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Bevezetés 

 

 A májtumorok elkülönítő kórisméje a patológiai diagnosztika sok kihívást 

rejtegető területe, melyben több problematikus kérdéskör is megoldásra vár. A máj 

primer rosszindulatú daganatainak 85-90%-át adó hepatocelluláris karcinóma (HCC) a 

világon az ötödik leggyakoribb malignus tumor, a daganatos halálozást tekintve pedig a 

harmadik helyen áll. Nála jóval ritkább az intrahepatikus epeutakból kifejlődő 

kolangiocelluláris karcinóma (CCC), noha incidenciája növekvő tendenciát mutat. Lévén 

a daganatos áttétképzés egyik legtöbbször érintett szerve, a májban jelentősen gyakoribb 

a metasztatikus tumor a primer rákhoz képest. Ezek jelentős hányada a gyomor-bél 

huzam valamelyik szervének daganatából, az esetek nagy részében kolorektális rákból 

ered. 

 A májdaganatok differenciáldiagnosztikájában az egyik legproblematikusabb 

feladat a jól differenciált HCC hepatocelluláris adenómától (HCA) való 

megkülönböztetése. Mivel a korábban meglehetősen ritka jóindulatú tumor gyakorisága 

az orális fogamzásgátlók és az anabolikus szteroidkészítmények elterjedése óta 

valamelyest megugrott, az előbb említett diagnosztikai nehézség is többször merül föl. 

Az adenómák genetikai analízise során kiderült, hogy egy részük hajlamos malignus 

transzformációra, így fontos a jóindulatú tumoron belül esetlegesen előforduló rákos 

gócok felismerése is.  

A HCC-k 90%-a cirrotikusan átépült májban alakul ki, valamely göbben 

megjelenő diszplasztikus fókuszból kiindulva. A regeneratív nodulusok közül nagyobb 

méretével kitűnő, diszplasztikus részeket is tartalmazó göböket a diszplázia mértéke 

alapján low-grade (LGDN), ill. high-grade (HGDN) diszplasztikus nodulus kategóriákba 

sorolják, utóbbi a malignus transzformáció előszobája. A rosszindulatú elfajulás során 

először ún. kis HCC (sHCC) keletkezik, mely nem haladja meg a 2 cm-es nagyságot. A 

cirrotikus máj vizsgálata során nagy jelentősége van ezen malignus gócok 

felfedezésének, ill. a diszplasztikus, de még nem malignus nodulusoktól való 

elkülönítésének. Mivel az átmenet folyamatos és nincs éles határ HGDN és sHCC között, 

ez nem mindig egyértelmű. 
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Ugyancsak sok kétséget hordoz az intrahepatikus CCC-k és az áttéti eredetű 

adenokarcinómák elkülönítése. Főként a duktális hasnyálmirigyrák áttétei képesek a 

megkülönbözhetetlenségig hasonlítani az epeúti rákokra. Tetézi a problémát, hogy a 

rutinban használt markerek által meghatározott immunfenotípus is sokszor mutat 

egyezést ezekben a daganatokban. 

 

Az agrin, mint a hepatocelluláris léziók malignitásának lehetséges markere akkor 

merült föl elsőként, amikor Tátrai Péter és munkatársai megfigyelték szelektív 

felhalmozódását a HCC-k erezetében. Immunhisztokémiai detektálása során a májrákok 

sűrű mikroérhálózatának élénk pozitivitásával szemben ugyanis az ép májszövetben 

található szinuszoidok, ill. a cirrotikus göbök kapillarizálódott erei nem jelölődtek. 

Később Batmunkh és munkatársai azt is megfigyelték, hogy az agrin a CCC-kben is nagy 

mennyiségben fordul elő, ott a tumorok mirigyszerű struktúráit körbevevő bazális 

membránokban mutatott halmozódást. 

Az agrin egy heparánszulfát-proteoglikán (HSPG), melyet elsőként a 

neuromuszkuláris junkcióban fedeztek föl, ahol az acetilkolin receptorok aggregációjáért 

felelős. Később kiderült, hogy a központi idegrendszer szinapszisainak kialakításában, ill. 

a vér-agy gát létrejöttében is fontos szerepet játszik, valamint nagy mennyiségben van 

jelen a tüdő alveoláris és a vese glomeruláris bazálmembránjában. 

Az agrin funkciói egyrészt összetett szerkezetű vázfehérjéjéhez, másrészt az 

ahhoz kapcsolódó heparánszulfát (HS) oldalláncokhoz köthetők. A többféle splice-

variánssal is rendelkező fehérjemag egyik formája az N-terminálison lamininkötő helyet 

tartalmaz, míg C-terminális végén integrinek receptora található, ezáltal a molekula képes 

összeköttetést létesíteni a hámsejt és a bazális membrán között. A HS oldalláncok – nagy 

negatív töltésük révén – számos növekedési faktor (pl. bFGF, VEGF) megkötésére 

képesek, befolyásolva így az általuk szabályozott jelátviteli pályákat. Ez a kötés lehet 

aktiváló jellegű, amikor az oldallánc koreceptorként funkcionál, de lehet gátló hatású is, 

amikor a szekvesztráció megakadályozza a receptorhoz való eljutást. Ezen tulajdonságait 

ismerve joggal merül föl a kérdés, vajon milyen szerepet játszhat a primer májrákokban 

felhalmozódó agrin a karcinogenezis folyamatában. 
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A heparánszulfát-proteoglikánok különböző szerepköreit vizsgálva nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a módosító enzimeket, amelyek a HS oldalláncok 

szerkezetét átalakítva nagymértékben befolyásolhatják azok ligandkötő képességét, így 

az érintett növekedési faktorok által beindított jelátviteli utak aktivációs állapotát.  

A szulfatáz-1 (SULF1) és szulfatáz-2 (SULF2) enzimek az extracelluláris térben 

működő endoszulfatázok, melyek a HS-láncot felépítő diszacharid egységek 

aminocukorjairól képesek eltávolítani a 6-O-pozícióban lévő szulfát csoportot. A 

szulfatázok egyes daganatokban tumorszuppresszorként viselkednek, más tumorokban 

viszont onkogén hatásúak, amely kettősség a HS-oldalláncok fentiekben leírt 

tulajdonsága miatt nem meglepő. HCC-k vonatkozásában eddig mRNS-szintű 

expressziós adatok fordultak elő az irodalomban, melyek alapján a SULF1 a HCC-k 

30%-ában csökkent termelődést mutat az ép májszövethez képest, ugyanakkor a SULF2-

re a rákok jelentős részében overexpresszió jellemző. 

A heparanáz drasztikusabb módon avatkozik bele a HS-láncok szerkezetébe, a 

cukrok közötti glikozidos kötések hasításával földarabolja azokat. A karcinogenezis 

folyamatai közül a heparanáz érújdonképződésben és áttétképzésben betöltött szerepe 

látszik igazolódni. A HCC-k heparanáz expresszióját vizsgáló tanulmányok nagy része a 

daganatok 45-50%-ában fokozott termelődésről számol be, azonban akadnak 

ellentmondó eredmények is. 
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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, ill. fehérje szintű expressziója 

HCC-kben és intrahepatikus CCC-kben. 
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Módszerek 

 

 Agrin, CD34 és citkoreatin-7 immunhisztokémiai reakciók a hepatocelluláris 

eredetű elváltozások ér, ill. epeút eredetű agrin expressziójának a vizsgálatához 

 

 Agrin immunhisztokémia intrahepatikus CCC-mintákon, ill. kolorektális rák és 

duktális hasnyálmirigyrák eredetű májáttétek (CRCm, PDCm) metszetein 

 

 Az agrin immunreakciók szemikvantitatív (májsejt eredetű elváltozások) és 

kvalitatív értékelése (CCC és áttétek), diagnosztikai teszt kidolgozása 

 

 Az agrin immunreakciók kvantitatív értékelése digitális morfometria segítségével 

 

 Teljes RNS izolálás, majd valós idejű RT-PCR kontroll májminták, HCC-k, CCC-

k és kolorektális eredetű áttétek mRNS-szintű agrin expressziójának vizsgálatához 

 

 Agrin-csendesítés siRNS-sel a kolangiocelluláris rák eredetű MzCha2 sejtvonalon 

 

 Az agrin-csendesítés hatásának vizsgálata a sejtprolifreációra (szulforodamin-B 

teszt) és a migrációra (Boyden-kamra) 

 

 Kontroll májak, HCC-k és CCC-k szulfatáz-1, szulfatáz-2 és heparanáz 

expressziójának vizsgálata valós-idejű RT-PCR-rel, ill. Western blottal 

 

 Kontroll májak, HCC-k és CCC-k szulfatáz-2 expressziójának vizsgálata 

immunfluoreszcens jelöléssel, valamint heparanáz expressziójának detektálása 

immunhisztokémiával 
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Eredmények 

 

1. Az agrin immunhisztokémia differenciáldiagnosztikai alkalmazhatósága májsejt 

eredetű elváltozásoknál 

 

25 HCC, 8 sHCC, 30 HCA, 10 FNH, 25 cirrózis, 8 nagy regeneratív nodulus 

(LRN), 23 LGDN és 7 HGDN mintán végeztük el az agrin immunhisztokémiai 

kimutatását. A cirrotikus szövetminták, a nagy regeneratív göbök és az FNH-k 

parenchimás állományában elvétve láttunk festődő struktúrákat, amelyek a CK7 

immunreakció tanúsága alapján a regenerációban részt vevő proliferáló és a nodulusok 

belsejébe benyomuló epeutak voltak. Az enyhe fokú diszpláziát mutató LGDN-ek 

hasonlóképpen viselkedtek. A HGDN-ek heterogén csoportot alkottak. Egy részükben 

nem volt jelentős kiterjedésű pozitív immunreakció, egyes mintákban azonban, ahol 

súlyosan diszplasztikus gócok is előfordultak, feltűnő volt ezen területek agrin-

pozitivitása. 

A típusos, diszplázia nélküli adenómákban csak egyes artériák körüli keskeny 

zónában tapasztaltunk festődést, a parenchima nagy része agrin-negatív volt. A 

diszplasztikus adenómákban ugyanakkor nagyobb területeken jelentkezett az 

immunreakció. A HCC-kben és az sHCC-kben diffúz és intenzív jelölődét láttunk a 

daganatok mikrovaszkuláris hálózatának megfelelően. 

Az elváltozások érhálózatának megjelenítéséhez használt CD34 immunfestés 

esetében már a cirrotikus göbök kapillarizálódott szinuszoidjaiban is megfigyeltünk 

fokálisan jelentkező reakciót, ami még kiterjedtebb volt a diszplasztikus nodulusokban. A 

HCA-k érhálózata is nagy kiterjedésű területeken volt CD34-pozitív, míg a malignus 

elváltozásokban az agrin immunhisztokémiához hasonló képet láttunk: diffúz és erős 

festődést. A CD34 önmagában tehát nem bizonyult specifikusnak a malignus gócok 

kimutatásában, ugyanakkor igen nagy érzékenységgel detektálta azokat. 

A szemikvatitatív értékelés alapján, mely során egy 0-4+-ig terjedő skálát 

használtunk az immunreakció kiterjedésének megítéléséhez, az agrin immunhisztokémia 

94%-os érzékenységgel detektálta a malignus májsejt eredetű léziókat, míg a módszer 
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specificitása 88%-nak adódott. A fajlagosságot 93%-ra növelte, ha a maligintás 

kritériumához hozzátartozott a 4+ erősségű CD34 immunreakció. 

Mintáink egy reprezentatív csoportján elvégeztük a néhány éve a HCC-k 

konvencionális markereként számon tartott glypican-3 immunfestést is. Noha a májrákok 

egy részében erős és diffúz reakciót láttunk, előfordult teljesen negatív, ill. bizonytalan 

festődésű minta is. Szintén bizonytalanságok forrása lehet az adenómákban megjelenő 

egy-két sejtes pozitivitás.    

 

2. A máj leggyakoribb áttéti eredetű adenokarcinómái agrin expressziójának vizsgálata 

fehérje és mRNS szinten 

 

 20 kolorektális adenokarcinóma és 18 duktális hasnyálmirigyrák májba adott 

áttétén (CRCm, ill. PDCm) vizsgáltuk az agrin expressziót immunhisztokémia 

segítségével. A kolorektális eredetű áttétekben – elvégezve a daganatos érhálózat CD34-

gyel való megfestését is – nem tapasztaltunk számottevő ér-eredetű agrin-pozitivitást. 

Pozitív reakciót a tumorok mirigyszerű struktúráit körbevevő bazális membránokban 

láttunk. Ahol a daganatsejtek nem képeztek mirigyeket, nem jelentkezett a reakció. 

Hasonló tendencia érvényesült a PDCm mintákban is. Ezen tumorok többsége azonban 

szolid, mirigyképző tendencia nélküli növekedési mintázatot mutatott, így ritkábban volt 

megfigyelhető a bazális membránok festődése. Felmerült a kérdés, vajon a rosszabbul 

differenciált, mirigyszerű struktúrák nélküli területeken nem a bazális membránok hiánya 

okozza-e az agrin-negativitást, ezt azonban a laminin immunhisztokémia, amely még 

ezen rendezetlen sejtcsoportok körül is detektálta jelenlétét, cáfolni látszott. Az agrin 

immunreakciót 16 intrahepatikus CCC mintán is elvégezve jelentős különbséget 

észleltünk az áttéti adenokarcinómákhoz képest, mivel még a rosszul differenciált, Grade 

III. epeúti tumorokban is nagy kiterjedésű területeken festődött a tumoros bazális 

membrán, annak ellenére, hogy a daganatsejtek nem képeztek mirigyeket. Az 

immunreakciók morfometriás analízise alapján a CCC-kben jelentősen nagyobb 

mennyiségben van jelen az agrin fehérjéje a vizsgált metasztatikus daganatokhoz képest. 

 Az agrin mRNS-szintű expresszióját HCC-kben, CCC-kben, CRC-k 

metasztázisaiban és kontroll májmintákban elemeztük. Mindhárom daganattípusban 
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jelentősen magasabb expressziós értékeket mértünk az ép májszövethez képes. A 

legmagasabb szintű expressziót a CCC-kben detektáltuk, míg a HCC-kben és CRC 

áttétekben hasonló értékeket kaptunk. 

 

 

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

adenokarcinómák elkülönítő kórisméjében 

 

 Az agrin immunreakciók kvalitatív értékelése során a mintákat komplett/ubikviter 

(K/U), ill. inkomplett/hiányzó (I/H) kategóriákba soroltuk. A metszeteket 10x-es 

objektívnagyítással vizsgálva, ha a legnagyobb kiterjedésű agrin-negatív terület 

meghaladta az egy látóteret, a minta az I/H kategóriába tartozott, ellenkező esetben K/U 

jelölést kapott. A K/U és I/H kategóriák a primer, ill. az áttéti eredetet hivatottak 

meghatározni. A pontos szövettani diagnózisok birtokában az agrin immunhisztokémia 

81%-os érzékenységgel detektálta a CCC-ket, míg a módszer specificitása a primer/áttéti 

eredet meghatározásában 82%-nak adódott. 

 

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

eredetű sejtvonal proliferációs és migrációs aktivitására 

 

 Az in vitro kísérleteinkben használt agrin elleni siRNS mRNS szinten átlagosan 

47%-kal csökkentette az agrin expresszióját. Ez a hatás az immunfluoreszcens 

vizsgálatok alapján fehérje szinten is érvényesült. 

 A sejteket 20% FCS tartalmú médiumban növesztve az agrin-csendesítés hatására 

átlagosan 31%-kal nőtt a sejtek osztódási üteme a kontroll vonalhoz képest. Ezt a 

jelenséget ugyanakkor alacsonyabb szérumkoncentrációk (1%, 10%) esetében nem 

figyeltük meg. 

 A Boyden-kamrában végzett vizsgálatok alapján az agrin-csendesítés nem volt 

lényeges hatással a sejtek migrációs aktivitására. 
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5. A szulfatáz-1, szulfatáz-2 és heparanáz enzimek mRNS, ill. fehérje szintű expressziója 

HCC-kben és intrahepatikus CCC-kben 

 

A SULF1 esetében a legmagasabb mRNS-szintű expressziós értékeket a CCC-

kben tapasztaltuk. Bár a HCC-kben mért átlag is jelentősen (10x) meghaladta a kontroll 

májakban mértet, az értékek jelentős szórást mutattak. A SULF2 esetében a csoportok 

között nem volt szignifikáns különbség mRNS szinten. A heparanáz a CCC-kben mutatta 

a legmagasabb mRNS-szintű expressziót. 

A Western blot során a CCC-kben a SULF1-et detektáló ellenanyag egy 180 kDa-

os és egy 110 kDa-os terméket mutatott ki. HCC-kben a kisebb termék jelent meg, míg a 

kontroll májakban nem mutatkozott immunreakció. A SULF2 esetében a CCC-kben egy 

60 kDa-os terméket detektáltunk, míg HCC-kben és a kontroll májakban egy nagyobb, 80 

kDa-os fehérjével reagált az ellenanyag. A heparanáz 50 kDa-os alegységét mutattuk ki 

HCC-kben, míg CCC-kben 20 kDa-nál jelentkezett a reakció. 

Az immunfluoreszcens vizsgálatok tanúsága szerint HCC-kben a SULF2-t a 

tumorsejtek termelik, míg CCC-kben főként kötőszöveti sejtek felelősek az enzim 

előállításáért. HCC-kben jellemzően a CD34-gyel jelölt mikroerek környezetében 

elhelyezkedő daganatsejtek jelölődtek, ami alapján felsejlett az enzim 

neoangiogenezisben játszott szerepe. A heparanáz immunhisztokémia során erős 

citoplazmatikus reakciót láttunk a HCC-kben, míg gyengébb jelet kaptunk a CCC-kben. 

A tumor körüli májszövetben inhomogén volt a reakció, az inváziós zónánál erős, míg a 

távolabbi területeken halvány festődést tapasztaltunk.  
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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 fehérje-szintű 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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