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I. Bevezetés

A leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganat a tüdőrák, 1.35
millió új tüdőrákos beteget regisztrálnak évente. Sajnos növekvő
tendenciát figyelhetünk meg az új megbetegedések számában, amíg
1980-ban 600 ezret jelentettek, 2000-ben már 1. 2 milliót.
Magyarországon évente mintegy 8000 új esetet regisztrálnak.
A nyirokcsomókban kialkult metasztázis a staging meghatározása és
a kezelés módjának eldöntése szempotjából alapvetőfontosságú. A
primer tumor stádium mellett nagy prognosztikai súlya van a
nyirokcsomóáttéteknek. Maga a nyirokúti invázió folyamata és a
metasztázis kialakulása a regionális nyirokcsomókban, valamint az a
kérdés, hogy a daganatok az angiogenezishez hasonlóan elősegítik-e
a lymphangiogenezist (azaz új nyirokerek kialakulását), még nem
egészen tisztázott.
A nyirokcsomó metasztázisokkal kapcsolatos ismeretek
megszerzésének egyik főakadálya egy olyan marker hiánya volt,
amellyel a nyirok endothel specifikusan jelölhetőés tanulmányozható
lett volna. Az új nyirokér markerek nemrégiben történt azonosítása,
amelyek segítségével a szövettani metszetekben pontosan el tudják
különíteni a nyirokereket a vérerektől (LYVE-1, podopaplin, D2-40),
új távlatokat nyitott az áttétképződés mechanizmusának
megértésében. A LYVE-1 a hialuronsav (HA) nyirok-specifikus
receptora. A mucin-típusú transzmembrán glikoprotein podopaplin
egy fokozottan expresszált nyirok-specifikus gén a LEC-kben
(lymphatic endothelial cell), a D2-40 pedig egy új, monoklonális
antitest, amely reakcióba lép a magzati csírasejtben jelenlévő
onkofoetális antigénnel.
Ezen nyirokspecifikus markerek segítségével indult meg tehát az
angiogenezis kutatás eredményeit felhasználva-az angiogenezis és
lymphangiogenezis mechanizmusának hasonlóságára alapozva- a
tumor indukálta lymphangiogenezis igen összetett folyamatának
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tanulmányozása. Két lymphangiogén molekula, a VEGF-C (Vascular
Endotheial Growth Factor-C) és VEGF-D érendotheliális növekedési
faktor, valamint receptoruk, a VEGFR3 a legrészletesebben
tanulmányozott lymphangiogén jelátviteli tengelyt alkotó molekula-
triász. A VEGF család tagjain kívül, egyéb növekedési faktorokról -
mint az FGF-2, Ang-1, Ang-2, és PDGF-ek, nitrogén oxid, IGF,
HGF, VEGF-A - szintén kimutatták, hogy in vivo
lymphangiogenezist indukálnak.
Egyes tumorok lymphangiogenezis nélkül, az eredeti stromához
tartozó nyirokerek inkorporációja révén tesznek szert
nyirokhálózatra, a daganatos nyirokerek másik ismert keletkezési
módja az ’in situ’ nyirokérképződés, amelynek során a már meglevő
nyirokerek mintegy belenőnek a tumormasszába, 2003-ban pedig
Salven és munkatársai leírtak egy újabb mechanizmust, miszerint,
nem csak az angiogenezisben szerepet játszó vérér progenitor sejtek
léteznek, hanem egy másik progenitor sejtpopuláció-Lymphatic
Vascular Endothelial Progenitor Cell (LVEPC)- is kimutatható a
csontvelőben, amely a nyirokérképződés folyamatában tölthet be
kulcsszerepet, hasonlóan az érkapillárisok képződésénél leirt
folyamathoz, ahol is a daganatsejt által termelt angiogén faktor
(VEGF) a csontvelőbe jutva progenitor sejt felszabadulást vált ki,
ezen progenitor sejtek a véráram útján a daganatba jutnak és endothel
sejtekké differeniálódnak. 2005-ben Religa és munkacsoportja
egérdaganatok megfigyelése során bizonyította, hogy a lymphatikus
progenitor sejtek beépülnek a nyirokérhálózatba, Kerjaschki pedig a
modell működésének humán bizonyítékául szolgálva
vesetranszplantáción átesett betegek vizsgálata során leírta az
LVEPC-k nyirokkapillárisba történőbeépülését.

II. Célkitűzések
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A közelmúltban elvégzett kísérletes tanulmányok azt sugallják, hogy
a daganatok képesek új nyirokér kapillárisok képződését indukálni,
elsősorban olyan citokinek termelésével, mint a VEGF család tagjai,
továbbá azt, hogy a TILA (Tumor Indukálta Lymphangiogenezis)
aktivitása korrelál a nyirokcsomó metasztázisok számával. Ennek
ellenére még mindig bizonytalan, hogy a nyirokúton történő
daganatos progresszió az újonnan képződött nyirokér-kapillárisok
tumoros invázióján keresztül, vagy a nyirokér-kapillárisok
inkorporácioján át működik (hasonlóan, mint ahogy leírták a
daganatos vérérkapillárisokkal kapcsolatban.). NSCLC (Non Small
Cell Lung Cancer) esetén egy úgynevezett nem angiogén és egy
angiogén növekedési mintát írtak le. Angiogén típus esetén a
daganatsejtnek az eredeti szöveti szerkezet elpusztítása után saját
stroma kialakítására van szüksége, amelyben benne foglaltatnak a
kapillárisok is. Ebben az esetben valódi érképződésről van szó. Nem
angiogén típusban a daganatsejtek újabb és újabb alveoláris tereket
kitöltve képesek növekedni anélkül, hogy új vérérkapillárisok
képződését indukálnák, pusztán a már perzisztáló, az alveoláris
septumokban futó gazdaszöveti kapillárisok nyújtotta oxigén- és
tápanyagellátást használva, azokat mintegy kooptálva. A mi
hypothezisünk az volt, hogy létezhet hasonlóság nem kissejtes
tüdőrákban az angiogenezis és a lymphangiogenezis között. Ennek
bizonyítására tisztázni akartuk a nyirokrendszer szerepét a tumor
növekedése során. Elemeztük, hogyan épül fel a nem kissejtes
tüdőrák nyirokérrendszere, és megvizsgáltuk, hogy a
lymphangiogenezis mértéke összefüggésben van–e az angiogén
fenotipussal (angiogén versus nem angiogén) és/ vagy a nyirokcsomó
metasztázissal és a betegek átlagos túlélésével.
Ahogyan azt a fentiekben már említettük, a malignus daganatok
hasonlóan a vérerek rendszeréhez, nyirokerekre is több mechanizmus
útján tehetnek szert. A nyirokér bimbózás (sprouting)
mechanizmusán kívül az általunk is leírt nyirokér-inkorporáció és az
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LVEPC-k is nagy valószínűséggel részt vesznek a nyirokhálózatok
kialakításában. Munkánk következő fázisában így arra voltunk
kíváncsiak, hogy vajon az LVEPC-knek van-e klinikai jelentősége a
tüdőrákok másik gyakori típusában, a kissejtes tüdőrákban (SCLC,
Small Cell Lung Cancer)). Az LVEPC-k szerepe még tisztázatlan
volt SCLC-ben, de feltételeztük a progresszióban való részvételüket,
miután egy analóg sejtpopuláció (hemangio endotheliális progenitor
sejtek) vizsgálata során szignifikáns klinikai összefüggést észleltek az
érképződéssel különböző humán malignus betegségekben, ezek
között a nem kissejtes tüdődaganatokban is. Tanulmányunkban
kissejtes tüdődaganatos betegek perifériás vérében flow
cytometriával mértük a keringőLVEPC sejtek szintjét és vizsgáltuk a
sejt szám összefüggését a lymphangiogenezis kulcsfontosságú
citokinjének, a VEGF-C-nek a szérum szintjével és ezek hatását a
nyirok metasztázisok kialakulására és a túlélésre.

III. Anyag és Módszer

III/1. Beteganyag

Tanulmányunk elsőrészébe, amelyben az angiogén és nem angiogén
fenotípusok biológiai viselkedését hasonlítottuk össze összesen 103,
az OKTPI-ben (Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet)
NSCLC-vel kezelt beteget vontunk be.
LVEPC-k mérése céljából perifériás vért gyűjtöttünk 88 kissejtes
lokálisan kiterjedt stádiumú tüdődaganatos betegtől a kezelés
megkezdése előtt szintén az OKTPI-ben. A kontroll csoportban 32
egészséges egyén volt.

III/2. Módszerek

III/2/1. A nyirokrendszer karakterizálása immunhisztokémiával
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Immunfluoreszcens festés céljából a metszeteket szimultán
inkubáltuk a megfelelő primer (LYVE-1, D2-40, CD31, Ki67,
VEGF-C) majd másodlagos antitestekkel. Végül háttérfestést
végeztünk metilénzölddel.

III/2/2. A nyirokrendszer komputer asszisztált morfometriai
analízise

A morfometriai paramétereket a nyirokkapillárisok anti-humán
LYVE-1 és anti-humán D2-40 /podoplanin festésével határoztuk
meg. Minden metszetben három különbözőterületet vizsgáltunk:
tumor centrum, tumor periféria, peritumorális tüdőszövet.

III/2/3. SCLC betegek perifériás véréből flow cytometriával
végzett LVEPC szám meghatározás

A keringő LVEPC sejtszám meghatározása flow cytometriás
analízissel történt. A megfelelő festődést követően a
CD34+/VEGFR3+ kettős pozitív sejteket megszámoltuk és az
adatokat sejtszám/vér ml-ben adtuk meg.

III/2/4. Egészséges kontrollok és SCLC betegek perifériás véréből
VEGF-C szint mérése

VEGF-C szint meghatározásához szérum mintát vettünk valamennyi
egészséges kontroll egyén és a betegek perifériás véréből. VEGF-C
szint mérést gyári ELISA kit felhasználásával végeztük.

IV. Eredmények
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IV/1. A nyirokerek azonosítása normál tüdőszövetben LYVE-1 és
D2-40 antitesttel
.
A normál tüdőszövet immunfestése LYVE-1-gyel hasonló mintázatot
adott, mint D2-40-nel. Pozitív festés volt megfigyelhető a
vékonyfalú, vörösvértesteket nem tartalmazó nyirokkapillárisokban.
A nyirok-és vérerek közötti különbséget tovább erősítette a kettős
immunfestés LYVE-1 -gyel vagy D2-40 podoplaninnal és a vérér
kapilláris endothélt jelölőCD 31. A LYVE-1 és D2-40 pozitív erek
gyengén CD31 pozitívak is voltak, és ellenkezőleg, a
vörösvértesteket tartalmazó CD31 pozitív erek LYVE-1 és D2-40
negatívak voltak.

IV/2. A nyirokerek karakterizálása nem kissejtes tüdőrákban

Feni célból immunfestést végeztünk LYVE-1 és D2-40 antitestekkel.
Mindkét esetben pozitív nyirokkapillárisok helyezkedtek el a
peritumorális tüdőszövetben és a tumorok perifériáján. A LYVE-1
festés hiányzott a tumorok centrumából, kivéve a nem angiogén,
szöveti destrukció nélkül növekvőtumorokat, ahol a LYVE-1 -et
expresszáló erek elsősorban a kooptált vérerek mentén helyezkedtek
el. A D2-40 antitest vizsgálata során a tumor centrális területein
azonban nyirokkapillárisokat fedeztünk fel homogénen elszórva a
tumorokban. Ezekben az angiogén tumorokban a D2-40 pozitív
nyirokerek véletlenszerűen oszlottak el a tumormasszában.

IV/3. Nyirokér denzitás és kerület nem kissejtes tüdőrákokban

Mivel az N1 és N2 csoportok nem különböztek az LVD (Lymphatic
Vascular Density, nyirokér denzitás) tekintetében, ezért nyirokcsomó
pozitív és nyirokcsomó negatív csoportokat állítottunk fel. Mind
LYVE-1, mind D2-40 festéssel az összes alkalmazott kategóriában a
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tumor periférián, illetve a peritomorális kötőszövetben szignifikánsan
több nyirokér helyezkedett el, mint a tumorok centrumában. Az
LVD-k értékelése során (LYVE-1, vagy D2-40) a peritumorális
kötőszövet és a tumor centrum LVD és a nyirokcsomó status között
nem igazolódott szignifikáns összefüggés. Ugyanakkor a tumor
periféria LVD-k szignifikánsan magasabbak voltak a nyirokcsomó
pozitív csoportban a nyirokcsomó negatív csoporthoz képest.
Korábbi megfigyelések alapján, illetve a CD31 immunreaktivitást
felhasználva a daganatok angiogén és nem angiogén tumorokra lettek
felosztva. A nem angiogén tumorcsoportban az LVD értékek nem
adtak prognosztikus információt egyik tumorterületből sem. Az
angiogén tumorokban a tumor periféria LVD mind LYVE-1, mind
D2-40 immunreaktivitás alapján szignifikánsan nagyobb volt a
nyirocsomó pozitív csoportban a nyirokcsomó negatívhoz képest. Bár
az LVD kvantifikálása D2-40-nel pozitív korrelációt adott a
tumorcentrum LVD és a nyirokcsomó metasztázisok között az
angiogén tumorokban, ez a tendencia nem volt statisztikailag
szignifikáns. Nem volt korreláció a tumorcentrum LVD és a
nyirokcsomó status között az angiogén tumorcsoportban LYVE-1
immunfestéssel. Sem LYVE-1, sem D2-40 festés során nem
igazolódott összefüggés a lymphatikus progresszió és a peritumorális
LVD között.

IV/4. Túlélés

Mivel a nyirokcsomó metasztázist adó NCSLC-re signifikáns tumor
periféria LVD emelkedés volt jellemző, Kaplan-Meier analízissel
meghatároztuk az alacsony és magas tumor periféria LVD értékkel
bíró betegek átlagos túlélését. Ezen besorolás az LVD-k
középértékein alapult. Úgy találtuk, hogy a tumorperiférián
tapasztalható fokozott lymphangiogenezis a rövidebb túlélés
szignifikáns prognosztikai faktora volt. A betegek ötéves túlélési
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aránya magas LYVE-1-LVD-vel és alacsony LYVE-1-LVD-vel 23,3
%, illetve 68,7 % volt. A magas illetve az alacsony D2-40 LVD
szintekkel rendelkező betegek ötéves túlélési arányának az
összehasonlítása 30%-ot, illetve 67,2 %-ot adott. Ugyanakkor,
amikor a daganatokat az angiogén fenotípusuk szerint osztályoztuk,
ez a tendencia csak az angiogén daganatcsoport esetében volt
szignifikáns és nem tudtunk statisztikailag szignifikáns
következtetést levonni a nem angiogén daganatok LVD-iből
Mivel úgy találtuk, hogy a nem angiogén fenotípus és a nyirokcsomó
áttétek kialakulásának kockázata kapcsolatban áll, a
betegpopulációnk átlagos túlélését a daganatok angiogén fenotípusa
szerint is kielemeztük és azt figyeltük meg, hogy a nem angiogén
daganattal rendelkező betegeknek jelentősen rosszabb túlélési
esélyeik voltak, mint az angiogén fenotípusú daganattal rendelkező
betegeknek.
Megpróbáltunk összefüggést találni a SCLC-s betegek túlélése és
perifériás vérükben mért LVEPC szint között. Tekintettel arra, hogy a
SCLC betegeknél nyirokcsomó érintettségnél emelkedett LVEPC
számot észleltünk, Kaplan-Meier analízissel tovább vizsgáltuk a
teljes túlélést, két csoportra osztva a betegeket, az észlelt alacsony
illetve magas LVEPC szintek alapján. Azt találtuk, hogy azoknál a
betegeknél, akiknél alacsony kiindulási CD34+/VEGFR3+ szintet
detektáltunk, szignifikánsan hosszabb volt a túlélés, mint a kezelés
előtt mért magasabb keringő LVEPC sejtszámú betegeknél. A
multivariáns analízis (bele foglalva a standard prognosztikai
eltéréseket, mint az életkor, nem, tumor és nyirokcsomó stádium)
szintén jelezte, hogy a kezelés előtti keringőLVEPC szint független
prediktora ezen változóknak.

IV/5. Lymphatikus proliferáció
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A nyirokerek proliferációs statusának vizsgálatára kettős
immunfestést alkalmaztunk a D2-40, illetve KI 67 nuklearis fehérje
ellenes antitestekkel. Az eredmények megerősítették, hogy a KI 67
magfestés, ahogy az várható volt az endothelsejtekben és
daganatsejtekben is látható volt. Az endothelsejt jelölési index
mindig a peritumorális kötőszövetben volt a legmagasabb és minden
esetben alacsonyabb volt a tumor centrumban mint a tumor
periférián. A legszélsőségesebb helyezet a nem angiogén
tumorcsoportban volt, ahol egy viszonylag alacsony számú osztódó
endothelsejt volt észlelhetőperitumorálisan, viszont nem volt KI 67
festés intratumorálisan. Ez azt jelenti, hogy a nem angiogén
tumorokban elhelyezkedő intratumorális nyirokerek valójában a
növekvőtumormassza által bekebelezett kapillárisok. Ezzel szemben
az angiogén tumoroknál a nyirok endothelsejtek proliferációjának
megfigyelése során minden vizsgált területen osztódó magokat
láttunk.

IV/6. VEGF expresszió nem kissejtes tüdődaganatban

A 103 nem kissejtes daganatból 56 volt VEGF-C pozitív. Nem volt
festődés normál tüdőszövetben. A VEGF-C-t gyakrabban
expresszálták az angiogén tumorok, mint a nem angiogének. A
festődési minta diffúz (döntően az angiogén tumoroknál,) vagy
fokális (döntően a nem angiogén tumoroknál) volt. Nem találtunk
összefüggést a kor, a nem, a szövettani típus, vagy a dohányzási
szokás és a VEGF-C expresszió között. Nem volt összefüggés a
VEGF expresszió intenzitása és a nodalis status, vagy az LVD között
sem podoplanin, sem LYVE-1 festéssel. Továbbá nem tudtunk
összefüggést kimutatni a VEGF-C expresszió és az endothlesejt
jelölési index között. Ezek alapján nem tudtuk a VEGF-C expresszió
prognosztikai szerepét kimutatni multivariáns analízisben sem.
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IV/7. LVEPC szint meghatározás kissejtes tüdőrákos betegek
perifériás vérében

Munkánkban meghatároztuk a CD34+/VEGFR3+ kettős pozitív
LVEPC sejteket 32 egészséges önkéntes kontroll egyénnél és 88
SCLC betegnél flow cytometriával. A kontroll csoportban a
CD34+/VEGFR3 keringőLVEPC sejtek átlag értéke 455/mL volt a
perifériás vérmintákban. A kissejtes tüdődaganatos betegeknél ez az
érték szignifikánsan magasabb volt, a középérték 1625/mL –nek
felelt meg.

IV/8. LVEPC szint és a klinikopatológiai paraméterek
összefüggései

Az LVEPC számot betegeink klinikopatológiai faktoraival
összegfüggésében is kiértékeltük. Statisztikailag szignifikáns
összefüggést észleltünk az LVEPC szint és a nyirokcsomó
metasztázisok között. További klinikai paraméterekkel, mint a nem,
dohányzási szokás, életkor és a tumor stádium nem találtunk
szignifikáns összefüggést.

IV/9. VEGF-C szint SCLC betegek perifériás vérmintájában

Annak ellenére, hogy a VEGF-C szérum szint a betegeknél
szignifikánsan emelkedett volt a kontroll (egészséges) egyénekéhez,
szignifikáns kapcsolatot nem tudtunk kimutatni e kulcsfontosságú
lymphgangiogén molekula, a VEGF-C és a keringő
CD34+/VEGFR3+ LVEPC szám között. Ezen felül, azon estekben,
amikor a VEGF-C szint emelkedett volt, a betegek egyéb
klinikapatológiai faktoraival, mint életkor, dohányzási szokás, nem,
és még érdekesebb, hogy a tumor stádium és a nyirokcsomó státusz,
nem volt szignifikáns összefüggés.
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V. Megbeszélés

V/1. A lymphangiogenezis vizsgálata és jelentősége nem kissejtes
tüdőrákban

Az angiogén nem kissejtes tüdőrákokban a nyirokerek a tumorok
perifériáján fontosabbak a metasztatikus folyamatban, mint a
peritumorális lymphatikus hálózat (amely területen a lymphatikus
hotspotok találhatóak), vagy a tönkretett és ezáltal nem funkcionáló
tumor centrum nyirokerek.
Az úgynevezett nem angiogén tumorok rendkívül agresszívek és a
bekebelezett tüdőnyirokerek kulcsszerepet játszhatnak a már
perzisztáló vérér kapillárisok mellett. A bekebelezett nyirokerek jóval
effektívebbek lehetnek, mint az újonnan képződöttek, mivel a nem
angiogén tüdődaganatokban a nyirok így közvetlenül a bekebelezett
gazdaszöveti tüdő nyirokér hálózatba kerül, míg az angiogén
tumorokban kizárólag a daganatok perifériájáról vezetnek nyirokerek
a környezőnormál szövetbe. Nem angiogén tumorokban ily módon a
nyirokrendszeren át történőtumor disszeminació a korábban már
meglévőnyirokutak segítségével történhet a teljes tumormasszából.
Munkacsoportunk megemelkedett VEGF-C immun-reaktivitást
észlelt a nem kissejtes tüdődaganatokban a normál tüdőszövethez
képest, azonban nem volt kézzelfogható összefüggés a VEGF-C
expresszió és az LVD értékek, a nyirokcsomó metasztázisok, vagy a
betegek túlélése között. Továbbá nem tudtunk összefüggést kimutatni
a VEGF-C expresszió és a lypmhatikus endotehliális sejt jelölési
index között. Ezért nehéz arra következtetni, hogy a
lymphangiogenezis a humán tüdőrákban a VEGF-C hatásának az
eredménye, ahogy azt korábbi kísérletes modellekben leírták. A mi
eredményeink inkább azt sugallják, hogy a VEGF-C leginkább
túlélési faktorként működik a tüdődaganatokban. Ezt a gondolatot
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tovább erősítette a megfigyelés, hogy a nem angiogén tumorokban,
amelyek nem mutattak intratumorális nyirokér bimbózást, a VEGF-C
expresszió a bekebelezett nyirokerek közvetlen szomszédságára
korlátozodott. Ugyanakkor valószínű, hogy hasonlóan, mint a tumor
indukálta angiogenezis esetében, ahol több cytokin interakciója
kontrollálja a tumor vaszkularzációt, a lymphangiogén faktorok egy
dinamikus egyensúlya határozza meg a lymphangiogenezis
aktivitását.

V/2. A lymphovaszkulogenezis (LVEPC-k) vizsgálata és
jelentősége kissejtes tüdőrákban

Munkánkban elsőként mutatjuk be, hogy a kissejtes tüdődaganatos
betegek perifériás vérében keringő CD34+/VEGFR3+ LVEPC
sejtszám szignifikánsan emelkedett a tumormentes kontroll
egyénekével összehasonlítva, és ezen sejtszint a nyirok metasztázis
kialakulásával és így a klinikai viselkedéssel is összefüggésben áll.
LVEPC sejtek humán SCLC-ben hozzájárulhatnak mind nyirok-,
mind vérér kapilláris kialakulásához. Jelen tanulmány nem tette
lehetővé sem az LVEPC sejtek vaszkulogén aktivitásának mérését,
sem a vaszkulogenezishez, illetve lymphangiogenezishez való
hozzájárulás arányának megállapítását. Azonban megfigyelhettük,
hogy az LVEPC sejtek száma kapcsolatban állt a nyirokcsomó
metasztázisok kiterjedésével, amely, alapján feltételezhető ezen
sejteknek potenciális szerepük van a lymphangiogenezis
folyamatában, vagy legalább feltételezhető, hogy hasonló mozgató
rugója van a kissejtes tüdőrák nyirokcsomó áttétek progressziójának
és az LVEPC sejtek csontvelőből történőmobilizációjának. A fenti
elmélet alapján feltételezhető, hogy megfigyelésünk (az emelkedett
LVEPC szám) az emelkedett VEGF-C szint, az emelkedett VEGFR3
ligand eredménye.
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Munkánkban perifériás vérben vizsgáltuk a VEGF-C szintet és azt
találtuk, hogy bár a koncentrációja szignifikánsan magasabb volt a
kissejtes tüdődaganatos betegeknél a kontroll (egészséges)
csoporthoz képest, statisztikailag nem volt szignifikáns kapcsolat a
VEGF-C szint és a keringő LVEPC sejtszám között. Azon
megfigyelésünkön túlmenően, miszerint a kissejtes tüdődaganatos
betegeknél, összehasonlítva a kontroll csoportéval, emelkedett
kezelés előtti keringőLVEPC sejtszámot észleltünk, ez a prospektív
tanulmány bemutatja, hogy a CD34/VEGFR3+ LVEPC sejtek
egyszerűflow cytometriás mérése hasznos prediktív marker a SCLC
betegek túlélésére vonatkozóan. A 25 hónapos utókövetés alatt
szignifikánsan magasabb halálozást észleltünk azoknál a betegeknél,
akiknél magas LVEPC számot detektáltunk, összehasonlítva az
alacsonyabb kiindulási LVEPC számú csoporttal, ami arra enged
következtetni, hogy flow cytomeriával a perifériás vérből mért
LVEPC sejtszám korrelál a humán SCLC klinikai viselkedésével.
Bár emelkedett VEGF-C koncentrációt észleltünk a kissejtes
tüdődaganatos betegeknél összehasonlítva a kontroll csoporttal, a
VEGF-C szint és a betegek túlélése között nem találtunk
összefüggést, továbbá nem volt különbség a betegcsoport különböző
klinikopatológiai alcsoportjaiban a VEGFC szint tekintetében. Nem
láttunk különbséget a VEGF-C szintben az N1 illetve N2-3 betegség
stádiumban sem.

VI. Következtetések

Összefoglalva a tüdőrák metasztázisának megjelenése egy
kulcsesemény, amelyet gyakran prognosztikai faktorként használunk.
A mi munkánk elsőként demonstrálja, hogy a lymphangiogenezis
kizárólag az angiogén növekedési típusú tüdődaganatokban jelenik
meg és, hogy az LVD összefügg a klinikai viselkedéssel és a
nyirokcsomó státusszal ebben a növekedési típusú tüdődaganatban.
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Továbbá szintén az elsőbizonyítéka annak, hogy a nyirokcsomó
metasztázisok megjelenésének veszélye és rövidebb túlélés
valószínűbb a nem angiogén paciens populációban, és hogy a nem
angiogén tumorok elsősorban bekebelezik a gazdaszöveti
nyirokereket növekedésük során ellenben az angiogén tumorokkal,
amelyek folyamatos lymphangiogenezis kíséretében növekednek. Ez
utóbbi azt sugallja, hogy a bekebelezett nyirokerek tüdőrákban
fontosabbak a metasztatikus folyamatban, mint az újonnan
képződöttek. Ez a feltevés ugyanakkor további vizsgálatokat és
klinikai igazolást kíván.
Munkánkban ugyancsak elsőként bizonyítottuk, hogy kissejtes
tüdődaganatos betegek perifériás vérében szignifikánsan emelkedett a
csontvelő eredetű LVEPC sejtek szintje, amely korrelált a
nyirokcsomó metasztázissal és a rosszabb prognózissal. További
kutatások szükségesek annak eldöntésére, hogy ezen LVEPC sejtek
targetálásával válik –e lehetővé a kissejtes tüdőrákban szenvedő
betegek gyógyítása, vagy mivel ezen sejtek képesek a daganatos
nyirokérhálózatba beépülni, érdemesebb esetleg az LVEPC-k
manipulálása, például toxinokkal történő összekapcsolása, a
daganatsejtek elpusztítása céljából. Végül, mivel fenti eredményeink
nem specifikusak a kissejtes tüdőrákra, számos új eljárás
kidolgozásában segíthetnek a malignus tumorok elleni küzdelemben.
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