10 

véletlenszerően kiválasztott reprezentatív területet értékeltünk, és 100 sejtet vizsgáltunk 

40x-es nagyítású objektívvel. Az immunhisztokémiai reakció eredményét a pozitívan 

festıdı sejtek százalékával fejeztük ki: 0 (0-5% pozitivitás), 1 (6-20% pozitivitás), 2 

(21-40% pozitivitás), 3 (41-60% pozitivitás), 4 (61-80% pozitivitás), 5 (81-100% pozi-

tivitás). 

A reakciókat claudin-1, -3, -4, -5, -7 esetében a linearis membrán pozitivitásnál értékel-

tük pozitívnak, míg claudin-2-nél granuláris citoplazmatikus reakció volt megfigyelhetı 
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a membrán reakció mellett. β-catenin esetében membranosus, citoplazmatikus és/vagy 

magi festıdést elemeztünk. Az oestrogen, progesteron receptorok esetén, a p53-nál és a 

PCNA reakcióknál a magi reakciókat értékeltük pozitívnak.  

A csoportokat összehasonlító statisztikai elemzéshez a non-parametricus Mann-Whitney 

U testet használtuk (SPSS 15,0, SPSS Inc., Chicago, III, USA), a következı 

szignifikancia értékek mellett: *0,01<p<0,05; **0,001<p<0,01; *** p<0,001. 

 

3.2.2.2. A pajzsmirigy minták értékelése 

A pajzsmirigy mintáink értékelése digitalis morphometria segítségével történt. A 

pajzsmirigy mintáinkból készült claudin-1 immunhisztokémiai reakciókat Mirax MIDI 

Scanner (3DHistech Ltd., Budapest, Hungary) segítségével fotódokumentáltuk. A 

claudin-1 immunreakció területszázalékos kiértékeléséhez a Leica QWin software-t 

(Leica Microsystem Imaging Solution Ltd., Cambridge, UK) használtuk fel. 10-10 egy-

mást nem fedı, random kiválasztott reprezentatív területet fényképeztünk ki a 

bescannelt metszetekbıl, a Leica QWin software 20-as nagyítású beállítása mellett. A 

software-nek megadtuk a pozitív terület RGB (red-green-blue / vörös-zöld-kék) összeté-

telét: kijelöltünk egy általunk pozitívnak ítélt területet, melynek RGB összetételét a 

software rögzítette. Az RGB összetétel alapján a software a továbbiakban a kifényképe-

zett területeken kijelölte az ezzel megegyezı összetételő képpontokat és összegezte, 

majd a teljes kivágott képterület százalékában adta meg ezt az összeget. A továbbiakban 

ezekkel a területszázalékos értékekkel számoltunk a csoportok összehasonlításában. Az 

értékelésre kiválasztott területen azokat a reakciókat fogadtuk el pozitívnak, amelyek a 

küszöbértéket (1 területszázalék) meghaladták.   

A csoportokat összehasonlító statisztikai elemzéshez a non-parametricus Mann-Whitney 

U testet használtuk (SPSS 15,0, SPSS Inc., Chicago, III, USA), a következı 

szignifikancia értékek mellett: *0,01<p<0,05; **0,001<p<0,01; *** p<0,001. 

A ß-catenin immunhisztokémiai reakciók intenzitásának kiértékelését a laesio 

centrumában végeztük, szemikvantitatív módon. 0 ponttal értékeltük, ha nem volt reak-

ció, 1 ponttal a gyenge, 2-vel a közepes, míg 3 ponttal az erısen pozitív reakciót. 

A csoportokat összehasonlító statisztikai elemzéshez a Pearson χ2 módszert használtuk. 
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3.2.3. Real-time PCR- mRNS szintő vizsgálat  

Az endometrium mintáink paraffinos blokkjainak 5 darab 10 µm vastag metsze-

tébıl (mely necrosist vagy vérzést nem tartalmazott) teljes RNS-t izoláltunk High Pure 

RNA Paraffin Kit segítségével (Roche, 3270289, Manheim, Germany), majd a totál 

RNS-bıl reverz transzkripcióval cDNS-t állítottunk elı MuLV reverz transzkriptázt, 

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

Biosystems) alkalmazva RNáz inhibitor jelenlétében (Applied Biosystems). A SYBR 

Green alapú RT-PCR-hez mintánként 12,5 µl Sybr Green Master Mixet (BIO-RAD, 

Hercules, CA, USA), illetve az általunk megtervezett primerekbıl (Primer Expressz 

program segítségével - Applied Biosystems) 500nM koncentrációban 0,3-0,3 µl-t, a 

korábban elıállított cDNS mintákból 2 µl-t, valamint 9,9 µl desztillált vizet használtunk 

fel. A reakciókat az ABI PRISM 7000 Sequence Detection System (Applied 

Biosystems) készülékkel végeztük a következı paramétereket alkalmazva: 95 °C  2 

perc, 95 °C  20 másodperc, 63 °C  30 másodperc, 72 °C  60 másodperc, ciklusszám: 40. 

A kapott adatokat REST (Relative Expression Software Tool) néven ismert relatív 

kvantifikálásra alkalmas számítógépes program segítségével értékeltük ki. A vizsgála-

tokhoz a ß-actin referencia gént alkalmaztuk. 
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4. EREDMÉNYEK 

 

Endometrium minták 

 

4.1. Immunhisztokémia  

A claudin-1, -3, -4, -5, -7 fehérje expressziója linearis membranosus reakciót mutatott. 

A claudin-2 fehérje expressziója granuláris, részben membranosus részben 

intracitoplazmatikus megjelenést adott. 

 

4.1.1. A claudin-1 a legerısebb reakciót a II-es típusú carcinomákban mutatta. A többi 

mintában (I-es típusú carcinoma, hyperplasia, secretios fázis, proliferatios fázis) gyenge 

reakciót észleltünk.  

 

4.1.2. A claudin-2 erıs immunpozitivitást adott az I-es típusú carcinomákban, a 

hyperplasiákban, a secretios és proliferációs fázisú normál endometrium mintákban, 

míg ezzel ellentétben a II-es típusú carcinomákban gyenge reakciót detektáltunk.  

 

4.1.3. Claudin-3, -4, -7 reakciók tekintetében, a vizsgált endometrium minták csoportjait 

összevetve, nem vagy változó mértékő szignifikancia volt kimutatható. 

 

4.1.4. Claudin-5 esetében, amit alapvetıen az endothel markereként ismerünk, közepe-

sen erıs reakciót detektáltunk a secretios fázisban, majd ezt követte a II-es típusú 

carcinoma, I-es típusú carcinoma, valamint gyenge reakciókat kaptunk a proliferatív 

fázisban és a hyperplasiában. 

 

4.1.5. Várakozásainknak megfelelıen az I-es típusú carcinomákban szignifikánsan 

emelkedett oestrogen és progesteron reakciókat kaptunk a II-es típusú carcinomákhoz 

viszonyítva, míg a p53 és a PCNA reakciók a II-es típusú carcinomákban jelentek meg 

fokozottan az I-es típusú rákokkal összevetve. A β-catenin reakció mindkét tumor ese-

tében túlnyomórészt a membránra lokalizált volt, csupán 4 endometrioid carcinoma 

mintában volt igazolható citoplazmatikus reakció.  
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4.2. A claudinok mRNS expressziója 

 

4.2.1. Az endometrium mintákban elvégzett mRNS expressziós analízis, a claudin-1 

esetében hasonló eredményeket adott az immunhisztokémiai reakciók eredményeivel. A 

claudin-1 mRNS expressziója, hasonlóan a fehérje expresszióhoz fokozott (upregulált) 

volt a II-es típusú carcinomákban, összevetve az I-es típusú carcinomával, a 

hyperplasiával és a secretios, proliferatív normál endometrium mintákkal. 

 

4.2.2. A claudin-2 esetében nem volt az immunhisztokémiai reakcióval megegyezı 

szignifikancia igazolható a vizsgált mintákban. 

 

 

Pajzsmirigy 

 

4.3. Immunhisztokémia / Claudin 

A claudin-1immunhisztokémiai reakció a sejtmembránon linearisan, körkörösen lokali-

zálódott.  

 

4.3.1. Fokozott claudin-1 fehérje expressziót igazoltunk minden vizsgált papilláris 

pajzsmirigyrákban, beleértve a microcarcinomát, a Hashimoto-thyreoiditis talaján kiala-

kult papilláris rákot, valamint a különféle szövettani altípusokat is. 

 

4.3.2. A primer papilláris rákokhoz tartozó regionális nyirokcsomó áttétekben is foko-

zott claudin-1 fehérje expressziót igazoltunk. 

 

4.3.3. Ezen megfigyeléseinkkel ellentétben a follicularis adenomában és carcinomában, 

valamint a laesiokat övezı nem malignus pajzsmirigy szövetben, egyáltalán nem, vagy 

csak nagyon gyenge claudin-1 fehérje expressziót detektáltunk. 
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4.4. Immunhisztokémia / β-catenin 

A β-catenin immunhisztokémiai reakciók membrán ill. citoplazmatikus megjelenést 

mutattak, valamint egyes papilláris carcinoma esetekben az intranuclearis pseudo-

inclusiok is pozitív reakciót adtak. 

 

4.4.1. A laesiokat övezı, nem malignus pajzsmirigy szövet apró folliculusaiban detek-

táltunk β-catenin membránreakciót. Ezen folliculusok különösen nagy számban fordul-

tak elı az emelkedett regeneratív aktivitással rendelkezı mintákban, így a Hashimoto-

thyreoiditisben. 

 

4.4.2. Erıs membránpozitív reakciót figyelhettünk meg a follicularis adenomákban. A 

follicularis carcinomákban a membránreakció mellett megjelent a citoplazmatikus pozi-

tivitás is. A papilláris carcinomákban ugyancsak azonosítható volt a membranosus és 

citoplazmatikus reakció is. 

 

4.4.3. A papilláris rákokban gyenge szignifikanciát mutató csökkent membránreakciót 

tapasztaltunk, összevetve ıket a follicularis rákokkal és a follicularis tumorokkal 

(adenoma és carcinoma). 

 

4.4.4. A citoplazmatikus β-catenin reakció szignifikánsan emelkedett volt a malignus 

tumorokban (papilláris és follicularis rákok) összevetve az adenomákkal.  

 

4.4.5. A papilláris rákok egyes eseteiben a nuclearis pseudoinclusiokban pozitív β-

catenin reakciót detektáltunk.  

 

Összegezve eredményeinket elmondhatjuk, hogy az I-es típusú carcinomák a 

hyperplasiákkal és a normál (secretios, proliferatios) endometrium mintákkal megegye-

zı claudin-1 és -2 mintázatot mutattak, ami élesen különbözött a II-es típusú 

carcinomáktól. Az endometrium agresszív viselkedéső sero-papilláris rákjait fokozott 

claudin-1 expresszió jellemezte. 

Továbbá megállapíthatjuk, hogy a pajzsmirigy papilláris rákjaiban függetlenül 

az etiológiától, mérettıl, szövettani altípustól, szignifikánsan emelkedett claudin-1 
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expressziót igazoltunk összevetve a follicularis rákokkal, a follicularis adenomákkal és 

a laesiokat övezı nem tumoros pajzsmirigy szövetekkel. Ez a fokozott claudin-1 

expresszió kimutatható volt a papilláris rákokhoz tartozó nyirokcsomó áttétekben is. A 

citoplazmatikus β-catenin reakció szignifikánsan emelkedett volt a malignus tumorok-

ban (papilláris és follicularis rákok) összevetve az adenomákkal. A claudin-1 és a β-

catenin között a vizsgált pajzsmirigy mintáinkban összefüggést nem találtunk. 

 



5. ÚJ MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 

5.1. A Claudin-1, -2 fehérje expressziós mintázata a sero-papilláris carcinomákban 

(II-es típus) különbözik az endometrioid carcinomáktól (I-es típus), a hyperplasias 

endometrium szövettıl, valamint a normál (secretios, proliferatios) szövettani min-

táktól. 

 

5.1.a. Fokozott claudin-1 expresszió jellemzi a sero-papilláris rákokat, összevetve az 

endometrioid carcinomával, a hyperplasiás, valamint a normál szövetmintákkal. 

5.1.b. Ezzel ellentétben a claudin-2 fehérje fokozott expresszióját detektáltuk az 

endometrioid, a hyperplasiás és a normál mintáinkban a sero-papilláris mintáinkhoz 

viszonyítva. 

 

5.2. Claudin-1 mRNS szinten is fokozott volt a sero-papilláris rákokban az 

endometrioid rákhoz, a hyperplasiához, valamint a normál endometrium minták-

hoz viszonyítva. 

 

5.3. Claudin-3, -4, -5, -7 expressziója nem, illetve változó mértékő szignifikanciát 

mutatott, a sero-papilláris carcinomákban (II-es típus) az endometrioid 

carcinomákhoz (I-es típus), a hyperplasias endometriumhoz valamint a normál 

(secretios, proliferatios) mintákhoz viszonyítva. 

 

5.4. Fokozott claudin-1 fehérje expressziót igazoltunk minden vizsgált papilláris 

pajzsmirigyrákban, beleértve a microcarcinomát, a Hashimoto-thyreoiditis talaján 

kialakult papilláris rákot, valamint a különféle szövettani altípusokat is. 

 

5.5. A primer papilláris rákokhoz tartozó regionális nyirokcsomó áttétekben is - az 

irodalomban elsıként - fokozott claudin-1 fehérje expressziót találtunk. 

 

5.6. Ezen megfigyeléseinkkel ellentétben a follicularis adenomákban és carcino-

mákban, valamint a laesiokat övezı nem malignus pajzsmirigy szövetekben, egyál-

talán nem, vagy csak nagyon gyenge claudin-1 fehérje expressziót detektáltunk. 
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5.7. Vizsgált pajzsmirigy mintáinkban a claudin-1 és a β-catenin fehérje között 

egyértelmő kapcsolatot nem találtunk. 

 

Összefoglalásként megállapítható, hogy az endometrium sero-papilláris rákjá-

ban, hasonlóan a pajzsmirigy papilláris rákjához, fokozott claudin-1 expressziót igazol-

tunk. Ez az emelkedett claudin-1 expresszió az endometriumban az agresszív biológiai 

viselkedéső tumorban, a pajzsmirigynél pedig a primer tumor mellett a metastasisban is 

kimutatható volt. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Eredményeink a claudin-1 és -2 eltérı expesszióját tekintve alátámasztják az 

endometrium dualisztikus carcinogenesis modell elméletét. Az endometrioid 

carcinomák hasonló claudin-1 és -2 mintázatot mutatnak, a tumor a precursor 

laesiojának tekinthetı complex atypusos hyperplasiával, valamint a normál 

endometrium mintákkal. Ez a mintázat élesen különbözik a sero-papilláris ráktól, ezáltal 

a claudin-1és-2 jó differenciál-diagnosztikai markerei lehetnek az endomerioid és sero-

papilláris carcinomáknak. 

A membránt „szorosabbá tévı” claudin-1, az agresszív viselkedéső sero-

papilláris rákban volt igazolható, fehérje és mRNS szinten egyaránt. Eredményeink 

alapján felmerül, hogy a claudin-1-nek más daganatokhoz hasonlóan, prognosztikai 

szerepe lehet az endometrium rákokban. 

 

Az endometrium sero-papilláris rákjaival megegyezıen a pajzsmirigy papilláris 

rákjaiban, valamint azok nyirokcsomó áttéteiben is kimutatható volt a fokozott claudin-

1 expresszió. A pajzsmirigy esetében a claudin-1 fokozott expressziója a jobb prognózi-

sú papilláris rákban volt igazolható, azonban a claudin-1 fokozott expresszió a primer 

tumorban és annak nyirokcsomó áttétében is arra utalhat, hogy a claudin-1 szerepet 

játszhat ezen daganatok áttétképzıdésében. 

A pajzsmirigy minták vizsgálata során kapott eredményeink a claudin-1 fehérje 

expresszió tekintetében alátámasztják a pajzsmirigy follicularis-hám eredető 

carcinomáinak eltérı molekuláris hátterét. Ez alapján úgy véljük, hogy a claudin-1 a 

pajzsmirigy follicularis-hám eredető tumorainak differenciál-diagnosztikájában nyújthat 

segítséget. 

 

Összesítve eredményeinket elmondhatjuk, hogy a claudin-1 jól alkalmazható 

közös markere lehet az endometrium és a pajzsmirigy papilláris tumorainak. A fokozott 

claudin-1 expresszió a jövıben esetleges terápiás targetként is szolgálhat. Megállapít-

hatjuk továbbá, hogy a sero-papilláris endometrium carcinomákban és a pajzsmirigy 

papilláris rákjaiban a claudin-1 prognosztikai értéke eltérı. 
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