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Bevezetés 

 
A tumorok keletkezése, a carcinogenezis egy komplex, több 

tényező által befolyásolt folyamat, amelyben a sejt homeosztázisát 
fenntartó megszámlálhatatlan gén összehangolt működésében 
bekövetkező zavar játszik főszerepet, klinikai megjelenéséhez 
azonban a genetikai hajlamosító tényezők mellett a környezeti 
hatások is elengedhetetlenül szükségesek. A betegség kialakulásának 
hátterében álló összetett genetikai mechanizmusok feltárása jelenleg 
is intenzív kutatások tárgya. A humán genom megszekvenálásának, 
valamint a molekuláris genetika és az informatika napjainkban zajló 
ugrásszerű fejlődésének köszönhetően új tudomány jött létre, mely 
megteremtette a genom léptékű molekuláris genetikát, a genomikát. 
A genomika egyik nagy ágának, az úgynevezett struktúrális 
genomikának egyik legfontosabb feladata a betegséget okozó, illetve 
az arra hajlamosító génváltozatok (mutációk, polimorfizmusok) 
azonosítása, valamint azok együttes öröklődésének, haplotípusainak 
a vizsgálata, mely nagy segítséget nyújthat a tumorok hátterének 
felderítésében, valamint új diagnosztikai és terápiás eljárások 
kifejlesztésében. A genomika másik nagy irányzata, a gének 
kifejeződését (expresszióját) vizsgáló funkcionális genomika 
lehetőséget nyújt a betegségek összetett patomechanizmusainak 
hátterében zajló génszintű változások monitorozására. A 
nagyfelbontású, több tízezer gén együttes expresszióját vizsgálni 
képes génexpressziós microarray módszerek segítségével képesek 
lehetünk új, a tumorok patogenezisében eddig még nem vizsgált, 
esetlegesen kulcsfontosságú szerepet játszó gén azonosítására, 
valamint azok kapcsolatrendszerének a feltárására.  

A jelen dolgozatban bemutatom a vastag- és végbélrák, illetve 
a melanóma klinikai jelentőségét, a már megismert molekuláris 
biológiai összefüggéseket, microarray eredményeket. Saját 
kísérleteinkben funkcionális genomikai módszerekkel gének 
kifejeződését vizsgáljuk, amelyek szerepet játszanak a tumorok 
keletkezésében, az áttétképzés mechanizmusában, a tumor-stróma 
interakcióban. Vizsgálati eredményeink újabb adatokat szolgáltatnak 
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a tumorok bonyolult patomechanizmusának felderítéséhez és 
mélyebb megértéséhez. 

 
Célkitűzések 
 
Két fő irány mentén terveztük meg kísérleteinket: egyrészt 
vizsgálataink során a vastag- és végbéldaganat keletkezésének a 
patomechanizmusát, illetve új prognosztikai, diagnosztikai 
markereket kerestünk, másrészt a tumorok áttétképző képességének, 
a tumor és a stróma kölcsönhatásának a hátterében lévő genomikai 
tényezők vizsgálatához eltérő invazivitású melanóma sejtvonalakon 
végeztünk in vitro vizsgálatokat.   
 
1. Vastagbéltumoros betegek műtéti resecatumából származó 
szövetek expressziós mintázatát vizsgáltuk microarray technika 
segítségével. Kísérleteink során a következő szempontok 
megválaszolására helyeztük a hangsúlyt: 
 

•  különböző bioinformatikai módszerek segítségével olyan gének, 
géncsoportok azonosítása, melyek eltérő expressziót mutatnak a 
tumoros és a hozzá tartozó nem tumoros szövetek, illetve a 
nyirokcsomó-áttét negatív és a távoli áttét pozitív stádiumok 
között, 

•  a kiválasztott gének expressziójának többszintű validálása, 
•  esetleg olyan gének, géncsoportok, biológiai jelátviteli útvonalak 

felismerése, melyeket eddig a CRC szempontjából még nem 
vizsgáltak,  

•  amennyiben sikerül új géneket, útvonalakat találni, azok in vitro, 
vatsagbéltumor sejtvonalakon történő validálása, 

•  ha lehetséges, funkcionális vizsgálatokkal igazolni 
hipotézisünket. 
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2. A tumor-stróma kölcsönhatásának vizsgálatához eltérő 
invazivitású melanóma sejtvonalakon, a következő szempontok 
alapján végeztük el kísérleteinket: 

 
• elsztin és elasztin-eredetű fragmentumok kimutatása melanómás 

betegek metszetein hisztokémiai, immunhisztokémiai és 
elektronmikroszkópos módszerek segítségével, 

• elasztin eredetű peptidek és az irodalomból feltételezett három 
receptor (galektin-3, integrin αvβ3 és elasztin-kötő fehérje vagy 
EBP) kapcsolatának bizonyítása, 

• elasztin eredetű peptidek hatása különböző, általunk kiválasztott 
inváziós markerekre az eltérő invazivitású melanóma 
sejtvonalakon. 

 
Alkalmazott módszerek 
 
Betegek és minták 

A kuratív célú sebészeti beavatkozás előtt a betegek beleegyeztek a 
mintáik kutatási célú felhasználásába. A microarray vizsgálathoz szigorú feltételek 
szerint választottuk ki a betegeket: azonos nemű és hasonló korú betegeket 
kerestünk, akik nem részesültek (különböző indikációk miatt) kemo-, vagy 
radioterápiában a beavatkozás időpontjában, illetve azt megelőzően. A 
resecátumból kivett tumoros, illetve hozzá tartozó, a műtéti szélről származó nem 
tumoros nyálkahártyát három részre osztottuk: 1. az RNS-izolálás céljából vett 
mintákat azonnal RNAlater stabilizáló reagensbe helyeztük és -80°C-on tároltuk 
felhasználásukig, 2. a fehérje szintű vizsgálatra a natív darabot folyékony 
nitrogénben lefagyasztottuk, 3. a harmadik részt szövettani diagnosztika és 
immunhisztokémiai vizsgálatok céljából formalinban fixáltuk. 

 
Sejtvonalak tenyésztése, jellemzői 

Microarray eredményeink funkcionális validálásához három humán 
vastagbéltumoros sejtvonalat használtunk: HCT-116, HT-29 és WiDr. A sejteket 
2mM Glutamine + 1% NEAA + 10% FCS + 0.6 g/l gentamicint tartalmazó 
EMEM-ban tenyésztettük inkubátorban (37ºC, 5% CO2). A tumor-stróma 
interakciójának modellkísérletéhez két eltérő invazivitású humán melanóma 
sejtvonalon végeztük kísérleteinket: a primer tumorból származó WM35 és a nagy 
májáttétképző képességre szelektált HT168 variánson, a HT168-M1-en. A sejteket 
2mM Glutamine + 1% NEAA + 10% FCS + 0.6 g/l gentamicint  tartalmazó RPMI-
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1640 médiumban  tenyésztettük inkubátorban (37ºC, 5% CO2). A sejteket addig 
tenyésztettük, amíg nem nőtték be a tenyésztőaljzat 80-90%-át. 

 
Peptid-szintézis és peptid-kezelések 

A peptideket az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportja szintetizálta 
Dr. Süliné Vargha Helga vezetésével. Minden kísérletnél előkezelést alkalmaztunk 
funkcionális gátlószerekkel: anti-galektin-3 és anti-integrin αvβ3, illetve az EBP 
receptor blokkolásához V14 blokkoló peptiddel 1 órán keresztül (37ºC, 5% CO2). 
A gátlószereket minden kombinációban (7-féle lehetőség) alkalmaztuk minden 
kísérletnél: önmagukban, párban és mindhárom együtt. Az ábrákon mindig csak a 
legnagyobb gátlást elérő kombinációt tüntettük fel. Mindegyik blokkolás hatásos 
koncentrációját előzetesen meghatároztuk a receptorkötődési kísérlet, az 
antitesteket 5 μg/ml, a V14 peptidet 100 μg/ml végkoncentrációban alkalmaztuk. 
Ezt követően kezeltük a sejteket a VGVAPG és VAPG peptidekkel, illetve a 
scrambled peptidekkel. Intracelluláris jelölés előtt, a szekréció-gátlást 
alkalmaztunk 8 μg/ml Brefeldin A kezeléssel. 

 
RNS szeparálás, koncentrációmérés és minőség-ellenőrzés 
 Az egerek tüdőszövetéből az RNS-t RNeasy szeparáló oszlopok 
segítségével izoláltuk a gyártó utasításai szerint. A kinyert RNS mennyiségét 
NanoDrop ND-1000 spektrofotométerrel mértük meg, minőségét Agilent 2100 
Bioanalyzer készülék segítségével határoztuk meg. 
 
Génexpressziós microarray mérés   

A génexpressziós microarray vizsgálatokhoz kétszínű microarray 
módszert alkalmaztunk, melyhez Agilent Whole Human Genome Oligo 
Microarray 4x44K lemezeket használtunk. Az adott beteg tumoros szövetéből 
származó RNS mintákat külön-külön Cy5-val, a hozzá tartozó nem tumoros 
nyálkahártyából izolált RNS-t pedig Cy3-vel jelöltük és a továbbiakban 
kontrollként használtuk, majd a jelölt mintákat a microarray lemezekhez 
hibridizáltattuk. A hibridizáció során kialakult Cy5/Cy3 jelintenzitás arány 
megmutatja, hogy egy adott transzkriptum az egyes mintákban egymáshoz képest 
milyen mértékben fejeződött ki. Ezután a lemezeket az ózon biztos módszer szerint 
mostuk majd Agilent Microarray Scanner segítségével leolvastuk. A leolvasás 
során nyert TIFF képeket a Feature Extraction software version 7.5 programmal 
értékeltük ki, majd a kapott adatokat a kétszínű oligonukleotid microarray 
formátumokra javasolt paraméterek alkalmazásával normalizáltuk. 

 
A microarray adatok statisztikai és bioinformatikai értékelése 

A microarray adatok további bioinformatikai és statisztikai értékelését a 
GeneSpring GX program felhasználásával végeztük. A kísérleti értelmezés 
megadása után az expresszálódó transzkriptumok közül a legalább kétszeres up 
vagy down-regulációt mutató géneket vetettük alá statisztikai elemzésnek a 
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továbbiakban. A csoportokon belül a kontrollhoz képest eltérő változást mutató 
gének statisztikai értékelését párosítatlan T-próbával végeztük. Az álpozitív 
találatok (úgynevezett első fajú hiba) számának a csökkentésé céljából Benjamini-
Hochberg többszörös hipotézis korrekciót használtuk minden esetben. A 
statisztikai összehasonlítások alkalmával a korrigált p értéket 0,05 alatt fogadtuk el 
szignifikánsnak. 

 
Gene Ontology (GO) elemzés 

A microarray adatértékelés során kapott eredmények alapján a 
különbözőképpen expresszálódó géneket génontológiai analízisnek vetettük alá. A 
Gene OntologyTM (GO) konzorcium adatbázisa a géntermékek jellemzésének 
(úgynevezett GO terminusok, osztályok) ellenőrzött rendszere, melyben 
tájékoztatást kaphatunk a génekről kifejeződő fehérjék molekuláris funkciójáról, 
valamint a különböző biológiai folyamatokban való részvételéről. Ezen kívül 
megtudhatjuk azt is, hogy az adott protein (ha szerkezeti elemről van szó például) 
milyen celluláris alkotórész kialakításában vesz részt.  

 
Ingenuity útvonalelemzés (Ingenuity Pathway Analysis, IPA) 

A GeneSpring GX programból a statisztikailag megszűrt listát feltöltöttük 
az Ingenuity Pathway program szerverére, amely a már publikált irodalmi adatok 
alapján képes feltételezett jelátviteli útvonalak megjelenítésére a bevitt adatok 
alapján. A programban az elemzést követően több lehetőség közül választhattunk. 
Ebben a dolgozatban a kanonikus útvonalakat vizsgáltuk. Jól karakterizált biológiai 
jelátviteli utakra (”cell signaling” és ”metabolic pathways”) vetítjük rá a listánkon 
szereplő génexpressziós adatokat. A következő kérdésre kerestük a választ: melyik 
ismert jelátviteli útvonal elemei a leginkább reprezentáltak, relevánsak a listánkon. 

 
Reverz transzkripció és mRNS expresszió mérés TaqMan valós idejű PCR 
módszerrel 

1 μg teljes RNS-ből kiindulva reverz transzkripciós reakcióban cDNS-t 
szintetizáltunk. A valós-idejű PCR reakciókat ABIPrism 7000 készüléken végeztük 
a gyártó utasításainak megfelelően. A mérések során a HGPRT1 génjét használtuk 
háztartási kontrollnak. A HGPRT-hez normalizált szignálértékeket az 
összehasonlító Ct (delta CT) módszer felhasználásával határoztuk meg. Ily módon 
három gén –mChia, mPon1 és mClca3 – expresszióját mértük meg.  

 
Szövettani vizsgálat 
 A vastagbéltumoros betegek resecatumának a mintáját három részre 
osztottuk. Az egyik darabot fixáltuk, feldolgoztuk, hematoxilin-eosinnal 
megfestettük, majd fénymikroszkóp alatt vizsgáltuk a minta alkalmasságát, illetve 
az ezekből származó metszeteken végeztük el az immunhisztokémiai vizsgálatokat. 
Primer melanómával (n=8) és melanóma bőrmetasztázisával (n=8) diagnosztizált 
betegek blokkjaiból származó metszeteken a rugalmas rostok feltüntetésére 
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alkalmas rezorcin-fukszin festés Weigert-féle módosított változatát alkalmaztuk. A 
rezorcin-fukszin oldattal a rugalmas rostokat sötétlilára, majd telített pikrinsav 
oldattal a hátteret sárgára (kontrasztfestés) és végül a sejtmagokat timsós 
hematoxilinnal barnára festettük. 
 
Áramlási citometria 
 A sejteket felpasszáltuk, PBS-sel mostuk, majd fixáltuk. A mintákat 
háromszor mosópufferben mostuk. Intracelluláris jelölés esetén a mosópuffert 
kiegészítettük 0.1% szaponinnal. A sejtek nem specifikus kötőhelyeit blokkoltuk 
5% BSA-t tartalmazó PBS-sel. Ezt követően az anti-humán primer 
ellenanyagokkal (30 perc, sötét, szobahőmérséklet) jelölést végeztünk. Háromszor 
PBS-ben mostuk, majd inkubáltuk a sejteket a jelölt szekunder ellenanyaggal (30 
perc, sötét, szobahőmérséklet). Végül a sejteket utófixáltuk 2% paraformaldehidet 
tartalmazó PBS oldattal és mintánként 20 000 sejtet mértünk le a FACS Calibur 
áramlási citofotométeren. A kiértékelés a Cell Quest Pro szoftver segítségével 
történt. Azonos körülmények között, mintánként három paralellel dolgoztunk. 
 
Fehérje-izolálás 
 A fehérje izolálásához a szöveteket a következő összetételű 
pufferoldatban homogenizáltuk: 10 mmol/L Tris-HCl (pH 8.0) 10 mg/mL 
leupeptin, 0.5 mmol/L EGTA, 2% NaF, 1% Triton X-100, 25 mmol/L fenil-
metilszulfonil- fluorid, és 2% Na-ortovanadát. Ezután rövid centrifugálással (12 
000 g, 5 perc) eltávolítottuk a lizátumokból visszamaradt szövettörmeléket, végül 
595 nm-en végzett Bradford szerinti spektrofotometriás méréssel megállapítottuk 
az izolálás hozamát. 
 
Western blot 
 A Western blot-tal analizálni kívánt fehérje-extraktumokat 10 μg-os 
aliquotokban vizsgáltuk. A mintákat loading buffer-ben felvettük, majd 
denaturáltuk. Ezután a denaturált fehérje-frakciókat a ténylegesen kimutatni kívánt 
fehérje méretétől függő töménységű, 10-15%-os SDS-PAGE-ban molekulasúly 
szerint elválasztottuk egymástól. A megfutatott géleket PVDF membránokra 
(BioRad) blottoltuk át, majd blokkoltuk. A blokkolt membránokat ezután mostuk, 
majd inkubáltuk a kimutatni kívánt fehérjéket felismerni képes primer 
antitestekkel. Mosás után alkalmaztuk HRP jelölt szekunder antitestet. Végül az 
immunreaktív fehérje-sávokat egy chemilumineszcens ECL Plus Western blotting 
Detection System felhasználásával tettük láthatóvá. A kimutatási eljárás által 
gerjesztett lumineszcens jeleket Retina XBM röntgenfilmeken detektáltuk. 

 
Immunhisztokémiai analízis 

A paraffinba ágyazott metszeteket deparaffináltuk, és immunhisztokémiai 
vizsgálatot végeztünk Biogenex i6000 automatizált rendszer segítségével, a gyártó 
utasításainak megfelelően. Az automatizált immunhisztokémiai jelölést és festést 
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SS Non-Biotin Polymer HRP/DAB Detection Kit felhasználásával végeztük, a 
gyártó utasításainak megfelelően. Az immunfestődés mértékét Nikon Eclipse E600 
microscope mikroszkóppal vizsgáltuk. Minden negatív kontroll (elsődleges antitest 
nélkül) elhanyagolható mértékű hátteret mutatott. A jel intenzitását denzitometriás 
módszerrel határoztuk meg lemezenként 10x-es nagyítás mellett három 
véletlenszerűen kiválasztott területet megmérésével az NIH Image program 
segítségével. A statisztikai értékelést egy-utas ANOVA alkalmazása után Holm-
Sidak többszörös páronkénti összehasonlítás felhasználásával végeztük. 
Reprezentatív célokra 20x-os nagyítással készítettünk felvételeket. 

 
Transzmissziós elektronmikroszkópia 
 Primer melanómával (n=8) és melanóma bőrmetasztázisával (n=8) 
diagnosztizált betegek blokkjaiból egy kis darabot kimetszettünk, ezeket 
deparaffináltuk, majd szobahőmérsékleten 30 percig, azt követően 4°C-on 24 óráig 
fixáltuk 2% glutáraldehidet, 0.5% paraformaldehidet,  0.1 M szacharózt és 3 mM 
CaCl2-ot tartalmazó 0.1 M-os nátrium-kakodilát-pufferben (pH 7.4). A mintákat 
derítettük 3 mM CaCl2-ot tartalmazó 0.15 M-os nátrium-kakodilát-pufferben (pH 
7.4) és utófixáltuk 4°C-on 2 óráig 2% ozmium-tetroxidot és 1.5 mM CaCl2-ot 
tartalmazó 0.07 M-os nátrium-kakodilát-pufferben (pH 7.4). Végül dehidráltuk és 
műgyantába ágyaztuk a mintákat. A félvékony metszeteket toluidinkékkel festettük 
meg fénymikroszkópos értékelés céljából. A kiválasztott mintákból ezt követően 
ultravékony metszeteket (40-50 nm) készítettünk, amiket uranil-acetáttal és ólom-
citráttal történő kontrasztozás után Philips CM10 típusú transzmissziós 
elektronmikroszkóppal 80kV gyorsító feszültségen vizsgáltuk.  
 
MTT-assay: a proliferáció mérés 
A sejtszám meghatározásához a proliferáció mérése során mitokondriális 
dehidrogenáz aktivitás kimutatásán alapuló MTT próbát alkalmaztuk. A sejtek és a 
kristályok detergenssel (pl: DMSO) történő szolubilizálása után, az 540 és 620 nm-
es hullámhosszon mért abszorbanciakülönbség arányos lesz az élő sejtek számával 
és aktivitásával. Az abszorbancia mérése ELISA-readerrel történt. A mért értéket 
csak médiumot tartalmazó vakok levonásával történt korrekció után használtuk fel 
a statisztikák készítéséhez.  
 
Kvantitatív migrációs (haptotaxis) assay 

A migráció vizsgálatához a CHEMICON QCM Haptotaxis Cell Migration 
Assay – Fibronectin, Colorimetric kitet használtuk a gyártó utasításait követve. 
Ebben a rendszerben fibronektinnel, illetve kontrollként BSA-val bevont Boyden 
kamrákban történik a sejtek migrációja. A sejteket előkezeltük, majd 1 x 106 
sejt/ml-t hozzáadunk a kamrákhoz. Lefedjük és 18 órán át inkubáljuk (37°C, 5% 
CO2). A 8 μm-es póruson átvándorolt felvesszük az extrakciós oldatban, majd 
megfestjük (0.25% crystal violet festékkel 4 órán át). Az optikai denzitás (OD) 
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korrelál a migrált sejtek számával. Megmérjük az OD-t ELISA leolvasó 
(Labsystems Multiskan MS) segítségével 560 nm-en.  

 
Adhézió vizsgálata 

A vastagbéltumoros sejek adhéziós vizsgálatához fibronektinnel, illetve 
kontrollként BSA-val inkubáltuk a 24-lyukú plate-et 18 órán át 4°C-on. A WM35 
és a HT168-M1 melanóma sejtvonalak adhéziójának vizsgálatakor VGVAPG és 
VAPG peptideket 150 mM NaCl, 50 mM Tris pufferben (TBS, pH 8.0) vettünk fel 
és ezzel inkubáltuk a 24-lyukú plate-et 18 órán át 4°C-on, míg a kontroll lyukakat 
TBS-sel inkubáltuk. Blokkoltuk az aspecifikus kötőhelyeket 1 mg/ml BSA oldattal 
A sejeteket előkezeltük 1 órán át (37°C, 5% CO2). Hozzáadtuk a sejteket a bevont 
lyukakhoz (3.5 x 104 cells/lyuk) és 4 órán keresztül inkubáltuk a plate-eket (37°C, 
5% CO2). Kétszer mostuk a sejteket PBS (pH 7.4) pufferrel. A letapadt sejteket 
fixáltuk 20 percig 4% pufferelt formaldehiddel (pH 7.4), majd megfestettük 
(0.25% crystal violet festékkel 4 órán át). Ezután derítettük a sejteket desztillált 
vízzel és a festéket feloldottuk 1% sodium dodecyl sulfate (SDS) oldattal és 
megmértük az optikai denzitást (OD) ELISA leolvasó segítségével 560 nm-en. 

 
Statisztikai módszerek 
A statisztikai elemzésekhez a Microsoft Excel és a SigmaStat 3.5 programokat 
használtuk. T-próbát, egyutas és kétutas ANOVA-t és Holm-Sidak többszörös 
páronkénti összehasonlítást alkalmaztunk a kiértékelendő adatoktól függően. A 
speciális kiértékelést igénylő vizsgálatoknál az ott leírtak szerint jártunk el. 

 
Eredmények és megbeszélésük 
 

A PubMed és a Google Tudós adatbázisokban végzett 
irodalomkutatás során megállapítottuk, hogy Agilent Whole Human 
Genome Oligo Microarray 4x44K platformon még nem született 
vastag- és végbéldaganat témában microarray vizsgálat. A kísérleti 
rendszerünkben az adott beteg tumoros és a hozzá tartozó 
tumormenetes mintáját hasonlítottuk össze kétszínű microarray 
segítségével. A szigorú statisztikai értékelés mellett (not above 
background, present or marginal, >2.0 fold change, t-test p<0.05, 
Benjamini-Hochberg többszörös hipotézis korrekció) is jelentős 
génexpressziós változásokat tapasztaltunk: a nyirokcsomó-áttét 
negatív csoportban 2314 gén, míg a távoli áttét pozitív csoportban 
1496 gén változott szignifikánsan az adott beteg nem tumoros 
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nyálkahártyájához képest. Az irodalmi adatokkal összevetve 
kimagaslóan sok deregulálódott gént találtunk.  

A microarray adatértékelés során kapott eredmények alapján a 
különbözőképpen expresszálódó géneket tartalmazó listákon 
génontológiai elemzést hajtottunk végre. Az elemzés célja az volt, 
hogy statisztikailag szignifikánsan (p<0.05) felülreprezentált 
géncsaládokat találjunk a nyirokcsomó-áttét negatív, illetve távoli 
áttét pozitív csoportokban. A nyirokcsomó-áttét negatív csoportot 
több és nagyobb mértékű kemokin, citokin és extracelluláris mátrixot 
bontó enzim expressziója jellemezte, míg a műtét pillanatában már 
távoli áttéttel rendelkező csoportban az adhéziós molekulák, 
citoszkeletális elemek és a transzportfehérjék expressziói mutattak 
feldúsulást. 

A vastagbélrákra a DNS replikációban, a sejtciklusban, az 
extracelluláris mátrix átépítésében, az átírás szabályozásában, az 
onkogenezisben és a növekedési faktor irányította sejtproliferációban 
szerepet játszó gének fokozott működése, valamint a DNS-
javításban, a tumor szuppresszióban és az apoptózisban szerepet 
játszó gének csökkent működése a jellemző. A sejtadhézióval, illetve 
transzport folyamatokkal kapcsolatos számos gén expressziója is 
eltért az ép nyálkahártyához viszonyítva. Ezekhez az mRNS 
expressziós változásokhoz társul több, az immunszabályozáshoz, 
valamint az angiogenezis kapcsolódó gén károsodott kifejeződése.  

Az alábbiakban felsorolom a mi kísérletünkben szignifikánsan 
változó top géneket, melyeket mások is megtaláltak, igazoltak 
különböző génexpressziós microarray kísérleteikben:  

 
1. a tumorban túlműködő gének: 

a. CXCL1, 
b. CXCL2, 
c. CDH3, 
d. MMP1, 
e. MMP3, 
f. MMP11. 
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2. a tumorban csökkent expressziót mutató gének: 
a. ADH1A, 
b. CXCL12, 
c. CA2. 
 

Ekkora nagyságú adtahalmazt önmagában nagyon nehéz 
feldolgozni, interpretálni, ezért van szükség a bioinformatika 
segítségére. A hagyományos génexpressziós adatértékelési 
munkafolyamat elsősorban a statisztikailag eltérően regulálódó 
gének felismerésére helyezi a hangsúlyt, mely esetleg számos, 
valamilyen betegséghez, illetve fenotípushoz szorosan kapcsolódó 
gén figyelmen kívül hagyásához vezethet. Emiatt a microarray 
kísérletekből származó adathalmazok kiterjedtebb elemzése gyakran 
más, alternatív statisztikai módszerek alkalmazását követeli meg, 
különösképpen olyan esetekben, amikor a különbözőképpen 
regulálódó gének száma túl alacsony vagy túl magas, mely 
nehézkessé teszi a biológiailag helytálló következtetések levonását. 
A kapott génlistákat tovább elemeztük az Ingenuity Pathway 
Analysis (IPA) program segítségével és vizsgáltuk a biológiai 
hálózatokat. 
 Az IPA program segítségével a kanonikus útvonalakat 
vizsgáltuk. Jól karakterizált biológiai jelátviteli utakra (”cell 
signaling” és ”metabolic pathways”) vetítettük rá a listánkon 
szereplő génexpressziós adatokat. A következő kérdésre kerestük a 
választ: melyik ismert jelátviteli útvonal elemei a leginkább 
reprezentáltak, relevánsak a listánkon. 

 Több érdekes biológiai jelátviteli útvonalat találtunk, de 
ezeket már jól ismertük az irodalomból, így egy új, humán 
vonatkozásban eddig még egyáltalán nem vizsgált útvonal 
hipotézisét vizsgáltuk: az IGF1 – MAPK3 – MDR1 szignalizáció 
lehetőségét. 

Az általunk feltételezett jelátviteli út génjeinek expresszióját 
mind a 24-24 beteg mintáján validáltuk. Rendkívül érdekes 
megfigyelés volt számunkra a kemoterápiában nem részesült betegek 
csökkent bazális MDR1 expressziója. Az irodalmi adatoknak 
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megfelelően jelentősen emelkedett IGFBP3 és csökkent IGF1 
expressziót mértünk vissza a tumoros szövetben a hozzá tartozó 
tumormentes nyálkahártyához képest. Kisfokú, de szignifikáns 
eltérést detektáltunk a szignáltranszdukciós molekulák között: a 
csökkent MAPK3, p90 RSK és c-FOS expresszió mellett a MAPK3 
foszfatázainak (PAC1/DUSP2 és MKP2/DUSP4) emelkedett mRNS 
szintjét mértük a TaqMan valósidejű PCR módszer segítségével. 
Feltételezéseinket fehérje szinten is igazoltuk immunhisztokémia és 
Western blot segítségével: az IGF-1 és a P-gp csökkent, míg az 
IGFBP-3 emelkedett expressziót mutatott a tumoros szövetben a 
hozzá tartozó nem tumoros nyálkahártyához képest.  

Feltételezésünket három humán vastagbéltumor sejtvonal (HCT-
116 - carcinoma, a HT-29 – adenocarcinoma, a WiDr - 
adenocarcinoma) esetében is bizonyítottuk Az IGF-1 kezelés 
hatására az MDR1 által kódolt fehérje, a P-glycoprotein (P-gp, 
ABCB1) expressziója menőtt mRNS és fehérje szinten egyaránt. Ezt 
követően MAPK inhibitorokkal igazoltuk a MAPK-3 szignalizáció 
érintettségét. Végül funkcionális vizsgálataink során azt találtuk, 
hogy az anti-MDR1 funkcionális gátlószer növeli a tumorsejtek 
adhézióját és migrációját. 

Az irodalomban egyedüliként Guo és munkatársai 1998-ban 
közöltek egy cikket, melyben leírták az IGF-1 P-glycoprotein 
aktivációt indukáló hatását az MCLM egér vastagbéltumor 
sejtvonalon. De természetesen az általunk bizonyított útvonal több 
eleme szerepelt már tudományos cikkekben, ugyanilyen 
összehasonlításban és azonos irányú változást írtak le. Az IGF-1 
szerepét a CRC patogenezisében már többen vizsgálták. Jenkins és 
munkatársai 2005-ben leírták az emelkedett IGFBP-3 és a csökkent 
IGF-1 expressziót a tumorsejtekben a normál nyálkahártyához 
képest. Az MDR1 expressziójának a tumorsjetekben megfigyelt 
csökkenését az ép nyálkahártyához képest Nakamura és munkatársai 
már 2002-ben leírták, de megtalálható Suzuki és munkatársai által 
közölt azoxymethane és dextran sodium sulfate (DSS) által indukált 
egér colon carcinoma modell globális génexpressziós vizsgálatában 
is.  
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Azt lehet mondani, hogy nem volt minden előzmény nélküli az 
általunk bizonyított jelátviteli útvonal, de teljes részletességében mi 
igazoltuk és dolgoztuk ki először az irodalomban.  

Az irodalomból ismert, hogy a melanómasejtek képesek bizonyos 
extracelluláris mátrix (ECM) fehérjékkel, így az elasztinnal is 
közvetlen, specifikus kapcsolatot létrehozni. Feinmasser és 
munkatársai megállapították, hogy a nagyobb mennyiségű elasztin 
korrelál a melanóma rosszabb prognózisával: nyirokcsomó, vagy 
távoli áttét jelenlétével, magasabb Clark-level-lel, illetve nagyobb 
TNM értékkel. Több, a mátrix metalloproteináz (MMP) 
szupercsaládba tartozó enzim képes az elasztin fehérjét hasítani. 
Ezeknek az enzimeknek az expressziója különböző patológiás 
állapotokban megemelkedik, elősegítve ezzel az elasztin eredetű 
peptidek keletkezését, melyek befolyásolják a környező sejtek 
homeosztázisát.  

Az elmúlt évtizedben több kutatócsort is vizsgálta az elasztin 
eredetű peptidek hatását többféle modellsejten. Jelentős biológiai 
változásokat detektáltak normál és tumoros sejteken egyaránt: az 
elasztin eredetű peptidek befolyásolták a sejtek proliferációját, 
migrációját és a kemotaxist, a tumorprogressziót és az angiogenezist. 

Kísérleteink során az elasztin és a melanómasejtek 
interakciójának molekuláris részleteit próbáltuk több módszer 
segítségével felderíteni. Munkánk kezdetén igazoltuk az elasztin 
fehérje és a degradációs peptidek jelenlétét melanómás betegekből 
származó mintákon és elsőként bizonyítottuk a VGVAPG és VAPG 
elasztin eredetű peptidek és a galektin-3, integrin αvβ3, illetve 
elasztin-kötő fehérje (EBP) közvetlen kapcsolatát.   

Eredményeink azt mutatják, hogy az elasztin és a 
melanómasejtek interakciója meghatározó a progresszió 
szempontjából. Megállapítottuk, hogy a humán elasztinban többször 
ismétlődő, így a fehérje hasítása során nagy valószínűséggel 
keletkező VGVAPG és VAPG peptidek jelentősen befolyásolják a 
melanómasejtek biológiai viselkedését, növelik az inváziós 
potenciált. A tumor inváziós zónájában keletkező elasztin eredetű 
peptidek növelik a sejtek migrációs képességét közvetlen 
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(kemotaktikus) és közvetett (kemokinek) hatások útján, elősegítve 
ezzel a tumor centrumában lévő sejtek mozgását. Az elasztin eredetű 
VGVAPG és VAPG peptidek jelentősen növelik az elasztint hasító 
MMP-2 és MMP-3 expresszióját (pozitív visszacsatolás), amivel 
bontják az extracelluláris mátrixot, megkönnyítik a tumor terjedését 
és további molekulák felszabadulását eredményezik a tumorsejtek 
közelében. A melanómasejtek inváziós és metasztatikus képességét 
erősíti a VGVAPG és VAPG elasztin eredetű peptidek adhézióra 
kifejtett direkt és indirekt hatása is: növelik közvetlenül a sejtek 
adhéziós képességét és a közvetett hatás részeként a CD44, CD54 
(ICAM1), illetve a CD56 (NCAM1) adhéziós molekulák 
expresszióját.  Az érképzés a tumorprogresszió egyik 
kulcsmozzanata és ebben kiemelt szerep jut az angigenetikus 
molekuláknak. A melanómasejtek túlélését és érinvázióját segítheti 
elő az a tény, hogy az elasztin eredetű peptidek jelentősen növelték a 
VEGF-C expresszióját a melanómasejtekben. 
 
Következtetések 
 

1. A kétcsatornás Agilent Whole Human Genome Oligo 4x44K 
Microarray (nyirokcsomó-áttét negatív, illetve távoli áttét pozitív 
vastagbéltumoros beteg tumoros nyálkahártyájának 
génexpresszióját hasonlítottuk össze a hozzá tartozó, tumoros 
sejteket nem tartalmazó, legtávolabbi nyálkahártyával) 
eredményeit az alábbiakban foglalom össze: 

 
(i) szigorú statisztikai értékelés mellett is jelentős génexpressziós 

változásokat tapasztaltunk: a nyirokcsomó-áttét negatív 
csoportban 2314 gén, míg a távoli áttét pozitív csoportban 1496 
gén változott szignifikánsan az adott beteg nem tumoros 
nyálkahártyájához képest, 

(ii) génontológiai elemzéssel azt találtuk, hogy a nyirokcsomó-áttét 
negatív csoportot több és nagyobb mértékű kemokin, citokin és 
extracelluláris mátrixot bontó enzim expressziója jellemezte, 
míg a távoli áttéttel rendelkező csoportban az adhéziós 
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molekulák, citoszkeletális elemek és a transzportfehérjék 
expressziói mutattak feldúsulást, 

(iii) az IPA analízist követően és a két csoport génexpressziós 
változásait figyelembe véve feltételeztük az IGF1 – MAPK3 – 
MDR1 útvonalat a humán vastagbéltumor esetében, 

(iv) TaqMan valósidejű PCR és immunhisztokémia segítségével 
igazoltuk a feltételezett útvonal expressziós változásait 24-24 
betegből származó minta esetében, 

(v) igazoltuk TaqMan valósidejű PCR és áramlási citometria 
segítségével, hogy az IGF-1 kezelés hatására megnő a P-gp 
expressziója mRNS és fehérje szinten három humán 
vastagbéltumor sejtvonalban (HCT-116, HT-29 és WiDr), 

(vi) igazoltuk a MAPK útvonal érintettségét U0126 és PD098059 
gátlószerek segítségével, 

(vii) a P-gp funkcionális gátlásának hatására nőtt a tumorsejtek 
adhéziós és migrációs képessége. 

  
2.  A melanóma és a stróma kölcsönhatásának vizsgálata során 

azokra a következtetésekre jutottunk, hogy az elasztin és a 
melanómasejtek interakciója meghatározó a progresszió 
szempontjából, az elasztin eredetű VGVAPG és VAPG 
peptidekről megállapítottuk:  

 
(i) hogy kapcsolódnak a melanómasejtek felszínén található 

elasztin-kötő fehérjéhez (EBP), a galektin-3 és az integrin αvβ3 
receptorokhoz;  

(ii) direkt kemotaktikus hatást gyakorolnak a melanómasejtekre;  
(iii) indirekt módon is módosítják a migrációt: jelentősen növelik a 

CXCR-4 és CXCL-12 kemokinek expresszióját;  
(iv) jelentősen megnövelik az elasztint hasító MMP-2 és MMP-3 

enzimek expresszióját;  
(v) növelik a sejtek adhéziós képességét és a vizsgált adhéziós 

molekulák expresszióját;  
(vi) és jelentősen növelik a lymphangiogenetikus VEGF-C 

expresszióját.  
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Főorvos Úrnak, Dr. Mersich Tamásnak, Dr. Dede Kristófnak, 
Dr. Besznyák Istvánnak, Dr. Atkári Bencének és Dr. Zaránd 
Attilának, akik a sebészi hátteret biztosították és szakmai 
észrevételeikkel segítették munkánkat, 

• Dr. Wiener Zoltánnak, Dr. Pós Zoltánnak, Dr. Tölgyesi 
Gergőnek, Dr. Éder Katalinnak és Dr. Molnár Viktornak, akik 
rengeteg hasznos tanáccsal és építő kritikával sokat segítettek 
a kísérletek tervezésében és értékelésében; 

• Farkasné Nagy Krisztina, Kovács Andrea és Orbán Andrea 
asszisztenseknek a szövettenyésztési és egyéb munkákban 
nyújtott segítségükért; 

• Rácz Melindának a microarray mérések során nyújtott 
segítségéért; 

• Köszönettel tartozom továbbá a Genetikai, Sejt- és 
Immunbiológiai Intézet összes dolgozójának, hogy 
barátsággal és szeretettel vettek körül, megtanították szinte az 
összes módszert, ami elérhető volt és segítettek mindenben. 
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Végül, de semmiképpen sem utolsó sorban külön köszönettel 
tartozom családomnak, elsősorban feleségemnek Pócza-Molnár 
Virágnak és természetesen fiamnak, Pócza Mártonnak, hogy 
munkám elkészítése során mindvégig türelemmel és szeretettel 
támogattak. 


