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Rövidítések jegyzéke 

 

AASLD American Association for the Study of Liver Diseases 

ABC avidin-biotin komplex 

AFP alfa-fötoprotein 

APC adenomatózus polipózis coli gén 

bFGF bázikus fibroblaszt növekedési faktor 

BSA marha szérumalbumin (bovine serum albumin) 

CA19-9 szénhidrát antigén 19-9 (carbohydrate antigen 19-9) 

CCC kolangiocelluláris karcinóma 

CEA karcinoembrionális antigén 

CK citokeratin 

CRC kolorektális karcinóma 

CRCm kolorektális karcinóma metasztázis 

DAB diaminobenzidin 

DAPI 4’,6-diamidino-fenilindol 

DMSO dimetil-szulfoxid 

EGP2 epiteliális glikoprotein 2 

EXT1/2 exostosin-1/-2 

FCS fötális borjúszérum (fetal calf serum) 

GAG glükózaminoglikán 

GAPDH glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz 

GBM glomeruláris bazális membrán 

HBV hepatitisz B vírus 

HCA hepatocelluláris adenóma 

HCC hepatocelluláris karcinóma 

HCV hepatitisz C vírus 

HE hematoxilin-eozin 

HGDN magas grádusú diszplasztikus nodulus (high-grade dysplastic nodule) 

HMVEC-d human microvascular dermal endothelial cell 

HNF1α hepatocita nukleáris faktor 1α 

HPSE heparanáz 

HS heparánszulfát 



 6 

HSA hepatocita-specifikus antigén 

HSP70 70 kDa-os hősokkfehérje (heat shock protein 70) 

HSPG heparánszulfát-proteoglikán 

IF immunfluoreszcencia 

I/H inkomplett/hiányzó 

IHC immunhisztokémia 

K/U komplett/ubikviter 

LGDN alacsony grádusú diszplasztikus nodulus (low-grade dysplastic nodule) 

MODY3 maturity onset diabetes of the young, 3-as típus 

MuSK izomspecifikus kináz (muscle-specific kinase) 

NDST N-deacetiláz/N-szulfotranszferáz 

NK-sejt természetes ölősejt (natural killer cell) 

NMJ neuromuszkuláris junkció 

PCR polimeráz láncreakció 

PDC duktális hasnyálmirigyrák (pancreatic ductal cancer) 

PDCm duktális hasnyálmirigyrák metasztázis 

RB1 retinoblasztóma 1 gén 

sHCC kis HCC (small HCC) 

SOCS1/3 suppressor of cytokin signaling 1/3 

SULF1/2 szulfatáz-1/-2 

TBS TRIS-pufferolt sóoldat 

TCA triklór-ecetsav 

TCF1 transzkripciós faktor 1 gén 

TNF-α tumor nekrózis faktor- α 

TRIS trisz-hidroximetil-aminometán 

UA-GlcNS glükuronsav-glükózamin-szulfát 

VEGF érendotél növekedési faktor (vascular endothelial growth factor) 

WT1 Wilms-tumor 1 gén 
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I. Bevezetés 

 

I. 1. Primer májdaganatok 

 

I. 1. 1. Hepatocelluláris karcinóma 

 

Epidemiológia A primer májrákok 85-90%-át adó hepatocelluláris karcinóma (HCC) a 

világstatisztikát tekintve az ötödik leggyakoribb rosszindulatú tumor, a daganatos 

mortalitás terén pedig évente 600 000-1 000 000 ember halálát okozva a harmadik 

helyen áll. A HCC incidenciája a Föld különböző területein rendkívül változó. 

Leggyakoribb azokon a helyeken (>20/100 000) – délkelet- és kelet-ázsiai államok 

(Kínában diagnosztizálják az új esetek 50%-át), a Szaharától délre elhelyezkedő afrikai 

országok – ahol a HCV és HBV fertőzés endémiás. [1] Az alacsony incidenciájú 

(<5/100 000) területekhez tartozik az amerikai kontinens és Észak-Európa (a legkisebb 

az incidencia Hollandiában). Érdekes tendencia érvényesült a HCC gyakoriságát 

illetően az elmúlt évtizedekben, miszerint a magas incidenciájú országokban 

csökkenést, az alacsony incidenciájúakban pedig növekedést lehetett tapasztalni. Előbbi 

a HBV elleni védőoltás széles körű alkalmazásával, utóbbi a HCV fertőzés 

elterjedésével magyarázható. [2] Hazánkban a HCC a daganathalálozási lista 9. helyén 

áll, 900-1000 ember haláláért felelős évente. [3] 

 

Etiológia A HCC-k 90%-a cirrózis és krónikus, ismétlődő májkárosodás talaján alakul 

ki, így a legfontosabb etiológiai tényezők azok, amelyek ezen betegségekhez vezetnek. 

A számtalan kórok közül a leggyakoribb a krónikus HCV és HBV fertőzés. Széleskörű 

elterjedése miatt szintén fontos rizikótényező a krónikus alkoholfogyasztás, amely 

évtizedek alatt vezet el a máj cirrotikus átalakulásához. Az Aspergillus gombafajok által 

termelt aflatoxinnak, amely az élelmiszereket szennyezve juthat be a szervezetbe, főleg 

a trópusi és szubtrópusi országokban van jelentősége. Az öröklődő betegségek közül a 

herediter hemokromatózis, az alfa-1 antitripszin hiány és a ritka tirozinémia esetében 

lehet cirrózis talaján kialakuló HCC-re számítani. Az elhízással társuló nem-alkoholos 

zsírmáj-betegség ugyancsak megnöveli a májrák kialakulásának rizikóját. [4] 
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Patogenezis A hepatokarcinogenezis lassú, akár több évtizedig tartó folyamat, mialatt a 

genetikai állomány kóros aberrációi a sejtek fenotípusának változásához és a 

sejtosztódás szabályozásának zavarához vezetnek. A tumorsejtek eredetét illetően egyre 

gyakrabban vetődik fel a májban előforduló progenitor sejtek szerepe, melyek 

aktivációját detektálni lehet a károsodott májszövetben, és kimutathatók a daganatokban 

is. [5, 6] A daganatos elfajulás során leginkább a sejtciklust és programozott sejthalált 

szabályozó protoonkogének és tumorszuppresszor gének érintettek, melyek működését 

vírusfehérjék, epigenetikai és genetikai eltérések egyaránt befolyásolhatják.  

A HCV, RNS vírusról lévén szó, nem integrálódik a genomba, ugyanakkor 

képes fehérjéivel aktiválni a c-myc-et, fokozni a Wnt expressziót, illetve gátolni a TNF-

α indukálta apoptózist. A HBV genomba való beépülése során (még nem azonosítottak 

specifikus inzerciós helyet), továbbá az X génje által kódolt fehérje révén is előidézheti 

protoonkogének (pl. c-myc, c-myb) aktiválódását, illetve tumorszuppresszor gének (pl. 

APC, p53, p21, WT1) gátlását. [7] 

Az epigenetikai rendellenességek – többek között tumorszuppresszor gének (pl. 

p16, SOCS1, SOCS3) hipermetilációja – jellemzően már a hepatokarcinogenezis korai 

fázisában kimutathatók, amikor is megteremtik a talajt a genetikai aberrációk 

kialakulásához. [8] 

A HCC-kben detektálható mutációk egy része jellemző a kiváltó faktorra – jó 

példa erre az aflatoxin által indukált mutáció a p53 gén 249-es kodonjában [9] –, másik 

részük azonban nem specifikus az etiológiai tényezőre. A p53 nem aflatoxin által 

kiváltott génhibái a HCC-k 10-30%-ában vannak jelen. A Wnt/β-katenin útvonal zavara 

szintén gyakran kimutatható, akár a β-katenin gén, akár a β-katenint foszforiláló 

enzimkomplexben helyet foglaló axin génjének mutációja következtében. A pRb-p16 

útvonal károsodása, többek között az RB1 tumorszuppresszor gén deléciója ugyancsak 

sok daganatban előfordul. [10] 

 

HCC diagnosztika a klinikumban  A HCC ötéves túlélése az egész világon igen 

alacsony – kb. 2% körül mozog –, aminek az egyik oka, hogy a betegség gyakran csak 

előrehaladott állapotban kerül felfedezésre. Remélhetőleg ebben javulás fog 

bekövetkezni a nem-invazív képalkotó eljárások jelentős fejlődésének köszönhetően. A 

hasi ultrahangvizsgálat sokszor az első lépés, amivel a cirrotikus májszövetben 
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malignitásra gyanús göböt fedeznek fel. Az AASLD ajánlása szerint a 2 cm-nél 

nagyobb elváltozások HCC-nek tekintendők, ha kontrasztanyagos CT vagy MRI 

technikával a májrákra jellemző vaszkuláris mintázatot lehet detektálni. 1-2 cm-es 

léziók esetében ezt két képalkotóval is igazolni kell, ellenkező esetben vékonytű 

aspirációra van szükség. [11] Az 1 cm-nél kisebb nodulusok szoros utánkövetést 

igényelnek. Újabb vizsgálatok alapján a kontrasztfokozásos UH megegyező értékű a 

CT-vel és MRI-vel. [12] 

 Nagy előrelépést jelentene egy olyan HCC-specifikus szérummarker felfedezése, 

amely lehetővé tenné, hogy a betegséget vérvizsgálattal is kimutathassuk. Ilyen még 

nem létezik, a leggyakrabban használt markerek érzékenysége nem éri el a 90%-ot. Az 

arany standardnak tartott AFP csak a magas incidenciájú területeken alkalmas szűrésre. 

Az újabb trónkövetelők – pl. dez-γ-karboxiprotrombin, α-I-fukozidáz, γ-glutamil 

transzferáz izoenzimek, glypican-3 – egyike sem bizonyult jelentősen jobbnak, 

ugyanakkor kombinációjukkal emelhető a szenzitivitás és a fajlagosság. [13] 

  Bármekkora előrelépésnek lehetünk is tanúi a képalkotó eljárások terén, pontos 

diagnózist ma is csak a hisztopatológiai vizsgálat szolgáltathat, amihez legalább core-

biopsziára van szükség. Ennek elemzése is azonban nagy tapasztalatot igényel, ugyanis 

a HCC szövettana sok kihívást rejteget.  

 

A HCC és premalignus elváltozásainak patológiája A rosszindulatú elfajulás első 

stádiumát cirrotikus májban a szabad szemmel még nem látható, 1 mm-nél kisebb 

diszplasztikus fókuszok jelentik. A sejtek morfológiáját tekintve két típusuk ismert, a 

kissejtes és a nagysejtes diszplasztikus fókusz. Előbbit kisméretű, monomorf, 

megnövekedett mag/citoplazma arányú sejtek alkotják, melyekre fokozott proliferációs 

aktivitás és csökkent apoptózisráta jellemző. Utóbbiakban nagyméretű sejtek találhatók, 

amelyekben kifejezett a magi polimorfia, ugyanakkor a sejtosztódás üteme lassú. A 

bizarr szöveti kép ellenére a nagysejtes fókuszoknak – szemben kissejtes variánsukkal – 

a mai nézet szerint nincs malignizálódási hajlamuk. 

 A diszplasztikus nodulusok már makroszkóposan is látható léziók, nagyságuk 1 

mm és 2 cm között változik. A környezettől makroszkóposan és mikroszkóposan is 

elkülönülő göbökben citológiai és szerkezeti atípia ismerhető fel. Ennek mértéke 

alapján alacsony grádusú (LGDN) és magas grádusú (HGDN) diszplasztikus 
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nodulusokat különböztetnek meg. Az LGDN-ben az atípia és a magpolimorfizmus 

kevésbé kifejezett, a sejtek citoplazmájában, melynek festődése megegyezhet az ép 

sejtekével, olykor zsír-, hemosziderin-, vagy rézfelhalmozódás észlelhető. A HGDN 

esetében már sokkal ijesztőbb kép tárul a vizsgáló elé, nagy fokú celluláris atípia és 

magpolimorfizmus, a bazofiltől a világosig terjedő citoplazmatikus festődés, változó 

vastagságú, akár három sejtsornyi májsejtgerendák, néha pedig nodulus a nodulusban és 

pszeudoglanduláris elrendeződés figyelhető meg. A diszplasztikus nodulusok közvetlen 

kapcsolatát a malignizálódással az is alátámasztja, hogy rákra jellemző genetikai 

aberrációk – pl. LOH, kromoszómavesztés vagy többlet – detektálhatók bennük. 

 A cirrotikus májszövet nodulusai közül méretével kitűnő, főként a kötőszövetes 

átépülés által kevésbé érintett területeken kialakuló, szerkezeti és citológiai atípiát nem 

mutató, minimum 5 mm átmérőjű nagy regeneratív nodulus (LRN) valószínűleg nem 

tartozik a premalignus léziók közé, noha egyes vizsgálatok alapján felmerült sejtjeinek 

klonális eredete. Ezt azonban nem sikerült minden kétséget kizáróan bizonyítani. [14, 

15] 

 Nincs igazán éles határ a HGDN és a korai HCC között, ami a definíciószerűen 

2 cm-es nagyságot meg nem haladó kis HCC (sHCC) jól differenciált, környezetétől 

bizonytalanul elhatárolódó formája. Hasonló szövettani jellegzetességek figyelhetők 

meg benne (pszeudoglanduláris növekedés, szabálytalan trabekuláris mintázat, 

megnövekedett mag/plazma arány), mint a HGDN-ben, árulkodó lehet azonban a 

kötőszövetes sövények infiltrációja. Progressziója során az ún. noduláris sHCC jön 

létre, amit már fibrotikus tok vesz körül. [16]  

 A kifejlődött HCC-nek makroszkópos megjelenését tekintve három fő típusa 

ismert. A noduláris forma esetében az egy vagy több gócból kiinduló daganat jól 

elhatárolódik a környező májállománytól. A masszív HCC demarkációja kevésbé 

kifejezett, sokszor az egész jobb vagy bal lebenyt benövi. A diffúz típus fő 

jellegzetessége a máj egész területén kialakuló nagyszámú tumoros nodulus. Ezeken 

kívül jelentkezhet olyan növekedési mintázat is, ami egyik fenti kategóriába sem illik 

bele.  

A rákos terület környezeténél általában fakóbb, színe a differenciáltsági foktól 

függ. Az epetermelés következtében a jól differenciált tumornak zöldes árnyalata is 

lehet, míg az anaplasztikus rák inkább sárgás, illetve szürkésfehér. A daganatnak nincs 
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tokja, bár a gyors növekedés következtében összenyomott májszövet áltokot képezhet. 

A vena portae és vena cava inferior ágrendszerét érintő érinvázió gyakran észlelhető. 

A jól differenciált HCC mikroszkópos szerkezetére a trabekuláris vagy 

alveoláris forma a jellemző. Előbbinél a tumoros sejtek szabálytalan hálózatot alkotó 

gerendákba rendeződnek, utóbbinál acinus-szerű képletek láthatók. Gyakran észlelhető 

zsíros degeneráció, esetleg epetermelés. A dedifferenciálódás során a sejtek 

citoplazmája kiszélesedik, a szabálytalan trabekulák vastagabbá válnak, a 

pszeudoglanduláris struktúrák nagyobbra nőnek. Kevésbé differenciált a szolid, világos 

sejtes és szkirrózus típus. Az anaplasztikus rákban pleomorf, rendkívül változó méretű 

sejtek találhatók. 

A HCC érdekes altípusa a fibrolamelláris rák, amely jellemzően fiatal korban 

(20-40 éves kor), cirrózismentes májban alakul ki. A viszonylag jól differenciált sejtek 

körül a kötőszövet felszaporodása tapasztalható, így a daganat szkirrózus formát ölt. 

[16] 

 

I. 1. 2. Hepatocelluláris adenóma 

 

 A hepatocelluláris adenóma (HCA) a májsejtekből kifejlődő ritka jóindulatú 

tumor. A daganat főként fiatal, illetve középkorú nőkben fordul elő, becsült incidenciája 

a fejlett országokban kb. 1/100 000. A rendkívül alacsony esetszám az 1970-es évektől 

kezdve emelkedést mutatott, amikor is az orális fogamzásgátló szerek elterjedtté váltak. 

Az összefüggést már akkor igazolták és mára elfogadottá vált, hogy a HCA egyik 

legfontosabb rizikófaktora az ösztrogéntartalmú kontraceptívumok szedése. Az is 

kiderült ugyanakkor, hogy a testépítők által használt androgén-anabolikus szteroidok 

szintén növelik a kialakulási valószínűséget. Az ok-okozati kapcsolatot az is 

alátámasztja, hogy ezen szerek elhagyásakor a daganat sokszor regressziót mutat. 

További kockázati tényező az I-es és III-as típusú glikogenózis, illetve az autoszómális 

domináns módon öröklődő MODY3. [17] 

 A leggyakrabban szoliter, olykor azonban multicentrikus kiindulású HCA 

általában jól elkülönül a környező májállománytól, vékony kötőszövetes tok is 

boríthatja. A klasszikus adenómában a normál vagy világos, és sokszor teljesen 

elzsírosodott citoplazmájú daganatsejtek kis mértékben kiszélesedett, enyhén 
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szabálytalan gerendákba rendeződnek. A daganat vérellátását vékony falú artériák 

biztosítják, epeutak, illetve portális triászok nem fordulnak elő. [18]  

 Fontos kérdés, vajon a hepatocitákból kifejlődő adenómának van-e 

malignizálódási hajlama, létezik-e egy, már több tumorféleségnél megfigyelt adenóma-

diszplázia-karcinóma szekvencia. A szakirodalomban előforduló közlések alapján nagy 

ritkaságnak számít a HCA-HCC progresszió, ugyanakkor a kevés számú eset épp elég 

ahhoz, hogy a jelenséget ne lehessen elhanyagolni. A daganatok molekuláris szintű 

elemzése talán segíthet a „veszélyes” adenómák kiszűrésében. 

 A HCA-k genetikai analízise által Zucman-Rossi és munkatársai négy alosztályt 

különítettek el. A fent említett diabétesztípus (MODY3) kiváltó okát is jelentő, a 

HNF1α fehérjét kódoló TCF1 génmutáció a tumorok 35-45%-ában fordult elő. A 

biallélikus HNF1α inaktiváció következtében kialakuló daganatokra a citológiai atípia 

hiánya, és a megzavart metabolizmus miatti jelentős zsírfelhalmozódás a jellemző. A 

HCC-k egy részében is detektálható β-katenin-mutáció az adenómák 15-19%-ában volt 

kimutatható. A hiba leggyakrabban az inaktiváló foszforilációs helyeket érintette. Ezek 

a tumorok nagyobb arányban jelentkeztek férfiakban, mint a többi HCA, gyakori volt a 

celluláris atípia és az acináris növekedési forma, illetve nagyobb volt a malignus 

transzformációra való hajlamuk is. A HNF1α-t és β-katenint érintő mutációk sohasem 

voltak egyidejűleg jelen. A harmadik csoportot a gyulladásos sejtek által infiltrált, 

teleangiektatikus ereket tartalmazó tumorok alkották (gyulladásos/teleangiektatikus 

HCA, kb. 35%), melyekben nem lehetett kimutatni a fenti mutációkat. A negyedik 

csoportba azok a tumorok tartoztak (kb. 5-10%), amelyekre az előbbiek (mutációk, 

jellegzetes fenotípus) egyike sem volt jellemző. [19] 

 A HCA-k diagnosztikájában ugyanazok a képalkotó modalitások állnak az orvos 

rendelkezésére, mint a HCC-k esetében, azonban a daganatok igen változatos 

megjelenése miatt még nehezebb megbecsülni a tumor biológiai viselkedését. Egyedül a 

core-biopszia során nyert szövetminta elemzése által lehet pontos diagnózishoz jutni, ez 

azonban több buktatót is rejtegethet. [20] 
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Intrahepatikus epeúti rák 

 

 Az epeutakból kialakuló rákokat elhelyezkedésük alapján intrahepatikus és 

extrahepatikus tumorokra oszthatjuk, az előbbi csoportba az összes ilyen daganat kb. 

egy tizede tartozik. Az intrahepatikus kolangiocelluláris karcinóma (CCC) jóval ritkább 

a HCC-nél, világszerte a primer májrákok 10-15%-át teszi ki. Ez a megoszlási arány 

azonban földrajzi régiónként eltérő, Thaiföldön például eléri a 90%-ot is. A magasabb 

incidenciájú kelet-ázsiai országokban általában a gyakori májmételyfertőzések állnak a 

betegség hátterében. A fejlett országokban az incidencia általában 1/100 000 alatti, 

ugyanakkor az elmúlt évtizedekben nagyon jelentős növekedés volt tapasztalható. Ez 

nem magyarázható teljes egészében a képalkotó módszerek javulásának köszönhető 

diagnosztikai sikerekkel, illetve a daganatosztályozó rendszerek módosításával.  A 

tumor általában az élet hatodik évtizede után alakul ki, enyhe férfi dominancia jellemzi. 

[21, 22] 

 Európában és Észak-Amerikában a CCC legfőbb rizikófaktora a primer 

szklerotizáló kolangitisz, a kumulatív kockázat kb. 1,5%/év a sárgaság kialakulása után. 

Az intrahepatikus epekövesség, az epeutak veleszületett cisztikus betegségei (pl. Caroli-

szindróma) szintén fokozott rizikót jelentenek, akárcsak a máj cirrotikus átépülése. 

Utóbbi miatt minden cirrózishoz vezető kórkép (HCV fertőzés, alkoholizmus) növeli a 

kialakulási kockázatot, az ilyen betegek körében az incidencia a tízszeresére is nőhet. A 

tóriumot tartalmazó Thorotrast radiológiai kontrasztanyag az előző század első felében 

szerepelt a kiváltó ágensek között, ma szerencsére már nem használják. [23] 

 A CCC-k osztályozására többféle rendszer is kialakult, legújabban a növekedési 

mintázat alapján csomóban növő (mass-forming), periduktális-infiltráló és intraduktális 

formákat különítenek el. A daganat általában szürkésfehér, tömött, kifejezetten 

dezmoplasztikus karakterű, kevesebb bevérzést tartalmaz, mint a HCC-k. A jól-

közepesen differenciált adenokarcinómában felismerhetők a tumorsejtek által képzett 

tubuláris mirigyszerű struktúrák. A papilláris, pecsétgyűrű-sejtes és mukoepidermoid 

karcinóma ritka variáns. A dezmoplázia mértéke egyes vizsgálatok szerint 

összefüggésben van a prognózissal, szkirrózus típus esetén nagyobb a proliferációs 

index, gyakrabban fordul elő ér- és hashártya-invázió, továbbá nyirokcsomó áttét. [24] 
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 A CCC-k diagnosztikáját megnehezíti, hogy a tumor általában csak későn 

produkál tünetet, amikor valamelyik nagyobb epeút elzáródása miatt sárgaság alakul ki. 

Az epeutakat vizsgáló képalkotó eljárások terén nagyfokú fejlődés tapasztalható, így a 

technikai háttér lassan adott lesz a kicsi elváltozások kimutatásához is. A CT- és MRI-

kolangiográfia segítségével kiválthatók lesznek az invazív PTC és ERCP vizsgálatok. 

A CCC-k szérummarkerekkel történő detektálása sajnos éppúgy nem megoldott, 

mint a HCC-ké. Leggyakrabban a CEA és CA19-9 vérszintjét vizsgálják, azonban ezen 

markereknek sem az érzékenysége, sem a fajlagossága nem elég magas. [23] 

 

I.2. Metasztatikus májdaganatok 

 

 A máj a daganatáttétek által leggyakrabban érintett szervek közé tartozik, ez is 

az oka annak, hogy a metasztatikus tumorok jóval gyakoribbak a primer májráknál. A v. 

portae ellátási rendszerének megfelelően az áttét eredete legtöbbször a vastag- és 

végbél, a hasnyálmirigy, illetve a gyomor, de a metasztázis bármelyik szervből – pl. 

emlő, tüdő, nyelőcső – származhat.  

 

I.2.1. Kolorektális daganatok májáttétei 

 

A vastag- és végbélrák (CRC) az egyik leggyakoribb rosszindulatú 

daganatféleség az egész világon, a WHO adatai szerint évenként kb. 1 000 000 új esetet 

regisztrálnak és csaknem 500 000 ember hal meg a betegség következtében. A CRC 

incidenciája jelentősen magasabb a fejlett országokban, mint a fejlődő régiókban, 

hazánkban a daganatos halálozási sorrendben a második helyen áll. [3] A tumor 

felfedezésekor az esetek 15-20%-ában mutatható ki szinkron májáttét, a betegek újabb 

30%-ában a későbbiekben fejlődik ki metakron metasztázis. A CRC-vel összefüggő 

mortalitás egyik legfontosabb tényezője a májba történő áttétképzés, ami az 

elhalálozottak 80%-ában detektálható. [25] 

Az áttétképzés során a primer tumorból kiszabaduló és a keringésbe jutó 

daganatsejtek a portális ágakon keresztül egészen a máj szinuszoidális rendszerébe is 

bekerülhetnek, ahol azonban a szinusznál nagyobb átmérőjük miatt jó eséllyel 

elakadnak. Itt az NK sejtek, Kupffer-sejtek és endotélsejtek által képviselt védekező 
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rendszernek köszönhetően több mint 90%-uk elpusztul, a túlélők azonban az endotél 

sérülésein keresztül kijuthatnak a keringésből. A későbbiekben az aktivált Ito-sejtek 

által termelt mátrixproteinek elősegíthetik a tumorsejtek migrációját, illetve a képződő 

kötőszövetbe ágyazódva az immunsejtek elimináló hatása is kevésbé érvényesül. [26]   

Az áttét lehet szoliter vagy multiplex, a metasztatikus gócok általában élesen 

elkülönülnek a környező májparenchimától, de tokképződés nem jellemző. A gyorsan 

növekvő tumormassza közepén gyakori a nagy kiterjedésű nekrózis, ami olykor a 

felszínre tör. Mikroszkóppal vizsgálva az áttétek többségében felismerhető a jól vagy 

közepes mértékben differenciált tumorsejtek által létrehozott mirigyes szerkezet, ritka a 

szolid növekedési mintázatot mutató, mirigyképző tendencia nélküli forma. A primer 

tumornak megfelelően fokozott nyáktermelés esetén előfordulhat mucinózus, illetve 

pecsétgyűrű-sejtes variáns is. 

 

I.2.2. Duktális hasnyálmirigyrákok májáttétei 

 

 A hasnyálmirigy kivezetőcső-rendszeréből kifejlődő adenokarcinóma (PDC) 

nem tartozik a leggyakoribb tumorok közé, ugyanakkor a daganatos halálozási listán 

igen rossz prognózisa miatt előkelő helyet foglal el, hazánkban a 6-7. helyen áll. [3] A 

PDC áttétképzése során leggyakrabban a májat veszi célba, a metasztázisok már 1-2 

cm-es tumorméret esetében is nagy valószínűséggel jelentkeznek. [27]   

 A PDC áttétek makroszkópos megjelenésükben nem különböznek számottevően 

a többi adenokarcinóma metasztázisától, a dezmoplasztikus karakter miatt olykor 

kifejezetten tömöttek. A CRC áttétekhez képest a tumor differenciáltsági foka 

gyakrabban alacsony, a daganatsejtekre sokszor a mirigyképzés nélküli növekedési 

forma a jellemző.   

 

I.3. Differenciáldiagnosztikai problémák és markerek 

 

 A májtumorok differenciáldiagnosztikája a tapasztalt patológus számára is sok 

kihívást rejteget. A képalkotó eljárások által felfedezett elváltozás természetéről a 

klinikusok legtöbbször csak becsléssel szolgálhatnak, amit általában szövettani 

mintavételen alapuló patológiai vizsgálattal kell alátámasztani. A bioptátum, illetve 
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műtéti rezekátum rutin hisztopatológiai feldolgozása azonban nem mindig elég a helyes 

diagnózis megállapításához, így sokszor kiegészítő immunhisztokémiai reakciók 

elvégzésére van szükség. 

Az egyik ilyen problematikus kérdéskör az atípusos, diszpláziát tartalmazó 

HCA-k elkülönítése a jól differenciált HCC-ktől. Ugyancsak fejtörést okozhat a 

cirrotikus szövetben előforduló HGDN biológiai viselkedésének meghatározása, hiszen 

a diszplázia és rák közötti határ nem éles. A máj hepatocita eredetű léziói malignus, 

illetve benignus voltának igazolására sokáig nem létezett megfelelő marker, mígnem az 

utóbbi évtized elején a figyelem a glypican-3 felé irányult. A glypican-3 sejtfelszíni 

heparánszulfát-proteoglikán (HSPG), mely a HCC-k jelentős részében fokozott 

expressziót mutat, főként a kevésbé differenciált daganatokban. Ritkán lehet 

ugyanakkor kimutatni a máj benignus elváltozásaiban, ami differenciáldiagnosztikai 

alkalmazást tesz lehetővé. Immunhisztokémiai vizsgálatokban nem túl magas, 72-75%-

os érzékenységgel detektálta a HCC-t [28-30], míg specificitása HCC-HCA 

vonatkozásban 100%-nak adódott a különböző tanulmányokban. [29, 30] 

Szérummarkerként alacsony szenzitivitása (40-53%) miatt kevésbé vált be. [28, 31] 

Szintén ígéretes immunhisztokémiai markerek a HSP70 és a glutamin-szintetáz, 

amelyek a glypican-3 detektálását kiegészítve jelentősen javítják a diagnosztikus teszt 

mutatóit. [32, 33] 

A primer vagy metasztatikus adenokarcinómák megkülönböztetése a HCC-től 

ritkán okoz nehézséget, ha a mirigyes szerkezet egyértelműen felismerhető. A rosszul 

differenciált, szolid növekedésű daganatok azonban hisztológiai megjelenésükben 

jelentős mértékben hasonlíthatnak a májsejtekből kialakuló rákhoz. A hepatociter eredet 

igazolásának legelterjedtebb markere a hepatocita-specifikus antigén (HSA, Hep-Par1), 

melynek érzékenysége és specifikussága 80%-fölötti. Mindemellett tüdő és gyomor 

adenokarcinómák májáttétei sokszor erős pozitív reakciót mutatnak, így – figyelembe 

véve ezen metasztázisok gyakoriságát – a HSA pozitív prediktív értéke nem elég magas. 

A glypican-3 immunhisztokémia szintén alkalmas lehet a kérdés megválaszolására, 

előnye, hogy az elkülönítő diagnosztika szempontjából problematikusabb rosszul 

differenciált HCC-kben is erős festődést ad. A MOC31 egy sejtfelszíni glikoprotein 

(EGP2) ellen előállított ellenanyag, mely az érem másik oldalát képviseli. A 

legkülönfélébb adenokarcinómákban (pl. CCC, CRCm, PDCm) lehet erős 
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immunreakciót tapasztalni, míg a májsejt eredetű tumorok ritkán pozitívak. HSA-

MOC31 kombinációval így az esetek nagy részében meg lehet határozni a májrák 

hepatocelluláris, avagy mirigyhám eredetét. [34, 35] 

A májtumoroknál talán az egyik legnehezebb diagnosztikus feladatot a szervben 

kialakuló adenokarcinóma primer vagy áttéti jellegének tisztázása jelenti. Különösen 

érvényes ez a PDC metasztázisok és a CCC vonatkozásában, a fejlődéstanilag közös 

eredetű kivezetőcső-rendszerből kialakuló tumorok szövettani képe ugyanis a 

megtévesztésig hasonló lehet, mialatt immunfenotípusuk is nagyfokú egyezést mutathat. 

A különféle citokeratinok régóta állnak a patológia szolgálatában, a különböző szervek 

és a belőlük kifejlődő daganatok eltérő expressziós mintázata alapján segítik a kórismét. 

A CCC-kre és a PDC áttétekre azonban egyaránt CK7 és CK19 pozitivitás a jellemző –

szemben például a HCC-kben tapasztalható CK8 és CK18, illetve a CRC 

metasztázisokban gyakran látható CK20 pozitivitással –, így ezekkel a markerek nem 

határozható meg a tumor máj, illetve hasnyálmirigy eredete. [35] Sajnos ez az egyezés a 

legtöbb eddig vizsgált markernél tapasztalható, így ha a klinikai adatok nem teszik 

egyértelművé a diagnózist, a patológus csak a hematoxilin-eozinnal festett metszetekre 

támaszkodhat. 

 

I.4. Heparánszulfát-proteoglikánok 

 

I.4.1. A proteoglikánokról általában 

 

A proteoglikánok döntően az extracelluláris mátrix bonyolult szerkezetű 

makromolekulái, amelyek pusztán strukturális funkcióikon túl számos élettani és 

patológiás folyamatban is részt vesznek. Az elnevezés hűen tükrözi a proteoglikánok 

kémiai összetételét: egy vázfehérjéhez ismétlődő diszacharid egységekből felépülő 

savanyú cukorláncok, ún. glükózaminoglikánok (GAG) kapcsolódnak. Definíció szerint 

elég egyetlen ilyen GAG oldallánc, hogy egy glikoproteint a proteoglikánok közé 

sorolhassunk (pl. dekorin). 

A proteoglikánok osztályozása többféle szempont alapján történhet. A GAG 

oldalláncokat figyelembe véve megkülönböztetünk heparánszulfát (HSPG), 

dermatánszulfát, kondroitinszulfát és keratánszulfát proteoglikánokat, melyek az 
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ismétlődő diszacharid egységek összetételében térnek el egymástól. Ez a HSPG-k 

esetében glükuronsav vagy iduronsav és N-acetilált vagy N-szulfatált glükózamin 

párosítását jelenti. Egy másik rendszerező elv szerint, a vázfehérje struktúrája, a 

molekula lokalizációja alapján újabban a proteoglikánok három fő csoportját különítik 

el, nevezetesen a moduláris szerkezetű, a membránhoz kötött és a kis leucingazdag 

proteoglikánok csoportját.  A legfontosabb HSPG-k közül a perlekán, az agrin és a 

kollagén XVIII az első, a szindekánok és a glipikánok pedig a második osztályba 

sorolhatók. [36] 

A proteoglikánok vázfehérjéje a durvafelszínű endoplazmás retikulumban 

szintetizálódik, amire a Golgi-készülékben kerülnek rá a cukorláncok. A heparánszulfát 

(HS) oldalláncoknál – hasonlóan a kondroitin- és dermatánszulfáthoz – a glikanálás 

kezdő lépése egy négy monoszacharidból álló (xilóz-galaktóz-galaktóz-glükuronsav) 

kötő régió hozzáillesztése a szerin aminosavak OH-csoportjához, amit a GAG-

polimerázok (EXT1, EXT2) által katalizált lánchosszabbítás követ. Ennek során 

glükuronsav és N-acetil-glükózamin épül be váltakozva. A cukoregységek jelentős 

szerkezeti módosulását eredményezik a különféle szulfotranszferázok által véghezvitt 

szulfatálási lépések. Ezek közül kizárólag a heparánszulfátoknál fordul elő az 

aminocukor deacetilálása és szulfatálása, amelyet a több izoformával is rendelkező 

bifunkcionális NDST (N-deacetiláz/N-szulfotranszferáz) hajt végre. Szulfátcsoport 

kerülhet ezen kívül az aminocukor 3- és 6-OH, továbbá a glükuron-, de főként az 

epimerizációja által keletkező iduronsav 2-OH csoportjaira. [37] 

A HSPG-k által betöltött funkciók egy része a vázfehérjéhez, másik része a HS 

oldalláncokhoz köthető. A vázfehérje a sejtmembránok, az alapi hártyák és az 

extracelluláris mátrix egyéb fehérjéihez képes kötődni, miáltal kapcsolatot teremt a 

sejtek és az őket körbevevő alapállomány között. A GAG láncok az uronsavak jelenléte 

és a szulfatáltság miatt igen nagy mennyiségű negatív töltéssel bírnak, ami pozitív 

töltésű ligandok megkötését teszi lehetővé. Ezek közé számos növekedési faktor, 

kemokin és citokin tartozik, melyeknek a HS oldallánc olykor a koreceptorául szolgál és 

elengedhetetlen a jelátviteli út beindításához. Így válhatnak a HSPG-k az olyan 

folyamatok, mint embrionális fejlődés, érképződés, sejtszaporodás, sejtadhézió és 

migráció kulcsfontosságú szereplőivé. 
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I.4.2. Az ép és kóros máj heparánszulfát-proteoglikánjai 

 

Az egészséges májszövetben meglehetősen kevés proteoglikán található, aminek 

a nagy része HSPG. Nem meglepő ez akkor, ha a kötőszövetes állomány kis 

kiterjedésére, illetve a bazális membránok relatíve csekély mennyiségére gondolunk. Ép 

májban a transzmembrán elhelyezkedésű syndecan-1 expressziója a legmagasabb, a 

májsejtek bazolaterális felszínén és az epúti sejteken jelenik meg. A moduláris HSPG-k 

közül a perlekán és a kollagén XVIII a portális triászok ereinek és epeútjainak bazális 

membránjában mutatható ki. [38, 39] 

Májkárosodás hatására a HSPG-k mennyisége és összetétele jelentős mértékben 

módosul. Minden olyan károsító ágens, amely a kötőszövet felszaporodását, a máj 

göbös átépülését eredményezi, fokozza a HSPG-k termelését. Mind a syndecan-1, mind 

a perlekán expressziója növekedést mutat, utóbbinak hátterében a kötőszövetes 

sövények ér- és epeút-proliferációja, illetve a szinuszoidok kapillarizációja áll. [40, 41] 

Szintén jellemző a Disse-tér aktiválódott Kupffer- és Ito-sejtjeinek intenzív syndecan-3 

termelése. [41] 

Tovább módosul a HSPG-k expressziós mintázata malignus transzformáció 

hatására. A cirrotikus szövet hepatocitáira jellemző igen erős syndecan-1 

membránpozitivitás a jól differenciált rákos sejteken is észlelhető, azonban a 

dedifferenciálódás során mennyiségbeli csökkenés (ez főként a nem cirrózis talaján 

kifejlődő HCC-kre érvényes) és lokalizációs változás – citoplazmatikus, olykor magi 

megjelenés – figyelhető meg. Fokozódik a syndecan-4 [42] és glypican-3 expressziója 

[43], melyek a tumorsejtek citoplazmájában vagy plazmamembránjában (illetve utóbbi 

annak külső felszínén) halmozódnak föl. A daganat igen sűrű érhálózata perlekánban és 

syndecan-3-ban gazdag, előbbi a vaszkuláris bazális membránban akkumulálódik, 

utóbbi az endotélsejteken jelenik meg. Ezen HSPG-ket a tumor strómális 

mesenchymasejtjei is nagy mennyiségben állítják elő. Az epeúti sejtekből kialakuló 

daganatokban élénk syndecan-1, -4 és perlekán termelés érhető tetten. [42] 

Szándékosan került mellőzésre ebből a fejezetből az agrin, mivel a vele 

kapcsolatos ide vonatkozó ismereteket a későbbi fejezetek részletesen tárgyalják. 
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I. 5. Agrin: egy sokoldalú heparánszulfát-proteoglikán 

 

 Az agrin számos szövetféleségben megtalálható, több izoformával rendelkező 

heparánszulfát-proteoglikán. Elsőként egy zsibbasztó rájafaj (Torpedo californica) 

kolinerg szinapszisokat koncentráltan tartalmazó elektromos szervének bazális 

membrán extraktumából izolálták. Ezek a kísérletek aztán elvezettek ahhoz a 

felfedezéshez, miszerint a neuromuszkuláris junkcióban (NMJ) az agrin felelős a 

szinapszis organizációjáért, az acetilkolin-receptorok aggregációjáért. [44] Neve is ezen 

funkciójára utal, a görög „agrein” (összegyűjt) szóból eredeztethető. 

 

I. 5. 1. Az agrin szerkezete, intermolekuláris kapcsolatai 

 

 Az agrin fehérjemagja egy kb. 2000 aminósav hosszúságú, 225 kDa tömegű 

peptidlánc, a molekulasúly azonban a nagyfokú O- és N-glikoziláció miatt a 

poszttranszlációs módosításokat követően a 600 kDa-t is elérheti. A glikoziláció főként 

a molekula N-terminálisát érinti, az O-glikozilációs helyek egy része a heparánszulfát 

oldalláncok kapcsolódási helyéül szolgál. [45] 

 Az agrin mRNS-éből alternatív splicing mechanizmussal többféle termék 

keletkezhet, így a különféle sejtek által expresszált fehérje nem teljesen azonos. Az N-

terminálist érintő alternatív splicing következménye egy hosszabb és egy rövidebb 

izoforma, előbbi az extracelluláris mátrixba kerül, utóbbi a sejtmembránba 

horgonyozódik le. [46] A C-terminálison olyan molekularészek helyezkednek el, 

amelyek az agrin különböző ligandjai (pl. α-disztroglikán) iránti affinitását 

szabályozzák, illetve itt található az acetilkolin-receptor aggregációért felelős egység is. 

[45] 

 Az agrin bonyolult és komplex szerkezetének köszönhetően sokféle 

intermolekuláris kapcsolat kialakításában vehet részt. Az extracelluláris mátrixba 

szecernálódó izoforma lamininkötő helyeket tartalmaz az N-terminálison [46], míg a C-

terminálishoz különféle integrinek – az epeúti hámnál pl. αv-integrin – képesek 

kapcsolódni [45], miáltal összeköttetés jön létre a hámsejt és a bazális membrán között. 
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Hasonló aspektusból kiemelt fontosságú az α-disztroglikán kötése az ideg-izom 

szinapszisokban [47] és a vese glomerulusaiban [48]. A vázfehérje által irányított 

interakciókon kívül nagy jelentősége van a heparánszulfát oldalláncokon elhelyezkedő 

kötőhelyeknek is, melyek számos növekedési faktor (pl. bFGF, VEGF) számára 

biztosítanak receptort. A növekedési faktor-HS kapcsolat révén, ami hol aktiváló, hol 

gátló hatású, az agrin – hasonlóan a többi HSPG-hez – jelentős mértékben képes 

beavatkozni az ezen növekedési faktorok által közvetített jelátviteli útvonalak 

szabályozásába. 

 

 

 

I/1. ábra: Az agrin szerkezete és partnerei. Az agrin exportszignál-szekvenciával (SS) rendelkező 

variánsa az NMJ bazális membránjába épül be, ahol N-terminális végével (NtA) a lamininekhez kötődik. 

A II. típusú transzmembrán doménnal (TM) bíró, membránkötött variáns pl. az agyban fordul elő. A 

molekula N-terminális felének szerin/treonin-gazdag régiói (S/T) nagymértékben glikoziláltak, a GAG 

láncok is ehhez a szakaszhoz kapcsolódnak. A HS-oldalláncok növekedési faktorokat köthetnek. Az α-

disztroglikán és az integrinek receptora a C-terminálison található, csakúgy, mint az acetilkolin-receptor 

aggregációért felelős domén és egyes alternatív splicing helyek (A/y, B/z). EG: epidermális növekedési 

faktor (EGF)-szerű domén; FS: follistatin-szerű domén; LE: laminin EGF-szerű domén; LG: laminin 

globuláris domén; NCAM: idegsejt adhéziós molekula; SEA: spermafehérje, enterokináz és agrin domén. 

Bezakova és mtsai. cikkéből [44] az ábra lényegi módosítások nélkül átvéve. 

 

I.5.2. Az agrin funkciói 

 

 Az agrinhiányos egerek légzőmozgások kiesése miatti életképtelensége ékes 

bizonyítéka az NMJ kialakításában betöltött nélkülözhetetlen szerepnek. [49] Az agrin 

előállítása itt a neuronokban történik, majd a szinaptikus résbe kibocsátva egyrészt az 

izomrostok bazális membránjában található lamininhez, másrészt a szarkolemma α-
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disztroglikánjaihoz kötődik. Utóbbi a disztrofin glikoprotein komplex tagjaként vesz 

részt a sejtváz és az extracelluláris mátrix közötti kapcsolat kialakításában. Az 

acetilkolin-receptorok aggregációját kiváltó folyamat kulcsfontosságú lépése a 

szarkolemma tirozin-kinázainak (pl. MuSK) agrin általi aktiválása, ami azonban 

közvetett módon valósul meg. [45]  

 Később az is bebizonyosodott, hogy az agrin szinapszis-organizáló szerepe nem 

csak az NMJ-re korlátozódik, hanem az interneurális összeköttetésekben is érvényre jut. 

Az idegsejtek és gliasejtek által egyaránt termelt agrin ugyanakkor itt nem 

nélkülözhetetlen, inkább a szinapszisok stabilizálásáért felelős. Az axonok növekedése, 

a dendritfák kialakulása szintén az agrin által szabályozott folyamatok közé tartoznak, 

magas expresszió detektálható továbbá az idegszövet vaszkuláris hálózatában is. Az 

agrin partnerei az agyi erekben is a laminin és az α-disztroglikán, melyekkel együtt a 

szelektív transzportot lehetővé tevő vér-agy gát fontos résztvevőjének számít. Bár az 

utóbbi funkció a lamininkötő helyet tartalmazó, hosszabb variánshoz köthető, az 

idegszövetben előállított agrin nagy része a transzmembrán régiót hordozó változat. [50] 

 Hogy folytassuk a sort, az idegrendszerből vett minta alapján immunológiai 

szinapszisnak elkeresztelt, az immunsejtek között zajló kommunikációban is fontos 

szerepet lát el az agrin. Ez a specifikus ligand-receptor kölcsönhatáson alapuló 

kapcsolat csak akkor váltja ki valamelyik résztvevő megfelelő mértékű aktivációját, ha 

ko-aktivátor stimulusok is kísérik az antigén kötődését. A ligand-receptor kapcsolódás a 

környező sejtmembrán átrendeződéséhez vezet, amelynek során tirozin-kinázokban 

gazdag domének tömörülnek össze, növelve így az aktivációs mechanizmusok 

hatékonyságát. A T-limfociták által termelt, autokrin módon ható agrin egy 

membránhoz kötött izoformája az egyik irányítója ezen ko-stimulációs folyamatoknak. 

[51] 

 Nem teljesen világos, hogy az agrin eddig tárgyalt szerepköreiben milyen 

funkcióval bírnak a HS oldalláncok, amelyekre azonban fontos feladat hárul a vese 

glomerulusainak bazális membránjában (GBM). Groffen és munkatársai igazolták [52], 

hogy a GBM fő HSPG-je az agrin, amelynek nagymértékben negatív töltésű HS-

oldalláncai a töltésfüggő szűrő kialakításában vehetnek részt. A vázfehérje ezalatt az α-

disztroglikán közreműködésével megteremti a kapcsolatot a podociták és a GBM 

között. Az α- és β-disztroglikánból álló komplex az utrofin közvetítésével a podociták 
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aktin filamentumainak működését, ezáltal a lábnyúlványok mozgását befolyásolhatja. 

[48] Szintén nagy mennyiségben van jelen az agrin a tüdőalveolusok bazális 

membránjában, ahol egyes feltételezések szerint anti-proteáz aktivitásával járul hozzá a 

léghólyagok épségének megőrzéséhez. [53] 

 

I.5.3. Az agrin expressziója ép és kóros májban 

 

 Míg egyre több szervben, szervrendszerben kezdett körvonalazódni az agrin 

szerepe, az egészséges és kóros májban való előfordulásának ténye sokáig rejtve 

maradt. Tátrai és munkatársai nevéhez fűződik az úttörő munka, melynek során patkány 

és emberi mintákat feldolgozva az ép és cirrotikus májszövet, illetve a HCC agrin-

expresszióját jellemezték. [54] Az immunhisztokémiai és immunfluoreszcens 

vizsgálatok tanúsága alapján ép májszövetben az agrin termelődése a portális traktusok 

epeútjaira és ereire, továbbá az ezeknél nagyobb epeutakra, illetve erekre korlátozódik, 

a biliáris és a vaszkuláris bazális membránoknak megfelelően. A hepatocitákban, a máj 

szinuszoidjaiban és a centrális vénákban ugyanakkor nem mutatható ki, így a 

parenchima nagy része agrin-negatív. A máj göbös átrendeződése jelentős mértékben 

növeli az agrin-expresszióját, aminek hátterében a kötőszövetes sövények proliferáló 

epeútjai és erei állnak. A szinuszoidok kapillarizációja nem vonja maga után az agrin 

fokozott előállítását ezekben az erekben, amely jelenség például megfigyelhető egy 

másik HSPG, a perlekán esetében. Más a helyzet HCC-ben, ahol a mikrovaszkuláris 

hálózat erős agrin-pozitivitása élénk expresszióról árulkodik. Ennek köszönhetően az 

agrin immunhisztokémia élesen elkülöníti a nem-daganatos szövetet a malignizálódott 

területektől. 

 Batmunkh és munkatársai intra- és extrahepatikus epeúti rákokban detektálták az 

agrin termelődését. A jól és közepesen differenciált daganatokban erős, a tumoros 

mirigyek körüli bazális membránra lokalizálódó pozitivitást észleltek az 

immunhisztokémiai vizsgálatok során, ami a grade III rákokban jóval gyengébbnek 

bizonyult, olykor hiányzott. [55] 

 Az ép és kóros májban előforduló agrin eredete eddig még nem tisztázódott 

minden kétséget kizáróan, azonban a közvetett, szövetmintákon és sejtkultúrákon 

végzett génexpressziós és immnufluoreszcens vizsgálatokra támaszkodó bizonyítékok 
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alapján az epeúti hámsejtek, illetve a belőlük kifejlődő daganatsejtek, a HCC 

mikroereinek pericitái és az izmos fallal is bíró erek simaizomsejtjei tűnnek a 

legvalószínűbb forrásnak. Szóba jöhetnek még többek között az ereket bélelő 

endotélsejtek is, azonban endoteliális sejtkultúrán (HMVEC-d) végzett 

immunfluoreszcens vizsgálatok ezt nem támasztották alá. Szintén elképzelhető, hogy a 

HCC érhálózatában akkumulálódó agrint maguk a tumorsejtek állítják elő, amit azonban 

a miofibroblaszt-tumorsejt (HepG2, Hep3B) kokultúrán végzett kettős-

immunfluoreszcens jelölés cáfolni látszott. [54] 

 

I.6. Heparánszulfát-degradáló enzimek 

 

 A HSPG-k különféle funkcióit vizsgálva elengedhetetlen, hogy módosító 

enzimeiket is figyelembe vegyük. Ezek a HS oldalláncok szerkezetét átalakítva 

nagymértékben befolyásolhatják a ligandkötő képességet, ezáltal például az érintett 

növekedési faktorok által beindított jelátviteli utak aktivációs állapotát.  

 

I.6.1. Szulfatázok 

 

A sejtfelszínen elhelyezkedő és az extracelluláris mátrixba kikerülő 

proteoglikánok HS oldalláncai szulfatáz enzimek célpontjaivá válhatnak. A szulfatáz 

enzimcsalád eddig 17 tagját sikerült emberben felfedezni, amelyek közül a neutrális pH-

n működő, extracelluláris lokalizációjú (az enzimeket az endoplazmás retikulumban is 

felfedezték, azonban még nem tisztázódott, hogy aktivitásuk itt is megtartott-e, vagy 

inkább csak inaktív depozitról van szó) szulfatáz-1 (SULF1) és szulfatáz-2 (SULF2) az, 

amelyik nagymértékben képes befolyásolni a HS-láncok szulfatáltsági fokát. [56] 

Mindkettőjük UA-GlcNS(6S), illetve UA(2S)-GlcNS(6S) diszacharidegységek 

aminócukorjáról távolítja el a 6-O-szulfát csoportot, miáltal az adott HS 

ligandumspecificitása jelentősen módosulhat. [57] 

 A többi szulfatáztól eltérően a SULF1 és SULF2 tartalmaz egy kb. 320 

aminósav hosszúságú hidrofil domént, amely pozitív töltésének köszönhetően nagy 

affinitású HS receptorként funkcionál. Ez a molekularész felelős továbbá az enzimek 

plazmamembránhoz történő lehorgonyzásáért és a 6-O-endoszulfatáz aktivitásért. [58, 
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59] Állatkísérletes eredmények arra utalnak, hogy a két enzim kooperatív módon 

funkcionál, miszerint a SULF2 önmagában nem befolyásolja lényegesen a 6-O 

szulfatáltsági szintet, azonban jelentősen fokozza a SULF-1 ilyen irányú aktivitását. 

[60] 

 Akárcsak a HSPG-k, a SULF enzimek is Janus-arcú molekulaként viselkednek a 

jelátviteli utak szabályozásában. Ha a HS oldalláncok növekedési faktorok – pl. bFGF, 

VEGF – koreceptoraiként funkcionálnak, a szulfatázok által a 6-O-deszulfatáláson 

keresztül előidézett ligand iránti affinitáscsökkenés gátolhatja az adott 

szignáltranszdukciós pályát. Amikor azonban a HS-ek, csapdába ejtvén a növekedési 

faktorokat, akadályozzák azok receptorhoz való kötődését, a szulfatázok aktiváló 

hatásúak ezen növekedési faktorok felszabadítása által. 

 A szulfatázok kettős szerepük miatt egyaránt viselkedhetnek tumorszuppresszor, 

illetve onkogén hatású molekulaként. Duktális hasnyálmirigyrákokban például 

emelkedett mértékű SULF1 és SULF2 termelés detektálható, ami a Wnt-útvonal 

fokozott működését eredményezi. [61] Hasonló jelenség figyelhető meg a SULF2 

kapcsán tüdő adenokarcinómákban is. [62] Ezen tendenciákkal ellentétben ugyanakkor 

petefészekrákok jelentős részében csökkent SULF1 expresszió észlelhető, ami sejtes 

kísérletek alapján az EGF és FGF jelátviteli pályájának aktivizálódásával jár. [63] Az 

irodalomban eddig fellelhető beszámolók alapján primer májrákokban ellentétes módon 

szabályozódik a két szulfatáz expressziója. A SULF1 a HCC-k 30%-ában és a HCC 

eredetű sejtvonalak nagy részében csökkent termelődést mutat, míg a SULF2-re inkább 

a fokozott expresszió a jellemző. [64, 65] 

 

1.6.2. Heparanáz 

 

A szulfatázok mellett a heparanáz is fontos szerepet játszik a HSPG-k 

szerkezetének módosításában, amely drasztikusabb módon, a heparánszulfát 

oldalláncok hasításával járul hozzá az extracelluláris mátrix átépítéséhez. A 

mátrixfehérjéket bontó számtalan enzim közül mai tudásunk szerint a heparanáz 1 az 

egyetlen (a továbbiakban heparanáz), amely a HS-ek degradációjában részt vesz, a vele 

35%-ban homológ heparanáz 2-nek nincs ilyen aktivitása. [66] 
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Az endoglikozidázként működő heparanáz inaktív formában termelődik, az N-

terminálist érintő hasítás során alakul ki az aktív molekula, amely egy 50 és egy 8 kDa 

tömegű alegység heterodimerje. [67] Egyes feltételezések szerint ez a folyamat a 

plazmamembrán felszínén zajlik [68], azonban újabb kutatások alapján inkább a sejten 

belüli lizoszómák játszanak benne szerepet. A lizoszómákban és késői endoszómákban 

akkumulálódó enzim végül bejuthat a sejtmagba, kikerülhet a sejthártya külső 

felszínére, illetve szecernálódhat az extracelluláris mátrixba.  

A heparanáz a cukorláncban az uronsavak (iduronsav vagy glükuronsav) β-

glikozid kötését hasítja, miáltal 3-5 kDa nagyságú töredékek keletkeznek. [69] Az 

enzim szubsztrátfelismerése és működése szempontjából nélkülözhetetlennek tűnik a 

hasítási hely közelében lévő uronsav szulfatáltsága a 2-O pozícióban, míg a többi 

szulfatálási hely állapota nem befolyásolja lényegesen az aktivitást. [70] 

Fiziológiás körülmények között a heparanáz termelődése csak néhány sejttípusra 

– méhlepény sejtjei, keratinociták, vérlemezkék, aktivált immunsejtek – korlátozódik, 

egyéb kötő- és hámszöveti sejtekben nem detektálható expressziója, aminek hátterében 

az enzim génjének promoterét érintő hipermetiláció állhat. Ezzel szemben a legtöbb 

eddig vizsgált tumorféleségben fokozott heparanáz expressziót tapasztaltak, mi több, az 

expresszió szintje prognosztikai faktornak bizonyult, miszerint negatív korrelációt 

mutatott a túléléssel. [71] 

A karcinogenezis folyamatai közül a heparanáz érújdonképződésben és 

áttétképzésben betöltött szerepe látszik igazolódni, ami magyarázhatja a magas 

expressziós szint és a rossz prognózis közötti viszonyt. Az extracelluláris mátrixban, 

továbbá az erek és tumoros mirigyek bazális membránjában található HS-ek 

lebontásával a heparanáz direkt módon is megkönnyíti a proliferáló tumor- és 

endotélsejtek invázióját, ugyanakkor az így felszabaduló növekedési faktorok – pl. az 

angiogén VEGF és bFGF – is elősegítik a daganat növekedését. A HS-degradáló 

aktivitásán túl a heparanáz nem-enzimatikus funkciói által is képes jelátviteli utakat 

közvetlenül beindítani, ezáltal például a VEGF expresszióját fokozni.  

A HS oldalláncok lebontása mindamellett – a szulfatázoknál tárgyalt elv szerint 

– elejét is veheti a sejtproliferációt serkentő jelátviteli pályák aktiválódásának, 

amennyiben a proteoglikánok GAG-jai koreceptorként funkcionálnak. Nagyban 

befolyásolhatja az enzim tumorszuppresszor illetve onkogén mivoltát lokalizációja is. 
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Egyes tumoros sejtvonalaknál megfigyelték, hogy a sejtmagban előforduló heparanáz a 

daganatsejtek kidifferenciálódását idézte elő, továbbá néhány vizsgált tumortípus 

esetében a heparanáz immunhisztokémia által detektált nukleáris lokalizáció kedvezőbb 

prognózissal társult a citoplazmás festődéshez képest. 

A heparanáz hepatokarcinogenezisben betöltött szerepe még nem 

körvonalazódott, az enzim expresszióját HCC-kben elemző vizsgálatok ellentmondó 

eredményekre jutottak. A közlemények többsége szerint a HCC-k 45-50%-ában 

tapasztalható fokozott expresszió a peritumorális szövetekhez képest, azonban egyes 

szerzők épp arról számolnak be, hogy a daganat körüli májsejtek nagyobb mértékben 

termelték az enzimet, mint maga a rák. Több tanulmány meggyőző eredményei 

támasztják alá, hogy a magas heparanáz expresszió fokozott érképződést előidézve, 

illetve a tumoros inváziót és áttétképződést elősegítve negatív prognosztikai tényezőnek 

számít, noha az is előfordult, hogy a tumorban mérhető magas mRNS szintek jobb 

ötéves túléléssel korreláltak. Utóbbi esetben az apoptotikus sejtalakok gyakoribb 

előfordulását figyelték meg a magas heparanáz-expressziójú HCC-kben. [72] 

A fenti ellentmondások nem meglepőek, ha figyelembe vesszük a HSPG-k és a 

heparanáz által érintett szabályozási mechanizmusok összetettségét és bonyolultságát. 

Feloldásukat az segítheti elő, ha az enzim expressziójának elemzése a lokalizáció és az 

érintett HSPG-k által betöltött szerepek tükrében történik. 
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II. Célkitűzések 

 

 Az agrin ép és kóros májban való előfordulására vonatkozó előismeretek 

birtokában vizsgálatainkkal a következő kérdéskörök kifejtését céloztuk meg: 

 

1. Az agrin immunhisztokémia differenciáldiagnosztikai alkalmazhatósága májsejt 

eredetű elváltozásoknál, minőségi és mennyiségi értékelési rendszerek alapján. 

 

2. A máj leggyakoribb áttéti eredetű adenokarcinómái agrin-expressziójának vizsgálata 

mRNS és fehérje szinten. 

 

3. Az agrin immunhisztokémia által nyújtott segítség a primer májrákok és 

metasztatikus adenokarcinómák elkülönítő kórisméjében. 

 

 A primer májrákokban felhalmozódó agrin sejtes eredetére vonatkozó adatok 

alapján kolangiocelluláris rák eredetű sejtvonal (amelynél a tumorsejtek magas agrin-

expressziója igazolható) bizonyult megfelelő alanynak in vitro kísérleteinkhez, 

melyekben – nyomába eredve az agrin epeúti karcinogenezisben betöltött szerepének – 

a következőket vizsgáltuk:   

 

4. Az agrin-expresszió siRNS-sel való csendesítésének hatása az MzCha2 epeúti rák 

eredetű sejtvonal proliferációs és migrációs aktivitására.  

 

 Munkánk másik irányvonala a heparánszulfát-proteoglikánok, így az agrin által 

is szabályozott biológiai folyamatokat lényegesen módosítani képes heparánszulfát-

degradáló enzimek jelentőségének feltárása volt primer májrákokban, amely témában az 

alábbiakat szándékoztuk kideríteni: 

 

5. A szulfatáz-1, szulfatáz-2 és heparanáz enzimek mRNS-, illetve fehérjeszintű 

expressziója HCC-kben és intrahepatikus CCC-kben. 
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III. Anyagok és módszerek 

 

III.1. A vizsgálatokban felhasznált anyagok 

 

III.1.1. Humán minták 

 

 Vizsgálatainkba a Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató 

Intézetében, továbbá a II. sz. Patológiai Intézetében feldolgozott műtéti preparátumokat 

vontunk be, melyek az I. sz. Sebészeti Klinikáról, illetve a Transzplantációs és Sebészeti 

Klinikáról származtak. Ezen kívül a Heidelbergi Egyetem egyetemi kórházának 

Patológiai Intézetéből is kaptunk mintákat prof. Peter Schirmacher jóvoltából. A 

vizsgálatok kivitelezése a megfelelő etikai engedélyek birtokában történt. 

 A műtéti anyagok a rutin szövetfeldolgozás fázisain mentek keresztül. Az így 

kapott formalinnal (pH 7,2) fixált, paraffinba ágyazott szövetblokkokból készítettünk 

metszeteket immunhisztokémiai vizsgálatokhoz. Az RNS- és fehérjeizoláláson alapuló 

génexpressziót detektáló módszerek esetében a még fixálatlan preparátumokból kisebb 

szövetdarabokat vágtunk ki és fagyasztottunk le folyékony nitrogénben, közvetlenül a 

műtéti kimetszés után. Ezeket -80°C-on tároltuk felhasználásukig. 

 Összesen 144 beteg 190 szöveti blokkját dolgoztuk fel, melyek a következő 

eloszlásban az alábbi patológiás elváltozásokat tartalmazták: 25 HCC, 30 HCA, 10 

FNH, 25 cirrózis, 8 LRN, 23 LGDN, 7 HGDN, 8 sHCC, 16 CCC, 18 PDCm, 20 CRCm. 

Ezek közül 21 HCC, 7 CCC és 11 CRCm esetében rendelkeztünk fagyasztott 

szövetmintával. A génexpressziós vizsgálatokban 12 áttéti tumor mellőli, daganat-, 

fibrózis- és gyulladásmentes fagyaszott májrészletet alkalmaztunk kontrollként. A 

diagnózisokat májpatológiában jártas patológusok határozták meg, melyben a 

hematoxilin-eozin festésen kívül immunhisztokémiai reakciók (CK-7, -8, -18, -19, -20, 

claudin-1 és -4, HSA, AFP, CEA) is segítségül szolgáltak. 

 A betegek fontosabb adatait a III/1. táblázat foglalja össze, míg a mintákon a 

rutin diagnosztika keretein belül elvégzett immunhisztokémiai reakciók eredményei a 

III/2. táblázatban olvashatók. 
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Betegcsoport Esetszám Férfi/nő Életkor (év) Egyéb adatok            

Cirrózis 25 16/9 férfiak: 50,5 (23-63) kísérő lézió: LGDN (7), HGDN (5), sHCC (5), HCC (11)  

   nők: 52 (37-64) etiológia: krónikus C vírus hepatitis (11), PSC (1),   

    Wilson-betegség (1), nincs adat (12)    

FNH 10 0/10 32 (22-46)       

HCA 30 3/27 férfiak: 53 (51-56) 
Szöveti atípia foka: nincs (16), enyhe-közepes (9),  
kifejezett-súlyos (5) 

   nők: 29,5 (22-72)       

HCC 25 17/8 férfiak: 59 (31-79) 
Szövettani grade: GI (5), GII (14), GIII (5),  
nem meghatározott (1) 

   nők: 53,5 (21-77) 
A környező máj állapota: nincs fibrózis (2), fibrózis (5),  
cirrózis (18) 

CCC 16 6/10 férfiak: 46,5 (34-73) Szövettani grade: GI (4), GII (7), GIII (5)    

   nők: 59 (36-78)       

CRCm 20 10/10 férfiak:65 (45-78) Szöveti szerkezet: GF (17), NG (3)    

   nők: 60,5 (44-73)       

PDCm 18 7/11 férfiak: 56 (38-79) Szöveti szerkezet: GF (6), NG (12)    

   nők: 61 (55-76)       

          
III/1. táblázat: Klinikai adatok, hisztopatológiai jellemzők. PSC: primer szklerotizáló kolangitisz, GF: 

mirigyformáló, NG: nem-glanduláris. 

 

 CK7 CK8 CK18 CK19 CK20 CLDN1 CLDN4 HSA AFP CEA 

HCC 0/2 2/2 1/1 0/1   1/1   2/2 4/4   

CCC 13/14 7/7 5/5 5/6 2/12 4/4 6/7 0/5 0/3 1/2 

CRCm 1/3       2/2           

PDCm 3/3 2/2   1/1 0/3   2/2 0/1     

 

III/2. táblázat: A vizsgált daganatok immunfenotípusa. Pozitív/vizsgált minta. CK: citokeratin, 

CLDN1: claudin-1, CLDN4: claudin-4, HSA: hepatocita-specifikus antigén, AFP: alfa-fötoprotein, CEA: 

karcinoembrionális antigén. 
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III.1.2. MzCha2 kolangiocelluláris sejtvonal 

 

 A sejtes kísérletekben használt MzCha2 vonal prof. Giuliano Ramadori, a 

Göttingeni Egyetem Gasztroenterológiai és Endokrinológiai Intézete igazgatójának 

jóvoltából került hozzánk (A sejtvonalat Knuth és munkatársai hozták létre: [73]).  A 

sejteket 20% fötális borjúszérumot (FCS, Sigma, St Louis, MO, USA), 2 nM L-

glutamint, illetve penicillint és szteptomicint tartalmazó Dulbecco’s Modified Eagle 

Médiumban (DMEM, Sigma) növesztettük 25 cm
2
-es tenyésztőedényekben

 
37°C-on, 

5% széndioxid tartalmú, párásított levegőt biztosító termosztátban. Passzáláskor a 

tenyészetet mosás után (2x PBS, 1x tripszin-EDTA) tripszin-EDTÁ-val inkubáltuk öt 

percig a termosztátban, a folyamatot szérum-tartalmú médium hozzáadásával állítottuk 

le. A sejtek lefagyasztásához 5% DMSO (Sigma) és 40% FCS tartalmú DMEM-et 

használtunk. 

 

III.2. Fehérje- és mRNS-szintű génexpressziót vizsgáló módszerek 

 

III.2.1. Immunhisztokémiai vizsgálatok 

 

 A formalinnal fixált, paraffinba ágyazott szövetblokkokból 5 μm vastag 

metszetek készültek, melyeket xilolban, (3x 10 perc), majd etil-alkoholban (2x 5 perc) 

történő áztatás, legvégül ötszöri desztillált vizes öblítés során rehidráltunk. Az 

antigénfeltárás módját a különböző ellenanyagok esetében a III/3. táblázat foglalja 

össze. A hő-indukált feltárást szobahőmérsékleten történő hűtés követte. Az agrin és 

laminin esetében a kuktában való főzés után enzimes emésztésre is szükség volt. A 

szövetek peroxidáz aktivitását 10%-os, metanolban hígított hidrogén-peroxiddal 

oltottuk ki, ami fél órát vett igénybe. Az aspecifikus fehérjekötődést 5%-os, PBS-ben 

oldott BSA-val blokkoltuk 30 percig, 37°C-on. A megfelelő mértékben, 1%-os 

BSA/PBS-ben hígított elsődleges ellenanyagokkal először 37°C-on 90 percig, majd 

4°C-on éjszakán át inkubáltuk a mintákat. Biotinnal jelölt másodlagos ellenanyagot 

(anti-egér – DAKO, Glostrup, Dánia – ,   1:100 PBS-ben, 30 perc) használtunk az 

agrinnál, CD34-nél és cytokeratin-7-nél, amit streptavidin-biotin komplex (ABC, 

Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA) alapú jelerősítő rendszer alkalmazása 
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követett a gyártó ajánlása szerint. Az agrin esetében további biotinilált-tiramidos 

(PerkinElmer, Waltham, MA, USA), és ABC-s amplifikációs lépésekre volt szükség. A 

glypican-3, heparanáz és laminin detektálása Envision (anti-egér és anti-nyúl, DAKO) 

segítségével történt. Az immunreakciókat diaminobenzidin (DAB Substrate Kit, Vector) 

kromogén szubsztrát hozzáadásával hívtuk elő mikroszkóp alatt, a megfelelő intenzitású 

festődés megjelenése után desztillált vizes mosással állítottuk le a csapadékképződést. 

Egyperces hematoxilines háttérfestést követően a mintákat felszálló alkoholsorral (80%, 

96%, tömény etanol) víztelenítettük, majd Clearium (Surgipath, Richmond, IL, USA) 

lefedővel fedtük le. Az immunhisztokémiai vizsgálatok során az egyes lépések közé 3x5 

perces PBS-es mosást iktattunk be, ami csak az aspecifikus fehérjekötés blokkolása után 

hiányzott. Ahol külön nem jeleztük, az inkubálások szobahőmérsékleten zajlottak. A 

vizsgálatokban használt elsődleges ellenanyagok adatait a III/4. táblázat mutatja be. A 

különböző elváltozásokon végzett immunreakciókat a III/5. táblázat foglalja össze. 

 

Ellenanyag 
Hő-indukált feltárás 

Emésztés enzimmel 
Feltáró Eszköz Időtartam 

agrin TRS (DAKO) pH 6 kukta 5' 
Pronase E (Fluka/Sigma) 

0,1 mg/ml, 3' 

CD34 (QBEnd 10) TRS (DAKO) pH 6 kukta 5' 
 

 

CK7 TRS (DAKO) pH 6 kukta 5'  
 

 

glypican-3 citrát pH 6 vízfürdő (98°C) 20' 
 

 

heparanáz citrát pH 6 mikrohullámú sütő 
800W: 8'   

400W: 10'  

laminin TRS (DAKO) pH 6 kukta 5' 
Pronase E 

0,1 mg/ml, 3' 

 

III/3. táblázat: Az immunhisztokémiai reakciók során alkalmazott epitóp-feltárási módok a 

különböző ellenanyagok esetében. A kuktában való főzésnél az inkubációs időt a maximális 

kuktanyomás elérése után mértük. TRS: Target Retrieval Solution. 
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Antigén Ellenanyag típusa Gyártó Klónjel Felhasználás Hígítás 

agrin (Hs) egér monoklonális Millipore 7E12 IHC, IF 1:100 

CD34 (Hs) egér monoklonális DAKO QBEnd 10 IHC, IF 1:25 

CD34 (Hs) nyúl monoklonális 
Epitomics  
(Burlingame, CA, USA) 

EP373Y IF 1:50 

CK7 (Hs) egér monoklonális DAKO OV-TL 12/30 IHC, IF 1:100 

GAPDH (Hs) egér monoklonális 
AbD Serotec   
(Kidlington, UK) 

FF26A/F9 WB 1:5000 

glypican-3 (Hs) egér monoklonális 
BioMosaics  
(Burlington, VT, USA) 

1G12 IHC, IF 1:100 

heparanáz (Hs) nyúl poliklonális 
Abcam  
(Cambridge, UK) 

 IHC, WB 1:100, 1:1000 

HSA (Hs) egér monoklonális 
Novocastra  
(Newcastle, UK) 

OCH1E5 IF 1:50 

laminin (Hs) nyúl poliklonális DAKO  IHC 1:100 

szulfatáz-1(Hs) egér poliklonális 
Abnova  
(Taipei, Tajvan) 

 WB 1:1000 

szulfatáz-2 (Hs) nyúl poliklonális 
Thermo Scientific  
(Waltham, MA, USA) 

IF, WB 1:100, 1:600 

 

III/4. táblázat: Az immundetekciós vizsgálatokban alkalmazott elsődleges ellenanyagok adatai. Hs: 

Homo sapiens, IHC: immunhisztokémia, IF: immunfluoreszcencia, WB: Western blot. 

 

Antigén Módszer Minták 

agrin IHC 25 cirrh., 10 FNH, 8 LRN, 23 LGDN, 7 HGDN, 30 HCA,  

    8 sHCC, 25 HCC, 16 CCC, 20 CRCm, 18 PDCm 

  IF 5 HCC, 5 CRCm 

CD34 IHC 21 cirrh, 10 FNH, 7 LRN, 17 LGDN, 6 HGDN, 16 HCA, 

    8 sHCC, 21 HCC, 5 CCC, 5 CRCm, 5 PDCm 

  IF 8 HCC, 5 CRCm 

CK7 IHC 5 cirrh. 

  IF 5 CCC 

GAPDH WB 6 HCC, 5 CCC, 1 HCC/CCC, 6 KM 

glypican-3 IHC 4 HCC, 1 sHCC, 1 HGDN, 3 HCA 

heparanáz WB 6 HCC, 5 CCC, 1 HCC/CCC, 6 KM 

  IHC 5 HCC, 5 CCC 

HSA IF 5 HCC 

laminin IHC 5 CRCm, 5 PDCm 

szulfatáz-1 WB 6 HCC, 5 CCC, 1 HCC/CCC, 6 KM 

szulfatáz-2 WB 6 HCC, 5 CCC, 1 HCC/CCC, 6 KM 

  IF 5 HCC, 5 CCC 

 

III/5. táblázat: A különböző elváltozásokon végzett immunreakciók összefoglaló táblázata. IHC: 

immunhisztokémia, IF: immunfluoreszcencia, WB: Western blot Cirrh.: cirrózis, KM: kontroll máj. 
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III.2.2. Az immunhisztokémiai reakciók kiértékelése  

 

HCC, sHCC, HCA, cirrózis, LRN, LGDN, HGDN. A primer májrákok, a 

hepatocelluláris adenómák és a máj vizsgált nem daganatos elváltozásai esetében az 

agrin és CD34 immunhisztokémiai reakciókat értékeltük részletesen, szemikvantitatív 

és kvantitatív módon egyaránt. 

 A szemikvantitív értékelés során a metszeteket kis nagyítás (4x objektív) mellett 

pontoztuk egy 0-től 4+-ig terjedő skálán. A két független vizsgáló által adott 

pontszámok nagyfokú konkordanciát mutattak, az eltérés egyik mintánál sem haladta 

meg az 1+ mértéket. 

A pontszámok jelentése a következő (III/1. ábra): 

 

0: csak a kötőszöveti sövények proliferáló epeútjaiban, illetve ereiben látható 

festődés, a lézió belsejében nincs reakció. (A-B) 

1+: a kötőszövetes sövények, illetve a lézió széle felől a reakció felületesen 

beterjed a parenchimás állományba is, az elváltozás belsőbb területein azonban 

nincs pozitivitás. (C-D) 

2+: közepes reakció, az immunpozitivitás mélyen beterjed a lézió belsejébe, két 

szemközti kötőszövetes sövény között hidat képezve. Ettől független belső 

gócok is előfordulhatnak, amelyek kiterjedése azonban nem éri el az egy 

látótérnyi nagyságot 4x objektívnagyítás mellett. (E-F) 

3+: inkomplett reakció, egy vagy több kis nagyítású látótérre is összefüggően 

kiterjed a pozitivitás, ugyanakkor létezik legalább egy olyan látótér, amelyben 

nem figyelhető meg jelölődés. 

4+: komplett reakció, az egész lézióra kiterjed az immunfestődés, a pozitivitás 

nélküli legnagyobb összefüggő terület kisebb, mint egy kis nagyítású látótér. (G-

H) 
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III/1. ábra: A szemikvantitatív értékelés során alkalmazott pontszámokra nézve reprezentatív 

immunreakciók. Az A képen látható hosszmérték (2000 μm) az összes képre vonatkozik. 

Objektívnagyítás: 4x. Cir.: cirrózis. 
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Az agrin és CD34 immunreakciók kvantitatív kiértékeléséhez a metszeteket 

MIRAX Midi Scanner (3DHISTECH, Budapest) segítségével digitalizáltuk. Minden 

metszetnél öt random módon kiválasztott, nem átfedő látóteret fotóztunk ki MIRAX 

Viewer programmal, 10x virtuális objektívnagyítás mellett, amely képeken Leica QWin 

V3 szoftverrel (Leica Microsystems Imaging Solutions, Cambridge, UK) morfometriás 

analízist hajtottunk végre. A kék, vörös és zöld színek küszöbszintjeit állandó értéken 

tartottuk, hacsak a minták közötti technikai különbségek racionális mértékű változtatást 

nem igényeltek. A program a pozitív pixelek számát, ezen keresztül pedig az 

immunreakció százalékos kiterjedését határozta meg az értékelt területen belül. A 

mérések során figyelmen kívül hagytuk a noduláris karakterű minták kötőszövetes 

sövényeiben megjelenő festődést. Kizártuk továbbá az analízisből a szövetelhalás, 

esetleg technikai okok miatt értékelhetetlen területeket is. Az egy metszethez tartozó öt 

képnél kapott százalékértékeket átlagoltuk. 

 

CCC, CRCm, PDCm. A kolangiocelluláris rákok és az áttéti májdaganatok mintáin 

végzett agrin immunhisztokémiai festést digitális morfometriával az előbb leírtakhoz 

hasonlóan elemeztük. A látóterek kifotózásakor azonban 40x virtuális objektívnagyítást 

alkalmaztunk, amit sok minta kicsi mérete (4-5 mm) indokolt. Az ezen metszetek széli 

területein megfigyelhető aspecifikus festődés miatt az amúgy is apró tumorok belsejére 

korlátozódtak az értékelhető területek. Ahol azonban lehetőség volt rá, 10x nagyítással 

is készültek felvételek, hogy megbecsülhessük a kisebb látótereket rögzítő képek 

reprezentatív voltát.  

Ugyancsak 10x objektívnagyítást használtunk ezen tumorok agrin 

immunhisztokémiájának kvalitatív jellegű kiértékelésekor. Inkomplett/hiányzó (I/H) 

minősítést adtunk azokra a mintákra, ahol találtunk olyan látóteret, ahol specifikus 

festődés egyáltalán nem fordult elő, míg a komplett/ubikviter (K/U) kategóriába azok a 

metszetek tartoztak, amelyeknél a legnagyobb agrin-negatív terület kisebb volt egy 

látótérnél. 
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III.2.3. Immunfluoreszcencia 

 

 Agrin, CD34, CK7, HSA és SULF2 kimutatására irányuló immunfluoreszcens 

vizsgálatokat végeztünk szöveti mintákon, illetve az agrin esetében sejttenyészetben is. 

A fagyasztott blokkokból 10 μm vastag metszeteket készítettünk kriosztáttal. Ezeket 

-20°C-os tömény metanolban 10 percig fixáltuk, csakúgy, mint a 13 mm-es kör 

lemezekre (Tissue Culture Coverslips, Sarstedt, Nümbrecht, Németország) növesztett, 

PBS-sel háromszor leöblített sejteket. PBS-ben történő rehidrálás után az aspecifikus 

fehérjekötő helyeket PBS-ben oldott 5%-os BSA-val blokkoltuk 30 percig, 37°C-on. Az 

1% BSA-t tartalmazó PBS-ben hígított elsődleges ellenanyagok keverékével (illetve a 

sejtek esetében csak az agrin elleni antitesttel) 90 percig 37°C-on, majd éjszakán át 4°C-

on inkubáltuk a metszeteket. A következő napon 3x5 percig PBS-sel mostuk a mintákat 

a fluoreszcensen jelölt másodlagos ellenanyagok használata előtt. A szamárban 

termeltetett Alexa Fluor 488 (Invitrogen/Molecular Probes, Carlsbad, CA, USA) anti-

egér antitestet (1:200, PBS) önállóan, vagy a szintén szamárban előállított Alexa Fluor 

555 anti-nyúllal (1:200, PBS) kombinálva alkalmaztuk 30 percig. Újabb mosási lépés 

után (3x5 perc PBS) a mintákat a DAKO Fluorescent Mounting Mediumával fedtük le, 

amihez előzetesen kék fluoreszcenciát adó 4',6-diamidino-2-fenilindolt (DAPI; 

Boehringer Mannheim, Németország) kevertünk magfestés céljából. Az 

immunreakciókat a Leica (Wetzlar, Németország) DM-RXA fluoreszcens 

mikroszkópjával, illetve a BioRad (Hercules, CA, USA) konfokális detektáló 

rendszerével értékeltük. A vizsgálatokhoz használt elsődleges ellenanyagok adatait a 

III/3. táblázat tartalmazza. 

 

III.2.4. Fehérje izolálás és Western blot 

 

 A szulfatáz-1, szulfatáz-2 és heparanáz enzimek fehérjeszintű expresszióját 

elemeztük Western blot segítségével, mely vizsgálatokban belső kontrollnak a 

GAPDH-t választottuk. Intrahepatikus CCC-k, HCC-k és kontrollként használt májak 

fagyasztott mintáiból 100 mg-nyi mennyiséget dörzsmozsárban porítottunk folyékony 

nitrogén alatt, a törmeléket 1 ml, proteázgátló keveréket (Sigma) tartalmazó 

lízispufferban (150 mM NaCl, 20 mM TRIS, 2 mM 6 EDTA, 0,5% Triton-X) 
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homogenizáltuk mixerrel. A homogenizátumokat asztali centrifugában (Eppendorf) 10 

percig centrifugáltuk 4°C-on legnagyobb fordulatszámmal, majd a felülúszókkal 

dolgoztunk tovább. Az oldatok fehérjekoncentrációjának meghatározása Bradford 

szerint történt (Bio-Rad Protein Assay). A fehérjemintákat -80°C-on tároltuk. 

 A fehérjeoldatokat mintapufferrel és 1,5% β-merkaptoetanollal összekeverve, 

majd 99°C-on 5 percig főzve készítettük elő a poliakrilamid gélelektroforézishez. A 

fehérjemintákból 30 μg-nyi mennyiségeket futtattunk 10%-os, 0,1% nátrium-dodecil-

szulfátot (SDS) tartalmazó gélen 35 percig, 200 V feszültség mellett. A gélt 4°C-on, 75 

percen át blottoltuk PDVF membránra (Millipore, Bedford, MA, USA). A blottolás 

sikerességének és a fehérjeminták megfelelő minőségének ellenőrzéséhez a 

membránokat Ponceau-vörössel festettük. Az aspecifikus fehérjekötést 5%-os, TBS-ben 

oldott tejjel (Blotting Grade Blocker Non Fat Dry Milk, Bio-Rad) blokkoltuk 30 percig. 

Az elsődleges ellenanyagokat (SULF1, SULF2, HPSE és GAPDH) 1% tejet tartalmazó 

TBS-ben hígítottuk (az ellenanyagok adatait és a hígítási arányokat a III/4. táblázat 

tartalmazza), és a SULF1/GAPDH, SULF2/GAPDH és HPSE/GAPDH keverékekkel 

egy éjszakán át 4°C-on inkubáltuk a membránokat. Másnap 5x3 perc TBST-s (0,1% 

Tween 20) mosást követően 90 percig inkubáltunk a HRP-konjugált másodlagos 

ellenanyagokkal, amiket TBS-ben hígítottunk (DAKO anti-egér, vagy anti-egér/anti-

nyúl keverék, 1:2000). Újabb mosási lépés után (5x3 perc, TBST) kemilumineszcens 

előhívást alkalmaztunk (SuperSignal West Pico, Pierce, Rockford, IL, USA). A 

lumineszcens jelet Kodak Image Station 4000 kamerával detektáltuk (Kodak Molecular 

Imaging Systems, New Haven, CT, USA). 

 

III.2.5. RNS izolálás, reverz transzkripció és valós idejű kvantitatív PCR 

 

 A dörzsmozsárban, folyékony nitrogén alatt porított 50 mg-nyi tumormintákat 1 

ml TRI Reagent (Sigma) hozzáadásával és erőteljes keveréssel homogenizáltuk. Az 

MzCha2 sejtek esetében a 24 lyukú tenyésztőedény 4 lyukába, illetve a 96 lyukú edény 

8 lyukába összesen 500 μl reagens került. Az RNS izolálása ezután a gyártó utasításai 

szerint történt. A teljes RNS-ből mintánként 1 μg-ot írtunk át High Capacity RNA to 

cDNA Kit-tel (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), 20 μl-es 

reakciótérfogatban. 
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 Az mRNS-szintű génexpresszió kvantitatív meghatározásához TaqMan Assay 

(Applied Biosystems) alapú valós idejű PCR-t végeztünk ABI Prism Sequence 

Detection System 7000 segítségével. A célgének expresszióját a referencia génként 

használt eukarióta 18S rRNS expressziójához viszonyítottuk. Az assay-k azonosítói: 

18SrRNS: Hs99999901; agrin: Hs00394748; SULF1: Hs00392839; SULF2: 

Hs00378697; HPSE: Hs00180737. A reakciókban 100 ng teljes RNS-nek megfelelő 

cDNS-t használtunk templátként. A PCR-ek kondícióit az Applied Biosystems ajánlása 

szerint állítottuk be: előinkubáció: 50°C/2 perc, majd 95°C/10 perc; ciklus (40x): 

95°C/15 s, 60°C/60 s. A génexpressziót a 2^ΔCT képlet segítségével számoltuk, ahol 

ΔCT a 18SrRNS-hez és a célgénhez tartozó ciklusidők különbségét jelöli egy adott 

minta esetén. 

 

III.3. In vitro kísérletek sejttenyészettel 

 

III.3.1. MzCha2 sejtek transzfektálása siRNS-sel 

 

 Az MzCha2 sejtek agrin-termelését siRNS-sel való transzfekció segítségével 

csökkentettük. A kísérletekhez az Ambion (Austin, TX, USA) által forgalmazott 

Silencer Select Pre-designed siRNS-eket használtuk. Az agrin mRNS szintű 

expresszióját mérséklő siRNS (azonosítója: s51756; jelzése: agr) hatékonyságát egy 

specifikus célpont nélküli, negatív kontrollként (NK) szolgáló siRNS hatásához mértük. 

Ezenkívül alkalmaztunk még egy GAPDH elleni, a gyártó által garantált hatékonyságú 

siRNS-t is annak megállapításához, hogy sejtjeink alkalmas alanyai-e egyáltalán a 

transzfekciós reakcióknak. A transzfekciót először 24 lyukú tenyésztőedényben 

végeztük, amikor is leellenőriztük a géncsendesítés eredményességét, majd a 

proliferációs tesztekhez 96 lyukú, a migrációs vizsgálatoknál pedig 6 lyukú 

tenyésztőedényeket használtunk. 

 Első lépésként a sejteket feltripszineztük, majd sejtszuszpenziót készítettünk az 

MzCha2 vonalnak megfelelő médiummal. A szuszpenzió sejtkoncentrációját Bürker-

kamra segítségével határoztuk meg. Ezt követően az siPORT NeoFX transzfekciós 

reagenst (Ambion) Opti-MEM I (Invitrogen) médiumban oldottuk, a következő 

arányokkal: 5 μl NeoFX+100 μl médium/lyuk a 6 lyukú edénynél; 2 μl NeoFX+25 μl 
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médium/lyuk a 24 lyukú edénynél; 0,5 μl NeoFX+10 μl médium/lyuk a 96 lyukú 

edénynél. Tízperces, szobahőmérsékleten zajló inkubálás után ezt összekevertük az 

siRNS-ekkel, amelyek 1 μM-os oldatait előzetesen szintén Opti-MEM I-ben hígítottuk a 

következőképpen: 12,5 μl siRNS+100 μl médium/lyuk, 2,5 μl siRNS+25 μl 

médium/lyuk, illetve 0,5 μl siRNS+10 μl médium/lyuk a 6, 24, illetve 96 lyukú edények 

esetében. Újabb tízperces, szobahőmérsékleten zajló inkubálás után a transzfekciós 

komplexeket tartalmazó oldatokat kimértük a tenyésztőedényekbe (6 lyukú: 217,5 

μl/lyuk, 24 lyukú: 54,5 μl/lyuk; 96 lyukú:21 μl/lyuk). Végül a sejtszuszpenzióból 

megfelelő számú sejtet (200 000/lyuk, 30 000/lyuk, illetve 3000/lyuk) tartalmazó 

térfogatokat pipettáztunk a lyukakba, majd a végtérfogatot kiegészítettük 2500, 500, 

illetve 100 μl-re. 

 A transzfekciót követő 4. napon a sejtekből RNS-t izoláltunk, majd reverz 

transzkripció utáni kvantitatív valós idejű PCR-rel határoztuk meg a különféle siRNS-

ekkel transzfektált sejtek agrin, illetve GAPDH expresszióját. 

 

III.3.2. Sejtproliferáció vizsgálata szulforodamin-B teszttel 

 

 A transzfekció során párhuzamosan három tenyésztőedénybe mértük ki a 

sejteket. Egyiket a transzfekció utáni napon (0. nap), a másikat 3 nappal később (3. nap) 

fixáltuk 50%-os triklór-ecetsavval (TCA), amiből 25 μl-t pipettázva a 100 μl 

médiumhoz, 10%-os oldatot kaptunk. A harmadik tenyésztőedényben növesztett 

sejtekből RNS-t izoláltunk a kísérlet végpontjánál (3. nap), hogy leellenőrizhessük a 

géncsendesítés eredményességét. 

 A fixálás 4°C-on történt, 1 óra hosszat. Ezután kiráztuk a lyukakból a TCA-s 

médiumot, majd a sejteket csapvíz óvatos folyatásával mostuk le, ötszöri átöblítéssel. 

Az utolsó mosási lépést követően az edényeket szobahőmérsékleten szárítottuk 30 

percig. A 0. napon fixált tenyésztőedényeket parafilmmel lefedve tároltuk 4°C-on. 

 A fixált sejtekre lyukanként 50 μl 0,4%-os, 1% ecetsavban oldott szulforodamin-

B festékoldatot mértünk, amit 20 percig hagytunk a lyukakban, szobahőmérsékleten. A 

festék alapos kirázása után 1%-os ecetsavval mostuk le ötször a sejteket. Újabb 

szobahőmérsékleten történő szárítás után a lila csapadékot lyukanként 150 μl 10 

mM-os, pufferezetlen TRIS-ben oldottuk föl.  
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Óvatos rázogatás után a lyukakban homogén, lila színű oldat képződött, melynek 

fényelnyelését 570 nm-en, ELISA-olvasóval mértük meg. A képződött csapadék 

mennyisége, így az abszorbancia is arányos volt a sejtek számával. A kísérlet 

kezdetekor a lemezek 4-4 lyukába sejtmentes médiumot is mértünk, amely lyukak 

ugyanúgy végigmentek a fixálási és festési lépéseken, az abszorbanciák mérésekor 

pedig a vakot jelentették. 

 

III.3.3. Sejtmigráció vizsgálata Boyden-kamrában 

 

 Első lépésként a módosítatlan MzCha2 sejtvonal migrációs képességét 

elemeztük. A kamra (Neuro Probe, Gaithersburg, USA) alsó részébe a következő 

oldatokat mértük: DMEM; DMEM+10% FCS; DMEM+100 μg/ml mátrigél (Sigma); 

DMEM+10% FCS+ 100 μg/ml mátrigél. A kisflaskát szubkonfluensen benövő sejtek 

egyik feléből DMEM-mel, másik feléből 10% FCS tartalmú DMEM-mel készítettünk 

10
6
 sejt/ml koncentrációjú szuszpenziót. A kamra felső részének lyukaiba ezekből 50 

μl-eket (5*10
4
 sejt) mértünk.  Az összeszerelt Boyden-kamrát termosztátba (37°C, 5% 

CO2, párásított levegő) téve 4 óráig hagytuk migrálni a sejteket. Ezen idő elteltével a 

kamrába helyezett, 8 μm pórusátmérőjű membrán felső rész felé tekintő felszínét PBS-

sel 5x átmostuk, majd az alsó felszínre migrált sejteket -20°C-os tömény metanolban 1 

percig fixáltuk. A membránt végül 1%-os metilénkékkel festettük meg és mikroszkóp 

alatt elemeztük. 

 A következőkben a kemoattraktánsként használt mátrigél sejtjeink migrációs 

vizsgálatához való ideális koncentrációját határoztuk meg. Az előző mérés eredményei 

alapján a mátrigélt FCS nélküli DMEM-ben hígítottuk a következő koncentrációkban: 

25 μg/ml, 50 μg/ml, 100 μg/ml, 200 μg/ml. A felső részbe mérendő sejtszuszpenziót 

10% FCS tartalmú DMEM-mel készítettük el, majd a fent leírt mennyiségeket tettük a 

lyukakba. 

 Az agrin-csendesítés migrációra kifejtett hatásának vizsgálatához a sejteket 6-

lyukú tenyésztőedényben transzfektáltuk a kétféle siRNS-sel (két lyuk agr, két lyuk 

negatív kontroll). A transzfektálás utáni 4. napon a feltripszinezett sejteket a saját, az 

elhalt sejtektől centrifugálással (1000 rpm, 10’) megtisztított médiumaikban (DMEM, 

10% FCS) vettük föl úgy, hogy a szuszpenzió 10
6
/ml koncentrációjú legyen. A kamra 
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alsó részébe DMEM-ben hígított, 100 μg/ml töménységű mátrigélt pipettáztunk, a felső 

rész lyukaiba a szuszpenziókból 50 μl-eket mértünk. Egy siRNS-hez 8 párhuzamos lyuk 

tartozott. A többi folyamat a már leírtak szerint történt. A membrán sejtekkel borított 

területeit mikroszkóp alatt lefotóztuk (mindegyik csoportról 10 felvétel készült, 60x 

objektívnagyítás mellett), majd a képeken számolással határoztuk meg az átvándorolt 

sejtek mennyiségét. A tíz képnél számolt értékek átlagával jellemeztük az adott 

sejtpopuláció migrációs aktivitását. 

 

III.4. Statisztikai számítások 

 

A munkáink során végzett statisztikai elemzésekhez a Graph Pad Prism (Statcon, 

Witzenhausen, Németo.) program 4.0-ás verzióját használtuk. Az immunhisztokémiai 

vizsgálatok kvantitatív értékelése során nyert adatok a különböző csoportokon belül 

normális eloszlást mutattak, így azok összehasonlítását Student-féle t-teszttel hajtottuk 

végre. T-tesztet használtunk továbbá az mRNS-szintű expressziós adatok elemzésekor 

és a sejtproliferációs vizsgálatokban is. A megfelelő kritériumok hiányában a nem-

paraméteres Mann-Whitney-féle tesztet alkamaztuk a migrációs kísérleteknél. 

A morfometriás elemzés során lemért immunpozitív részek területszázalékos 

értékein alapuló diagnosztikai teszteknél a küszöbértékeket, amelyek mellett a teszt 

érzékenysége és fajlagossága a lehető legmagasabb, ROC analízissel állapítottuk meg. 

A hepatocelluláris eredetű elváltozások (HCC, sHCC, cirrózis, LRN, LGDN, HGDN) 

esetében ez 3,45%-nak adódott. E fölötti értékeknél a mintákat malignitás 

szempontjából pozitívnak, kisebb területszázalékok esetében negatívnak tekintettük. A 

primer és áttéti adenokarcinómáknál 5,46% volt a küszöb, az ennél kisebb értéket adó 

mintáknál a reakció az I/H minősítést kapta, nagyobb értékeknél a K/U jelölést 

használtuk. A tesztek során létrehozott 2x2-es kontingenciatábláknak a nullhipotézis 

alapján várt értékektől való eltérését Fisher exakt teszttel elemeztük. 

A HSPG-degradáló enzimek génexpressziója közötti párhuzamosságot lineáris 

korrelációszámítás segítségével elemeztük. 
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IV. Eredmények 

 

IV.1. Az agrin és CD34 immunhisztokémiai vizsgálatok eredményei 

 

IV.1.1. Cirrózis és társuló nem daganatos elváltozások  

 

Az immunhisztokémiai vizsgálatok tanúsága alapján nagy mennyiségű agrin 

termelődik cirrotikus májszövetben. Pozitív reakció főként a kötőszövetes sövényekben 

jelenlévő proliferáló epeutakban és erekben volt megfigyelhető, míg a göbök 

parenchimás állományában általában nem mutatkozott festődés. Előfordult ugyanakkor 

néhány minta esetében, hogy a nodulusokat körbevevő agrin-pozitív képletek 

benyomultak a göbök belsejébe (illetve egyes göböknél a metszési sík lefutása miatt 

kerültek proliferáló epeutak a májsejtek közé), ez a reakció azonban – amely a nodulus 

belseje felé fokozatosan elhalványodott – inkább a citokeratin-7 immunfestéssel 

korrelált, mintsem a CD34-gyel. (IV/1. ábra) Utóbbi kiterjedt pozitivitást mutatott a 

szeptumok vaszkuláris képleteiben, továbbá sok esetben a nodulusok kapillarizálódott 

mikroereiben is, ami szembetűnő különbség volt az agrin immunhisztokémiához képest. 

 Az alacsony grádusú diszplasztikus nodulusokban hasonló képet láttunk: erős 

agrin reakció a göböket határoló sövényekben, helyenként feltűnő agrin pozitív epeutak 

a göbökbe terjedő duktuláris reakciónak megfelelően, továbbá a parenchima 

érhálózatának negativitása. A CD34 immunhisztokémia képe sem tért el számottevően 

ezekben a göbökben a diszpláziát nem mutató nodulusokhoz képest. (IV/2. ábra, A-B) 

Ezzel szemben a magas fokú diszpláziát tartalmazó göbök már heterogén 

csoportot alkottak, némelyikükben ugyanis kiterjedt ér-eredetű agrin-pozitivitás volt 

detektálható. Ez a jelölődés korrelációt mutatott a diszplasztikus részek nagyságával. A 

CD34 immunfestés is ábrázolta ezeket a gócokat, ez utóbbi reakció ugyanakkor még 

nagyobb területen volt pozitív. (IV/2. ábra, C-F) 

A prekancerózus potenciállal nem bíró noduláris elváltozások, mint LRN, illetve 

FNH esetében mind az agrin, mind a CD34 immunhisztokémia ugyanazt az eredményt 

adta, amit a cirrotikus göbök esetében tapasztaltunk. 

 

 



 44 

 

 

IV/1. ábra: A cirrotikus göbökben esetlegesen előforduló agrin-pozitív területek CK7 

immunpozitivitással mutattak átfedést. A cirrotikus göbök parenhímás állománya általában agrin-

negatív, azonban esetenként a kötőszövetes sövények felől a pozitivitás beterjed a nodulusok belsejébe is 

(A, D). Ezen képletek környezetében ugyanakkor nem figyelhető meg az érhálózat CD34-pozitivitása (B, 

E), másrészről viszont feltűnő az átfedés a CK7 immunfestéssel (C,F). Hosszmérték: 500 µm (A-C), 

illetve 100 µm (D-F). 
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IV/2. ábra: Agrin és CD34 immunreakció a cirrotikus szövet diszplasztikus nodulusaiban. Az 

LGDN-ek a diszplázia nélküli cirrotikus göbökkel megegyező képet mutatnak (A, B), míg a HGDN-ek 

heterogén csoportot alkotnak. Egy részükben nem volt nagy kiterjedésű jelölődés egyik markerrel sem (C, 

D), míg egyes mintákban az immunpozitív részek jelentősen kiszélesedtek. (E, F). Hosszmérték: 2000 

µm. 

 

IV.1.2. Primer tumorok  

 

A hepatocelluláris adenomák változatos képet mutattak az agrin 

immunhisztokémia tekintetében. A diszplázia nélküli, illetve enyhe fokú diszpláziát 

tartalmazó tumorokban a reakció vagy hiányzott, vagy kizárólag kis, jellegzetes szöveti 
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struktúrájú periarteriális területekre korlátozódott. Itt a sejtek mindig tömötten 

helyezkedtek el, az esetleges zsírosodás mértéke pedig kisebb volt a környező 

daganatszövethez képest. A CD34- és agrin-pozitív fókuszok átfedést mutattak, 

ugyanakkor az endoteliális marker által megjelölt erek mindig nagyobb kiterjedésben 

voltak láthatók. (IV/3. ábra, A-D) 

 Az atípusos adenómákban, ahol jelentős, esetenként súlyos fokú diszplázia volt 

megfigyelhető, az agrin immunhisztokémia nagy területeken adott pozitív reakciót. A 

festődés a szöveti heterogenitásnak megfelelően jelentkezett, főként a diszplasztikus 

gócokban voltak jelen az agrin-pozitív mikroerek. Az agrinnal ellentétben a CD34 

immunreakció alapján nem különültek el világosan a különböző fokú diszpláziát mutató 

területek; ez a reakció a heterogén szövettani képtől függetlenül a tumor nagy részére 

kiterjedt, a vaszkuláris hálózatnak megfelelő mintázatban. (IV/3.ábra, E-F) 

A HCC-kben az agrin immunhisztokémia diffúz és erős jelölődést 

eredményezett, éppúgy az alacsony, mint a magas grádusú daganatokban. Nem 

észleltünk jelentősebb különbséget a festődés tekintetében a különböző szövettani 

típusok – trabekuláris, alveoláris, fibrolamelláris – között sem. Ugyancsak nem 

befolyásolta a reakciót a tumorméret, hiszen a legkisebb malignus fókuszok (pl. sHCC) 

is ábrázolódtak. Utóbbi esetekben szembetűnő volt az eltérés a malignizálódott göb és a 

környező cirrotikus nodulusok között. Az agrin-pozitivitás döntően a daganatok 

mikrovaszkuláris hálózatának megfelelően jelent meg, amit a CD34 immunfestés során 

kapott eredmények is alátámasztottak. (IV/4. ábra) Egyes mintáknál azonban 

tumorsejtcsoportokat körülölelő bazális membrán jellegű festődést is megfigyeltünk, 

különösen azokban a daganatokban, amelyekben a hepatocelluláris karakter mellett 

kolangiociter differenciációt mutató sejtcsoportok is előfordultak. 
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IV/3. ábra: A HCA-k érhálózatának agrin- és CD34-immunreaktivitása. A típusos, jelentősebb 

diszplázia nélküli adenómákban ér eredetű agrin-pozitivitást alig lehet látni (A), illetve csak kis 

kiterjedésű fókuszokban jelenik meg (C). A CD34 nagyobb területeken jelölte meg az érhálózatot (B, D). 

A kifejezett szerkezeti atípiát mutató területeken az agrin-reakció diffúz pozitivitást mutat. A CD34 

kevésbé képes elkülöníteni a diszplasztikus és nem diszplasztikus részeket. Betét: az E-F képeken 

bemutatott adenómát átszelő kötőszövetes sövény jobb és bal oldalán eltérő szöveti szerkezeti kép 

figyelhető meg. Hosszmérték: 500 µm (A-D), illetve 250 µm (E-F). 
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IV/4. ábra: Agrin és CD34 immunreakció HCC-kben: A hepatocelluláris rákokban a differenciáltsági 

foktól függetlenül erős és diffúz immunpozitivitás figyelhető meg a daganat érhálózatának megfelelően, 

mind az agrin (A, C), mind a CD34 esetében (B, D). Ez már a néhány milliméteres malignusan elfajult 

göbökben is jelentkezett (E, F), miáltal az sHCC-k jól elkülönültek a regeneratív nodulusoktól. Az A 

képen látható hosszmérték (250 µm) A-D-ig érvényes, az E képen látható (2000 µm) E-F-re vonatkozik. 
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 Az intrahepatikus kolangiocelluláris rákokban szintén magas fokú agrin-

expresszió volt detektálható, ugyanakkor a lokalizáció vonatkozásában más képet 

kaptunk a HCC-khez képest. A daganatokban megjelenő immunreakció a tumoros 

mirigyeket körbevevő bazális membránokban mutatkozott. A tumorokban diffúzan 

megjelenő festődést helyenként negatív területek tördelték. Ezek előfordulása nem 

mutatott szoros összefüggést a szöveti struktúrával, hiszen a rosszul differenciált rákok 

(grade III) dezorganizálódó sejtcsoportjai körül éppúgy lehetett élénk pozitivitást látni, 

mint a jobban differenciált (grade I/II) tumorok mirigyszerű struktúrái körül. (IV/5. 

ábra, A-B) Kivételt ez alól az anaplasztikus területek jelentettek, ahol sosem 

jelentkezett a reakció. A CCC-k erezetének agrin-expressziója – szemben a HCC-kkel – 

igen alacsony volt, csak egy-két kisebb érben láttunk halvány reakciót. A CD34 

immunhisztokémia természetesen megjelenítette a hepatocelluláris rákénál gyérebb 

vaszkuláris hálózatot, azonban az erek jelenléte a CCC esetében nem vont maga után 

agrin-jelölődést. 

 

IV.1.3. Áttéti tumorok  

 

A kolorektális karcinómák és duktális hasnyálmirigyrákok májáttétei nagyfokú 

hasonlóságot mutattak a primer kolangiokarcinómával az agrin és CD34 

immunhisztokémiát illetően. Ez a hasonlóság az agrin esetében a lokalizációban 

jelentkezett, a jelölődés kiterjedésében azonban jelentős különbségeket is észleltünk. A 

pozitív reakció ezekben a daganatokban is főként a tumoros bazális membránokhoz volt 

köthető, ugyanakkor a minták nagyobb részében csak fokális pozitivitást tapasztaltunk. 

Ez is leginkább csak a mirigyképző tendenciát mutató tumormintákra (jelölésük: 

glandule-forming, GF) volt érvényes (IV/5. ábra, C, E), ennek hiányában ugyanis – ti. 

a szolid növekedési mintázatú, rosszul differenciált részeken (NG, azaz nem-glanduláris 

daganatok) – csak ritkán tapasztaltuk a bazális membránok festődését. (IV/5. ábra, D, 

F) E tekintetben volt némi különbség a CRC és PDC eredetű metasztázisok között, 

ugyanis utóbbi csoportban a nagymértékben dedifferenciált is mintákban előfordultak 

nagyobb kiterjedésű agrin-pozitív területek, míg NG típusú CRC áttétben sosem 

jelentkezett reakció. A jelentős különbség tehát a CCC-k és az áttéti daganatok között az 

volt, hogy utóbbiak esetében többnyire csak ott láttunk jelölődést, ahol felismerhető 
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tumoros mirigyek voltak, azonban ezeken a helyeken is gyakran volt negatív a reakció. 

A CCC-kben ezzel szemben még a dedifferenciált (de még nem anaplasztikus) részeken 

is általános volt a pozitivitás. 

 Az áttéti tumorok érhálózatának agrin-expressziója – megegyezően a CCC-kben 

látottakkal – nem bizonyult jelentősnek. Mind a szélesebb kötőszövetes sövényekből, 

mind a daganatos sejtcsoportok közötti vékony strómális állományból hiányoztak az 

agrinnal kifejezett festődést mutató vaszkuláris elemek; a HCC-k nagyon élénken agrin-

pozitív mikrovaszkuláris hálózatával szemben csak itt-ott tűnt fel egy-egy gyengén 

jelölődő ér. A pozitív reakció hiánya nem magyarázható az erek alacsony sűrűségével, 

hiszen a CD34 immunfestés diffúz érrendszerről árulkodott, még ha ez közel sem volt 

olyan sűrű, mint a HCC-kben. (IV/6. ábra, D-E, G-H) 

 



 51 

 

 

IV/5. ábra: Agrin immunreakció a máj primer és áttéti adenokarcinómáiban. A jól differenciált 

CCC-kben erős és nagy kiterjedésű agrin-pozitivitás figyelhető meg a tumoros bazális membránoknak 

megfelelően (A). Hasonló immunreakció, ha intenzitásában csökkent is, a kevésbé differenciált 

kolangiocelluláris rákokban is látható, ahol a daganatos mirigyek már nehezen felismerhetők (B). A 

metasztatikus rákokban csak a rendezettebb szöveti struktúrát mutató sejtcsoportok körül jelent meg a 

pozitivitás (amennyiben megjelent) (C, E), a nem-glanduláris struktúrájú területekről jórészt hiányzik a 

reakció (D, F). Az A képen látható hosszmérték (100 µm) A-F-ig érvényes. GF: mirigyformáló, NG: 

nem-glanduláris. 
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IV/6. ábra: A HCC-k és az áttéti tumorok érhálózatának összehasonlítása agrin-pozitivitás 

szempontjából. HCC-kben a diffúz kiterjedésű, erős agrin- és CD34-pozitivitás az erekben jelent meg 

(A, B), azonban a kettős jelölés tanúsága alapján a kolokalizáció nem pontos, hiszen az agrin egy 

szubendoteliális rétegben halmozódik föl (C, a betétben a csillag érlumenben van, a nyílhegy az agrin-

pozitív szubendoteliális rétegre mutat.). Ezzel szemben a CRCm és PDCm minták CD34-pozitív 

érhálózata jóval kevesebb agrint tartalmaz (D-E, G-H, a nyilak ugyanazt az eret jelölik a D-E, illetve G-H 

képeken), az esetleges pozitivitás főként a tumoros bazális membránokhoz köthető (F, a nyilak erekre 

mutatnak). Az A képen látható hosszmérték (100 µm) az A-B, D-E, illetve G-H képekre érvényes. Az 

immunfluoreszcens képeken: zöld: CD34, piros: agrin, kék: DAPI. 
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IV.2. Agrin-CD34 kettős immunfluoreszcens jelölés 

 

 A kettős immunfluoreszcens jelölés során kapott kép szerint az agrin és CD34 

pozitivitás jelentős átfedést mutat HCC-kben. Közelebbről megvizsgálva azonban, a 

kolokalizáció csak arra érvényes, hogy mind az agrin, mind a CD34 erekben van jelen. 

A mikroereken belül ugyanis a két marker eltérő rétegekben adott pozitív reakciót. A 

CD34 az endotélsejtek felszínét festette, míg az agrinra szubendoteliális lokalizáció volt 

jellemző, az endotélréteg bazális membránjának megfelelően. (IV/6. ábra, C) Általában 

az erek külső felszínén lévő periciták körül is feltűnő halmozódást lehetett detektálni, 

sugallván ezáltal az agrin egyik lehetséges forrását a vaszkuláris struktúrákban. 

 A CRC metasztázisokon alkalmazott kettős immunfluoreszcens festés esetében 

némi eltérést láttunk ahhoz képes, amit az immunhisztokémiai vizsgálatok során 

tapasztaltunk. A tumoros bazális membránokban továbbra is feltűnő volt az agrin-

pozitivitás, ugyanakkor az FFPE mintákkal ellentétben, a gyorsfagyasztott 

preparátumokból készített metszeteken az erekben is egyértelmű jelölődést, agrin/CD34 

kolokalizációt lehetett észlelni. Az agrin jelének intenzitása a vaszkuláris elemekben 

azonban mindig szembetűnően kisebb volt a bazális membránokhoz, illetve a HCC-k 

mikroereihez képest. (IV/6. ábra, F) Ez az eredmény azonban rávilágít arra, hogy a 

klasszikus adenokarcinómák és a HCC-k vaszkuláris eredetű agrin-expressziója között 

inkább mennyiségi, mintsem minőségi különbség van. 

 

IV.3. Laminin immunhisztokémia CRCm és PDCm válogatott eseteiben 

 

Felvetődhet a gondolat, hogy a metasztázisok alacsonyabb bazális membrán 

eredetű agrin-expressziójának hátterében a bazális membránok feltöredeződése, 

dezorganizációja állhat. Ennek igazolásához CRCm és PDCm mintákon laminin 

immunhisztokémiát végeztünk. Ennek során még a rosszul differenciált, mirigyképző 

tendenciát nem mutató daganatokban is megfigyelhető volt a specifikus festődés a 

tumorsejtek csoportjai körül. A tumoros bazális membránok tehát a dedifferencált (de 

nem anaplasztikus) áttétekben is jelen vannak, agrin azonban nincs kimutatható 

mennyiségben bennük. (IV/7. ábra) 
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IV/7. ábra: Az áttéti daganatok agrin-negativitása nem a tumoros bazális membránok hiányának 

következménye. Bár az itt bemutatott áttéti daganatokban nem látható jelentősebb agrin-pozitivitás (A, 

C), a laminin immunreakció –megfestvén a bazális membránokat (B, D)- rávilágít arra, hogy a jelenség 

hátterében nem a tumoros alapi hártyák teljes dezorganizációja áll. 

 

IV.4. Glypican-3 immunhisztokémia 

 

 A glypican-3 az utóbbi években meghatározó markerré vált a HCC 

diagnosztikájában, így mintáink egy reprezentatív csoportján (4 HCC, 1 sHCC, 1 

HGDN, 3 HCA) elvégeztük az immunreakciót, összehasonlítandó az agrin 

immnuhisztokémia eredményeivel. A kiválasztott HCC-kben és sHCC-ben mind az 

agrin, mind a CD34 diffúz és erős festődést mutatott (az összes 4+ minősítést kapott a 

szemikvantitatív értékelés során, mindkét markernél) (IV/8. ábra, A, C, D, F, G, I, M, 

O), ezzel szemben a glypican-3 immunreakció intenzitása meglehetősen 

változékonynak bizonyult. Volt, hogy mindegyik tumorsejtben igen erős, döntően 

citoplazmatikus reakciót lehetett megfigyelni, előfordult azonban ennél gyengébb 
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festődés, sőt, teljes negativitás is. (IV/8. ábra, B, H, N) A glypican-3 esetében várt 

egyértelmű membránpozitivitást egy mintában láttuk. A vizsgált sHCC-ben a glypican-

3 is jól elkülönítette a malignus göböt a többi cirrotikus nodulustól. (IV/8. ábra, E) 

 A három kiválasztott adenóma közül kettő típusos, diszplázia nélküli daganat 

volt, az egyik azonban súlyos fokú diszplasztikus részeket tartalmazott és nagy 

kétségeket ébresztett bennünk és a diagnosztizáló patológusokban a dignitást illetően. 

Az előbbi tumoroknál – melyek erezetében alacsony volt az agrin-expresszió (1+) – a 

sejtek többségének glypican-3 negativitása egyértelmű volt, noha egy-egy pozitívnak 

tűnő sejt is előfordult. A gyanút keltő adenóma egyes gócaiban, ahol a diszplázia 

mértéke kifejezett volt és pseudoacináris struktúrák is jelen voltak, erős agrin és CD34 

festődést láttunk (3+). (IV/8. ábra, J, L) Glypican-3-al nem különültek el 

szembetűnően ezek a területek, csupán egy-két tumorsejt élénk pozitivitását észleltük. 

(IV/8.ábra, K)  

 A diszplasztikus gócokat szintén tartalmazó HGDN-ben a glypican-3 néhány 

sejtre kiterjedő bizonytalan citoplazmatikus reakciót adott, feltűnő volt azonban a 

környező, diszplázia nélküli cirrotikus göbök helyenkénti pozitivitása. Vaszkuláris 

eredetű agrin-expresszió csak a HGDN-ben, főként a diszplasztikus területeken 

mutatkozott. 
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IV/8. ábra (előző oldal): Agrin, glypican-3 és CD34 immunreakciók összehasonlítása 

hepatocelluláris eredetű elváltozásokban. Bár a glypican-3 a HCC-k referencia-értékű markerévé vált, 

nem minden esetben szolgál megbízható eredményekkel. Előfordult ugyanis, hogy a HCC-kre jellemző 

erős glypican-3 pozitivitás (B) bizonytalannak mutatkozott, illetve egyes esetekben teljesen hiányzott a 

tumorból (H,N), míg az agrin (A,D,G,M), illetve CD34 immunreakció (C,F,I,O) egyértelműen detektálta 

a rákos területeket ugyanezekben a mintákban. Az atípusos adenómában tapasztalt egy-két sejtet érintő 

pozitivitás (K, nyilak) ugyancsak kérdés elé állítja a patológust. Az A képen látható hosszmérték (250 

µm) az összes képre érvényes. 

 

IV.5. Az immunreakciók kiértékelésének eredményei 

 

IV.5.1. Az agrin és CD34 immunhisztokémia szemikvantitatív kiértékelése 

 

 Az értékeléshez kidolgozott pontrendszert mind noduláris (cirrózis, FNH, LRN, 

LGDN, HGDN, sHCC), mind szolid karakterű (HCC, HCA) elváltozások 

szemikvantitatív elemzése során alkalmazhattuk. A legfontosabb kérdések a következők 

voltak: elkülöníthetők-e egymástól az agrin immunhisztokémia alapján a jó- és 

rosszindulatú hepatocelluláris eredetű elváltozások, illetve van-e korreláció a pontszám 

és az esetleges diszplázia mértéke között a nem malignus léziókban? 

Az agrin esetében nem fordult elő 2+-nél magasabb pontszám a cirrotikus 

mintákban, továbbá az FNH, LRN és LGDN csoportokban sem. A 3+ előfordulási 

gyakorisága a többi benignus elváltozásban: HGDN: 1/7, illetve HCA: 5/30. Utóbbi 

daganatok közül három típusos adenóma volt, kettőben nagyfokú diszpláziát lehetett 

megfigyelni. Két adenóma esetében adtunk 4+ minősítést, ezekben azonban kifejezetten 

diszplasztikus területek voltak. 

Mind a HCC-kre, mind az sHCC-kre a magas, 3+ és 4+ pontszámok voltak 

jellemzők az agrin immunhisztokémia tekintetében, csupán egy jól differenciált 

májrákból hiányzott teljesen a pozitív reakció (0). Ez utóbbi meglehetősen monoton 

szövettani képet mutatott, továbbá HCV-negatív és cirrózismentes májban fejlődött ki. 

A 2+-es sHCC-ben nagy mennyiségű gyulladásos sejt volt jelen, ennek esetleges 

összefüggése az agrin immunreakció gyengeségével nem tisztázott. (IV/9. ábra) 
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IV/9. ábra: A 0-4+ fokozatú agrin immunreakciók eloszlása a hepatocelluláris elváltozásokban. A 

jóindulatú léziókban elvétve fordult elő 2+-nél magasabb pontszám, míg a rákokban túlnyomó többséggel 

3+ és 4+ minősítésű reakciók jelentkeztek. 

 

Az IV/1. táblázat adatai alapján a diszplázia nélküli típusos adenómák főként 

alacsony (0-2+) pontszámokat kaptak, ugyanakkor a közepes és súlyos szöveti atípiát 

tartalmazó tumorok megoszlási tendenciájából hiányzott a szabályszerűség. Mivel az 

adenóma csoport egészére nem mondható el, hogy az agrin immunhisztokémia jól 

korrelált a diszplázia mértékével, ugyanakkor egyes mintákban jellemzően a 

diszplasztikus fókuszok voltak pozitívak, felvetődik a kérdés, hogy van-e minőségi 

különbség az agrin immunfestés által megjelölt és a vizsgálat során negatívnak 

bizonyuló diszplasztikus részek között. 

A HCC-k esetében az agrin immunreakció grádustól függetlenül nagy 

kiterjedésben volt pozitív, bár a grade I és II rákok jellemzően 3+, míg a grade III 

daganatok főként 4+ minősítést kaptak. 
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 Agrin-IHC pontszáma 

  0 1+ 2+ 3+ 4+ 

HCA (n=30)      

atípia foka      

nincs (n=16) 8 2 3 3 0 

enyhe, illetve közepes (n=9) 1 3 4 0 1 

kifejezett (n=5) 0 0 2 2 1 

      

HCC (n=24)      

szöveti grádus       

Grade I (n=5) 1 0 0 3 1 

Grade II (n=14)  0 0 0 10 4 

Grade III (n=5) 0 0 0 1 4 
 

IV/1. táblázat: A 0-4+ minősítésű agrin immunreakciók eloszlása HCA-kban és HCC-kben az 

előforduló atípia, illetve a differenciáltsági fok tekintetében. 

 

A CD34 immunhisztokémia jóval kevésbé tudott differenciálni a benignus és 

malignus léziók között, hiszen a diszplázia nélküli, illetve diszpláziás nodulusokban 

éppúgy nagy kiterjedésű területeken volt pozitív a reakció, mind az adenómák jelentős 

részében, így a minták nagy része 2+ - 4+ minősítésű volt. Fontos észrevétel volt 

ugyanakkor, hogy az összes HCC és sHCC 4+-es volt, így a CD34 nagy érzékenységgel 

jelezte a malignus elváltozásokat. 

Az általunk kidolgozott, a hepatocelluláris eredetű elváltozásokat értékelő 

diagnosztikus tesztben malignitás szempontjából negatívnak vettük a 0-2+-es mintákat, 

míg pozitívnak a 3+-4+-es léziókat. A hisztopatológiai vizsgálatok során felállított 

diagnózisokat alapul véve az agrin immunhisztokémia 94%-os érzékenységű és 88%-os 

fajlagosságú módszernek bizonyult a dignitás meghatározásában (Fischer exakt teszt: 

P<0,0001). A specificitást tovább tudtuk növelni 93%-ig azzal a kitétellel, hogy csak 

abban az esetben tekintettük malignusnak az elváltozást, ha az agrin 3+-es vagy 4+-es 

pontszáma mellett a CD34 immunreakció 4+ volt. Az agrin és CD34 reakciók 

kombinált elemzésének köszönhetően 103 esetből 96 konkordáns eredményt adott a 

patológusok által megadott diagnózisokkal. A fennmaradó 7 esetből 5 álpozitívnak 

bizonyult, mindegyik adenóma volt. Ezek közül kettőben súlyos, egyben pedig enyhe 
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fokú celluláris atípia volt megfigyelhető. A két álnegatív eset a már korábban említett 

jól differenciált HCC, és a gyulladásos sejtek által infiltrált sHCC volt. 

 

IV.5.2. Az agrin és CD34 immunreakciók kvantitatív elemzése 

 

 A digitális morfometria során objektív mérőszámokkal jellemeztük az 

immunreakciók területi kiterjedését az egyes mintákon belül. Az agrin-pozitív területek 

átlagos nagysága szignifikánsan kisebb volt a benignus léziókban – köztük a HCA-kban 

és HGDN-ekben is –, mint a malignus hepatocelluláris tumorokban. (IV/10. ábra, A) 

Az Anyagok és Módszerek fejezetben leírt megfontolás szerint beállított 3,46%-os 

küszöbérték mellett az adenómákat 80%-os szenzitivitással és 89%-os fajlagossággal 

lehetett elkülöníteni a HCC-ktől (Fisher exakt tesz: P<0,0001). A kisebb noduláris 

léziók esetében az sHCC-k és HGDN-ek között 75%-os érzékenységgel és 100%-os 

specificitással differenciált a teszt (Fisher exakt teszt: P<0,001). 

 Ezzel szemben a CD34 immunhisztokémia önmagában nem bizonyult jó 

differenciáldiagnosztikai módszernek, a HCC-k és HCA-k között nem volt szignifikáns 

különbség az immunpozitív részek átlagos területszázalékának tekintetében. (IV/10. 

ábra, B) 

 

IV/10. ábra (A): Az agrin immunhisztokémiai reakciók morfometriás analízisének eredménye 

hepatocelluláris eredetű elváltozásokban. A HCC-kben minden nem-malignus elváltozáshoz képest 

szignifikánsan magasabb átlagértéket kaptunk. A p értékek indexében szereplő „a” a HCC-csoporttal, „b” 

az sHCC-csoporttal való összehasonlítást jelöl. (Student-féle t-próba) 
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IV/10. ábra (B): A CD34 immunhisztokémiai reakciók morfometriás analízisének eredménye 

hepatocelluláris eredetű elváltozásokban. A CD34-pozitivitás átlagos kiterjedése nem mutatott 

szignifikáns különbséget a rákok és az adenómák között. A p értékek indexében szereplő „a” és „b” 

értelmezését lásd az előbbi ábránál. (Student-féle t-próba) 

 

IV.5.3. Az agrin immunhisztokémia kvalitatív értékelése CCC-kben és metasztatikus 

daganatokban 

 

 Az intrahepatikus CCC-knél és metasztatikus adenokarcinómáknál a 

hepatocelluláris lézióknál alkalmazottól eltérő, kvalitatív jellegű értékelő módszert 

használtunk. Ezt többek között a gyakran előforduló kis metszetterület mellett a festődés 

eltérő jellege is magyarázta. Célunk volt egy olyan egyszerű kritériumrendszer 

kialakítása, aminek segítségével jól megjósolható az adenokarcinóma primer vagy áttéti 

eredete az agrin immunhisztokémia alapján. 

 Az elemzés során a 16 CCC közül 13-ban láttunk K/U reakciót, míg a CRCm és 

PDCm minták jelentős részében (15/20, illetve 16/18) csak I/H jellegű festődés volt 

megfigyelhető. Diagnosztikus tesztünk tehát 81%-os érzékenységgel detektálta az 

intrahepatikus CCC-ket, míg a fajlagosság a következőképp alakult: CCC v. CRCm: 

70%, CCC v. PDCm: 89%, CCC v. összes metasztázis: 82% (Fisher exakt teszt: 

P<0,0001). 
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IV.5.4. Az agrin immunhisztokémia kvantitatív értékelése az adenokarcinómákban 

 

 Az immunpozitív struktúrák digitális morfometriával meghatározott 

területszázalékának tekintetében szignifikáns különbséget láttunk a CCC-k (9,2 3,3%) 

és a metasztatikus tumorok között (CRCm: 3,4 2,3%;  PDCm: 2,6 1,7%). (IV/11. 

ábra) A néhány mintából kisebb nagyítással (10x virtuális objektívnagyítás) kifotózott 

képek elemzése során is hasonló értékeket kaptunk, így a nagy nagyítással nyert 

felvételek reprezentatívan tükrözték az adott tumorban megjelenő festődés mértékét.  

 Az ROC-analízis során megadott 5,46%-os küszöbérték mellett az agrin 

immunhisztokémia érzékenysége 94% volt a CCC-k detektálásában, míg a módszer 

specificitása a következő értékeket adta: CCC v. CRCm: 75%, CCC v. PDCm: 100%, 

CCC v. összes metasztázis: 87%.  

 

 

IV/11. ábra: Az agrin immunhisztokémia morfometriás analízisének eredménye a máj primer és 

áttéti mirigyrákjaiban. Az immunpozitivitás kiterjedése szignifikánsan magasabbnak bizonyult CCC-

kben a vizsgált áttéti daganatokhoz képest. A p értékek indexében szereplő „a” a CRCm-csoporttal, „b” a 

PDCm-csoporttal való összehasonlítást jelöl. (Student-féle t-próba) 

 

IV.5.5. A szöveti morfológia és az immunreakció jellege közötti összefüggések az 

adenokarcinómáknál 

 

A primer tumorok grádusa és a pozitív immunreakció kiterjedése, K/U, illetve 

I/H jellege nem mutatott egyértelmű korrelációt, bár a rosszabbul differenciált grade III 
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tumorok mindegyikében erős reakciót (K/U: 5/5) láttunk. A kolorektális eredetű 

áttétekben ezzel szemben az a tendencia érvényesült, hogy csak a mirigyeket képző 

daganatokban fordult elő K/U minőségű jelölődés, akár a kvantitatív (6/17), akár a 

kvalitatív (5/17) értékelést vettük figyelembe. 

A PDCm csoportban jóval gyakoribbak voltak a rosszul differenciált, mirigyeket 

nem formáló daganatok (12/18), amelyekben a K/U típusú reakció hasonló 

gyakorisággal fordult elő, mint a jobban differenciált tumorokban. Ezen daganatokban 

tehát – szemben a CRC-áttétekkel – a dedifferenciáció nem mindig járt együtt az agrin-

pozitivitás hiányával, bár még ezzel együtt is a CCC-khez képest jóval ritkábban 

tapasztaltunk K/U jelölődést bennük. (IV/2. táblázat) 

 

 

  n K/U I/H 

CCC    

Grade I/II 11 10 (8) 1 (3) 

Grade III 5 5 (5) 0 (0) 

Összes 16 15 (13) 1 (3) 

CRCm    

GF 17 6 (5) 11 (12) 

NG 3 0 (0) 3 (3) 

Összes 20 6 (5) 14 (15) 

PDCm    

GF 6 1 (0) 5 (6) 

NG 12 2 (2) 10 (10) 

Összes 18 3 (2) 15 (16) 

Minden metasztázis   

GF 23 7 (5) 16 (18) 

NG 15 2 (2) 13 (13) 

Összes 38 9 (7) 29 (31) 

 

IV/2. táblázat: Az adenokarcinóma mintákon végzett agrin immunhisztokémiai reakciók 

kvantitatív és minőségi értékelésének összefoglalása. Az első számok a morfometriás analízis 

eredményére (5,46 területszázalék fölött K/U, ezen érték alatt I/H), a zárójelben lévők pedig a kvalitatív 

értékelésre vonatkoznak. GF: mirigyformáló, NG: nem-glanduláris. 
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IV.6. Az agrin mRNS-szintű expressziójának vizsgálata primer és áttéti 

májdaganatokban 

 

 Az agrin mRNS-szintű expresszióját HCC-kben, CCC-kben, kolorektális 

áttétekben és perimetasztatikus, tumor-, gyulladás- és fibrózismentes májszövetben 

vizsgáltuk valós idejű RT-PCR-rel. A legnagyobb mértékű expressziót a 

kolangiocelluláris rákokban detektáltuk, ami minden más csoporthoz képest 

szignifikánsan magasabb volt. Mindegyik fagyasztott CCC minta grade II-es volt, így 

nem tudtunk differenciáltsági fokkal való korrelációt elemezni. Összehasonlítva a 

kontrollként használt májmintákkal, szintén emelkedett értékeket mértünk a HCC-kben 

és CRC metasztázisokban, a két tumortípus között azonban nem tudtunk szignifikáns 

különbséget kimutatni, noha az immunhisztokémiai vizsgálatok alapján a HCC-kben 

nagyobb mennyiségben termelődik agrin fehérje. (IV/12. ábra) A digitális morfometria 

során meghatározott immunpozitív részek kiterjedését összevetve minden egyes 

mintában a valós idejű PCR eredményeivel, a fehérje és az mRNS szintű expresszió 

nem mutatott korrelációt. 

 

 

 

 

IV/12. ábra: Agrin mRNS-expresszió kontroll májban, illetve primer és áttéti rákokban. Az agrin-

expressziót a 18S rRNS expressziójához viszonyítottuk és logaritmikus skálán ábrázoltuk. **: p<0,01; 

***: p<0,001 (Student-féle t-próba). KM: kontroll máj. 
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IV.7. In vitro kísérletek MzCha2 epeúti rák eredetű sejtvonallal 

 

IV.7.1. Agrin-géncsendesítés MzCha2 sejtekben 

 

 Az siRNS-transzfekció utáni 4. napon izolált RNS-ekből végzett reverz 

transzkripció és valós idejű PCR alapján az agrin és a GAPDH elleni siRNS-ek 

hatékonyan csökkentették célgénjeik expresszióját a negatív kontrollként használt 

siRNS hatásához képest. Sejtjeink tehát alkalmasnak bizonyultak transzfekciós 

kísérletek kivitelezéséhez. 

 A GAPDH expressziója nagyfokú, 80%-os csökkenést mutatott, míg az agrin 

esetében 30-62% között mozgott a géncsendesítés mértéke a különböző kísérletek 

során. Az agr siRNS 20% FCS mellett átlagosan 43%-kal mérsékelte az agrin mRNS 

szintű expresszióját, míg 10% FCS használatakor ez az érték 50%-nak adódott. Nem 

volt mérhető hatással a géncsendesítésre, hogy a transzfekció 6, 24, vagy 96 lyukú 

tenyésztőedényben történt. 

 Felfigyeltünk arra az érdekes jelenségre, hogy a GAPDH expressziója az agrin 

elleni siRNS-sel transzfektált sejtekben is csökkent. Ez a kismértékű, inkább csak 

jelzett, de több transzfekciós kísérlet során is megfigyelt hatás arra intett bennünket, 

hogy magát a GAPDH-t nem érdemes referencia génként használni ezekben a 

vizsgálatokban. 

 Azon kérdés megválaszolására, vajon az mRNS-szintű expressziócsökkenés 

milyen mértékben érinti a transzlációs folyamatokat, immunfluoreszcens vizsgálatokat 

végeztünk. Az NK siRNS-sel történő transzfektálás után a sejtek hasonlóan viselkedtek 

a nem transzfektált vonalhoz képest, azaz jelentős mennyiségű agrint termeltek. Ennek 

egy része a sejtek körül halmozódott föl, másik része ugyanakkor a sejtek távolabbi 

környezetében rakódott le. Ehhez képest szembeötlő változást tapasztaltunk az agr 

jelzésű siRNS bevitele után, ugyanis az immunreakció erőssége nagymértékben 

gyengült, csak halvány jelölődést lehetett észlelni a sejtcsoportok körül. Ezen 

eredmények alapján az általunk használt siRNS fehérje szinten is hatékonyan gátolja az 

agrin expresszióját. (IV/13. ábra) 



 66 

 

 

IV/13. ábra: Az agrin elleni siRNS-ek által előidézett géncsendesítés fehérje szinten is 

megnyilvánult. Jelentősebb agrin-termelés csak a kontroll (NK) vonal sejtjeinél detektálható 

immunfluoreszcens technikával, ahol a sejtek közötti térben, illetve részben a sejtekhez asszociálva 

észlelhető halmozódás. Az agr siRNS hatására az agrin mennyisége szembetűnően csökkent. Zöld: agrin, 

kék: DAPI. 

 

IV.7.2. Az agrin-csendesítés hatása a sejtproliferációra 

 

A sejtproliferációt vizsgáló szulforodamin-B teszt során kezdetben 20% FCS-t 

tartalmazó médiumot használtunk. Ilyen körülmények mellett az agr siRNS bevitele 

mindhárom kísérletben – ha kis mértékben is – szignifikánsan fokozta a 

sejtproliferációt, a kontroll vonalhoz képest átlagosan 31%-kal. A kísérletek 

mindegyikében megtörtént a géncsendesítés hatékonyságának ellenőrzése. 

Megfigyelhető, hogy nagyobb mértékű csendesítés esetén kifejezettebb volt a 

proliferációt fokozó hatás. (IV/14. ábra) 
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IV/14. ábra: Az agrin-csendesítés hatása az MzCha2 sejtek osztódási aktivitására. 20% FCS-t 

tartalmazó tápfolyadékot használva az agr jelzésű siRNS mindhárom kísérletben fokozta a 

sejtproliferációt. Az ábra alsó részén az adott kísérletben mRNS-szinten mért géncsendesítés van 

feltüntetve. *: p<0,05; ***: p<0,005 (Student-féle t-próba). 

 

 További kísérleteinkben az agrin-expresszió gátlásának sejtproliferációra 

kifejtett hatását a szérumkoncentráció függvényében elemeztük. Mint kiderült, az agr 

siRNS sejtosztódást serkentő tulajdonsága csak 20% FCS mellett érvényesült (a 

növekedés mértéke 9% volt ebben a kísérletben). (IV/15. ábra) 1% FCS mellett a 

sejtszám 4 nap alatt nem érte el azt az értéket, ami az expressziós vizsgálatokhoz 

szükséges RNS izolálást lehetővé tette volna, így ilyen körülmények között sajnos nem 

tudtuk ellenőrizni a géncsendesítés hatékonyságát.  
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IV/15. ábra: Az FCS koncentrációjának hatása a transzfektált sejtek proliferációjára. Az agr siRNS 

sejtproliferációt fokozó hatása csak 20% FCS mellett érvényesült. ***: p<0,005 (Student-féle t-próba). 

 

IV.7.3. Az agrin-csendesítés hatása az MzCha2 sejtek migrációs aktivitására 

  

Kezdeti lépésként megvizsgáltuk, hogy az MzCha2 sejtek Boyden-kamrában 

mutatnak-e egyáltalán kemoattraktáns által kiváltott migrációs aktivitást, illetve spontán 

vándorlás megfigyelhető-e. A sejtek migrációja abban az esetben volt tetten érhető, 

amikor a kamra alsó része csak mátrigélt tartalmazott, FCS-t viszont nem. A kamra 

felső részében használt médium FCS-tartalma nem volt jelentős hatással a sejtmozgásra. 

Elmondható tehát, hogy az MzCha2 sejtek Boyden-kamrában spontán nem vándorolnak 

át a membránon, ugyanakkor a mátrigél hatására migrációjuk megindul. A mátrigél 

megfelelő koncentrációja 100 µg/ml-nek adódott, amely mellett az átjutott sejtek száma 
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ideálisnak tűnt ahhoz, hogy a későbbi kísérletekben mind a csökkenést, mind a 

növekedést könnyen észlelni lehessen. 

 Az agrin-csendesítés migrációra kifejtett hatását három kísérletben elemeztük. 

Ezek közül csupán az egyikben tapasztaltuk, hogy az agrin expresssziójának csökkenése 

szignifikáns mértékben befolyásolta a sejtek migrációját, miszerint az agr siRNS 

bevitele mérsékelte a sejtek migrációs aktivitását. Ezt a későbbiekben azonban nem 

tudtuk megerősíteni, noha mindig alacsonyabb sejtszámokat kaptunk. A 

sejtproliferációs tesztekkel ellentétben, ezekben a kísérletekben nem észleltünk 

semmilyen tendenciát a géncsendesítés hatékonysága és a migrációban bekövetkezett 

változás között. (IV/16. ábra) 

 

 

 

IV/16. ábra: Az agrin-csendesítés hatása az MzCha2 sejtek migrációjára. A három kísérlet során csak 

egy alkalommal tapasztaltuk, hogy a 4 órás inkubációs idő alatt az agrin-csendesítés következtében 

kevesebb sejt migrált át a membránon. A kamra alsó részében 100 µg/ml koncentrációjú, DMEM-ben 

oldott mátrigél volt. *: p<0,05 (Mann-Whitney U-teszt). 
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IV.8. A heparánszulfát-degradáló enzimek expressziója májrákokban 

 

IV.8.1. A szulfatázok és a heparanáz mRNS-szintű expressziója HCC-kben és CCC-kben 

 

 21 HCC, 7 CCC és 12 kontroll májmintában végeztük el a SULF1, SULF2 és 

heparanáz enzimek génexpressziós vizsgálatát valós idejű PCR segítségével. Az ép 

májszövetben és a tumorokban is a SULF2 expressziója volt a magasabb a két enzim 

közül, legnagyobb értékeket a HCC csoportban kaptunk. A normál májakban a SULF1 

esetében egy nagyságrenddel kisebb értékeket kaptunk, amikhez képest szignifikáns 

növekedés volt detektálható a HCC és CCC mintákban. Hasonló tendencia érvényesült 

a SULF2-nél, azonban az ott mért különbségek nem bizonyultak szignifikánsnak. 

(IV/17. ábra, A-B) 

 Feltűnő volt, hogy mind a SULF1-hez, mind a SULF2-höz tartozó értékek 

nagyfokú szórást mutattak a hepatocelluláris rákokban. Voltak daganatok, melyekben 

kifejezetten alacsony, a normál májszövetben tapasztalttal megegyező mértékű 

expressziós szintet detektáltunk, a minták egy részében ugyanakkor ennek a sokszorosát 

mértük. A SULF1-nél 7/21 HCC mutatott a kontroll májak átlagához képest 

alacsonyabb expressziós szintet, míg a SULF2-nél 12/21 volt az arány. Az alacsony 

vagy magas mRNS szintű szulfatáz expresszió nem volt összefüggésben a tumorok 

hisztopatológiai jellemzőivel (grade, típus). 

 Csakúgy, mint a szulfatázoknál, általánosságban emelkedett heparanáz 

expressziót tapasztaltunk a HCC-kben és a CCC-kben a kontroll májakhoz viszonyítva, 

előbbi daganatféleségben csaknem kétszeres, míg utóbbiban több mint nyolcszoros volt 

a növekedés mértéke. A minták közötti nagyfokú szórás miatt azonban ez a különbség 

nem bizonyult szignifikánsnak a HCC-k esetében, ahol 7 daganatban is kisebb volt az 

expresszió mértéke az ép májakban mért átlagolt értékhez képest. (IV/17. ábra, C) 

 A heparánszulfát-degradáló enzimek közül a SULF1 és SULF2 mRNS szintű 

expressziója erős korrelációt mutatott a CCC csoportban (r
2
=0,96; p<0,05), míg ezen 

szulfatázok és a heparanáz között nem lehetett ilyen viszonyt kimutatni. A HCC-kben és 

a kontroll májakban az enzimek génexpressziója nem mutatott jelentős 

párhuzamosságot. 
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IV/17. ábra: A heparánszulfát-degradáló enzimek mRNS-szintű expressziója kontroll májakban és 

primer májrákokban. Az enzimek expresszióját a 18S rRNS-hez viszonyítottuk és logaritmikus skálán 

ábrázoltuk. **: p<0,01; ***: p<0,001 (Student-féle t-próba). KM: kontroll máj. 

 

IV.8.2. A heparánszulfát-degradáló enzimek fehérjeszintű expressziójának vizsgálata 

 

 A SULF1, SULF2 és a heparanáz fehérjéjének kimutatását 6 HCC, 5 CCC, egy 

kevert HCC/CCC és 6 kontroll májmintában kíséreltük meg Western blot technikával. 

Az enzimek közül csak a heparanáz esetében volt megfelelő az ellenanyag az FFPE 

mintán végrehajtott immunhisztokémiai detektáláshoz, míg a SULF2-nél fagyasztott 

metszeten végzett immunfluoreszcens vizsgálat által próbáltunk információt nyerni a 

fehérje lokalizációjáról. 

 A SULF1 legnagyobb mennyiségben a CCC-kben volt jelen, 4 mintában 

kaptunk specifikus jelet a Western blot során. Ez egy éles csíkból és egy elmosódottabb 

sávból tevődött össze, előbbi 180 kDa, utóbbi 110 kDa körül jelent meg. Kevésbé 
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meggyőzően lehetett kimutatni az enzimet a HCC-k lizátumából, amelyekben főként a 

110 kDa-os molekulaméretnél reagált az antitest, a sávok azonban meglehetősen 

bizonytalanok voltak. Még ez a jelölődés is erősebbnek bizonyult azonban a kontroll 

májakhoz képest, ahol semmilyen specifikus reakciót nem láttunk egyik mintában sem. 

(IV/18. ábra) 

 

 

IV/18. ábra: SULF1 kimutatása primer májrákokban Western blottal. Lumineszcens detektálás, 

negatív kép. MS: molekulasúly, HCC/CCC: kevert szöveti szerkezetű májrák, KM: kontroll máj. 

 

 A SULF1-gyel szemben a SULF2 a HCC-k nagy részében (5/6) egyértelműen 

detektálható volt, az ellenanyag egy 80 kDa körüli termékkel reagált. Ugyanez a fehérje 

volt kimutatható a kontroll májak felében is. Az immunreakció intenzitása két HCC 

mintában haladta meg szembetűnően az ép májakban tapasztalt jel erősségét, míg a 

többi SULF2-t termelő rákban az expresszió mértéke nem különbözött lényegesen a 

pozitív reakciót adó ép májakhoz képest. Érdekes, hogy a CCC-kben jellemzően egy 

kisebb, 60 kDa-os fehérjét tudtunk kimutatni, a májrákoknál tapasztalt termék csupán 

két mintában mutatkozott bizonytalan csík formájában. Ezek alapján nem okozott nagy 

meglepetést, hogy a kevert HCC/CCC tumorban az enzim mindkét variánsa ugyanolyan 

erősségű reakciót adott. (IV/19. ábra) 
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IV/19. ábra: SULF2 fehérje detektálása Western blottal primer májrákokban és kontroll 

májakban. Lumineszcens detektálás, negatív kép. MS: molekulasúly, HCC/CCC: kevert szöveti 

szerkezetű májrák, KM: kontroll máj. 

 

 Az immunfluoreszcens vizsgálatok során kiderült, hogy HCC-kben maguk a 

daganatsejtek jelentik a SULF2 fő forrását. Az enzim főként a citoplazmában 

halmozódott, a membránreakció kevésbé volt kifejezett. (IV/20. ábra, A-C) A 

SULF2/CD34 kettős immunfluoreszcens jelölés rávilágított arra, hogy leginkább a 

tumor ereinek közelében elhelyezkedő sejtek mutatnak pozitivitást, míg a fészkek 

belsejében ritkán lehetett detektálni a fehérje jelenlétét. (IV/21. ábra) Más képet láttunk 

a CCC-kben, ahol főként a kötőszöveti sejtekre volt jellemző az élénk immunreakció, 

míg a tumorsejtek közül csak egy-kettő adta jelét a SULF2 termelésnek. (IV/20. ábra, 

D-F) Ép májszövetben alacsonynak bizonyult a SULF2 expresszió, csak néhány 

hepatocita citoplazmájában lehetett észrevenni a jelölődést. (IV/20. ábra, G-I) 
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IV/20. kép: SULF2 immunfluoreszcens kimutatása primer májrákokban. Az alacsony szintű HSA-

expressziót mutató májrákban (A) SULF2/HSA kolokalizáció figyelhető meg (C), ami az enzim 

tumorsejt-eredetét támasztja alá. CCC-ben a CK7 pozitív tumorsejtek SULF2-expressziója alacsony, 

egyes kötőszöveti sejtek viszont élénken jelölődtek. (D-F). A peritumorális máj HSA-pozitív 

májsejtjeiben elvétve látható specifikus immunreakció (G-I). Zöld: HSA (A-C, G-I), illetve CK7 (D-F), 

piros: SULF2, kék: DAPI. 
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IV/21. ábra: SULF2/CD34 kettős immunfluoreszcens jelölés HCC-ben. Az élénk SULF2 

immunreakciót mutató sejtek főként a HCC CD34-pozitív mikroerei köré csoportosulnak. Zöld: CD34, 

piros: SULF2, kék: DAPI.  

 

 A heparanáz elleni ellenanyaggal HCC-kben a fehérje 50 kDa-os alegységét 

detektáltuk, míg a 65 kDa-os inaktív enzim és a kisebb, 8 kDa-os alegység nem volt 

kimutatható. A kontroll májak közül egyben fedeztük föl ugyanezt a terméket. A 

SULF2-höz hasonlóan, a CCC-kben a heparanáz is egy kisebb méretű variánssal 

képviseltette magát, az immunreakció a 20 kDa-os molekulaméretnél jelent meg. 

(IV/22. ábra)  
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IV/22. ábra: Heparanáz kimutatása primer májrákokban és kontroll májakban Western blottal. 

Lumineszcens detektálás, negatív kép. MS: molekulasúly, HCC/CCC: kevert szöveti szerkezetű májrák. 

KM: kontroll máj. 

 

 Az immunhisztokémiai vizsgálat erős citoplazmatikus reakciót mutatott a HCC-

kben, míg gyengébb jelet kaptunk a CCC-mintákban. A daganatok körüli májszövetre 

inhomogén reakció volt jellemző, ugyanis az inváziós front közelében lévő májsejtek 

élénk pozitivitást mutattak, míg a távolabbi területeken gyengébb volt a festődés. Az 

inváziós fronton belüli májsejtek jelölődésének erőssége még a HCC-kben tapasztalt 

intenzitást is felülmúlta. A vizsgálatok tanúsága alapján a heparanáztermelés nem 

korlátozódott a tumorsejtekre, hiszen mind HCC-kben, mind CCC-kben a kötőszöveti 

sejtek is pozitívak voltak. Az aktív enzim lokalizációja alapján várt membrán-pozitivitás 

egyik mintában sem volt jellemző, csupán néhány daganatsejtben lehetett látni a reakció 

plazmamembrán körüli felerősödését. 
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IV/23. ábra: Heparanáz immunhisztokémiai kimutatása primer májrákokban és peritumorális 

májszövetben. Az erős (A), illetve gyengébb (B) citoplazmatikus reakciót mutató HCC-tumorsejtek 

mellett a kötőszöveti sejtek is jelölődtek (nyílhegy B betétjében). A CCC-kben általában kevésbé volt 

kifejezett a festődés (D), ugyanakkor előfordultak kifejezett pozitivitást mutató minták is (C). Az 

ellenanyag a CCC-kben is reagált a kötőszöveti sejtekkel (nyílhegyek a betétekben). A peritumorális – a 

képen CCC (T) melletti – máj (PT) az inváziós frontnál (INV) élénk reakciót mutat (E), azonban távolabb 

jelentősen csökken a májsejtek immunreaktivitása (F). Az A képen látható hosszmérték A-F-ig érvényes 

(kivéve betétek). 
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V. Megbeszélés 

 

V.1. Az agrin immunhisztokémia differenciáldiagnosztikai alkalmazhatósága 

primer és áttéti májdaganatoknál 

 

Az agrin expressziójának tüzetes elemzése a máj leggyakoribb daganatos 

betegségeiben és daganatmegelőző elváltozásaiban olyan eredményeket hozott, amelyek 

alapján ez a HSPG több kérdéskörben is ígéretes differenciáldiagnosztikai markernek 

tűnik. 

 

Egy vizsgált minta erős agrin-pozitivitása eredhet egyrészt a mikrovaszkuláris 

hálózatából, ami a HCC-kre specifikus és az alapját jelentheti a jó- és rosszindulatú 

hepatocelluláris eredetű léziók elkülönítő kórisméjének. A májszövet szinuszoidjainak 

szerkezete jelentős mértékben módosul a cirrotikus átalakulás, illetve a malignus 

elfajulás során, ami az endotélréteget és a szubendoteliális elemeket egyaránt érinti. Az 

állebenyek kialakulását kísérő kapillarizáció során az endotélborítás lyuggatottsága 

megszűnik, a sejtek alatt pedig bazális membrán alakul ki. Jellemző immunfenotípus-

változás az endotélsejtek CD31-, illetve CD34-pozitívvá válása, amely nem 

tapasztalható az ép szövet szinuszoidjaiban, ugyanakkor megfigyelhető a cirrotikus 

göbökben, a diszplasztikus nodulusokban és a HCC-kben. Szintén jellemző jelenség a 

diszplasztikus és malignus elváltozásokban a vérellátás vénás eredetűről artériásra való 

átváltása. Ennek nyomán növekszik a párosítatlan artériák száma, amit az 

érújdonképződés indikátorának tartanak. Logikus elképzelésnek tűnik, hogy a 

véráramlás dinamikai változása eredményezné a szinuszoidok kapillarizációját, ami egy 

adaptív reakciót tükrözne az erek fokozott mechanikai terhelésével szemben. A CD34 

sejtközötti adhézióban betöltött feltételezett szerepe [74] alapján a cirrotikus és 

diszplasztikus májszövetben észlelhető fokozott kifejeződése is alátámasztja ezt a 

gondolatmenetet, ugyanakkor az ezt vizsgáló munkacsoport nem talált átfedést a 

párosítatlan artériák, illetve a CD34-pozitív mikroereket tartalmazó területek között. 

[75] Sokkal inkább mutat összefüggést a kapillarizációt jelző CD34 (és CD31) 

megjelenése a Disse-tér csillagsejtjeinek aktivizálódásával. [75, 76]  
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Mivel a diszplázia nélküli cirrotikus szövetben a CD34-pozitív erek által 

behálózott területek nagysága jelentős mértékben alulmarad a HCC-kben 

tapasztaltakhoz képest, felmerül a CD34 (és a hozzá hasonlóan viselkedő CD31) 

immunhisztokémia alkalmazása a benignus és malignus elváltozások elkülönítésében. A 

témában született közlemények beszámolói alapján – saját megfigyeléseinkkel 

egybevágóan – az LGDN-HGDN-sHCC elváltozásokban egyre kiterjedtebb területekre 

lokalizálódik a CD34-pozitivitás, így kiszűrhetők az erősen diszplasztikus, illetve már 

malignizálódott gócok. [77, 78] Mivel azonban sokszor kiterjedt jelölődés észlelhető az 

adenómákban is, a módszer kevésbé sikeres a HCC-k és HCA-k 

differenciáldiagnosztikájában. [79] 

Az endotélsejtek strukturális változásai mellett a kapillarizáció kulcsfontosságú 

tényezője az erek bazális membránjának kialakulása, amely számos kötőszöveti fehérje 

– közöttük proteoglikánok – fokozott expresszióját vonja maga után. Az agrint azon 

tulajdonsága emeli ki ezek közül, hogy – szemben pl. a perlekánnal, dekorinnal, 

kollagén XVIII-cal – főként csak a malignizálódott területek vaszkuláris hálózatában 

halmozódik föl. Ezen szelektív megjelenés alapján segíthet az agrin immunhisztokémia 

eldönteni a kérdést a májsejt-eredetű elváltozások dignitásának meghatározásában. 

A cirrotikus szövetben és a HCC-kben található kapillarizálódott mikroerek 

endotélsejtjeinek mitotikus aktivitása meglehetősen alacsony, így a növekvő daganat 

valószínűleg a már meglévő erek elfoglalásával biztosítja vérellátását az érbimbózás 

útján történő angiogenezis helyett. [80] Elképzelhető, hogy hasonló jelenség zajlik a 

HCA-kban is, bár erre vonatkozó irodalmi adat még nincs. Mindenesetre az adenómákat 

behálózó erek szerkezete annyiban mindenképp eltér a HCC-kben találhatóktól, hogy 

jelentősebb agrin-felhalmozódás ritkán észlelhető bennük.  

Nem ismertek azok a szabályozási folyamatok, amelyek kiváltják az agrin 

akkumulálódását a HCC tumorsejtjei által bekebelezett erekben, még ezen folyamatok 

célpontjait jelentő, az agrin előállításáért felelős sejtek kiléte sem tisztázódott minden 

kétséget kizáróan. Így a jelenség differenciáldiagnosztikában való felhasználásán kívül 

kóroktani-kórkeletkezési vonatkozásokról még nincs kikristályosodott elképzelésünk. 

 

A HCC ereihez hasonlóan erős agrin festődés jelöli a proliferáló, illetve 

daganatosan elfajult epeúti sejtek alatt található bazális membránokat is. Munkánkban 
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megvizsgáltuk, hogy a távoli szervekből érkező és a májban áttétet kialakító rákos 

sejtek által képzett mirigyszerű struktúrák bazális membránjaiban szintén jelen van-e az 

agrin. 

A daganatos sejteket határoló alapi hártya a tumor növekedését és terjeszkedését 

ambivalens módon befolyásolja. A benne található molekulák – pl. proteoglikánok – 

jelentős szerepet játszanak a sejtproliferációt szabályozó növekedési faktorok 

tárolásában, a megfelelő receptorhoz való eljutásban. Mindemellett a bazális membrán 

gátját képezi a sejtvándorlásnak, így akadályozza a daganatos inváziót. A tumorsejtek a 

bazális membrán lebontását indukálva képesek felszabadulni ezen gátló tényező hatása 

alól, amely jelenség a daganatos progresszió velejárója és nélkülözhetetlen az 

áttétképzéshez. A nyirok-, illetve vérkeringésbe bejutott sejtek az erekből kilépve távoli 

szervekben telepedhetnek meg, ahol a bazális membránt – feltételezhetően az előbb 

említett előnyök miatt is – újratermelik, mialatt mirigyszerű struktúrákat formálnak. 

Logikus elképzelés, hogy a bazális membrán intaktsága inkább megőrzött a jól 

differenciált rákos mirigyekben, mint a glanduláris növekedési formát alig követő 

dedifferenciált tumoros sejtcsoportokban. A mintáinkon végzett laminin 

immunhisztokémia tanúsága alapján azonban még az alacsony fokú differenciáltságot 

mutató daganatrészekben is felfedezhetőek a bazális membránt alkotó molekulák, így 

elvben esély van az agrin előfordulására is. 

Az általunk vizsgált intrahepatikus CCC-k közül a differenciáltabb grade I-II 

rákok jól felismerhető tumoros mirigyeit a kutatócsoport korábbi megfigyelési alapján 

[55] a vártnak megfelelően élénk agrin-pozitivitás rajzolta körül, ugyanakkor a kevésbé 

differenciált grade III daganatokban is kiterjedt területeken volt pozitív az 

immunreakció. Az áttéti tumorokban szintén megfigyelhető volt az agrin előfordulása a 

bazális membránokban, azonban ez leginkább csak a mirigyképző tendenciát mutató 

metasztázisok egy részében volt észlelhető, mialatt a dedifferenciáltabb mintákban 

ritkán jelentkezett. Ezek alapján az agrin immunhisztokémia főként a felbomlott szöveti 

struktúrát mutató, nem-glanduláris növekedési mintázatú CRCm és PDCm típusú 

daganatok és a hasonló szerkezeti képű, magas grádusú CCC-k elkülönítésében segíthet. 

Érdekes kérdés, vajon a közös fejlődéstani eredetű epeutakból és hasnyálmirigy-

vezetékekből kifejlődő, immunfenotípusukban sokszor megegyező daganatok miért 

termelnek más összetételű bazális membránt. Az intrahepatikus CCC-k és a PDC 
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metasztázisok között jelentős különbség a primer, illetve áttéti jelleg, talán ebben 

keresendő a jelenség magyarázata. A kérdés megválaszolásához CCC-k távoli áttéteit, 

illetve primer hasnyálmirigyrákokat kéne összehasonlítani az általunk vizsgált 

tumortípusokkal az agrin immunhisztokémia tekintetében. 

Mivel a vizsgálatainkban szereplő mirigyrákok (CCC, CRCm, PDCm) 

érhálózatában nem tapasztaltunk jelentősebb agrin-halmozódást, ezen daganatoknak 

még az anaplasztikus megjelenési formáit is egyértelműen meg tudtuk különböztetni a 

HCC-ktől. Nem tudjuk, hogy mi áll a HCC és a klasszikus adenokarcinóma típusú 

májrákok ereiben tapasztalható agrin-expresszióbeli különbség hátterében, a válasz 

esetleg a tumoros érhálózat eltérő fejlődési mechanizmusaiban rejlik.  

Az áttéti daganatok alapvetően háromféle növekedési mintázatot mutatnak: a 

dezmoplasztikus, a „pushing”, és a máj állományát az infiltráció során többé-kevésbé 

megőrző „replacement” formákat. Ezek beereződése más és más jelleget ölthet. Az 

előbbi kettő esetében – vizsgálati anyagunkban csak ilyenek szerepeltek – az erek 

jelentős hányada pericitaborítással bír. Utóbbiban kevésbé érett, CD34-et nem 

expresszáló vaszkuláris elemek biztosítják a daganat vérellátását, ami a meglévő 

májszinuszoidok felhasználására enged következtetni. [81] Az eredeti szövetet elnyomó, 

a májsejteket a strómális állományból kiszorító tumorokban kulcslépésnek tűnik a 

szinuszoidok összeolvadása, pericitákkal való megerősítése, majd az így kapott erek 

bekebelezése. Az ér körül kötőszövet halmozódik föl és így az adott tumorrészlet 

tengelyét alkotja. Ebben a fibrovaszkuláris tengelyben viszonylag magas az 

endotélsejtek proliferációs aktivitása, ami a tumorszövet endotélbimbózás útján történő 

beereződésére utal. [82]  

Az áttéti daganatok igen ritkán jelennek meg cirrotikus májban, így az invázió 

során elfoglalt területeken – szemben a cirrotikus göbben kifejlődő HCC-kkel – nem-

kapillarizálódott szinuszoidok állnak a terjeszkedő tumor rendelkezésére. A 

metasztatikus sejtek azonban képesek indukálni a kapillarizációt, amit az áttét körüli 

májszövet szinuszoidjainak esetenkénti CD34-pozitivitása jelez. [83] Látható, hogy 

néhány közös mozzanat ellenére az érhálózat kifejlődése eltérő módon zajlik a 

HCC-kben az áttéti daganatokhoz (és feltételezhetően a CCC-khez) képest, minek 

alapján nem meglepő az agrin megjelenésében való különbség. 
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Az agrin-expresszió az intrahepatikus CCC-kben mRNS-szinten is magasabbnak 

bizonyult a CRCm mintákhoz képest. Érdekes módon ilyen különbséget nem tudtunk 

kimutatni a HCC és CRCm típusú daganatok között, noha az immunhisztokémiai 

vizsgálatok tanúsága alapján előbbiben jóval nagyobb mennyiségben termelődik az 

agrin fehérjéje. A jelenségre a magyarázatot esetleg az agrin előállításáért felelős sejtek 

kilétében kereshetjük. Bár közvetlen bizonyítékkal még nem rendelkezünk (ezt a 

hiányosságot mRNS in situ hibridizációs vizsgálattal szeretnénk pótolni), a HCC-kben 

feltételezhetően kötőszöveti miofibroblaszt-szerű sejtek jelentik az agrin fő forrását, míg 

a tumorsejtek szerepe nem tűnik jelentősnek. [54] Ezzel szemben az adenokarcinómák 

tumoros bazális membránjaiban megjelenő agrint maguk a daganatos sejtek termelik. 

Utóbbi rákok esetében így jóval tömegesebb sejtpopulációból nyerhetjük ki az mRNS-t 

a HCC-khez képest, ahol a strómális sejtek csak kis hányadát alkotják a tumornak. Ezen 

spekulációk természetesen nem nyújtanak teljesen kielégítő választ, ehhez az agrin 

expresszióját transzkripciós és transzlációs szinten szabályozó mechanizmusok 

feltérképezésére lesz szükség. 

 

A többi markerhez hasonlóan természetesen az agrin immunhisztokémia sem 

képes száműzni az összes kérdéses esetet a májtumorok elkülönítő diagnosztikájából, 

alkalmazása azonban jelentősen segítheti a patológust a döntéshozatalban. Az agrin 

kettős eredete – epeút, erek – nehézségek forrása lehet a minta elemzése során, 

ugyanakkor előnyt is jelent egyben. Mivel a májban található nagyobb erek és epeutak 

tartalmaznak agrint, továbbá ezek a képletek a legtöbb májbiopsziás anyagban 

előfordulnak, kitűnő pozitív kontrollként szolgálnak az immunreakció kiértékelése 

során. Mindemellett az agrin egyenlő értékű a citokeratin-7-tel a májkárosodást követő 

duktuláris reakció vizsgálatában, ami megfigyelhető a regeneratív nodulusok körül, 

illetve belsejében, hiányzik ugyanakkor a malignusan elfajult területekről. Ezen jelenség 

alapján cirrotikus szövetben jól elkülöníthetők a nem-invazív növekedésű göbök az 

invazív terjeszkedést mutató tumoros gócoktól. [84] 

Habár a malignitás nélküli cirrotikus göbökből többnyire hiányzott az agrin-

pozitivitás, néhány nodulus belsejében megjelent a reakció. Azonban ezeken a helyeken 

is vélhetőleg inkább a duktuláris reakcióval, mintsem a rosszindulatú elfajulással lehet 

kapcsolatba hozni az agrin feltűnését. A duktuláris reakció benignus epeút-proliferációt 
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jelöl, amely feltételezések szerint a Hering-csatornákban megbúvó progenitor sejtekből 

indul ki. [85] Az így képződő epeutak jellemzően citokeratin-7 és -19 pozitívak, bazális 

membránjukban pedig agrin halmozódik föl. A májsérülést követő regenerációs 

folyamatok során a hosszan tartó károsító tényezők hatására idővel kimerül a 

hepatociták önmegújító kapacitása, szerepüket a parenchimás állomány pótlásában 

egyes elméletek szerint a proliferáló epeduktulusok próbálják átvenni. [86] A reaktív 

duktulusok környezetében megfigyelhetők köztes immunfenotípusú sejtek, amelyek az 

epeúti markereket, pl. a citokeratin-7-et csak gyengén expresszálják, morfológiájuk 

ugyanakkor hasonlít a májsejtekéhez. Ezen hepatocita „bimbónak” elnevezett képletek 

szolgálnak közvetett bizonyítékul arra, hogy a duktulusokban található progenitor sejtek 

képesek májsejt-irányba is differenciálódni. [87] Tulajdonképpen az agrin 

immunhisztokémia is ezt az epeúti sejt-hepatocita irányú karakterváltozást jelenítheti 

meg, amikor a festődés a felszínről folyamatosan elgyengülve benyomul a göbök 

belsejébe. Ez a jel jól elkülöníthető a vaszkuláris eredetű pozitivitástól, nagyobb 

bizonytalanság esetében a citokeratin-7 festődéssel való kolokalizáció és a jelölődő 

képletek CD34-negativitása segíthet a tájékozódásban. 

Szintén nem a malignizálódással hozható kapcsolatba az adenómák egy részében 

észlelhető agrin-pozitivitás, ami a módszer fajlagosságának csökkenését eredményezi. 

Ez nem korlátozódott a szerkezeti atípiát mutató daganatokra, néhány típusos 

adenómában éppúgy előfordult és átfedést mutatott a CD34 immunfestéssel. Bár a 

reakció mind intenzitásában, mind kiterjedésben alulmaradt a HCC-khez képest, a 

jelenség mindenképp magyarázatra szorul. Feltételezéseink szerint az agrin 

adenómákban való megjelenése is a megváltozott vérellátási viszonyokkal lehet 

összefüggésben, ami megnövekedett artériás ellátást jelent. Az adenómákban előforduló 

CD34-pozitivitás jellemzően a kisebb artériák körül jelenik meg, így az endotélsejtek 

átalakulásának hátterében a megnövekedett perfúzió szerepét feltételezik. [76] Vizsgált 

mintáinkban ezek a periarteriális területek voltak azok, ahol az agrin – bár kisebb 

kiterjedésben, mint a CD34 – megfestette a jóindulatú, szerkezeti atípia nélküli tumorok 

mikroereit is. Az arterializálódás az adenómákban inkomplett, így az agrin 

immunhisztokémia is csak kisebb foltokban ad reakciót. Ez jelentős különbség a HCC-

kkel szemben, ahol a daganat teljes egésze artériás vérellátásra tér át, és diffúz agrin-

pozitivitás figyelhető meg. A fent leírtak miatt igen gyanúsak azok a benignusnak ítélt 
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tumorok, ahol nagy területeken tűnik fel az agrin, esetleg ehhez nagyobb fokú szerkezeti 

rendellenesség is társul. Adenóma mintáink közül egy különösen kitűnt a többi közül 

erős és diffúz agrin-pozitivitása miatt, aminek végül a diagnózisát a témában különösen 

tapasztalt patológusok HCC-re változtatták. A teljes igazság kiderítésére, amit az adott 

beteg utánkövetése tett volna lehetővé, sajnos nem volt lehetőségünk, mindenesetre a 

későbbiekben az ilyen bizonytalanságot keltő daganatoknál ezt érdemes lenne 

megoldani. Szintén érdekes lehet az olyan molekuláris jellemzők, mint HNF1(α) és ß-

katenin mutációs státusz összehasonlítása az agrin-expresszióval, hiszen ezen 

eltéréseket összefüggésbe hozták az adenómák malignizálódási hajlamával. [17] 

A vérellátás változásáról alkotott fenti elképzelések alapján az FNH-kban 

szintén várható lenne a vaszkuláris hálózat fokális agrin-festődése, hiszen ebben a 

tumorszerű elváltozásban is észlelhető az arteriohepatikus hiperperfúzió. [88] Ezzel 

szemben az általunk vizsgált FNH-k parenchimás állományában helyenként mutatkozó 

pozitivitás – mely a cirrotikus göbökben látottakkal megegyezően a kötőszövetes 

sövények felől nyúlt be és fokozatosan elhalványodott – nem ér eredetű volt, hanem 

valószínűleg a regeneratív folyamatokat tükrözte (lásd fentebb). Mindenesetre az FNH-

k agrin-negativitása támogatja azt az elméletet, miszerint ezen lézió inkább poliklonális 

hiperplázia, mintsem tumoros proliferáció eredménye, és ennek megfelelően nem 

rendelkezik rosszindulatú elfajulási potenciállal sem. 

 

Nem teljesen fekete-fehér a helyzet az áttéti és primer adenokarcinómák 

elkülönítésekor sem, ha a vizsgáló az agrin immunhisztokémiára próbál támaszkodni. A 

metasztatikus rákokban detektálható, a tumoros bazális membránokra lokalizálódó 

jelölődés különösen a kevésbé differenciált daganatok esetében lehet kétségek forrása. 

 A tumorok differenciáltsági fokát két aspektusból értékeltük: a növekedési 

mintázat (mirigyformáló/nem-glanduláris) és a sejtek morfológiája szerint. Főként az 

előző mutatott összefüggést a CRCm daganatokban az agrin-immunreakció 

kiterjedésével. CRCm mintáink zöme mirigyformáló tendenciát mutatott, függetlenül a 

sejtek citológiai rendellenességeitől, és ezen jól felismerhető mirigyek egy része körül 

élénk festődést tapasztaltunk. Emiatt az agrin immunhisztokémia nem tesz különbséget 

az ilyen típusú kolorektális áttétek és a hasonló szöveti képet mutató CCC-k között, 

azonban nem is ezek a tumorok azok, amelyek sok fejtörést okoznak a patológusnak, 
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hiszen már a HE festés alapján is feltűnik az áttéti jelleg, sőt, sok esetben a kolorektális 

eredet is. Ezzel szemben a kevésbé differenciált, mirigyszerű struktúrákat nem 

tartalmazó minták – amelyek esetleg, főként nem megszokott immunfenotípus esetében, 

problematikusak lehetnek – egyikében sem láttunk komplett reakciót, sőt, valójában 

teljesen negatívak voltak. Ezeknél az anamnesztikus adatok, illetve a kiegészítő 

immunmarkerek alapján lehetett felállítani a diagnózist. 

A sokszor megtévesztésig hasonló szöveti kép és a rutin diagnosztikában 

használt immunmarkerekkel tapasztalható jelentős átfedés miatt jóval nagyobb kihívást 

jelent a PDCm és CCC differenciáldiagnosztikája. A vizsgálati anyagunkban szereplő 

PDCm minták túlnyomó többsége rosszul differenciált, szolid növekedési formájú 

daganat volt, melyből hiányoztak a glanduláris képletek. Nem ritkán csak a beteg 

anamnesztikus adatai tették lehetővé a korrekt kórismét. Az agrin immunreakció 

általában csak kis területekre terjedt ki ezekben a tumorokban, azonban némelyikükben 

diffúz jelölődést is láttunk. Nem érvényesült az a szabályszerűség, amit a kolorektális 

áttétekben véltünk fölfedezni, miszerint az immunreakció csak a differenciáltabb 

mirigyszerű képletek bazális membránját festette, hiszen a PDC metasztázisok egy 

részében ezek hiányában is tapasztaltunk pozitivitást. Mindenesetre, általában véve a 

CCC-khez képest még így is nagy volt a különbség az agrin immunhisztokémia 

erősségében és kiterjedésében, így ha a konvencionális markerekkel nem sikerül 

tisztázni a tumor eredetét, egy esetleges erős agrin-pozitivitás CCC, míg gyenge reakció 

PDCm mellett szól. 

 

A teljes képhez hozzátartozik, hogy míg az adenokarcinómákban csak a tumoros 

bazális membránok mutattak jelentősebb agrin-pozitivitást, a HCC-kben nem volt 

kizárólagos a mikroér eredetű festődés. A pszeudoglanduláris és trabekuláris szerkezetű 

daganatok egy részében helyenként bazális membrán jellegű reakciót is megfigyeltünk a 

tumorsejtek körül. Ebben az esetben helyénvaló az a feltételezés, miszerint a HCC 

daganatsejtjei is termelhetnek olykor agrint, noha ez nem az erekben halmozódik föl. 

Ahogy korábban írtam, a cirrotikus göbök belsejében detektálható, a nodulus 

közepe felé fokozatosan elhalványodó agrin-jelölődés feltételezhetően az epeúti sejt-

májsejt átalakulást reprezentálja, amely során elvész a bazális membrán és megszűnik 

az epeúti markerek expressziója. Az olyan epiteliális karakterek, mint pl. a bazális 



 86 

membrán jelenléte a HCC daganatsejtjei körül, a progenitorsejtek érési zavarára utalnak. 

Ezt a jelenséget egyesek a hepatokarcinogenezis egyik lehetséges mechanizmusának 

tartják. [6, 89] A HCC-kben előforduló citokeratin-19-pozitív bipotens progenitorsejtek 

rosszindulatú elfajulása egyaránt létrehozhat kolangiocita, illetve hepatocita jellegű 

tumorsejteket, így a belőlük eredő daganatokban hol a HCC, hol a CCC jelleg dominál. 

[90] Ezen gondolatmenet szerint a primer májrákok tulajdonképpen a HCC-CCC 

közötti folyamatos átmenet valamelyik pontját reprezentálják, így nem meglepő a 

vaszkuláris és bazális membrán eredetű agrin-pozitivitás esetenkénti egyidejű 

előfordulása. 

 

Bár a májrákok primer, illetve áttéti jellegének meghatározásában hasznos 

markernek bizonyul az agrin, nem képes a metasztázisok pontos eredetét tisztázni, 

mivel nem tudtunk jelentősebb különbséget kimutatni a CRCm és PDCm tumorok 

agrin-expressziója között. Így a vizsgálat elvégzésével a következő kérdésekre 

kaphatunk választ: HCC-ről (döntően vaszkuláris pozitivitás), CCC-ről (a tumoros 

bazális membránok erős festődése), netán metasztázisról (gyenge reakció a mirigyek 

körüli bazális membránokban) van-e szó? Utóbbi esetben a többi immunmarker 

segítségével állapíthatjuk meg az áttét kiindulási szervét. Az agrin immunhisztokémia 

alapján történő diagnózisalkotást az V/1. ábra foglalja össze. 

 

V/1. ábra: A máj elváltozásainak kórisméje agrin immunhisztokémia segítségével. A 0-4+ jelzések a 

hepatocelluláris léziók szemikvantitatív elemzésekor kidolgozott pontrendszert jelentik, a K/U 

(komplett/ubikviter) és I/H (inkomplett/hiányzó) minősítések az adenokarcinómák kvalitatív 

kiértékelésekor használt kategóriákat jelölik. 
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Amikor egy új immunhisztokémiai marker használhatóságát elemezzük, 

érdemes átgondolni, hogy alkalmazása mekkora előnyt jelent a már forgalomban lévő, 

jól bevált markerekkel szemben. A májtumorok diagnosztikájában a glypican-3 

térhódításának lehettünk tanúi, köszönhetően annak, hogy termelése a HCC-kre 

specifikus. Valóban meggyőző közlemények születtek a glypican-3 immunfestés 

hasznosságáról, azonban saját tapasztalataink alapján nem mindig állítja egyértelmű 

helyzet elé a patológust. A glypican-3 sokszor csak néhány daganatsejtet festett meg az 

általunk vizsgált HCC-kben, szemben az agrin diffúz megjelenésével. Ez a fokális 

jellegű pozitivitás a vastagtű-biopsziás anyagok esetében jelenthet problémát. Nem 

kristályosodtak még ki azok az irányelvek, amelyek egy minta glypican-3 

pozitivitásának kritériumait rögzítik. Az immunpozitív sejtek más és más százalékos 

arányainál húzzák meg a különböző tanulmányok szerzői a határvonalat [29, 91], így a 

módszer érzékenysége és fajlagossága még nem ítélhető meg teljes pontossággal. 

További gyengéje a glypican-3-nak, hogy a jól differenciált HCC-kben jellemzően 

alacsonyabb az expresszió, pont azokban a tumorokban, melyek diszplasztikus göböktől 

és adenómáktól való elkülönítése gondot okozhat. Ebből a szempontból az agrin 

érzékenyebb markere a HCC-knek, hiszen a differenciáltsági foktól függetlenül 

csaknem az összes tumorban nagy kiterjedésű területeken jelölte az érhálózatot. 

Technikai szempontból lehet előnyös, hogy az agrinnál jó pozitív belső kontrollként 

szolgálnak a nagyobb epeutak és erek, míg a glypican-3, lévén a felnőtt máj normál 

szöveti elemei nem termelik, nem rendelkezik ilyennel. 

 

V.2 Az agrin-expresszió csökkentésének hatása in vitro rendszerben 

 

 Az agrin génexpressziója csendesítésének azokban a sejtvonalakban láttuk 

értelmét, melyek agrin-termelése jelentős. Mivel a korábbi vizsgálatok alapján a HCC 

sejtvonalakról ez nem mondható el, nem jelentenek ideális alanyt ezekhez a 

kísérletekhez, így a hepatokarcinogenezis ilyen módon való tanulmányozásának 

lehetőségétől egyelőre elestünk. Velük szemben a CCC eredetű MzCha2 vonal sejtjei 

már nagyobb mennyiségben állítanak elő agrint, ami a szövetkultúrában fehérje szinten 
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is detektálható volt. Reményünk támadt tehát azon kezdeti lépések megtételére, amelyek 

később elvezethetnek az agrin CCC-k kialakulásában betöltött szerepének tisztázásához. 

 Érdekes és tanulságos felfedezés volt, hogy az agrin-expresszió csökkentése a 

GAPDH expresszióját is mérsékelte. Felmerül a kérdés – amire egyelőre nem tudjuk a 

választ –, vajon az agrin által befolyásolt jelátviteli pályák aktivitásának esetleges 

módosulása áll-e a jelenség hátterében, netán az siRNS-es kezelés valamilyen 

mellékhatásáról van szó. Hasonló tapasztalatokat gyűjtöttünk más irányú 

vizsgálatainkban is, melyekben a claudin-1 csendesítés eredményezett enyhe csökkenést 

a GAPDH expressziójában. Mivel a kontroll sejtvonalak is átestek siRNS-sel való 

transzfekción (amelynek azonban nem volt specifikus célpontja), kissé nehéz elképzelni 

a beavatkozás aspecifikus hatásáról szőtt feltételezést, mindenesetre kiderült, hogy 

ezeknél a kísérleteknél a génexpresszió vizsgálatában a GAPDH nem bizonyul 

megbízható belső kontrollnak.  

Mivel az agrin – a többi HSPG-hez hasonlóan – fontos szerepet játszhat a 

tumorsejtek szaporodását szabályozó növekedési faktorok hatásmechanizmusában, 

kézenfekvő volt az expresszió-csendesítés sejtproliferációra kifejtett hatásának 

elemzése. Az siRNS-ek hatékonyságának időbeli alakulását is figyelembe véve (a 

sejtekbe történő bevitel után 24-48 órával a legnagyobb), törekedtünk a sejtosztódás 

minél hosszabb időintervallumban történő követésére. Ezt az időtartamot a minimálisan 

tolerálható kiindulási sejtszám (a transzfekciós reagens károsítja a sejteket) és a sejtek 

növekedési gyorsasága határozta meg, melyeknek megfelelően a beavatkozást követő 4. 

napon zártuk a kísérleteket. 

Az agrin-csendesítés hatására bekövetkező mérsékelt proliferáció-gyorsulás arra 

enged következtetni, hogy az általunk vizsgált MzCha2 sejtek által termelt agrin a 

tumorsejtek oszódására gátlólag hat. Az immunfluoreszcens vizsgálatok során 

megfigyelt, a sejtek közötti résekben felhalmozódó proteoglikán nagy mennyiségű 

növekedési faktor megkötésére és raktározására lehet képes, megakadályozván azokat 

jelátviteli pályájuk beindításában. Ha kevesebb agrin képződik és kerül ki a sejtek körüli 

térbe, több növekedési faktor maradhat szabadon. Felmerül azonban a kérdés, hogy 

szöveti szinten a tumoros bazális membránokban strukturáltan elhelyezkedő agrin 

viselkedhet-e másképp, működhet-e növekedési faktor koreceptoraként. Erre a kérdésre 

a választ majd in vivo kísérletekből tudhatjuk meg.  
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 Az agrin vázfehérjéjének N-terminálisán lévő laminin-, illetve a C-terminális 

felén elhelyezkedő integrinkötő helyek képessé teszik a molekulát arra, hogy 

megteremtse az összeköttetést a hámsejtek és az extracelluláris mátrix között. Ennek a 

kapcsolatnak fontos szerepe lehet a daganatosan elfajult sejtek vándorlásában és 

szétterjedésében, ezért kíváncsiak voltunk arra, hogy az agrin-csendesítés miként hat 

sejtjeink migrációs aktivitására. Kísérleteink során nem tapasztaltuk a sejtmigráció 

transzfektálás hatására bekövetkező drasztikus változását, csupán egy alkalommal 

észleltünk jelentősebb csökkenést az agrin-csendesített sejteknél. Több tisztázandó 

kérdés is felmerül ennél a pontnál. Lehetséges, hogy az agrin tényleg nem játszik 

szerepet a sejtek migrációjában ilyen kísérleti elrendezés mellett, de előfordulhat az is, 

hogy a vizsgálat 4 órája nem volt kellően hosszú idő ahhoz, hogy a különbségek 

kialakuljanak. A választ újabb kísérletektől reméljük. Nem lenne nagy meglepetés, ha 

az egy alkalommal megfigyelt migrációs aktivitásbeli csökkenés a későbbiekben is 

igazolódna, hiszen az agrin az előbb említett ligandkötő képességei által képes lehet 

elősegíteni a sejtek vándorlását. 

 

V.3. A heparánszulfát-degradáló enzimek jelentősége primer májrákokban 

 

 Míg a különféle HSPG-k májrákokban való előfordulásáról, eloszlásáról 

felhalmozott ismeretanyag egyre inkább kiteljesedik, kevesebb adat gyűlt össze a HS 

oldalláncokat módosító, illetve lebontó enzimek expressziójáról és ennek jelentőségéről.  

 A szulfatázok – SULF1 és SULF2 – hepatokarcinogenezisben játszott szerepét 

Jin-Ping Lai és munkatársai igyekeztek feltárni. Tanulmányaikban beszámolnak róla, 

hogy a SULF1 a HCC-k harmadában csökkent, míg kétharmadában emelkedett mRNS-

szintű expressziót mutatott a tumort övező májszövethez képest. [65] A SULF2 

esetében túltermelés csak a minták 60%-ában jelentkezett és kevésbé volt kifejezett. 

[64] Hasonló eredményekre jutottunk mi is, bár SULF2 overexpressziót még ritkábban, 

a vizsgált HCC-k felében tudtunk kimutatni. Megmutatkozott az is, hogy az mRNS 

készletet tekintve a SULF2 a SULF1-hez képest mind az ép májszövetben, mind a 

HCC-kben csaknem egy nagyságrenddel nagyobb mennyiségben van jelen. Új 

irányvonalat jelentett vizsgálatainkban a szulfatázok CCC-kben való kimutatása. 

Ezekben a daganatokban a SULF1 expressziója még a HCC-kben tapasztalt emelkedést 
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is túlszárnyalta, szemben a SULF2-vel, melynek szintje az ép májszövetre jellemző 

expressziós értékhez volt közel.  

A HCC-kben tapasztalt megnövekedett SULF1-expresszió egyes mintákban 

lehet az ezen tumorokban gyakran kimutatható c-myc amplifikáció következménye, 

mivel a két gén közel helyezkedik el a 8. kromoszóma hosszú karján. [92] CCC-kben 

valószínű más mechanizmus eredményezi a SULF1 túltermelését, mivel az előbb 

említett genetikai abnormalitás ritkábban fordul elő. [93] 

 Mivel a szulfatázok expresszióját májrákok szöveti mintáin fehérje szinten még 

nem detektálták, ezen hiány pótlására törekedtünk. A Western blot analízis eredményei 

többé-kevésbé tükrözték az mRNS-szintű expressziós eltéréseket a különböző 

mintacsoportok között. Ennek megfelelően legnagyobb mennyiségben a CCC-kben volt 

detektálható a SULF1 fehérjéje, míg a HCC mintákban jelentősen gyengébb jel 

mutatkozott, a kontroll májakban pedig semmi nem volt látható. Bár a SULF1 mérete 

100 kDa körül van, nem teljesen meglepő, hogy a CCC-kben nagy, 180 kDa körüli 

molekulasúlynál is jelentkezett az immunreakció. A szakirodalom beszámol a molekula 

nagyfokú glikoziláltságáról, ami jelentős tömegnövekedéshez vezethet. [94] A SULF2 

esetében a molekulák dimerizációját is feltételezik [59], és a szerkezeti homológia miatt 

nem elképzelhetetlen, hogy a SULF1 is képes erre. A szulfatázok a poszttranszlációs 

módosulások során hasítást is elszenvedhetnek, így az ellenanyagok 100 kDa-nál kisebb 

termékekkel is reagálhatnak. Ezt láttuk a SULF2-nél, amelynek fehérjeszintű 

expresszióját a kontroll májakban éppúgy ki tudtuk mutatni, mint a daganatokban. 

Érdekes, hogy az ép májszövetben és a HCC-kben egy 80 kDa nagyságú termék jelent 

meg, míg a CCC-kben jellemzően egy kisebb, 60 kDa-os fehérjénél volt pozitív az 

immunreakció. Úgy tűnik, hogy a SULF2 eltérő nagyságú variánsai keletkeznek az 

epeúti és a hepatocita eredetű daganatsejtekben, amit az is alátámaszt, hogy a kevert 

szöveti szerkezetű mintánkban mind a két változatot erős reakció reprezentálta. 

 Az immunfluoreszcens vizsgálatok alapján HCC-kben a SULF2 fő forrását 

maguk a tumorsejtek jelentik (a kötőszöveti sejtek szerepe sem zárható ki ugyanakkor), 

míg CCC-kben úgy tűnik, hogy a strómális sejtek tehetők felelőssé az enzim 

termeléséért. Izgalmas eredményeket hozott a SULF2/CD34 kettős jelölés, amely 

rávilágított arra, hogy a SULF2-pozitív daganatsejtek HCC-kben az érhálózat közvetlen 

környezetében helyezkednek el. Bár további vizsgálatokkal kell igazolni az elméletet, 
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könnyen merülnek föl elképzelések a SULF2-nek a HCC érképződési folyamataiban 

játszott szerepéről. Erősödik a gyanú, ha figyelembe vesszük, hogy az enzim 

proangiogenikus tulajdonságát más típusú daganatoknál már megfigyelték. [95] 

 A szulfatázok expressziójának tanulmányozása önmagában nem biztosít 

megfelelő rálátást a lehetséges szerepkörükre, ehhez funkcionális aktivitásuk elemzése 

is elengedhetetlen. A HS-oldalláncok diszacharid-analízise kvantitatív módon határozza 

meg a különböző fokban szulfatált cukoregységek előfordulási gyakoriságát, így pl. a 6-

O-szulfatált diszacharidok mennyiségéből a szulfatázok aktivitási állapotára 

következethetünk. A munkacsoportunk által indítványozott vizsgálatok szerint – melyek 

elvégzéséért Malcolm Lyon munkacsoportját (University of Manchester, UK) illeti a 

köszönet – a HCC minták 70%-ában mérsékelt alulszulfatáltság volt kimutatható a 6-O-

pozícióban, ami fokozott szulfatázműködésre utalhat. [96] Mivel az enzim két típusa 

közül a SULF1 mutatott nagyobb mértékű expressziónövekedést a tumormentes 

szövethez képest, valószínű, hogy ez a variáns áll a jelenség hátterében. Sajnos a CCC-k 

esetében nem rendelkezünk ilyen jellegű adatokkal, ezt a hiányosságot a továbbiakban 

pótolni szeretnénk. 

 A szulfatázok tehát, vélhetően a SULF1 főszereplésével, csökkentik HCC-kben 

a 6-O-szulfatált cukorcsoportok számát, ezáltal módosítják a HS-oldalláncok ligandkötő 

képességét. A bFGF és HGF olyan növekedési faktorok, melyek sejtproliferációt és 

érújdonképződést közvetítő jelátviteli pályájának beindításához fontos a HSPG-kel 

létesített kapcsolat. A HS-oldallánc, a növekedési faktor és annak receptora hármas 

komplexet hoznak létre, amely a receptor aktivizálódását eredményezi. SULF1-et 

overexpresszáló sejtekben csökken az FGF2 adagolás által kiváltott FGFR1 és ERK 

foszforiláció, továbbá a HGF hatására bekövetkező c-Met foszforiláció, ami ezen 

jelátviteli utak csökkent aktivitására utal. Ezek a sejtek érzékenyebbé váltak az 

apoptózist indukáló anyagokkal szemben, ami ugyancsak a megzavart 

sejtmetabolizmust jelzi. Ezen eredmények alapján a SULF1 tumorszuppresszorként 

viselkedik HCC-kben, így azokban a daganatokban, ahol működése kiesik vagy 

mérséklődik, közvetlen szerepet tölthet be a daganatos elfajulásban. [65] 

 A helyzetet bonyolítja, hogy HCC sejtvonalakban a SULF2 éppen ellenkező 

hatást mutatott a SULF1-hez képest, megnövelt expressziója következtében felgyorsult 

a sejtosztódás és a migráció. További érdekesség, hogy az FGF2 által közvetített 
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jelátviteli pálya fokozott működését lehetett kimutatni. A jelenség igencsak 

elgondolkodtató, hiszen a két enzim nagyfokú strukturális hasonlóságot mutat és 

katalitikus aktivitásukban sem fedeztek föl még különbséget. A tanulmány szerzői azt 

feltételezik, hogy az enzimatikusan inaktív C-terminális domének eltérő szerkezete 

miatt a két szulfatáz más és más proteoglikánokhoz képes kapcsolódni és azok HS-

oldalláncait deszulfatálni. [64] Ahogy a korábbi fejezetekből kiderült, célpont akad 

bőven (agrin, syndecan-1, glypican-3, perlekán, kollagén XVIII), a kérdés az – ha az 

előző feltételezés beigazolódik –, hogy miként osztoznak meg rajtuk az enzimek. 

 

 A szulfatázokkal összehasonlítva jóval több tanulmány foglalkozott a 

májtumorok, kiváltképp a HCC-k heparanáz-expressziójával, ugyanakkor egységes 

képet még nem sikerült kialakítani az enzim hepatokarcinogenezisben betöltött 

szerepéről. Vizsgálati eredményeinkkel azok – a már jelentős túlsúlyban lévők – táborát 

gyarapítottuk, akik az ép májszövethez képest emelkedett mRNS szintű expressziót 

mértek HCC-kben. [97-99] Nem volt még adat a heparanáz CCC-kben való 

előfordulásáról; mi ezekben a daganatokban is magas mRNS szintű expressziót 

tapasztaltunk. 

 A vizsgálatainkban használt ellenanyaggal az inaktív enzim (65 kDa) és az 

aktiváló hasítás utáni termékek (50 kDa és 8 kDa) egyaránt detektálhatók, melyek közül 

a HCC minták jelentős részében és egy kontrollként használt májban az aktív enzim 

nagyobb alegysége volt kimutatható. Érdekes, hogy a CCC-kben egy nem várt méretű, 

20 kDa-os fehérjénél mutatkozott erős immunreakció, míg 50 kDa-nál jóval gyengébb 

volt a jel. A szakirodalomban még nem számoltak be ilyen variánsról, amely akár eltérő 

proteolitikus mechanizmus, akár a kisebb alegység összecsapzódása által is létrejöhet. 

Fontos kérdés, vajon a CCC-kben előforduló heparanáz funkcionálisan aktív-e, amire az 

expresszióját elemző vizsgálatok eredményeiből nem lehet direkt módon következtetni. 

 Az immunhisztokémiai festés tanúsága alapján magas heparanáz expresszió 

jellemzi a HCC-k tumorsejtjeit, továbbá a daganat körüli inváziós zóna hepatocitáit. 

Meglepetés volt azonban, hogy a génexpressziós vizsgálatok eredményei ellenére a 

CCC-kben meglehetősen gyenge immunreakciót kaptunk, ami intenzitásában csak 

kicsivel múlta fölül a rákos góctól távolabb elhelyezkedő ép májszövetét. Erős volt 
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azonban a HCC-khez hasonlóan az inváziós front mögött elhelyezkedő májsejtek 

immunreaktivitása, amely jelenséget már mások is megfigyelték. [99]  

 Sok tanulmány foglalkozott már a tumorsejtek heparanáz-expressziója és az 

inváziós képesség közötti összefüggéssel, amelyekben egyértelmű pozitív korrelációt 

véltek fölfedezni. Az enzim expresszióját mérséklő technikákkal eredményesen 

csökkentették számos sejtféleség inváziós és áttétképző hajlamát. Nincs adat azonban 

arra vonatkozóan, hogy milyen szerepet tölthet be a daganatsejtek előrenyomulásában a 

környező szövetben termelődő heparanáz, és arról sem, hogy mi váltja ki fokozott 

expresszióját az inváziós fronthoz közel eső nem-tumoros sejtekben.  

Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a tumorsejteken kívül a 

kötőszöveti sejtek is jelölődtek mindkét májrákféleségben. Ez felveti annak a 

lehetőségét, hogy a heparanáz mind a daganatsejtek közvetlen közelében lévő (a 

sejtfelszíni és tumoros bazális membránban elhelyezkedő), mind a stróma ereiben 

felhalmozódó HSPG-k által szabályozott folyamatokba beleavatkozik. 

Bár még sok kérdés nyitott a heparanáz daganatos elfajulásban játszott szerepét 

illetően, a HCC-k jelentős részében tapasztalható magas expressziós szint – amely 

pozitív korrelációt mutat a betegség progressziójával, illetve negatívat a túléléssel [97-

100] – arra sarkallta a kutatókat, hogy kipróbálják az enzim gátlószerét a májrák 

terápiájában. A PI-88 nevű vegyületet már fázis II. vizsgálatban tesztelik, és úgy tűnik, 

hogy a HCC műtéti eltávolítását követő kezelés eredményes lehet a kiújulásig eltelt idő 

meghosszabbításában. [101] Noha messzemenő következtetéseket még túl nagy 

bátorság lenne levonni, vizsgálati eredményeink alapján a kisebb mértékű expresszió 

miatt a CCC kevésbé tűnik jó célpontnak a heparanázgátló terápiához.  

 

V.4. A további munka irányvonalai 

 

 Az agrin-expressziót májáttétekben elemző vizsgálataink tervezésekor fontos 

szempont volt, hogy a máj leggyakoribb metasztatikus eredetű daganatai alkossák a 

vizsgálati anyagot. Jelentősebb esetszámot a CRC és PDC daganatok áttéteiből tudtunk 

összegyűjteni, ugyanakkor a későbbiekben igyekszünk törekedni arra, hogy a 

májmetasztázisok lehető legszélesebb skáláján (pl. emlő, gyomor, vese, neuroendokrin 

tumorok áttétei) végezzük el az immunhisztokémiai reakciókat. Ezek után fog kiderülni, 
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hogy általánosságban az agrin immunhisztokémia alapján milyen eredményességgel 

lehet meghatározni a májrák primer, illetve áttéti eredetét. 

 

A májtumorok diagnosztikája igazán sokat meríthetne a HCC-kre és CCC-kre 

jellemző magas agrin-expresszióból, ha a daganatokban termelt proteoglikán a 

szérumban is megjelenne. Elvileg erre van esély, hiszen a HCC-k sejtfelszíni 

proteoglikánja, a glypican-3 is bejut a vérkeringésbe és a szérumból ELISA technikával 

kimutatható. Bár a glypican-3 az eddig felgyűlt tapasztalatok alapján nem fog jelentős 

áttörést eredményezni ezen a téren, nem lehetetlen, hogy az agrin – önmagában, vagy 

másokkal kombinálva (pl. AFP) – majd használható szérummarkernek bizonyul. A 

vizsgálatban jelenleg a mintagyűjtés fázisánál tartunk. Cirrotikus májbetegségben, 

HCC-ben, illetve kolorektális rákban szenvedő betegek vérének gyűjtését irányoztuk 

elő, amely eddig a legutóbbi csoportnál valósult meg. Mivel mind egér eredetű 

monoklonális, mind kecskében termeltetett poliklonális ellenanyag a rendelkezésünkre 

áll, az agrin kimutatását szendvics-ELISA módszerrel szeretnénk megkísérelni. 

 

Ígéretesnek tűnnek azok az in vitro rendszerek, melyekben a génexpresszió 

csökkentése siRNS-ek segítségével könnyen kivitelezhető, és a hatás jól 

tanulmányozható. Az agrin-expresszió átmeneti jellegű csendesítése az MzCha2 

sejtekben már megoldott, érdemes lenne létrehozni ugyanakkor egy stabilan 

transzfektált vonalat. Ezt állatba oltva a tumorsejtek in vivo körülmények közötti 

viselkedését is tanulmányozhatnánk. Az agrin mellett a szulfatázok is racionális 

célpontot jelentenek az epeúti rák eredetű MzCha2 sejtekben a géncsendesítés számára, 

bár az ezen vonalra jellemző SULF1 és SULF2 expressziós adatokkal is még adósak 

vagyunk. Ha a sejtek nagy mennyiségben termelik az enzimeket, az expressziógátlás 

hatásának vizsgálata segíthet feltárni a daganatsejtek életében betöltött szerepüket. 

 

 Mivel még mindig nem tudjuk pontosan, hogy a HCC-kben mely sejttípusok 

felelősek az agrin előállításáért, aligha tudunk létrehozni jó in vitro és in vivo 

modelleket, melyekben az agrin-expresszió és a hepatokarcinogenezis közötti 

kapcsolatot tanulmányozhatnánk. Úgy reméltük, hogy az agrin-mRNS in situ 

detektálásával közelebb jutunk a kérdés megválaszolásához, azonban az RNS 
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hibridizációs technika terén a sok erőfeszítés ellenére sem jártunk sikerrel. Az általunk 

előállított, digoxigeninnel és radioaktívan is jelzett próba helyett a jövőben biotinnal 

jelölt, rövid, de magas specificitású, előre gyártott oligo-próbákat szeretnénk használni, 

amelyekkel a hibridizációs protokoll lényegesen egyszerűbbé válhat. 

 

 Amíg a fenti próbálkozások nem vezetnek eredményre, a májban előforduló 

agrin eredetét illetően nem tisztulhat ki teljesen a kép (leszámítva az epeúti ép és 

daganatos sejteket). A bizonytalanságok ellenére nem tettünk le régi álmunk 

megvalósításáról, egy kondicionális agrin-knock out állattörzs létrehozásáról. A 

technika lényege, hogy a célgént LoxP szekvenciákkal veszik körül, amit a Cre 

rekombináz felismer és kihasít. A módszer sejttípus-szelektivitásának kulcsa abban 

rejlik, hogy a hasító enzim génjét egy, az adott sejttípusra jellemző aktív gén promotere 

mögé helyezik. A mi célpontunk a bipotens, hepatocita és kolangiocita differenciációra 

egyaránt képes progenitor sejtekben expresszálódó Foxl1 nevű gén. A LoxP-vel jelölt 

agrinra homozigóta egereket már kitenyésztettük, a következő lépés ezen állatok 

keresztezése a Cre rekombinázt termelő törzzsel. A Foxl1 gén idegi sejtekben is 

kifejeződik, így – ismerve, hogy az agrin milyen fontos szerepet játszik a neuronok 

közötti kapcsolatok kialakításában – némi kétely merülhet föl az ily módon létrehozott 

knock out állatok életképességét illetően. Ha aggodalmunk mégsem igazolódna, és 

életképes egerek születnek, egér-hepatokarcinogenezis kísérleti modell alkalmazását 

tervezzük. Ha mindeközben az in situ hibridizációs vizsgálat is sikerrel jár és felfedi az 

agrint termelő sejtek kilétét, az agrin-expresszió kiütéséhez új célpontokat nyerünk. 
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VI. Következtetések 

 

1. Igazoltuk, hogy az agrin immunhisztokémia nagy segítséget nyújt a májsejt-eredetű 

elváltozások differenciáldiagnosztikájában, különösen a CD34 immunreakcióval 

kiegészítve. A munkánk során létrehozott értékelési rendszer könnyen elsajátítható, ami 

a mindennapi gyakorlatban való felhasználás lehetőségét is megteremti. A két marker 

együttes alkalmazása jó kiegészítését jelenti a rutin diagnosztikában is tért hódító 

glypican-3 immunfestésnek, amely alacsonyabb érzékenysége miatt nem mindig 

megbízható. 

 

2. Bebizonyosodott, hogy a máj primer mirigyrákjához képest az általunk vizsgált áttéti 

adenokarcinómákban mind mRNS- (CRCm), mind fehérje-szinten (CRCm, PDCm) 

jelentősen alacsonyabb az agrin-expresszió. Ahol jelenléte mégis detektálható volt, ott a 

CCC-khez hasonlóan a tumoros bazális membránokban tűnt fel. 

 

3. Az agrin immunhisztokémia megkönnyíti a CCC-k kolorektális és hasnyálmirigy 

eredetű áttéti mirigyrákoktól való elkülönítését is, bár a módszer érzékenysége és 

fajlagossága ebben a vonatkozásban kevésbé meggyőző. Nem elhanyagolható, hogy az 

immunfestés képe alapján a HCC-k egyértelműen megkülönböztethetők a 

mirigyrákoktól, melyekben nincs jelentős ér-eredetű pozitivitás. 

 

4. Az MzCha2 vonalon végzett in vitro kísérletek alapján az epeúti eredetű 

daganatsejtek által termelt agrin sejttenyészetben gátló hatást fejt ki a sejtproliferációra. 

A migrációs tesztek tanulsága alapján az agrin nem játszik fontos szerepet a vizsgált 

tumorsejtek irányított vándorlásában. 

 

5. A heparánszulfát-degradáló enzimek mRNS- és fehérjeszintű expressziójának 

vizsgálata alapján a HCC-k heterogén csoportot alkotnak, az expressziós szintek és a 

daganat viselkedése közötti összefüggések feltárása – az irodalomban előforduló 

ellentmondó adatok miatt is – további kutatások tárgya. A CCC-kben főként a 

szulfatázok termelődése dominál, noha mRNS-szinten a heparanáz expressziója is 

magas. 
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VII. Összefoglalás 

 

 A májtumorok differenciáldiagnosztikája sok kihívást rejteget a patológus 

számára, melyek közül kiemelendő a jól differenciált hepatocelluláris karcinóma (HCC) 

hepatocelluláris adenómától (HCA) való elkülönítése, illetve egy adenokarcinóma áttéti 

vagy primer jellegének meghatározása. Korábbi munkáink során fény derült arra, hogy 

az agrin nevű heparánszulfát-proteoglikán (HSPG) szelektíven halmozódik a HCC-k 

erezetében, illetve nagy mennyiségben van jelen a kolangiocelluláris rákok (CCC) 

tumoros bazális membránjaiban. Jelen vizsgálatainkban összesen 25 HCC, 30 HCA, 10 

fokális noduláris hiperplázia, 25 cirrózis (ezek 8 nagy regeneratív nodulust, 23 low-

grade és 7 high-grade diszplasztikus nodulust, illetve 8 kis HCC-t is tartalmaztak), 16 

intrahepatikus CCC, 20 kolorektális rák áttét és 18 duktális hasnyálmirigyrák áttét 

mintáit dolgoztuk föl abból a szemszögből, vajon az agrin kimutatása segítséget jelent-e 

a fent említett diagnosztikai nehézségek megoldásában. Az immunhisztokémiai 

reakciók kvalitatív és kvantitatív kiértékelése során bebizonyosodott, hogy az agrin 

detektálásával a HCC-k jól elkülöníthetők a HCA-któl, illetve a cirrotikus máj gyanús 

diszplasztikus nodulusaitól. A módszer érzékenysége 94%-os volt, míg fajlagosságát a 

kiegészítő CD34 immunhisztokémia 93%-ra növelte. A tumoros bazális membránok 

CCC-kben tapasztalt erős agrin-pozitivitása kevésbé volt jellemző a vizsgált áttéti 

daganatokban, így az agrin az adenokarcinómák primer vagy áttéti eredetének 

meghatározásában is hasznos markernek bizonyul (érzékenység: 81%, specificitás: 

82%). A leíró jellegű vizsgálatokon túl az agrin kolangiokarcinogenezisben betöltött 

szerepének tisztázását igyekeztünk megkezdeni az MzCha2 sejtvonallal végzett 

kísérletek során. Az siRNS-sel kivitelezett agrin-csendesítés nem volt lényeges hatással 

a sejtek migrációjára, ugyanakkor fokozta a proliferációt. A HSPG-k funkcióit 

jelentősen módosíthatják degradáló enzimeik, melyek közül a szulfatáz-1 (SULF1) és -2 

(SULF2), illetve a heparanáz mRNS- és fehérjeszintű expresszióját elemeztük HCC-

kben, CCC-kben, és kontroll májakban. A HCC-k egy részére magas SULF1, SULF2 és 

heparanáz expresszió volt jellemző a kontroll májakhoz képest, míg CCC-kben a 

SULF1 fokozott termelését tapasztaltuk. Az immunfluoreszcens vizsgálatok tanúsága 

alapján a SULF2 HCC-kben döntően a tumorsejtek terméke, míg CCC-kben inkább 

strómális sejtek termelik. 
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VIII. Summary 

 

 Differential diagnosis of liver tumors poses many challenges for the pathologist. 

Especially, distinguishing a well-differentiated hepatocellular cancer (HCC) from a 

hepatocellular adenoma (HCA), or establishing the primary versus metastatic origin of a 

hepatic adenocarcinoma, can be problematic. In our previous work, we demonstrated 

that agrin, a heparan sulfate proteoglycan (HSPG), selectively accumulates in the 

vascular network of HCCs; moreover, the tumorous basement membranes of 

cholangiocellular carcinomas also showed strong agrin immunopositivity. In the present 

study, we examined a total of 25 HCC, 30 HCA, 10 focal nodular hyperplasia, 25 

cirrhosis (containing 8 large regenerative nodules, 23 low-grade and 7 high-grade 

dysplastic nodules, as well as 8 small HCCs), 16 intrahepatic CCC, 20 colorectal cancer 

metastasis, and 18 pancreatic ductal adenocarcinoma metastasis samples to clarify 

whether detection of agrin could help resolve diagnostic difficulties. By both qualitative 

and quantitative evaluation of immunoreactions, agrin immunohistochemistry could 

discriminate between HCCs and HCAs, as well as the dubious nodules of cirrhotic liver, 

with a sensitivity of 94% and a specificity of 93%. This specificity was achieved by 

combining the results of agrin and CD34 immunohistochemistry. Strong agrin 

immunostaining of tumorous basement membranes characteristic of CCCs was 

markedly less intense in metastatic cancers; thus, agrin is a useful marker for the 

determination of primary versus metastatic origin of liver adenocarcinomas, too. 

Beyond these descriptive studies, we tried to reveal the possible role of agrin in 

cholangiocarcinogenesis by performing in vitro experiments with MzCha2 cell line. 

siRNA silencing of agrin had no significant effect on migration; however, proliferation 

was accelerated. The functions of HSPGs can be profoundly influenced by heparan 

sulfate degrading enzymes. We investigated the expression of sulfatase-1 (SULF1), -2 

(SULF2), and heparanase in HCCs, CCCs, as well as in control livers at both mRNA 

and protein level. A subset of HCCs showed SULF1, SULF2, and heparanase 

overexpression, while increased expression of SULF1 could be detected in CCCs. 

Based on immunofluorescence labeling, SULF2 is produced by the tumor cells in 

HCCs, whereas it is expressed by stromal cells in CCCs.    
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