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I. BEVEZETÉS 
 

Az epeúti daganatok elsősorban az idősebb korosztályt érintő daganatos megbetegedések közé 

tartoznak. Kialakulásuk a nyugati országokban és az ázsiai területeken eltérő okokra 

vezethető vissza, azonban az intrahepatikus cholangiocarcinoma (IBDC) incidenciája és 

mortalitása szemben az extrahepatikus (EBDC) és epehólyag rákokkal (GBC), világszerte 

emelkedő tendenciát mutat. Az intrahepatikus cholangiocarcinoma e betegség-csoport 

agresszívebb elváltozása; gyorsan beterjed a szövet mélyebb rétegeibe, így a hatékony, gyors 

és megfelelő terápiás beavatkozások hiánya miatt többnyire halálos kimenetelű. E tumorok 

megfelelő differenciáldiagnosztikájához, és így az időben felállított diagnózis problémájának 

megoldásához még számos kérdés megválaszolása szükséges. 

A daganatok kutatásában, a tumorok keletkezésében és progressziójában az utóbbi tíz évben 

egyre inkább a sejtszinten történő elváltozások tanulmányozása került előtérbe. Az epeutak 

működésében a sejten belüli információtovábbításhoz hasonlóan a sejtek közötti kapcsolatok 

is fontos szerepet kapnak. Noha a sejtkapcsoló szerkezetek patológiai elváltozásokban játszott 

szerepéről, az egyes kórfolyamatok és e fehérjék kifejeződésének összefüggéseiről az utóbbi 

tíz év kutatási eredményei alapján teljesebb képet kaphatunk, számos részlet még napjainkban 

is megválaszolásra vár.  

A tight junction (TJ) és adherens junction (AJ) fehérjék eltérő, számos esetben szignifikánsan 

különböző expresszióját írták le normál szövetekben, különböző gyulladásos, valamint 

daganatos elváltozásokban. Jelenlegi ismereteink szerint a sejtkapcsoló struktúrák egy része 

nem csupán fizikai barrier, hanem a környezettel történő kommunikációban is jelentőséggel 

bír. Így a TJ fehérjék a sejt polaritásának kialakítása -, és a paracelluláris diffúzió mellett a 

továbbítandó információk feltételezhető résztvevői is. A claudinok családjába tartozó 

fehérjék a TJ legfontosabb alkotói közé tartoznak.  

Az normál epeút különböző szakaszain a claudin fehérjék kifejeződését más munkacsoportok 

eddig még nem vizsgálták (kivétel az epehólyagban a claudin-1, -2, -3, és -4). A claudin-4 

epeúti karcinómákban megfigyelt erős expressziójáról Lódi és mtsai számolnak be. Az 

eredmény azért jelentős, mert a claudin-3 és -4 természetes receptora a Clostridium 

perfringens (CPE) Gram-pozitív baktérium toxinjának, mely sajátság e két fehérjét 

expresszáló daganatoknál terápiás konzekvenciákat von maga után. 

A fenti ismeretek birtokában célom volt a claudin fehérjék, és további TJ- és AJ- komplexeket 

felépítő fehérjék kifejeződésének a tanulmányozása az epeút különböző szakaszain normál és 

daganatos elváltozást mutató szövettani mintákban. 
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II. CÉLKITŰZÉSEK 

 

 

A szakirodalom alapján feltételeztük, hogy a claudinok a humán epeút különböző szakaszain 

eltérő mértékben fejeződnek ki. Kiválasztottam azokat a claudinokat, melyeknek az irodalmi 

háttere a későbbi értékeléshez elegendő alapot adhatott. Célom volt: 

 

1. A claudin-1, -2, -3, -4, -7, -8 és -10 fehérje és mRNS expressziós profiljának 

meghatározása (lehetőség szerint az eredmények funkcionális értelmezése is) az epeút 

különböző szakaszain normál-, és epeúti karcinóma mintákban.  

2. A claudinok differenciál diagnosztikai szerepének vizsgálata epeúti tumorokban. 

 

Ismert volt, hogy az E-cadherin kifejeződése gátlódik daganatos átalakulások során. A fenti 

vizsgálatok alapján tudtuk, hogy a TJ-t felépítő claudinok kifejeződése az AJ-tól eltérő 

változást mutat. Ezek alapján célul tűztem ki, hogy a nem claudin-családba tartozó TJ 

fehérjék közül az occludin integráns transzmembrán fehérje és a ZO-1 perifériás fehérje 

kifejeződését is megvizsgáljam. Célom volt: 

 

3. Meghatározni a ZO-1, occludin és E-cadherin expressziós profilját az epeút különböző 

szakaszain normál-, és epeúti karcinóma mintákban. 

4. Meghatározni a ZO-1, occludin és E-cadherin fehérjék differenciál diagnosztikai 

szerepét epeúti tumorokban. 

 

Az szakirodalom alapján a daganatos elváltozások megjelenésével a claudin-1 és a claudin-4 

fehérjék mennyisége a testnedvekben (szerózus váladék, vér) is megváltozik. 

 

5. Célom volt a claudin-1 és a claudin-4 fehérje kimutatására alkalmas ELISA módszer 

beállítása, mely kiegészítő vagy önálló diagnosztikus eszközként is felhasználható.  
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III. ANYAG, MÓDSZER 

 

 

Minták 

A SE II. sz. Patológiai Intézetben 2001-2007 évben beérkezett formalin fixált paraffinba 

ágyazott (FFPE) normál és daganatos (1. táblázat) epeúti és hepatocelluláris carcinoma 

(HCC), valamint a fehérje és mRNS vizsgálatokhoz fagyasztott HCC, colorectalis carcinoma 

(CRC) mintákat és HuH7, PLC, HepG2, Hep3B, T47D, HT29, HeLa sejtvonalakat 

használtam fel. 

 

1. táblázat A vizsgálatban szereplő epeúti karcinóma minták megoszlása, WHO szerinti 

csoportosítása (Hamilton 2000; Guzman and Chejfec 2007). IBDC-intrahepatikus epeúti 

tumor, EBDC – extrahepatikus epeúti tumor, GBC- epehólyag tumor  

 

     Csoportok G1 G2 G3 
      
   

     IBDC 1/11 6/11 4/11 
          
     EBDC 0/17 12/17 5/17 

   
     GBC 1/34 19/34 14/34 

  

 

Szöveti multiblokk (TMA) 

Formalin fixált paraffinba ágyazott (FFPE) normál és daganatos epeúti és HCC minták 

felhasználásával 15 db egyenként 24x2mm átmérőjű core-t tartalmazó TMA-t készítettem. 62 

db epeúti tumort (11 IBDC, 17 EBDC, 34 GBC) és 57 db normál epeúti részletet (12 NIBD, 

12 NEBD, 33 NGB) vizsgáltam. A minták kiválasztása a rutin diagnosztika során készített 

hematoxylin (H) – eosin (E) metszetek alapján, a kiadott kórszövettani- és 

immunhisztokémiai leletek figyelembevételével történt. A csoportokba a WHO szabályainak 

megfelelően jól differenciált (G1), közepesen differenciált (G2) és gyengén differenciált (G3) 

minták kerültek. Minden blokk tartalmazott HCC-t, és normál kontrollt. 
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Immunhisztokémiai vizsgálatok paraffinba ágyazott szöveteken 

A multiblokkokból 3-5 µm metszeteken deparaffinálást követően claudin-1, -2, -3, -4, -7, -8, -

10, ZO-1, occludin, E-cadherin és citokeratin-7 immunhisztokémiai vizsgálatokat végeztünk. 

A deparaffinálást követően a metszeteket 3x5 percig PBS (pH 7.4) pufferben mostuk, majd 

citrát alapú feltáró oldattal 30 percig mikrohullámú sütőben tártuk fel az antigéneket. Az 

immunreakciókat automatizált immunfestő berendezéssel VENTANA ES végeztük: a primer 

antitestek megfelelő hígításival, majd biotinilált másodlagos antitestekkel, ill. sztreptavidin-

HRP komplex oldatával inkubálva a metszeteket az antigének jelenlétét DAB reagens 

színváltozásával detektáltuk. 

 

Immuncitokémia DAB előhívással 

A sejtek tripszines felszedése után az emésztési reakciót blokkoltuk 6x-os tápoldat 

mennyiséggel. Centrifugálás, majd a tápoldat leszívása után mostuk a sejteket 1x PBS ben. 

500-500 µl mennyiségeket cytospinnel tárgylemezekre vittünk fel. Metanol – acetonos fixálás 

után a mintákat az immunhisztokémiai módszernél leírtak alapján jelöltük, és előhívtuk.  

 

Fluoreszcens immunhisztokémia / immuncitokémia 

Azoknál az eseteknél, ahol a detektálandó fehérjék kismértékű expressziója a hagyományos 

immunhisztokémiai módszer beállítása során nem adott biztos támpontot, a vizsgálni kívánt 

fehérje tényleges jelenlétét fluoreszcens immunhisztokémiai módszerrel ellenőriztem. 

Fluoreszcens immuncitokémiai eljárást használtam az ELISA módszerhez használt sejtvonal-

kontrolloknál a TJ- és AJ- komplexek fehérje expresszióinak detektálására. 

 

Real-time RT PCR 

Epeúti tumoros és normál mintákból mRNS-t izoláltam trizollal, majd koncentrációmérést 

követően 1:1 arányú cDNS-re történő átírást végeztem. A kapott cDNS-ek felhasználásával 

valósidejű PCR módszerrel detektáltam a termékek referencia génhez (β-actin) viszonyított 

mennyiségét a normál és epeúti daganatokból származó mintákban.  
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Western blot 

A fagyasztott szövetek homogenizálását, ill. a sejtek tripszines felszedését követően Triton-X, 

SDS, valamint proteáz inhibítor koktélt tartalmazó lízis pufferrel lizáltam a sejteket. 

Centrifugálást követően a felülúszót eltávolítva, megmértem az oldat koncentrációját. A 

minták 20-20 µg-ját tartalmazó oldatokat 4x Treatment pufferrel 3:1 arányban összekevertem, 

majd 100 ºC-on hődenaturációt követően jégre helyeztem. SDS-PAGE módszerrel 

molekulasúly szerint szeparáltam, majd PVDF membránra blottoltam a fehérjéket. 

Immunjelölést (specifikus primer és HRP konjugált szekunder antitesttel inkubálva a 

membránt) követően a kapott kemilumineszcens jelet (ECL), röntgenfilmen detektáltam. 

 

ELISA 

Normál ELISA módszernél a vizsgálandó antigén 0,5 µg/well koncentrációjú oldatával 

coatoltam a 96-os plate felszínét. Specifikus elsődleges, ill. HRP konjugált másodlagos 

antitestek felhasználásával jelöltem az antigént, majd vagy TMB, vagy fluoreszcens 

detektálással mértem az abszorbanciát, ill. emissziót. 

Szendvics ELISA módszernél a detektáló primer antitest gazdaállatától különböző állatból 

származó specifikus primer antitesttel végeztem a coatolást. Az antigén felvitele után a 

„kihalászott” antigén mennyiségét detektáltam a fent leírtak alapján. 

 

Statisztikai analízis 

A szemikvantitatív adatok kiértékeléséhez Mann-Whitney U tesztet, valamint Bonferroni-

Holmes korrekciót alkalmaztunk, ill. diszkriminancia analízist végeztem az SPSS 15.0 

software felhasználásával. 

Az mRNS vizsgálatok eredményénél a REST-384-beta-v2 software-rel dolgoztam. 

Az ELISA eredmények számításához (interpoláció/extrapoláció) a GraphPad Prism v5 

verzióját használtam fel. 
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IV. EREDMÉNYEK 

 
A claudinok expressziós profiljának meghatározása az epeút különböző szakaszain 

normál mintákban és epeúti daganatoknál. 

 

Az immunreakciók jellemzése 

A claudin-1, -3, -4, -8, és -10 fehérje a normál epeúti hámon, a megfelelő kontroll szövetekkel 

összhangban membrán reakciót mutatott a vizsgált csoportok TMA metszetein. A claudin-2 

mind a kontrol, mind a normál hámszöveten citoplazmatikus és membrán reakciót is mutatott, 

szemben a claudin-7 fehérje expresszióval, ahol a kontroll epitheliumtól eltérően a normál 

epehólyag mintáknál citoplazmatikus reakciót is megfigyeltünk. A claudin-3, -8 és -10 

gyakran megfigyelhető apikális reakciói az epeúti hámokon csak a claudin-8 esetén mutattak 

teljesen azonos elhelyezkedést a kontrol szövetben látott reakciókkal. A többi claudin 

membrán reakciója főként apikális és laterális reakciót mutatott (2. táblázat). A tumoros 

mintáknál hasonló megfigyeléseket tettünk, azonban a claudin-8 és -10 immunreakció a 

neoplasztikus sejtek egy részén a teljes felszínre kiterjedt, a claudin-10-nél citoplazmatikus 

festődést is mutatott. A claudin-1, -3, és -10 fehérjéknek a tumort körülzáró elhelyezkedését 

találtuk számos mintában (hasonlóan, mint az agrin fehérje kifejeződésénél). 

 

2. táblázat A vizsgált claudin fehérjék lokalizációja az immunhisztokémiai reakciókban. Cldn: 
claudin; A: apikális-; AL: apikolaterális-; BL: bazolaterális-; B: bazális expresszió; 
*:citoplazmatikus is 
 

Immunreakció lokalizációja 
normál minták esetében tumoros minták esetében 

A AL BL B A AL BL B 

        
      Cldn1 + + + - + + + + 
      Cldn2* + + + + - - - - 
      Cldn3 + + + + + + + + 
      Cldn4 + + + - + + + + 
      Cldn7 + + + - + + + + 
      Cldn8 + + - - + + - + 
      Cldn10 + + - - +* +* +* +* 
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Az immunreakciók kiértékelése 

Az immunreakciókat két szempont szerint értékeltük: a reakció intenzitását négy fokozattal 

(negatív, gyenge, közepesen erős és erős reakció) jellemeztük, míg a reakció pozitivitását a 

pozitív sejtek százalékában adtuk meg.  

Háromféle összehasonlítást végeztünk: a normál epeút különböző részeiből, a normál és 

daganatos epeút megfelelő szakaszairól, valamint a daganatos epeút különböző részeiről 

származó minták fehérje kifejeződéseit hasonlítottuk össze. Ennek eredményeként a 

különböző epeúti részekről származó normál szövetek leginkább a claudin-2, -3 és -4, a 

normál és daganatos szövetek mindegyik, míg a daganatos csoportok a claudin-7 kivételével 

az összes fehérje kifejeződésében jelentős eltérést mutatnak egymástól. A normál-karcinóma 

reláció adta a legtöbb szignifikáns eredményt (szám szerint 14-et a 21 összehasonlításból), és 

11 esetben jelentősebb (p <0.001) a különbség. A karcinómás csoportok összehasonlításában 

10 eset mutatott szignifikáns eltérést, a szignifikancia értékek alacsonyabbak (0.05 <p <0.01). 

A két vizsgálati szempont, vagyis az intenzitás és pozitivitás között fennálló korreláció 

mértékét (Spearman-féle korrelációszámítással az összes általam vizsgált claudinnál p 

<0.001) jelzi az is, hogy a 24 szignifikáns eltérésnél 11 esetben mindkét szempont szerint 

szignifikáns volt a különbség. 

A diszkriminancia analízis az alkalmazott claudin-1, -2, -3, -4, -7, -8 és -10 immunreakciók 

összes intenzitási és pozitivitási adatainak felhasználásával készült. Az értékelési algoritmus 

eredményét 1. ábra szemlélteti. A három tumor és három normál mintacsoport mindegyike 

külön színnel és jellel látható az ábrán. Az egyes „pontok” az értékeléskor felhasznált 

mintákat jelölik. Ha az egyes claudinok kifejeződése csak az adott csoportra jellemző, a 

csoporttagok egy-egy a többi csoporttól viszonylag jól elhatárolható „térfogatot”, térrészt 

foglalnak el az ábrán. Ennek értelmében a 1. ábrán látható eredményünk azt igazolja, hogy a 

claudinok expressziója a hat csoport mindegyikére specifikus, ezért láthatók az elkülönülő 

területek.  

 

A karcinóma minták és a megfelelő normál szövet összehasonlítása 

Számos claudin fehérje legalább egy vizsgálati paraméter tekintetében szignifikánsan 

alacsonyabb expressziót mutatott a tumor csoportoknál. A claudin-3, -7, -8 és -10 az IBDC-

ben, a claudin-1, -8 és -10 az EBDC-ben, valamint claudin-1, -2, -3, -7, -8, és -10 a GBC-ben 

csökkent jelentősen. Másként megközelítve a kérdést a claudin-2 csak a GBC-ben, a claudin-

1, -3 és -7 két tumor csoportban; a claudin-8 és -10 mind a három  
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1. ábra A diszkriminancia analízis eredménye. A hat vizsgált csoport (NIBD, NEBD, NGB, 
IBDC, BDC, GBC) jól elkülöníthető egymástól a claudin-1, -2, -3, -4, -7, -8 és -10 
immunreakciók intenzitási és pozitivitási adatai alapján. 
 

tumor csoportban szignifikánsan alacsonyabb értéket mutatott a megfelelő normál mintákkal 

összevetve. 

 

Különbség a daganat típusok között 

Az epehólyag karcinómát a cholangiocarcinomáktól az immunhisztokémiai eredményeink 

alapján a claudin-2 immunreakció intenzitása és pozitivitása alapján lehet elkülöníteni. 

Közepes vagy erős claudin-2 reakció a sejtek nagyobb, mint 25%-ában, szemben a gyenge 

vagy negatív claudin-2 expresszióval a sejtek kisebb, mint 25%-án, 85%-os specificitással és 

72%-os érzékenységgel elkülöníti a GBC-t az IBDC+EBDC csoporttól (Fisher exact test, 

p=0.0003). Vizsgálataink szerint a claudin-4 fehérje kifejeződését alapul véve: az erős (3+) 

claudin-4 expressziót mutató EBDC esetek 91%-os szenzitivitás és 80%-os specificitás 

mellett elkülöníthetők a közepes, gyenge, ill. negatív (2+, 1+, 0) fehérje expressziót mutató 

IBDC esetektől (Fisher exact test, p=0.02).  
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A claudin-3 immunhisztokémiai reakció az EBDC esetek 100%-ban, az IBDC minták közel 

50%-ban, a GBC estek nagyobb, mint 60%-ban pozitív. 

A claudin-7 a cholangiocelluláris minták körülbelül 30%-ban pozitív reakciót ad, erőssége 1+. 

 

A túlélési adatok alapján a claudin-10 immunreakció alacsonyabb pozitivitási értékei 

szignifikánsan (p <0,01) hosszabb túlélési időt biztosítottak a betegeknek. Ezzel szemben sem 

a claudin-1, sem a claudin-4 kifejeződése nem mutatott szignifikáns összefüggést a túléléssel, 

azonban a két utóbbi fehérjének a normál mintákéval azonos, vagy közel azonos kifejeződése 

hosszabb (253, ill. 595,5 nap szemben a 246, 154, ill. 124, 110 napokkal) átlagos túlélésű 

betegcsoportot eredményezett, mint az ettől eltérő fehérje expressziót mutató minták 

csoportjai. 

 

mRNS expressziós változások 

A „normál”- tumoros mRNS expressziós szintű összehasonlításoknál a tumoros szövetet 

környező ép szövetek és a tumor szövetek között végeztünk összehasonlításokat. A tumor 

csoportoknál intrahepatikus és összevont extrahepatikus/epehólyag csoportokat hasonlítottuk 

egymáshoz. Az mRNS expressziós vizsgálatok egyik összehasonlításban sem mutattak 

szignifikáns különbséget a vizsgált csoportok között (3. táblázat). 

 

3. táblázat Az mRNS expressziós adatok statisztikai elemzésének eredményei. Az eredmények 
egyike sem szignifikáns. IBDC: intrahepatikus epeúti tumor; EBDC/GBC: extrahepatikus és 
epehólyag tumor; ITu/IÉp: intrahepatikus tumor ép környezete; EBDC: extrahepatikus epeúti 
tumor; Etu:/Eép: extrahepatikus tumor ép környezete; szignifikáns: p <0,5 
 

Statisztikai elemzés valószínűségi értékei 

     Csoportok Cl1 Cl2 Cl3 Cl4 Cl7 Cl8 Cl10 

     IBDC-EBDC/GBC 0,651 0,791 0,275 0,347 0,569 0,468 0,794 
       

     IBDC-ITu/IÉp 0,327 0,944 0,932 0,672 0,814 0,754 0,411 
       

     EBDC-ETu/EÉp 0,937 0,994 0,584 0,235 0,790 0,372 0,782 
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ZO-1, occludin és E-cadherin expressziós profiljának meghatározása az epeút különböző 

szakaszain normál mintákban és epeúti daganatoknál. 

 

ZO-1, occludin és E-cadherin expressziós mintázata 

A ZO-1 és az occludin a membrán apikális felén adott pozitív immunreakciót, míg az E-

cadherin membrán és citoplazmatikus jelölődése is előfordult a vizsgált mintacsoportokban 

(4. táblázat, 2. ábra). Míg az acináris struktúrát mutató jól differenciált tumorokban a reakciók 

többnyire megtartottak voltak, és a membrán apikális felére korlátozódtak, addig a ZO-1 és 

occludin aberráns diffúz lokalizációját tapasztaltuk a grade 3 tumorokban.  

 

4. táblázat A vizsgált ZO-1, occludin és E-cadherin fehérjék lokalizációja az 

immunhisztokémiai reakciókban. Cldn: claudin; A:apikális-; AL: apikolaterális-; BL: 
bazolaterális-; B: bazális expresszió 
 

Immunreakció lokalizációja 
normál minták esetében tumoros minták esetében 

A AL BL B A AL BL B 

        
      ZO-1 + - - - + - - - 
      Occludin + - - - + - - - 
      E-cadherin + + + - + + + + 

 

 

 

 

2. ábra ZO-1 immunreakciók az NIBD, NEBD, NGB, IBDC, EBDC, GBC csoportokban. A 
képek a-c: a normál mintákat, d-f: karcinóma mintákat, a és d: intrahepatikus lokalizációt, b és 
e: extrahepatikus lokalizációt, c és f: az epehólyag mintát jelölik. Bar: 50 µm 
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Szignifikáns különbséget a fehérjék kifejeződésében csak a normál vs. karcinóma 

összehasonlításoknál találtunk 5. táblázat. A normál, ill. neoplasztikus csoportokon belül tett 

összevetések nem eredményeztek jelentős eltérést. Az intenzitás és pozitivitás szignifikáns 

korrelációt mutatott. 

 

5. táblázat A statisztikai analízis eredményei. A táblázat egyrészt a páronkénti 
összehasonlítások eredményeit mutatja. Szemlélteti, hogy az összehasonlított két-két csoport 
különbözősége mennyire jelentős. Másrészt a két vizsgálati szempont közötti korrelációt 
mutatja. ns: nem szignifikáns; %: pozitivitási százalék; int: intenzitás; Occl.: occludin 
 

korrelációs koefficiens 
Változó 

 NIBD- NEBD- NGB- IBDC- IBDC- EBDC- 
(p érték) 

  IBDC EBDC GBC EBDC GBC GBC   

 
int ns ns ns ns ns ns 

      ZO-1 
 <0.001 0.001 <0.001 ns ns ns 

0.379 (<0.001) 

int ns ns ns ns ns ns       Occl. 
 0.008 0.02 <0.001 ns ns ns 

0.566 (<0.001) 

int ns ns <0.001 ns ns ns 
      E-cadh. 

 <0.001 0.001 <0.001 ns ns ns 
0.496 (<0.001) 

 

 

ELISA módszer beállítása claudin-1 és -4 fehérjékre 

 

Az ELISA beállítás során mind a claudin-1, mind a claudin-4 fehérjét kimutató módszer 

esetén az antigéneket specifikusan detektáló rendszert hoztunk létre. A módszer két 

aspektusának beállítását végeztük: a módszer specificitását, ill. a kimutatandó fehérje 

minimális koncentrációját (érzékenység) teszteltük a beállítandó módszernél. 

A módszer specificitását kétféle módon bizonyítottuk: szövetből nyert fehérjelizátumaink 

esetében claudinra negatív biológiai kontrollt (HCC mintákat) használva detektáltuk, hogy a 

háttértől különböző jelet csak a nem HCC minták esetében tapasztaltunk; ill. ezen 

eredmények western blot segítségével további megerősítést nyertek. A másik esetben a 

claudin expresszió szempontjából kontrollnak tekinthető személyektől nyert vérmintákhoz 

ismert mennyiségű kontroll claudin fehérjét adva mutattunk ki a fehérje jelenlétét. Negatív 

kontrollként a tiszta, hozzáadott claudint nem tartalmazó minták szolgáltak. Mivel mindegyik 

vérminta háttér értékei a kontroll mintáknál detektált értékeknek megfelelők, ill. azokkal 

közel azonosak voltak, a reakció specifikusnak tekinthető vérminták esetén is.  
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Az érzékenységet hígítási görbe elkészítésével állapítottuk meg. A beállított claudin-1 és a 

claudin-4 fehérjét detektáló ELISA-módszernél a kimutatható minimális fehérje mennyiség 

0.3 ng/well. A szövetből nyert fehérjemintákban az ismeretlen antigén mennyiségének 

megállapítása a továbbiakban interpolációs/extrapolációs módszerrel történt 3. ábra.  

 

 

 

3. ábra A minták koncentrációjának megállapítása a kalibrációs/hígítási görbe alapján. 
Emisszió: a detektált jelek nagysága; Antigén mennyiség: tíz hatványaként ng-ban megadva; 
függőleges vonalak a görbe alatt: a minták számított koncentrációit mutatják 
 

 

Vizsgálati eredményeink alapján a beállított ELISA módszerek alkalmasak szövetminták 

claudin mennyiségének megállapítására. Arra a kérdésünkre, hogy a vérmintákból a claudin 

fehérjék teljes mennyisége kimutatható-e (nem kötődik-e a fehérje a vér egyéb alkotóihoz, ill. 

a vérvételi módszerek milyen mértékben befolyásolják a claudin fehérje mennyiségi 

vizsgálatát) nem sikerült kielégítő választ kapnunk. Ezért a vérmintáknál további 

vizsgálatokra lenne szükség annak eldöntésére, vajon ki lehet-e mutatni a vérben lévő claudin-

4 fehérje teljes mennyiségét.  
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I. AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ EREDMÉNYEI, RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

Doktori munkámban elsőként írom le a claudin-1, -2, -3, -4, -,7, -8 és -10 fehérje-

expresszió különbségeit a normál és daganatos epeút különböző szakaszain.  

Eredményeim alapján elmondható, hogy a claudinok csoportspecifikus expressziót 

mutatnak az epeút különböző szakaszain normál és daganatos elváltozásokban 

egyaránt, szemben az általam vizsgált többi fehérjével. 

 

1. a, Immunhisztokémiai eredmények szemikvantitatív eredménye alapján 

megállapítottam, hogy a claudin-1, -3, -4, -7, -8 és -10 fehérje az epeút különböző 

szakaszain normál és daganatos szövetmintákban is (amennyiben expresszálódik) 

apikális és apikolaterális membranózus expressziót mutat. A claudin-2 fehérjére 

emellett citoplazmatikus expresszió jellemző. A claudin-4 kivételével a daganatos 

szövetekben a megfelelő normál szövetekhez viszonyítva a vizsgált fehérjék 

expressziója szignifikánsan alacsonyabbnak bizonyult.  

  

b, Az immunhisztokémiai eredményeimben megfigyelt claudin-2, -7, -8 és -10 

expresszió értelmezheti az epehólyag hámjának szerepét az epe összetételének 

kialakításában.  

 

2. Igazoltam, hogy a claudinok az epeút különböző szakaszain, normál és daganatos 

szövetben egyaránt jellemző, csoportspecifikus eltéréseket mutatnak. 

Megfigyeltem, hogy a claudin-3, a ductális pancreas tumoroktól eltérően, az 

intrahepatikus epeúti rákok nagyobb részén expresszálódik. 

 

3. Immunhisztokémiai eredmények szemikvantitatív eredménye alapján 

megállapítottam, hogy a ZO-1 és az occludin fehérje apikális, az E-cadherin 

fehérje apikális, apikolaterális, apikobazális membranózus expressziót mutat 

(daganatos mintákban bazális kifejeződés is előfordul). 
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4. Igazoltam, hogy a ZO-1, occludin és E-cadherin expresszió tekintetében az epeút 

különböző szakaszain a normál hám nem mutat eltérést. Hasonlóképpen, a 

különböző lokalizációjú daganatos csoportok között sem találtunk eltérést. 

Azonban azonos lokalizációban a daganatszövetek szignifikánsan alacsonyabb 

expressziót mutattak a normál szövetekhez képest. 

 

5. Tehát a TJ különböző alkotóelemeinek kifejeződése eltérően változik mind a 

normál, mind a daganatos szövetekben.  

 

 

Kimutattam, hogy a HuH7, PLC, HepG2, Hep3B, T47D, HT29 sejtvonalakon a 

claudinok fluoreszcens vizsgálatához mely fixálási módszer a legalkalmasabb, és 

megállapítottam e sejtvonalak claudin-1 és -4 expressziós profilját. 

Két ELISA protokollt dolgoztam ki, melyek alkalmasak szöveti- és sejtvonalak 

fehérjelizátumaiból claudin-1 és -4 fehérjék detektálására. 

 

6. a, Kimutattam, hogy a claudinok sejtvonalon történő kimutatásához a metanol-

acetonos fixálási módszer a legalkalmasabb. 

 

b, Kimutattam, hogy a HuH7, PLC, HepG2, Hep3B, T47D, HT29 sejtvonalak 

mindegyike kifejezi a claudin-1 fehérjét, míg a claudin -4 fehérje expresszióját 

csak a HepG2, T47D és HT29 sejtvonalakon tudtam kimutatni.  

 

c, Szövetminták - és sejtek fehérje lizátumaiból claudin-1 kimutatására alkalmas 

(0.3 ng – 306 ng tartományban) ELISA módszert állítottam be. 

 

d, Szövetminták fehérje lizátumaiból claudin-4 kimutatására alkalmas (0.3 ng alsó 

határig) ELISA módszert állítottam be. 
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