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Rövidítések jegyzéke 

 

5-aza-CdR   5-aza-2'-deoxicitidin 

AdexCALacZ   LacZ-t termelı adenovírus vektor  

AdexCAmGM-CSF GM-CSF-t termelı adenovírus vektor 

AdexCAmIFNγ  interferon-gammát termelı adenovírus vektor 

AdexCAmIL-   interleukint termelı adenovírus vektor 

Ad-Hu-dCK   humán dCK enzimet termelı adenovírus vektor 

APC     antigénprezentáló sejtek  

AraC    arabinozil-citozin 

ATM    ataxia-teleangiectasia mutated gén 

ATP    adenozin-trifoszfát 

BSA    marha-szérum-albumin (bovine serum albumin) 

CAR    coxsackie- és adenovírus receptor 

CBB    Coomassie Brilliant Blue festék 

CdA    2-cloro-deoxiadenozin (cladribine) 

CMV    citomegalovírus 

CTP    citidin-trifoszfát  

dC    deoxicitidin 

DC     dendritikus sejt  

dCDA    deoxicitidin deamináz 

dCK     deoxicitidin-kináz 

dCTP     deoxicitidin-trifoszfát 

dFdC    gemcitabin (difluoro-deoxicitidin) 

dFdCDP   gemcitabin-difoszfát  

dFdCMP    gemcitabin monofoszfát  

dFdCTP    gemcitabin trifoszfát 

dFdUMP   2’,2’-difluoro-2’-deoxiuridin-monofoszfát,  

DMEM   Dulbecco’s Modified Eagle Medium  

dNTP    deoxi-nukleotid-trifoszfát 

ECACC   Európai Sejtbank 
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EGFR     epidermal growth factor receptor   

Fara-A    arabinozil-fluor-adenin 

Fara-C    arabinozil-fluor-citozin (fludarabin) 

FCS    inaktivált magzati borjúsavó (foetal calf serum) 

GDEPT   génvezérelt enzim–prodrog terápia   

GFAP    gliális fibrilláris savas fehérje 

HEK    humán embrionális vesesejt 

IFN    interferon 

IL-     interleukin 

LD50    félhalálos dózis 

LET     lineáris energiaátadás 

MDM2   mouse double minute onkogén  

MHC    fı hisztokompatibilitási komplexum 

NCI    Nemzeti Rákkutató Intézet (USA) 

NK     természetes ölı sejtek 

OER az oxigén sugárérzékenyítı hatása  

PBS    foszfáttal pufferolt sóoldat 

PCA    perklórsav 

PCR    polimeráz láncreakció 

PDGF    vérlemezke eredető növekedési faktor 

PTEN     foszfatáz és tenzin-homológ gén 

Rb    retinoblasztóma gén 

ROS    reaktív oxigéngyökök 

RR    ribonukleotid-reduktáz,  

SD    szórás 

TGFß    tumornövekedési faktor 

TK2     mitokondriális timidin-kináz  

TNFα    transforming growth factor 

UPA    urokináz plazminogén aktivátor 

UTP    uridin-trifoszfát,  

VEGF    vascular endothelial growth factor  

v/s    vírus/sejt 
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1. IRODALMI HÁTTÉR 

 

1.1. SUGÁRREZISZTENCIA, SUGÁRÉRZÉKENYÍTİ VEGYÜLETEK 

 

1.1.1. Az ionizáló sugárzás hatásai a sejtekre 

A sugárterápia mindmáig a daganatos megbetegedések kezelésének egyik 

leghatásosabb eszköze. A különbözı daganattípusok sugárkezelésének 

eredményességében azonban jelentıs különbségek vannak. Ennek elsıdleges oka a 

különbözı sejttípusok eltérı sugárérzékenysége. A sejtek sugárérzékenységét több 

tényezı határozza meg. Ezek közül a legfontosabbak a sugárzás minısége, 

dózisteljesítménye, a környezeti feltételek, a sugárérzékenyítı vagy sugárvédı anyagok 

jelenléte a környezetben, a sejtek DNS-javító (repair) folyamatai, a sejtciklus.  

Az ionizáló sugárzások biológiai hatását a szövetekben, a sejtekben elnyelt 

energia váltja ki. A részecske haladásának nyomvonalán egységnyi távolságon belül 

átadott átlagos energia a lineáris energiaátadás (LET). A sugárzásokat ennek alapján két 

csoportba, a magas- és alacsony LET-értékő sugárzások kategóriájába oszthatjuk. Nagy 

LET-értékő sugárzások a rövid távolságon elnyelıdı, sőrőn ionizáló alfa-sugárzás, a 

neutronok és protonok, a kis LET-értékő sugárzások pedig – úgynevezett ritkán ionizáló 

sugárzások – a röntgensugárzás, gamma, beta, foton, elektron. Minél nagyobb a LET-

érték, annál nagyobb a sugárzás biológiai hatása.  

Az ionizáló sugárzás sejtpusztító hatását elsısorban a DNS lánc kettıs törésével 

éri el. Ez a hatás két alapvetı kölcsönhatásnak az eredménye. A közvetlen hatásban a 

sugárzás energiája egyenesen a célmolekulákban (DNS) raktározódik el, melynek 

atomjai ionizálódnak vagy gerjesztıdnek. A magas LET értékő részecskék sejtekkel 

való kölcsönhatásában ez a közvetlen hatás uralkodik. A közvetett hatás során az 

energiát a célmolekulák közvetlen környezetében lévı molekulák nyelik el 

(legfıképpen a vízmolekulák, tekintve, hogy a sejtek 80% vizet tartalmaznak), 

amelyeknek ionizációja vagy gerjesztése olyan szabadgyökök képzıdéséhez vezet, 

amelyek a sejtben végsı soron a célmolekulát fogják károsítani. A vízmolekulák 

ionizáció hatására instabil OH• (hidroxil) és H• gyökökké alakulnak, amelyek reagálnak 

más molekulákkal, beleértve a szerves molekulákat, mint például a DNS, ezzel 

károsítva ıket. A víz radiolízise révén keletkezett szabadgyökök egymással is 
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reagálhatnak, így szekunder gyökök képzıdnek (pl. szuperoxid-anion, hidroperoxid 

szabad gyök, stb.) amelyek tovább képesek károsítani a biológiailag fontos molekulákat. 

A kis LET-értékő sugárzások biológiai hatásának nagy része e mechanizmuson 

keresztül hat. Ezt a közvetett hatást lehet befolyásolni a kémiai sugárérzékenyítı-, 

illetve védı szerekkel.  

A DNS-ben ionizáló sugárzás hatására egyláncú törések, kétláncú DNS törések, 

báziskárosodások, DNS-DNS, DNS-fehérje keresztkötések jöhetnek létre.  A sejtek 

általában a DNS olyan károsító hatásaira, mint amilyen az ionizáló sugárzás is, 

legelıször a sejtciklus ellenırzı pontjainak aktiválásával válaszolnak. Ezek a restrikciós 

pontok idılegesen leállítják a sejtet a ciklusnak egy adott fázisában, amíg a károsodást 

kijavítja. A besugárzás hatására a G1, az S és a G2 fázisban áll le a sejtciklus. A G1 

restrikciós pont megakadályozza a sérült DNS replikációját, a G2 blokk pedig 

megakadályozza a sérült kromoszómák átkerülését az utódsejtekbe. Eme ellenırzı 

pontok miatt a sejtek általában a mitózis és a G2 fázis alatt a legsugárérzékenyebbek, a 

G1-ben kevésbé érzékenyek, az S fázis végén pedig a legsugárrezisztensebbek. 

A sejt a legtöbb sérülést viszonylag könnyen ki tudja javítani, sorsát elsısorban 

az dönti el, hogy mi történik a kétláncú DNS törésekkel. Az ionizáló sugárzás hatására 

kialakuló kétláncú törések száma független a sejttípustól, mégis az egyes sejttípusok 

sugárérzékenysége jelentıs különbségeket mutat. A sejtek DNS repair-kapacitása függ a 

rendelkezésre álló DNS javító enzimek mennyiségétıl, minıségétıl, a kromatin 

szerkezetétıl és a sejtciklus szabályozásától. A kétláncú DNS törések kijavítására 

kétfajta mechanizmus alakult ki emlıs sejtekben: az egyik a homológ rekombináció, a 

másik a nem-homológ DNS végeket összekapcsoló repair.1 A homológ rekombináció 

elméletileg hiba nélküli javítást tesz lehetıvé, azonban emlısöknél viszonylag ritka és 

lassú folyamat. Emlıs sejtekben a kétláncú DNS törések túlnyomó többsége a nem-

homológ DNS végeket összekapcsoló javító folyamat segítségével történik. E folyamat 

során bármely, lánctörés következtében kialakult kétláncú DNS vég összekapcsolódhat, 

függetlenül attól, hogy elıtte összetartoztak-e vagy sem. Az eredetileg is összetartozó 

végek összekapcsolásával hiba nélküli javítás történik. Ha nem-összetartozó végek 

kapcsolódnak össze, a sejtek túlélése biztosított lehet, de a hibás összeillesztéseknél 

mutációk alakulnak ki.  



 8 

 A legtöbb kettıs törést tehát ezek a mechanizmusok sikeresen kijavítják. 

Azonban ha a repair folyamatában kisebb hibák következnek be, ez mutációkat 

eredményez, a sejtek nem pusztulnak el, hanem így osztódnak tovább. Ennek a 

folyamatnak az egyik következménye a sejt fenotípusának megváltozása, 

transzformációja, ami malignus folyamatokat indíthat be. A másik következménye a 

nem teljes hibajavításnak a genom instabilitása.2 Bebizonyosodott, hogy az ionizáló 

sugárzás a teljes génállományra kiterjedı instabilitást eredményezhet, ami átadódik a 

sejtek számos generációján. Vagyis az eredetileg besugárzott, egészségesnek tőnı sejt 

nem besugárzott utódaiban nı a genetikai változások gyakorisága, a mutációk és 

kromoszóma aberrációk száma, csökken az osztódóképesség és az élettartam, nı a 

malignus átalakulások gyakorisága.3 Mindkét folyamat központi szerepet tölt be a 

daganatok kialakulásában és progressziójában. 

Amennyiben a sejt nem, vagy csak jelentıs hibákkal képes a kétláncú DNS-

törések kijavítására, akkor elpusztul. A sugárhatásra bekövetkezı sejtpusztulás az esetek 

túlnyomó többségében mitotikus sejthalál, ritkábban apoptózis. A mitotikus sejthalál az 

elsı néhány osztódás alatt következik be. Ez a nekrotikus sejtpusztulásnak egyik 

formája, passzív folyamat, melynek során a sejtek néhány sejtosztódáson mennek 

keresztül, majd az osztódás során a ki nem javított kétláncú DNS törések következtében 

kialakuló kromoszóma deléciók miatt elpusztulnak.4 A mitotikus sejthalál csak az 

osztódó sejteket érinti. Ez az oka annak, hogy kevés kivétellel (pl. limfociták) a 

nyugalmi állapotban lévı sejtek sugárrezisztensek. 

 Ezzel ellentétben az apoptózis egy aktív folyamat, „programozott sejthalál”, 

melynek folyamán események egész sora aktiválódik bizonyos stresszhatások – mint pl. 

az ionizáló sugárzás – eredményeként.5 A sugárzás okozta sejthalál során egészséges 

sejtekben ritkán alakul ki apoptózis: például a limfocitákban és a megtermékenyítetlen 

petesejtekben, amelyek nem osztódnak, igen sugárérzékenyek, és teljes mértékben 

apoptózissal pusztulnak el.6  

 

1.1.2. A daganatok sugárérzékenysége 

A daganatok sugárérzékenysége, illetve rezisztenciája függ a daganat méretétıl, 

elhelyezkedésétıl, vérellátásától, növekedési ütemétıl és a sejtek genetikai 

sajátosságaitól. A különbözı sejtekben és szövetekben különbözik az egyes gének 
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expressziója. A gének differenciált expressziójának meghatározó szerepét a 

sugárrezisztencia kialakulásában az a tény is alátámasztja, hogy különbözı egyedeknek 

ugyanazon szövettípusából származó sejtjei különbözı mértékben sugárérzékenyek.5 Ez 

az oka annak, hogy az azonos szövettani diagnózissal rendelkezı páciensek igen eltérı 

módon reagálhatnak a sugárterápiára.7 Kimutatták azt is, hogy a besugárzásra adott 

sejtszintő válasz nagyon függ a sejtciklust és a restrikciós pontokat szabályozó fehérjék 

kifejezıdésétıl. (pl. a p21, p53, p16, p15, p27, retinoblastoma mutációk8 stb.), valamint 

a sejteknek a sejtcikluson belüli pozíciójától is. 

A malignus gliomák a legsugárrezisztensebb daganatok közé tartoznak.9,10 A 

szolid daganatoknál a sugárrezisztencia egyik fı oka az, hogy a tumorok jelentıs 

részében alacsony az oxigénszint, a hipoxiás sejtek aránya magas. Mivel az ionizáló 

sugárzás sejtpusztító hatását fıleg az oxigénfüggı szabadgyökök révén fejti ki, amelyek 

a DNS molekulát károsítják, a hipoxiás daganatsejtek ellenállók ezzel a hatással 

szemben, így a sejtek hipoxiás státusza az egyik fı oka a szolid daganatok 

sugárrezisztenciájának. A természetben a legfontosabb elektron-akceptor a molekuláris 

oxigén, amely könnyen képes felvenni páratlan elektront, ezzel egy sor redukált 

terméket hozva létre, amelyeket ROS-nak (reactive oxygen species) nevezünk. A víz 

radiolízisekor oxigén hiányában csak H atom és hidroxil szabadgyök keletkezik, míg 

oxigénnel reagálva a H atom hidroperoxid szabad gyököt képez, a hidratált elektron és 

oxigén reakciójából szuperperoxid anion keletkezik. Így a szabadgyökök koncentrációja 

megnövekedik, a biomolekulák károsodásai fixálódnak. A sejtek általában oxigén 

jelenlétében 2-4-szer érzékenyebbek az ionizáló sugárzásra, mint oxigén hiányában. Az 

oxigén sugárérzékenyítı hatását az OER (Oxygen Enhancement Ratio) értékkel mérik.  

 

1.1.3. Sugárérzékenyítı vegyületek 

A sugárrezisztenciát elméletileg sugárérzékenyítı vegyületek alkalmazásával 

lehet csökkenteni, ezek különbözı tulajdonságú és hatásmechanizmusú anyagok. A 

sugárérzékenyítı vegyületeket az alábbi csoportokra oszthatóak: 

1. Specifikusan hipoxiás sejtekre ható vegyületek 

• elektronaffin ágensek (Tirapazamin, nitroimidazolok: Misonidazol, 

Etanidazol) 

• membrán-specifikus ágensek (jód-acetamid) 
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2. DNS prekurzor analógok 

• beépülnek a DNS-be (gemcitabin, bróm-deoxi-uridin) 

• nem épülnek be a DNS-be (5-fluoro-uracil) 

3. Sugárindukált citotoxikus vegyületek (Cu2+ ion) 

4. Sejtfolyamatokat módosító tényezık 

• sejt javító mechanizmusainak inhibitorai (aktinomicin D) 

• a természetes sugárvédık inhibitorai (N-etil-maleimid) 

A sugárérzékenyítı vegyületek nagy része úgynevezett „prodrog”, amely 

alapállapotban inaktív és szisztémásan kevésbé toxikus a sejtekre. Ebben a formában 

könnyebben áthatolnak a vér-agy gáton, mint az aktív drogok.11  

Munkánk során egy antimetabolit, a gemcitabin (2’,2’-difluoro-2’-

deoxycytidine) sugárérzékenyítı hatását tanulmányoztuk glioma modelleken. Ez egy jól 

ismert kemoterapeutikum, széles körben használják szolid daganatok kezelésére.12  

A gemcitabin a deoxicitidinnek a pirimidin-származéka. A sejtbe a nukleotid 

transzportereken keresztül kerül be, alapállapotban inaktív, a sejten belül aktív 

metabolittá való foszforillációjában az elsı, meghatározó lépést a deoxicitidin-kináz 

(dCK) végzi, amely egy foszfátcsoportot köt a ribóz 5’ helyére. Ezáltal gemcitabin 

monofoszfát keletkezik (dFdCMP), amit a sejt egyéb kinázai gemcitabin difoszfáttá 

(dFdCDP) illetve gemcitabin-trifoszfáttá (dFdCTP) alakítanak13 A difoszfát alak 

(dFdCDP) gátolja a DNS szintézist, és valószínőleg szerepe van az apoptózisban a 

repair befolyásolása által: a ribonukleotid-reduktáz gátlása révén a dezoxinukleotid 

készletet csökkenti. A gemcitabinnak a trifoszfát formája (dFdCTP), kompetitíven a 

deoxicitidin-trifoszfáttal (dCTP), beépül a DNS-be, leállítja a DNS szintézist, mivel 

utána csak egyetlen bázispár tud hozzákapcsolódni a lánchoz. Ez a lánctermináció 

megakadályozza a gemcitabin exonukleázok általi kivágását, mivel ezek az enzimek 

nem ismerik fel.14  

Egyes adatok szerint15,16,17 a különbözı sejteknek a gemcitabin iránti 

érzékenységét az illetı sejtvonal alap dCK szintje adja meg. Mások viszont azt írták le, 

hogy a gemcitabin érzékenységnek a dCK enzim szintje nem az egyedüli meghatározó 

eleme, hanem más enzimek, mint például a ribonukleotid reduktáz vagy a deoxicitidin 

deamináz – amelyek a sejten belüli deoxiribonukleotid készletet szabályozzák – 
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nagymértékben hozzájárulnak a gemcitabin metabolizmusához, így sejten belüli 

toxicitásához is.18,19 A gemcitabin képes behatolni a mitokondriumokba is, itt a 

mitokondriális timidin-kináz (TK2) foszforillálja. Azt feltételezik, hogy a 

mitokondriumba jutott, aktivált gemcitabin beépül a mitokondriális DNS-be, így 

apoptózist okozva.20 

A gemcitabin inaktivációja a sejten belül dezaminációval történik, a 

deoxicitidin–dezamináz, illetve a deoxicitidilát-dezamináz enzimek által. Így 2’,2’-

difluoro-2’-deoxyuridin, illetve 2’,2’-difluoro-2’-deoxyuridin-monofoszfát keletkezik,21 

amelynek hatása ezerszer gyengébb a gemcitabinénál.14 

Ez az összetett szabályozási rendszer egy egyedi hatásmechanizmust 

eredményez és ez az oka a különbözı sejtvonalak eltérı gemcitabin-érzékenységének. 

(1. ábra) 

Laboratóriumi és klinikai körülmények között is kimutatták, hogy a 

gemcitabinnak a citotoxikus hatásán kívül van egy sugárérzékenyítı hatása is.22,23A 

nukleozid-analógokat gyakran használják sugárterápiával való kombinálásra. Ennek 

több oka is van: minthogy gátolják a DNS szintézist, ezzel potenciálisan a besugárzás 

okozta DNS-károsodások javítását is gátolják és mivel elsısorban osztódó sejtekre 

hatnak, lecsökkentik a daganatban lévı klonogén sejtek számát, csökkentve ezzel a 

repopuláció lehetıségét frakcionált besugárzás esetén. Ennek ellenére a gemcitabin 

sugárérzékenyítésének mechanizmusa még nem teljesen ismert. Egyes tanulmányokban 

kimutatták, hogy a gemcitabin-kezelés a DNS-szintézisnek teljes gátlását eredményezte, 

valamint a dATP készlet csökkenését (a ribonukleotid-reduktáz gátlása révén) és a 

sejteknek a korai S-fázisba való tömörülését indukálta, ami a besugárzás okozta DNS 

károsodások hibás repairjét idézte elı.14 

A gemcitabint elsısorban szolid tumorok kezelésében alkalmazták, mint például 

a hasnyálmirigyrák, fej-nyaki daganatok, kissejtes tüdırák, ovárium daganat, valamint 

egyes hematológiai rosszindulatú betegségek esetében. Jelenleg sugárterápiával való 

kombinációban malignus gliomák illetve agyi metasztázisok esetében is kipróbálás alatt 

áll.24  
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Nukleozid-transzporterek 

 

 

      SEJTMEMBRÁN 

    

    gemcitabin      dFdU 

             dCK 

     CDP   dFdCMP  dFdUMP 

      RR  

  (-) 

     dCDP   dFdCDP        (-) 

          UTP 

     dCTP   dFdCTP    (-)      CTP-szintetáz 

              DNS polimeráz        CTP 

  

             DNS   RNS 

 

1. ábra A gemcitabin hatásmechanizmusa 

A gemcitabin a nukleozid-transzportereken keresztül jut be a sejtekbe. Sejten belüli 
metabolizmusában az elsı, legfontosabb lépést a dCK enzim végzi, amely a gemcitabint 
monofoszfát alakjává foszforilálja, ezt más kinázok átalakítják az aktív, DNS szintézist 
gátló di- és trifoszfát formává: elıbbi a ribonukleotid-reduktáz gátlása révén a 
dezoxinukleotid készletet csökkenti, utóbbi pedig kompetitíven a CTP-vel beépül a 
DNS-be és az RNS-be. A gemcitabint a dCDA dezaminációval inaktiválhatja, miáltal 
dFDU, illetve dFDUMP keletkezik, amelynek hatása ezerszer gyengébb a 
gemcitabinénál. 
dCDA – deoxicitidin deamináz, dFdU - 2’,2’-difluoro-2’-deoxiuridin, dFdCMP – 
gemcitabin monofoszfát, dFdCDP - gemcitabin-difoszfát, dFdCTP - gemcitabin-
trifoszfát, dFdUMP - 2’,2’-difluoro-2’-deoxiuridin-monofoszfát, RR - ribonukleotid-
reduktáz, CDP-citidin-difoszfát, dCDP – deoxicitidin-difoszfát, dCTP - deoxicitidin-
trifoszfát, UTP – uridin-trifoszfát, CTP – citidin-trifoszfát  
 

 

1.2. AGYDAGANATOK ÉS TUMOR MODELLEK 

 

1.2.1. Agydaganatok elıfordulása, kialakulásának mechanizmusai 

A központi idegrendszeri daganatok elıfordulása 10-20 eset/100.000 lakos.25 

Felnıttekben az agytumorok fele elsıdleges daganat, a többi metasztatikus eredető. Az 

dCDA 
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elsıdleges tumoroknak bimodális eloszlásuk van, egy gyermekkori 5-9 éves és egy 

késıi, 60-69 éves korosztálybeli csúccsal. Az agydaganatok a gyermekkori rákos 

megbetegedések közül a második helyet foglalják el a leukémiák után, és a 34 év alatti 

felnıtteknél a harmadik leggyakoribb halállal végzıdı rosszindulatú megbetegedések.25 

A gyermekkori agydaganatok különös jelentıségőek, egyrészt gyakoriságuk, másrészt a 

terápiák iránti rezisztenciájukból fakadó rossz prognózisuk miatt. Emellett az 

agydaganatokkal járó neurológiai tünetek jelentısen befolyásolják a páciensek 

életminıségét.26, 27, 28  

A központi idegrendszeri daganatoknak van néhány olyan tulajdonsága, amely 

megkülönbözteti ıket a többi tumortól. Elsısorban az agytumorok esetében a jó- és 

rosszindulatú daganatok elkülönítése kevésbé egyértelmő, mint a többi tumornál. 

Másodsorban ezek a daganatok a szövettani besorolásuktól függetlenül lehetnek nagyon 

rosszindulatúak az anatómiai helyzetükbıl adódóan, gyenge az immunogenitásuk, és, 

bár ritkán metasztatizálnak, nagyon magas az infiltrációs képességük. Nem 

határolódnak el élesen a környezı agyállománytól, hanem beszőrik azt, ami a mőtéti 

eltávolítás lehetıségeit nagymértékben korlátozza.25 Annak ellenére, hogy a tumorsejtek 

a primer helytıl nagy távolságokra képesek elvándorolni, 80%-uk körülbelül 2 cm-re az 

eredeti daganat peremétıl újul ki. A helyi kiújulások nagy száma, valamint a távoli 

metasztázisok hiánya igazolja azokat a törekvéseket, amelyek új lokoregionális 

kezelések (mint például a génterápia) használatára irányulnak.29,30 31,32,33,34 

Az agydaganatok többsége nem az idegsejtekbıl indul ki, hanem leggyakrabban 

a gliasejtekbıl erednek. Ennek az a magyarázata, hogy az idegsejtek a felnıtt 

szervezetben már nem osztódnak, nem szaporodnak. Pusztulásuk esetén sem pótlódnak, 

ezért belılük daganatok nem, illetve csak kivételesen ritkán indulnak ki. A WHO 

osztályozásában és általában a szakirodalomban központi idegrendszeri daganatnak 

nevezik nem csak a támasztó- és idegsejtekbıl, az agy és a gerincvelı állományából, 

hanem az azok burkainak felépítésében részt vevı és bennük jelenlévı bármilyen más 

sejtbıl – így az ereket felépítı sejtekbıl, fehérvérsejtekbıl, az agykamrákat bélelı 

sejtekbıl stb. kiinduló daganatokat is, tehát minden, a koponyaőrön és gerinccsatornán 

belül képzıdı daganatot. Az agydaganatok tehát rendkívül heterogén eredetőek 

lehetnek, és ahogy a molekuláris hátterük, eredetük, patológiájuk fokozatosan ismeretes 

lesz, a típusok és altípusok száma egyre nı.  
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A malignus gliomák, amelyek különbözı támasztósejtekbıl (glia-astrocyta, 

oligodendroglia sejtekbıl) eredı daganatok, a leggyakoribb és legrosszabb indulatú 

agydaganatok. Különbözı tanulmányok kimutatták, hogy van néhány molekuláris 

mechanizmus, amely meghatározza a gliomák kialakulását és progresszióját egy 

malignusabb fenotípus felé. Ilyen a p53 gén inaktivációja a 17-es kromoszómán, vagy a 

PDGF (platelet-derived growth factor) túltermelıdése,35,36 amelyek egy magas 

malignitású fenotípus felé való evolúcióhoz kötıdnek. A gliomák progressziójával 

együtt jár továbbá az EGFR (epidermal growth factor receptor) amplifikációja és az 

angiogenézis génjeinek (VEGF – vascular endothelial growth factor) túltermelıdése,25 a 

PTEN (phosphatase and tensin homology) gén mutációja. Az MDM2 gén mutációját is 

megfigyelték a gliomák 10%-ában37, és kizárólag azokban, amelyekben nem volt p53 

mutáció.37, 38 A p14 gén inaktivációját a gliomák 76%-ában figyelték meg,39,40 a p16 

deléció és promoter metiláció szintén gyakori.41 A retinoblasztóma (Rb) gén 

funkcióvesztését promoter metiláció okozza a glioblasztómáknál és az elsıdleges 

gliomák 14%-át érinti.42 A glioblasztómák 70 %-ában allélvesztést figyeltek meg a 10-

es kromoszómán, az EGFR gén amplifikációját pedig az esetek 30%-ában. 

Kromoszóma-aberrációkat, és a hozzájuk rendelt ismert genetikai változásokat a 7, 9, 

10, 12, 13, 17 és 19-es kromoszómákon írtak le. 43  

 

1.2.2. A gliomák kezelési módjai 

A rosszindulatú gliomák kimenetele, különösen a legnagyobb arányban 

elıforduló glioblastoma multiforme esetében rendszerint végzetes az intenzív kezelések 

ellenére. A hagyományos kezelési protokoll a daganat sebészeti eltávolításából, 

sugárterápia és kemoterápia kombinálásából áll, azonban ezek mellett is a várható 

átlagos túlélés 9 hónap. A sugárterápiát leggyakrabban mőtét után szokták alkalmazni, 

teljes vagy részleges daganateltávolítás után, de olyan esetekben is, amikor a mőtét nem 

végezhetı el. A gliomák kezelésében a mőtétet követı besugárzásnak van a legnagyobb 

szerepe, de ennek is gátat szab a daganatok fokozott sugárrezisztenciája, valamint az 

egészséges agy fehérállományának relatív sugárérzékenysége, amely miatt az 

alkalmazható dózis korlátozott. Az utóbbi években számos sugárérzékenyítı szer 

hatását próbálták ki agydaganatokon, azonban e daganatoknál a kemoterápia hatásfoka 

is korlátozott, a vér-agy gát jelenléte miatt. A glioblasztómák kemorezisztenciájának 
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további feltételezett okai a kapilláris keringési zavarok, valamint közvetlen gliális 

rezisztencia. Ezen felül a gyógyszerek terápiás hatását nagyon korlátozza az egészséges 

sejtekre kifejtett toxikus hatásuk, mivel egyaránt hatnak a daganatos és az egészséges 

sejtekre is. A kemoterápiát a besugárzás elıtt, alatt vagy után szokták alkalmazni, 

valamint relapszus esetén. A leggyakrabban használt kemoterapeutikumok agytumorok 

esetében az adjuvánsként alkalmazott platina-alapú gyógyszerek (Carboplatin, 

Cisplatin) és a nitrosureák (Procarbazin, Lomustin, Vincristin), de a metaanalízisek azt 

mutatják, hogy szignifikánsan csak két hónapos túlélést lehet kimutatni e szerek 

alkalmazása esetében.27 Jobb eredmények születtek a különbözı drogok kombinált 

használatánál. Új terápiás megközelítések kezdtek kialakulni, mint például a 

sugárterápia elıtti kemoterápia alkalmazása, intersticiális, intra-arteriális kemoterápia a 

vér-agy gát megszakításával vagy anélkül, vagy nagy-dózisú kemoterápia (amit a 

drogadminisztráció után ellenszer, például Methotrexate beadása követ, a mellékhatások 

kivédésére), azonban ezek sem hoztak áttörı eredményeket. Legújabban a 

Temozolomid nevő alkiláló szerrel értek el jelentısebb terápiás hatást, mind a 

daganatellenes kapacitása, mind a mellékhatások kontrollálhatósága szempontjából. A 

sugárterápiával való kombinálása esetén a preklinikai kutatások szinergisztikus hatást is 

kimutattak.44 A sugárérzékenyítı szerek közül az agydaganatok esetében a Topotecan és 

a Tirapazamin tőnik ígéretesebbnek. 

 

1.2.3. A gliomák immunogenitása, az immunválasz létrehozása 

Jól ismert tény, hogy általában a daganatos betegek természetes immunitása 

gyenge. A tumor mikrokörnyezetében jelenlévı citokinek meghatározó jellegőek a 

tumorellenes természetes immunitásban. Ugyanakkor fontos szerepe van a 

makrofágoknak és a természetes ölı (NK) sejteknek.  

A szerzett immunválasz generálásában a T sejtek által közvetített sejtes 

immunválasznak van fı szerepe. A specifikus és hatásos T-sejt által mediált 

immunválasz kiváltásához szükséges a citotoxikus (CD8+) és helper (CD4+) T 

limfociták aktiválása. A CD4+ sejteket az antigének az MHC II antigénekhez 

kapcsolódva aktiválják.45 Az MHC II molekulák elsısorban a professzionális 

antigénprezentáló sejtek (APC) felszínén vannak jelen. A szervezetben a makrofágok, 

B-limfociták, dendritikus sejtek (DC), humán endotél sejtek és a bır Langerhans sejtjei 
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játsszák az APC-k szerepét. Az agyban APC-k lehetnek a microglia, endotél sejtek, 

kapilláris periciták, a DC-k és egyesek szerint az asztrociták. A T sejt aktiválásához 

szükséges még a kostimulátor molekulák jelenléte, melyek szintén az APC-k felszínén 

vannak jelen. A legfontosabbak ezek közül a B7-1, B7-2 fehérjék, amelyeket a T sejtek 

CD28 receptorok révén ismerik fel. Az antigén T sejtnek való bemutatása kostimuláló 

molekuláról származó jel hiányában úgynevezett T-sejt anergiához vezet, ami 

potenciálisan gerjeszthet toleranciát a saját és tumor-antigének iránt. Amennyiben az 

antigénprezentáció rendben megtörtént, a CD4+ sejtek aktiválódnak, szaporodnak és 

különbözı citokineket kezdenek termelni, például IFNγ-t, IL-2-t, IL-1-t, IL-7-t, IL-12-t. 

Ezek a citokinek az immunválaszt erısítik, és kulcsszerepük van a citotoxikus (CD8+) 

T limfociták aktiválásában is.46 

A CD8+ citotoxikus T sejtek aktiválását az MHC I komplexum végezheti, amely 

a specifikus T-sejt receptorokhoz kapcsolódik. Az MHC I antigének a szervezet 

majdnem minden sejtjén jelen vannak. Azonban a CD8+ sejtek teljes aktivációjához, 

vagyis ahhoz, hogy citotoxikus T limfocitává (CTL) váljanak, szükség van a CD4+ 

sejtek által termelt citokinekre (IL-2, IFN-γ). Az így aktivált CTL-ek két mechanizmus 

útján képesek a tumorsejtek célzott elpusztítására. Az elsı sejtpusztító mechanizmus a 

perforin molekula termelése révén lép akcióba. A perforin feloldja a daganatsejtek 

lipidmembránját, így a tumorsejt megduzzadásához vezet, végsı soron pedig 

sejthalálhoz.47 A másik út a Fas/Fas ligand útvonal által indukált apoptózis.  

Az immunrendszer alapvetı funkciója a folyamatos ellenırzés: a szervezetben 

állandóan képzıdı daganatsejteket nem sajátjaiként ismeri fel és azokat immunreakciók 

segítségével eltakarítja. Az immunrendszer nem kielégítı mőködése azonban lehetıvé 

teszi a daganatsejtek burjánzását. Emellett a daganatsejtek különbözı túlélési 

mechanizmusokat fejlesztettek ki. Az immunválasz elégtelenségében több 

immunszupresszív gén in situ expressziójának is szerepe van (pl. IL10 vagy TGFß ).48 

A tumorok túlélési mechanizmusai között említhetı a sejtfelszíni tumorantigének 

alacsony expressziója. Ezek az antigének viszonylag könnyen „ráragadnak” a közeli 

nem tumoros sejtekre is, így azok álpozitívvá válhatnak, ami megzavarja az 

immunfelismerési folyamatot. A szolubilis tumorantigének emellett gátolhatják a sejtes 

immunválaszt és hozzájárulnak eme blokkoló, elfedı hatású antitestek létrejöttéhez.49 

Egy másik fontos tényezı a tumorok túlélési stratégiáiban az MHC I antigének 



 17 

számának jelentıs csökkenése, ami a citotoxikus T sejtek hatékonyságának csökkenését 

eredményezi.  

Az immunológia egyik paradigmája, hogy a központi idegrendszer kiváltságos 

helyet foglal el az immunrendszerben a nyirokkeringés és a DC sejtek hiánya, az agyban 

lévı alacsony MHC antigénexpresszió, valamint a vér-agy gát jelenléte miatt, amely 

mechanikai korlátként meggátolja bizonyos hidrofil makromolekulák, mint például a 

plazmafehérjék, antitestek, valamint a vírusok és sejtek áthatolását. Mindezek ellenére 

ma már nyilvánvaló, hogy az aktivált limfociták könnyen áthatolnak a vér-agy gáton a 

posztkapilláris erek szintjén,50 ahonnan a perivaszkuláris térbe vándorolnak. Cserr és 

munkatársai kimutatták, hogy az antigének hatékonyan bejutnak az agyból a nyaki 

nyirokcsomókon keresztül az agyidegek perineurális burkába51 Más szerzık hasonló 

útvonalakat írnak le az APC-k számára.52,53 A vér-agy gáton keresztül kimutatták 

monociták lassú, de állandó vándorlását az agyi parenchimába, ahol mikrogliává, illetve 

perivaszkuláris makrofágokká differenciálódnak.54 A központi idegrendszer tehát nincs 

elszigetelve, és nem passzív az immunrendszerrel való kapcsolata.55 Az agyban 

generálódó immunválasz különbözik ugyan minıségileg és mennyiségileg a szervezet 

többi részétıl, de létezik.56 Így a központi idegrendszerrıl alkotott klasszikus kép, mely 

szerint kiváltságos helyként az immunrendszer hatáskörén kívül esik, egyre inkább 

eltolódik egy sokkal dinamikusabb felfogás felé, amelyben az immuntolerancia aktív 

fenntartásában különbözı mechanizmusok vesznek részt.  

A hetvenes évek közepén az a felismerés, hogy az agytumoros betegeknél a 

limfocita-infiltráció léte pozitív prognosztikai tényezı,57,58 azt sugallta, hogy az 

immunrendszer több módon is felhasználható lehetne ezeknek az agresszív tumoroknak 

a gyógyításában.  

Mivel a citokineknek központi szerepük van a tumorellenes immunválasz 

szabályozásában, a citokineken keresztül létrehozott immunmoduláció megszüntetheti 

az immuntoleranciát és lehetıvé teheti a T sejtek számára a daganatsejtek elpusztítását. 

Gliomák elleni immunválasz stimulálásában az IL-2,59,60 IL-461,62 és IL-1263 

citokinekkel értek el pozitív eredményeket. Az IFNγ64 vagy TNFα65,66 emellett 

közvetlenül, az immunválasztól függetlenül is daganatölı hatású: gátolják a 

neoangiogenezist, a tumorsejtek pusztulását okozzák. 
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1.2.4. Agytumor modellek 

A malignus gliomáknál különösen nagy szükség van tehát egyrészt új terápiás 

megközelítésekre, másrészt pedig megfelelı állatkísérletes modellekre, amelyek 

segítségével ezek az új terápiás eljárások kidolgozhatóak. Az ideális agytumor 

modellnek a következı fı kritériumoknak kellene eleget tennie:67, 68 gliális sejtekbıl 

származzon; elırelátható és reprodukálható növekedési sémával rendelkezzen mind in 

vitro, mind in vivo tenyészetben; a humán gliomák növekedését mintázza (invazív 

növekedés, peivaszkuláris vándorlás, gyors érképzés); enyhén vagy egyáltalán ne 

legyen immunogén; a különbözı terápiákra adott válasza a humán agytumorokéhoz 

hasonló legyen; elegendı ideig fenntartható legyen ahhoz, hogy a terápia hatásfokát ki 

lehessen értékelni. A hetvenes években több kísérleti patkány törzsben is létrehoztak 

agytumor modelleket, karcinogén anyagok (pl. N—methylnitrosurea) ismételt 

intravénás injektálásával.67, 69 Ezeknek a modelleknek a jellemzése azóta megtörtént, 

így könnyen reprodukálható, fenntartható és kezelhetı sejtvonalak jöttek létre. A 

használatban lévı agytumor modellek közül azonban egyik sem követi pontosan a 

humán gliomák tulajdonságait, az immunogenitásuk, dinamikájuk és infiltratív 

képességük nagyon különbözik.  

A C6 patkány sejtvonalat a ’60-as évek végén hozták létre nem beltenyésztett 

(outbred) Wistar patkányokon70, kémiai karcinogén kezeléssel. Szövettanilag 

astrocitóma, így növekedése a human gliomák infiltratív növekedéséhez hasonló. Ezen a 

sejtvonalon találták a legtöbb olyan gént, amelynek expressziója a humán 

agytumorokéhoz hasonló (Rb, növekedési faktorok,43 Ras,43, 71, stb.). Nagy hátránya, 

hogy mivel nincs igazi szingenikus gazdaszervezete, bármilyen patkánytörzsben erıs 

immunválaszt indukálhat. Ennek ellenére több kutatásban használják, különbözı 

terápiás módozatok kipróbálására (kemo-72, radio-73,74, immun-75 és génterápiás76, 77, 78, 
79 kísérletek), tumornövekedés, infiltráció és migráció 80,81,82,83 kapilláris 

permeabilitás,84 neovaszkularizáció,85 biokémiai tanulmányok,86 vagy a vér-agy gát 

megszakadásának tanulmányozására87 egyaránt. 

A 9L sejtvonalat szintén kémiai karcinogén segítségével indukálták, 

beltenyésztett Fisher patkányokon. Mivel hisztológiailag glioszarkóma, növekedése 

gyors, de jól behatárolt, nem invazív.88 A szingenikus gazdaszervezet (Fisher patkány) 

létezése ellenére ez a sejtvonal is bizonyos körülmények között immunogén lehet.89 
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Néhány gén expressziójáról kimutatták ezen a sejtvonalon is, hogy a humán tumorok 

expressziójával azonos tendenciájú (TGFα, EGFR), ám jóval kevesebbnél, mint a C6 

sejtvonal esetében.43 Mindezeknek ellenére, a 9L sejtvonal mindmáig az egyik 

leggyakrabban használt sejtvonal. 

Az F98 és RG290 gliomák szintén Fisher patkányokon kémiai úton létrehozott 

tumorok. Mindkét sejtvonal szövettanilag anaplasztikus glioma.91 Ezek a tumor-

modellek nem immunogének és a legtöbb terápiának ellenállnak, invazív növekedésőek, 

így különösen alkalmasak a különbözı kezelések kipróbálására, azonban a 

génexpressziós profiljuk nem áll annyira közel a human gliomákéhoz, mint a C6 

sejtvonalé.43 

A CNS-1 asztrocitómát a közelmúltban fejlesztették ki Lewis patkányok hosszú 

idejő N-nitroso-N-methylurea kezelésével.92 Ez a modell növekedésében hasonló a 

humán agytumorokéhoz: infiltratív, gyors, de nem metasztatizál. Kimutatták benne a 

fıbb gliális markereket, amelyek a legtöbb in vitro tenyésztett sejtvonalban nincsenek 

jelen (GFAP, S-100). A CNS-1 sejtekben több triszómiát figyeltek meg a 11, 13 és 18-

as kromoszómán. A különbözı terápiákra adott válasza valamint immunológiai 

sajátosságai még kevéssé ismertek, mivel, új modell lévén, kevés kísérletben 

foglalkoztak még vele.69  

Néhány egér agytumor modell leírása is ismert. A legtöbb egér glioma modellt 

immunhiányos egereken fejlesztették ki, humán agytumor szövet átültetésével (nude)-

egerekre, például humán (SF-295, U-251, D54, U-373 és U87), vagy patkány (C6) 

glioma xenograftokat rendszeresen használnak preklinikai kutatásokra.93 Szingenikus 

egér agytumor modellek közül a Gl2694 és GL26195 sejtvonalakat használják 

leggyakrabban, amelyeket C57BL/6 egerekben hoztak létre.  

Egy újabb szingenikus modell, a 4C8 egy spontán tumorból származik és 

szingenikus gazdaszervezete a B6D2F1 egértörzs. A sejtvonal termeli a GFAP fehérjét 

és a humán gliomák fı jellemzıit viseli.96 

A VM Dk egerekben kifejlesztett asztrocitómák közül a SMA-560 és SMA-497 

sejtvonalak leírása történt meg részletesen.97 Ebben az egértörzsben ugyanis nagyon 

gyakran fejlıdnek ki spontán asztrocitómák, ezek közül választottak ki néhányat és 

fejlesztették sejtvonallá. Mindkét sejtvonalnak nagy a daganatképzı kapacitása, 

rendelkezik a fıbb gliális markerekkel. Az SMA-560-ban, hasonlóan a humán gliomák 
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zöméhez, kimutattak TGF-ß termelıdést is.25 A kifejlıdött daganat invazív és 

nekrotizál.  

A Gl261 egér-tumor modell ideálisan követi a humán agytumorok agresszív és 

invazív növekedését.98 A daganatot eredetileg kémiai karcinogén (3-methylcholantrene) 

intrakraniális oltásával hozták létre a ’30-as években,99 és kis tumordarabok sorozatos 

intrakraniális és bıralatti transzplantációjával tartották fenn a szingenikus 

gazdaállatban, a C57Bl/6 egerekben.100 

Valószínőleg a sorozatos átoltások miatt a Gl261 sejtvonal nem rendelkezik az 

olyan fontosabb gliális differenciációs markerekkel, mint a GFAP.96 Ez a jelenség, 

valamint az ezzel együtt járó mezenchimális jellegzetességek megjelenése általános az 

in vitro modelleknél101. Kennedy és munkatársai 60 glioma sejtvonalat tanulmányoztak, 

és csak 6-ban mutattak ki GFAP expressziót.102  

A Gl261 modellt több más laboratóriummal párhuzamosan a mi intézetünkben 

fejlesztettük permanens in vitro kultúrában növı sejtvonallá a kilencvenes évek közepén 

és több immun- és génterápiás kutatásokban használtuk.95, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 

Emellett kimutattuk, hogy p53 és K-ras mutációt tartalmaz, valamint emelkedett c-myc 

és p53 expresszióval rendelkezik. 

Jelen munka egyik célkitőzése éppen a Gl261 tumor-modell biológiai 

jellemzése, növekedési és immunológiai sajátosságainak, valamint 

sugárérzékenységének tanulmányozása volt.  

 

1.3.GÉNTERÁPIA  

 

1.3.1. A génterápia alkalmazási területei, formái 

A génterápia célja a specifikus, mőködıképes gének bevitele hibásan mőködı 

sejtekbe, azok hibáit kijavítani, illetve elpusztítani ıket. Beszélhetünk in vivo és in vitro 

génterápiáról. Az in vivo génterápia esetében a génmanipulációt magában a betegben 

végzik el. Az in vitro beavatkozásról akkor beszélünk, ha a páciens sejtjeit kivonják, 

majd pedig a testen kívüli („ex vivo”) genetikai módosítást követıen visszahelyezik a 

betegbe. A génterápia alkalmazási területei folyamatosan bôvülnek. A kezelésnek két 

nagyobb területe van, a csírasejtes és szomatikus génterápia. A csírasejtes génterápiában 

az ivarsejteket módosítják, így a sejtek DNS-ének módosulása átjut az utódokba. A 
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csírasejtes génterápia elvben megakadályozhatja, hogy egy örökletes hiba átadódjon a 

leszármazottaknak. Az állati modelleken végzett kísérletek eredményesek voltak, de 

bizonyos gyakorlati és elsısorban etikai okokból ennek a génterápiás formának a humán 

alkalmazását tiltják. 

A szomatikus génterápia fontosabb területei: 

• a monogénes betegségek – csak néhány példát említve a hematológiai 

betegségek (a sarlósejtes anémia, beta-thalassaemia,110,111,112 hemofília113) a primer 

immundefektusok, (a SCID (severe combined immunodeficiency),114,115 a cisztás 

fibrózis116) vagy az anyagcserebetegségek (Gaucher kór117, fenilketonuria118)  

• a poligénes örökletes betegségek, mint a diabetes mellitus119 és általában 

a hormonhiányos betegségek valamint a szívbetegségek120 

• a különbözı degeneratív betegségek, pl Alzheimer kór, Parkinson kór, az 

érelmeszesedéssel kapcsolatos problémák121  

• autoimmun betegségek
122 

• fertızı betegségek (különbözı vakcinák alkalmazása)123 

• rosszindulatú daganatok 

A rosszindulatú daganatok génterápiájának a következı formáit alkalmazzák: 

a) Az immunterápia – a leggyakrabban autológ daganatsejt vakcinák 

elıállításával: a daganatsejtekbe különbözı molekulákat (citokineket, tumorantigéneket 

stb) visznek be. Itt az a cél, hogy az immunogenitást aktiváljuk, annak érdekében, hogy 

a vad típusú tumorsejtek ellen is aktiválódjon az immunrendszer. 

b) A daganatsejtek közvetlen pusztítása tumorszuppresszor gének bevitelével,124 

az onkogének expressziójának gátlásával, illetve olyan gének bevitelével, amelyek 

apoptózist indukálnak.125, 126 

c) A daganatsejtek szelektív sugár– és gyógyszerérzékenyítésének 

megvalósítása. A módszer neve génvezérelt enzim–prodrog terápia (gene-directed 

enzyme-prodrug therapy, GDEPT) Az adott gyógyszer sejten belüli aktivációjáért 

felelıs enzimeket kódoló géneket (terápiás gének) malignus sejtekbe juttatjuk, így a 

drogaktiváció intratumorálisan hatásosabbá válik (2. ábra).127 Így megnövekedik a 

gyógyszer hatása a daganaton belül, míg a szisztémás toxicitás csökkenthetı. A 

sugárérzékenyítı génterápia a GDEPT-nek egy formája, ahol a prodrog egy olyan 

kemoterapeutikum, amely aktív formájában egyben sugárérzékenyítı tulajdonságokkal 
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is rendelkezik. Ezzel a módszerrel hatékonyan csökkenthetı egyes tumorok 

sugárrezisztenciája. 

 

 

 

 

2. ábra A génterápiás enzim-prodrog eljárás elve 

A „prodrogot” aktív gyógyszerré alakító enzimet kódoló gént vektor segítségével 
bejuttatjuk a daganatsejtekbe, így fokozva a gyógyszer aktivációját a sejten belül. 

 

 

1.3.2. A génterápiában használt vektorok 

Ahhoz, hogy géneket a tumorba juttassunk, szükségünk van átvivı – vektor – 

rendszerekre. Az optimális génátvivı rendszer egy olyan vektor lenne, amely képes 

nagymérető idegen DNS fragmentumok bevitelére, hatékonyan képes transzdukálni a 

célsejteket, de nem citotoxikus, amelyben a terápiás gén expressziója megfelelıen 

hosszú idejő és szelektíven célozza a tumorsejteket (az egészséges sejteket nem 

károsítja). Ezen felül a vektor könnyen elıállítható és ismételten adható kell, hogy 

legyen. A vektorok két nagyobb csoportra oszthatóak, vírus és nem-vírus alapú vektor-
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rendszerekre. Nem-vírus alapú vektorok közül a „csupasz” (naked) DNS128-t, valamint a 

liposzómák általi génbevitelt129,130 alkalmazzák gyakrabban. 

A klinikai vizsgálatokban legelterjedtebb a vírusvektorok használata. A vírusok 

sejten belüli paraziták, amelyek jó hatásfokkal transzfektálják saját DNS-üket a 

gazdasejtbe, ahol a gének kifejezıdnek és új víruspartikulumokat hoznak létre. 

Bármelyik vírus potenciális vektor lehet, ha kiküszöböljük a vírus replikációs 

képességét, és ha be tudjuk illeszteni genomjába az idegen – terápiás – gént.131 Ha a 

replikációs fázisban szerepet játszó, nem létfontosságú vírusgéneket kicseréljük a 

terápiás génre, az így keletkezett rekombináns vírusvektor képes transzfektálni azt a 

sejtet, amit a vírus normális esetben is megfertızne.  

A vektorok készítésére legelterjedtebbek a retrovírusok, adenovírusok, adeno-

asszociált vírusok, lentivírusok és herpes simplex vírusok. Jelen dolgozatban adenovírus 

vektorokat alkalmaztunk a génbevitel megvalósítására.  

Az adenovírusok fehérjeburok nélküli, szabályos ikozaéder alakú vírusok. 

Átmérıjük 70-110 nm. A humán adenovírusoknak lineáris, kettıs szálú DNS-ük van, 

amely hossza 30-38 kilobázis, és elméletileg 30-40 gén kódolására van kapacitásuk. A 

DNS szálak végén található fordított végismétlıdések (ITR-inverted terminal repeats) 

50-200 bázispárból álló szekvenciák, amelyek replikációs origóként szerepelnek. Ez a 

genom egy kapszidburokban helyezkedik el, amely kapszomérekbıl áll. A kapszid 

felépítésében részt vevı elemek a csúcsi részen elhelyezkedı kapszomerek, pentonok, 

és a nem csúcsi részen elhelyezkedı, szerkezeti funkciót ellátó kapszomerek, a 

hexonok. A pentonokból fibereknek nevezett fehérjenyúlványok állnak ki, amelyek a 

virion sejthez való kapcsolódásában játszanak fontos szerepet (3. ábra) 
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3. ábra Az adenovírus szerkezete  

Az ikozaéder alakú vírusrészecske élein és lapjain szabályosan helyezkednek el a 
hexon kapszomérek, továbbá a csúcsokon a pentonok amelyeknek radiálisan kiálló 
nyúlványai a fiber fehérjék, végükön kis gömbszerû képzõdményekkel – knob. 

 

Tudvalevı, hogy a génterápiában az egyik fı akadály a génbevitel 

hatékonyságának alacsony volta, mivel a sejtmembrán impermeábilis az olyan 

negatívan töltött makromolekulákra, mint az RNS és DNS. Az adenovírus-vektorok 

alkalmazásának egyik elınye, hogy viszonylag könnyen és hatásosan bejutnak a sejtbe a 

saját természetes receptoraikon keresztül. A fertızés során a fiber fehérjének a 

gömbszerő végzıdése (knob) hozzákapcsolódik a célsejt receptorához. A receptor a 

leggyakrabban használt vírusoknál (Ad5) azonos a coxsackie B vírus receptorával, ezért 

coxsackie-adenovirus-receptornak (CAR) nevezték el. Több kutatócsoport leírta, hogy a 

CAR expresszió sejtvonalanként változik,132 a gliomáknál általában alacsony.133 

Felvetıdött, hogy a sejtek CAR expressziója a meghatározó „rate-limiting” lépés az 

adenovírusok fertızıképességében.132 Ezenkívül a CAR expresszió elveszítése növeli a 

tumor malignitását és agresszivitását.134 Egyes kutatók a CAR-on kívül egyéb 

sejtreceptorokat is leírtak, de az adenovírushoz való kötıdésük mechanizmusa nem 

teljesen tisztázott.135 Ilyen receptorok lennének például a sejtfelszíni integrinek,136 a 

heparin-szulfát-glikozaminoglikán, az MHC I, vagy a vaszkuláris sejtadhéziós 

molekula.137 Az internalizáció úgy történik, hogy az összekapcsolódás után a penton-

bázis RGD motívuma (arginin-glicin-asparagin) és a sejtek egyes integrinei kapcsolatba 

lépnek, ami a virion endocitózissal való bekebelezéséhez vezet. A citoplazmában az 

endoszómák szétesnek, majd a kapszidburok is, a vírus DNS a sejtmagba kerül, ahol 



 25 

megkezdıdik a transzkripció, a virális gének és a transzgének kifejezıdnek.138 (4. ábra) 

A vírus DNS nem integrálódik a gazdasejt genomjába, így az inszerciós mutagenézis 

veszélye nagyon alacsony (az inszerciós mutagenezis alapja az, hogy az általunk 

bejuttatott „idegen” DNS szakasz egy adott génbe véletlenszerően illeszkedve 

megváltoztatja annak kifejezıdését, vagyis a gén mutáns allélje jön létre). 

 

 

4. ábra Az adenovírusok sejtbe jutása  

Az adenovírusok elıször a sejtmembránhoz kapcsolódnak, specifikus receptorukon, a 
CAR-on keresztül. A kapcsolódás után a virion internalizációja endocitózis útján 
történik meg a vírus penton fehérjének az RGD régiója és a sejt integrin receptorai közti 
kölcsönhatás nyomán. A vírus az endoszómákba kerül, ahol ennek pH csökkenése és 
szétesése következtében a víruspartikulumok kiszabadulnak a citoplazmába, majd a 
sejtmagba szállítódnak, ahol megtörténik a replikáció és a génexpresszió.138 

 

Az adenovírus transzkripció kétfázisú esemény, egy korai és egy késıi fázisból 

áll, a DNS replikáció elıtti és utáni lépésekbıl. A korai régiók az „early” E1, E2, E3 és 

E4 gének, ezeknek a transzkripciója a vírus replikációja elıtt megy végbe. Az E1 gének 

(E1A, E1B) termékeinek a többi korai gén transzkripciós aktiválásában van szerepe. Az 

E1A és E1B fehérjék együtt, a többi vírusfehérjétıl függetlenül is képesek a különbözı 

emlıssejtek transzformálására, ami olyan sejtek kialakulását eredményezheti, amelyek 

tumort képezhetnek, ugyanis képesek nem csak virális gének promoteréhez 
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kapcsolódni. Az E2 régió (E2A, E2B) a DNS replikáció apparátusát szolgáltatják, 

valamint a késıi gének transzkripcióját segítik elı. Az E3 gének által termelt 

fehérjéknek a gazdasejt immunreakciójának elhárításában van szerepük. Az E4 régió 

termékei (ORF 1-6/7) a vírus messenger RNS-ének metabolizmusában játszanak 

szerepet, és olyan funkciókat látnak el, amelyek segítik a vírus DNS replikációt és 

gátolják a gazdasejt fehérjeszintézisét. Amint ezek a korai gének átíródtak, 

bekövetkezik a vírus replikációja. A vírusreplikáció kezdetétıl a transzkripciós 

folyamatban már a késıi gének (L1-L5) íródnak át. Ezek a vírus szerkezeti fehérjéit 

kódolják (például a kapszidokat is) amelyek becsomagolják a DNS-t, így létrehozva a 

fertızı részecskéket. 25 A vírus érését a sejt lízise követi, majd a víruspartikulumok 

szétszóródnak.139  

Az adenovírus vektoroknak eddig három generációját szerkesztették meg. Az 

elsı generációs vektorok esetén a terápiás gén az E1 és E3 régiókba építhetıek. 

Alkalmazásuknak fıbb korlátozó tényezıi a gazdaszervezet immunválasza, a limitált 

kódoló kapacitás és a hiányzó célsejtspecificitás. A második generációs vektorokból az 

E1-, E2A-, E2B- és E4 régiókat távolították el a genomból. Így a vektorokban megnıtt a 

transzgén élettartama, mert csökkent ugyan a gyulladásos válasz, de nem tőnt el 

teljesen, így az állandó génexpressziót még mindig nem lehetett megvalósítani. A 

harmadik generációs adenovírus vektorok a „helper-dependens” ("gutless") vektorok, 

amelyekben a vírus valamennyi transzkripciós régióját eltávolították, csak a fordított 

vég-ismétlıdéseket (ITR) és az enkapszidációs szignált hagyták meg, így a 

szaporodásukhoz egy másik, „segítı” vírus és megfelelı komplementer pakoló 

sejtvonal szükséges. Ugyancsak a harmadik generációs vektorok közé tartoznak a hibrid 

vektorok,135 amelyekben kombinálódik az adenovírus vektorok magas génátvivı 

képessége az adeno-asszociált (AAV) vírusok integrációs képességével,140 valamint a 

módosított kapszid által irányított vektorok, amelyekben a vektorokat a receptorhoz 

való kötıdésben részt vevı proteinek genetikai vagy immunológiai módosításával 

alakították.135 

Az adenovírus-vektorok azért ígéretes eszközei a génterápiának, mert  

• egy részük eleve nagyobb affinitással kötıdik a tumorsejtekhez 

• nagymérető DNS bevitelére alkalmasak 

• nincs inszerciós mutagenezis, mert nem épülnek be a sejt genomjába  
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• viszonylag könnyő kezelni ıket 

• magas titerben állíthatóak elı 

• osztódó és nem osztódó sejteket egyaránt képesek fertızni 

• legfontosabb elınyük, hogy emberekre csak gyengén patogének, csupán enyhe 

felsı légúti megbetegedéseket okoznak.  

Hátrányuk, hogy mivel a vírusok paraziták, mindenképpen kiváltanak a 

gazdaszervezetbıl egy intenzív immunválaszt, ezért a hatás idıleges és tartama az 

immunválasztól függ. 

Az adenovírus-alapú génbevitel hatékonyságát a gliomákban elsısorban a CAR 

expresszió szintje korlátozza,141mások szerint viszont az adenovírusok hatásos vektorok 

ezekben a tumorokban is.142 Egy másik gátló tényezı az adenovírus vektorok 

használatában a gliomák esetében a beoltandó anyag mennyisége, amely potenciálisan 

toxikus lehet a környezı agysejtekre.133  

 

1.3.3. Agytumorok génterápiája 

Agytumorok génterápiáját hatásosan próbálták ki több kísérletes állatmodellen 

is, különbözı vektor-rendszereket használva: retrovírus-,143 adenovírus-,144 adeno-

asszociált-vírus-145 és herpesvírus146 vektorokat is alkalmaztak. Az eddig egyik 

leggyakrabban használt kombináció a ganciklovir herpes-simplex vírus timidinkináz 

gén segítségével való foszforillációja, amely a tumorban nukleozid-analógok 

keletkezését eredményezi, ezzel DNS láncterminációt és az aktívan osztódó sejtek 

pusztulását okozva. Az in vivo állatkísérletekben szignifikáns, 50-80%-os 

tumorregressziót mutattak ki a kontroll állatokhoz képest.147, 148, 149 

Egy másik, agytumorokon bevált drog-aktiváló rendszer a citozin-dezamináz 

(CD)/5-fluorocitozin (5-FC) génterápia. A bakteriális CD a nem toxikus 5-FC-t toxikus 

fluorouracillá (5FU) alakítja a sejtekben.150 Ennek a kombinációnak a továbbfejlesztése 

a patkány citokrom–P450-2B1-cyclophosphamid kombináció.151 A citokrom–P450-2B1 

emlısökbıl származó enzim, így kisebb mértékő immunválaszt generál, mint az addig 

használt bakteriális fehérjék (pl. E. coli citozin-deamináz enzimje), így a transzfektált 

sejtek több ideig maradnak életben a gazdaszervezetben. A citokrom–P4502B1 a 

cyclophosphamidot egy stabilabb és diffúzióképesebb molekulává alakítja, így az aktív 

gyógyszernek nı a daganaton belüli mennyisége.  
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Az angiogenézist gátló anyagok közül az angiostatinnal, endostatinnal és 

interferon-α-val értek el jobb eredményeket patkány és humán sejtvonalakon, mind in 

vitro, mind pedig in vivo kísérletekben.152 Egy másik kísérletben a p16 gén 

adenovírussal való túltermeltetése gliomákban csökkentette a VEGF termelıdést, így az 

angiogenezist is153. 

Az apoptózissal kapcsolatban álló gének közül legtöbb génterápiás próbálkozás 

a p53 génnel történt154, de egyéb apoptózishoz kötött géneket is kipróbáltak, mint 

például pRB155, Fas/Fas ligand, kaszpáz-8, p33ING1, p73alfa, Bax, Apaf-1, kaszpáz-9, 

IkappaBdN, NF-kappaB, kaszpáz-3, gas-1, Bcl-2 vagy Bcl-X(L)156.  

Több kutatás irányult az immunterápia génterápiával való kombinálására is az 

agytumorok kezelésében. Lényegében ez úgy történik, hogy a besugarazott, autológ 

tumorsejteket immunstimuláló molekulákat (többnyire citokineket) termelı génekkel 

transzfektáltak, majd ezeket használták fel vakcinációra. A leggyakrabban génterápiára 

használt citokinek az IL-12, IL-6, IL-4, IL-18, IFN-γ, TGF-ß, TNF-α, GM-CSF, B7-2, 

TNF-alpha és LIF.157,158,159,160, Kimutatták, hogy egyes citokinekkel való vakcinációnak 

(GM-CSF, IL-4, IL-12) az immunstimuláló hatása mellett sugárérzékenyítı hatása is 

van.105,161 Gliomák génterápiával való kezelésében kipróbáltak még tucatnyi egyéb gént, 

mint a carboxipiptidáz G2, TRAIL, a sejtciklus szabályozó WAF1/CIP1 gén és az uPA. 

Annak ellenére, hogy a laboratóriumi eredmények ígéretesek, az agytumoros 

páciensek génterápiás kezelése ritkán hozott eredményt. Ennek több oka lehetséges. 

Elıször is a humán agy több nagyságrenddel nagyobb a rágcsálókénál, a tumor 

modellekben nagyobb az osztódó sejtek aránya, mint a humán agytumorokban, így ez 

utóbbiakban a retrovírusok transzdukciós hatásfoka alacsonyabb, valamint a legtöbb 

kemoterapeutikumra kisebb az érzékenységük.11 Ezenfelül a rágcsálókon kifejlesztett 

glioma modellek növekedése általában egy tömbben, infiltrációs nyúlványokkal 

történik, míg a humán gliomákból egysejtes leválások lehetségesek, melyek invazívan 

eltávolodhatnak, megtapadhatnak távolabb az agyszövetben, így sokkal kiterjedtebb 

területet foglalnak el. A humán gliomák általában immunszupresszívek, míg a legtöbb 

patkány, egér glioma immunogén. 

Mindezek ellenére egyes tanulmányokban a gliomák génterápiájában 

biztonságosan alkalmazták az adenovírusokat a klinikumban is. A hatásosan bevitt 

gének közül a TK, és interferon génekkel értek el pozitív eredményeket.133 
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Munkánk során a dCK enzim génjét adenovírus-vektor segítségével vittük be a 

tanulmányozott glioma sejtvonalakba. A dCK-t kódoló gén a 4-es kromoszóma q13.3 – 

q21.1 lokuszán található.162 A gén hét exonból áll, és 260 aminosavat kódol. A dCK 

enzimet a citoplazmában lokalizálták, expressziója konstitutív. Számos, egymásnak 

ellentmondó adat látott napvilágot a dCK expressziójának sejtciklus-függı 

szabályozásáról; az újabb eredmények viszont egyértelmően azt mutatják, hogy a dCK 

protein- 163 és mRNS-szintje164 a sejtciklus valamennyi fázisában azonos. A dCK a 

dezoxinukleozid-mentı reakciók egyik központi jelentıségő enzimje. Nagyon széles 

szubsztrát-specificitással rendelkezik, természetes szubsztrátjai közé a dezoxicitidin 

mellett a dezoxiadenozin és a dezoxiguanozin tartoznak, emellett számos klinikailag 

fontos nukleozid-analóg foszforillálására is képes,165 így az ara-C, CdA, Fara-C, Fara-A 

és dFdC prodrogokat mind a dCK aktiválja a megfelelı dezoxinukleotid-monofoszfáttá 

való alakítással. Ezért a dCK aktivitása az ezekkel a gyógyszerekkel való kemoterápia 

hatékonyságának egyik meghatározó tényezıje. Több kísérleti eredmény is azt sugallta, 

hogy a daganatok érzékenysége ezekre a szerekre egyenesen arányos a dCK 

aktivitással,166, 167 így már évekkel ezelıtt felvetıdött, hogy a dCK enzimet termelı 

génnel való génterápiás módszerrel javítani lehet a kemoterápia hatásfokát. 
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2. CÉLKITŐZÉSEK 

 Munkánk célja egy, a malignus gliomák kezelésében alkalmazható új terápiás 

kombináció tanulmányozása kísérleti modelleken. A dolgozat elsı felében egy egér 

glioma modell, a GL261 néhány olyan paraméterét jellemeztük, amelyek fontosak a 

daganat növekedésében. Ezt a sejtvonalat a kilencvenes évek közepén több más 

laboratóriummal párhuzamosan a mi intézetünkben fejlesztették permanens in vitro 

kultúrában növı sejtvonallá. Azóta viszonylag gyakran alkalmazzák különbözı 

kísérletekben, ennek ellenére a sejtvonal biológiai jellemzése még nem teljes. A 

következı célkitőzéseink voltak részletesen: 

• a GL261 egér tumor modell növekedési sajátosságainak tanulmányozása 

• a sejtvonal sugárérzékenységének vizsgálata 

• adenovírus fertızéssel való génbevitel hatásfokának megállapítása a Gl261 

sejtvonalon  

•  a génbevitellel fokozott fehérje-expresszió idıkinetikájának meghatározása a 

Gl261 sejtvonalon  

• a Gl261 sejtek immunológiai sajátosságainak meghatározása, a daganatsejtek 

immunogenitásában szerepet játszó gének (MHC I, MHC II, B7 kostimuláló 

molekulák) expressziójának tanulmányozása e modellen 

• a Gl261 tumormodell in vivo immunogenitásának tanulmányozása 

A dolgozat második felében tanulmányoztuk a gemcitabin daganatellenes szer 

hatásának fokozását génterápiás eljárással ezen a sejtvonalon, valamint két másik 

agytumor modellen: a patkány C6 és a humán U373 sejtvonalakon. Célunk az volt, 

hogy génterépiás módszerrel a gliomasejtekben lokálisan túltermeltetjük a deoxicitidin 

kináz enzim (dCK) génjét, ezzel az enzim szintjének lokális növekedését váltjuk ki, ami 

fokozott intracelluláris gemcitabin aktivációhoz vezet. Ily módon egyaránt fokozódhat a 

gyógyszer toxicitása és sugárérzékenyítı hatása. 

Célkitőzéseink a következıek voltak: 
• olyan adenovírus-vektor kialakítása, amely a humán dCK-t (Hu-dCK) kódoló 

gént tartalmazza és e vektornak glioma sejtekbe való in vitro transzdukciója 

• a dCK-t kódoló adenovírus-vektor fertızıképességének meghatározása a három 

különbözı glioma sejtvonalon 

• a dCK enzimaktivitás meghatározása a vad típusú és módosított gliomasejtekben 
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• a Gl261, U373 és C6 sejtvonalak gemcitabin-érzékenységének meghatározása 

• a kezelések kombinálása, a sugárérzékenyítı génterápia in vitro vizsgálata  

• a kombinált terápiák hatásának vizsgálata in vivo, egér és patkány tumor 

modellen  
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3. MÓDSZEREK 

 

3.1. SEJTVONALAK ÉS REAGENSEK 

 

Kísérleteink során egér Gl261, patkány C6 és humán U373 glioblasztoma, 

valamint egér B16 melanoma sejtvonalakat használtunk. A humán U373, a patkány C6 

és az egér B16 sejtvonalak az Európai Sejtbanktól (European Collection of Cell Culture, 

ECACC) származnak. A Gl261 egér glioma modellbıl sejtvonal eredetileg nem létezett, 

így ennek kifejlesztéséhez tumor darabokból indultunk ki, amelyeket az Amerikai 

Nemzeti Rákkutató Intézettıl (National Cancer Institute – NCI) vásároltunk. A 

daganatot eredetileg kémiai karcinogének intrakraniális oltásával hozták létre a ’30-as 

években és a szingenikus gazdaállatba, a C57Bl/6 egérbe való sorozatos agybani és bır 

alatti oltásával tartották fenn. A permanens sejtvonalat a mi laboratóriumunkban, az in 

vivo tumorból fejlesztettük ki. Ennek érdekében C57Bl/6 egerekbe szubkután (a comb 

bıre alá) kis fragmentumokat oltottunk, majd aszeptikus körülmények között kivettük a 

tumorokat, sejttenyésztı flaskába oltottuk ıket, és sejtkultúrában tartottuk fenn, 10% 

borjúsavó tartalmú DMEM médiumban. 

Az adenovírus-vektorok szaporítására az AD-293 humán embrionális vese 

sejtvonalat (HEK) használtuk (Stratagene). Mivel az általunk használt adenovírus-

vektorok genomjából hiányzik az E1A és E1B régió, önálló szaporodásra képtelenek. 

Ezért csak olyan sejtvonalban lehetséges a szaporításuk, amelyek tartalmazzák a 

hiányzó géneket. A HEK sejteket erre a célra fejlesztették ki. A sejteket besugárzással 

összetört 5-ös típusú adenovírus DNS-el transzformálták, így ezek termelik az 

adenovírus fehérjék nagy részét, köztük az E1 fehérjéket, tehát helyettesítik a vektorból 

hiányzó E1 géneket.168 

Valamennyi sejtvonalat DMEM médiumban, 10% borjúsavó és antibiotikum 

hozzáadásával tenyésztettük, 37oC-on, 5% CO2 és 95%-os páratartalom mellett. A 

logaritmikus növekedés biztosításához 90% konfluencia elérésekor a sejteket átoltottuk.  

A gemcitabint (2-2-difluoro-deoxicitidin) (Gemzar, Lilly) PBS oldatban 

oldottuk, ebben a formában használtuk mind az in vitro, mind az in vivo kísérletekhez. 
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3.2.  ADENOVÍRUS VEKTOROK 

 

3.2.1 Adenovírus vektorok készítése 

A citokineket kódoló adenovírusokat (AdexCAmGM-CSF, AdexCAmIL-2, 

AdexCAmIL-4, AdexCAmIL-12 AdexCAmIFNγ) egy kollaborációs partnerünktıl, Dr. 

Hamada-tól kaptuk (Sapporo Egyetem, Japán). Az adenovírusokat úgy szerkesztették 

meg, hogy az E1A, E1B és E3 régiókat eltávolították a vírusgenomból, majd az E1 

gének helyére klónozták a citokint kódoló gének cDNS-ét. A génexpressziót egy 

mesterséges promoter vezérli, amely a csirke β-aktin génjének core-promoterébıl és a 

citomegalovírus promoterének enhanszer régiójából áll. A transzdukciós hatásfok 

tanulmányozására két LacZ-t kódoló adenovírust használtunk, amelyek szintén dr. 

Hamada-tól származnak. Az elsı vírusvektor (AdexCALacZ) szerkezete azonos a 

citokineket kódoló adenovírusokéval, a másik LacZ-t kódoló adenovírus-vektor 

(AxCAZ3-F/RGD) szerkezetét úgy módosították, hogy a kapszidburokba, a penton fiber 

régiójának csúcsán, a gömbszerő „knob” részre egy Arg-Gly-Asp (RGD) szakaszt 

illesztettek be, amely azt eredményezi, hogy ezek az adenovírusok a sejtek integrin-

receptorain keresztül képesek fertızni a sejtet.  

A sugárérzékenyítéshez használt, a humán dCK enzimet kódoló adenovírus 

vektort (Ad-Hu-dCK) mi állítottuk elı. A humán dCK enzim cDNS-ét kódoló plazmid 

expressziós vektort kollaborációs partnerünktıl (Dr. Talianidis) kaptuk. Mivel a 

plazmidban nem voltak meg a gén kivágásához szükséges restrikciós enzim 

hasítóhelyek, a plazmid DNS-bıl a dCK gént polimeráz láncreakcióval amplifikáltuk. A 

primereket úgy terveztük, hogy az 5’ végükön az EcoR1, illetve a BamH1 restrikciós 

enzimek felismerıhelyei voltak. A polimeráz láncreakció feltételeit és a használt 

primereket a 3.3.1. fejezetben tárgyalom.  

A PCR terméket megemésztettük a megfelelı restrikciós enzimekkel, és 

beklónoztuk a pUC18 plazmid vektorba. A dCK génszakasz nukleotidszekvenciájának 

helyességét az új vektorban szekvenálással ellenıriztük le, az „fmol DNA Sequencing 

System” (Promega) szekvenáló kit-et használva. A dCK-t kódoló rekombináns 

adenovírus vektort „AdMax Adenovirus Creation Kit” (Microbix, Kanada) segítségével 

hoztuk létre. Elıször a dCK gént Bgl II és Sal I restrikciós enzimekkel emésztettük, 

majd beklónoztuk a pDC516 „átvivı” (shuttle) plazmid vektorba. A „shuttle” vagy 
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átvivı vektorok olyan plazmidok, amelyek több specifikus origót tartalmaznak, így több 

szervezetben (baktérium vagy vírus) is képesek replikálódni, ezért ide-oda 

„ingázhatnak” a két szervezet között. A dCK cDNS-t a pDC516 vektorba a 

citomegalovírus promoter (CMV) mögé klónoztuk. Mivel a CMV egy erıs promoter, 

vagyis bázisszekvenciája tökéletesen komplementer az eukarióta sejtben mőködı m-

RNS polimeráz enzim megfelelı szekvenciájával, nagy sebességő m-RNS szintézist, 

ezáltal hatékony fehérjetermelést biztosít. A plazmidot egy megfelelı markergén 

(ampicillin-rezisztencia) jelenlétében E.coli DH5α törzsben felszaporítottuk. 

 

   E1A+E1B           E3 
VÍRUSVEKTOR 
 
 
 

 
    poly(A)     dCK cDNS       CMV promoter 

          
 

5. ábra Az adenovírus-vektor szerkezete 

Az Ad-Hu-dCK-t úgy szerkesztettük meg, hogy a vírusvektor E1A, E1B régiójának 
helyére egy homológ rekombináció nyomán a dCK gént kódoló expressziós kazetta 
került. 
 

Ahhoz, hogy a vírusvektor létrejöjjön, a bevinni kívánt gént tartalmazó plazmid 

és a vírusgenomot tartalmazó plazmid között a megfelelı helyeken homológ 

rekombináció kell történjen. A rekombináció HEK sejtekben történt, a pDC516 és a 

pBHGfrtΛE1,3FLP plazmidok között. Ez utóbbi plazmidban van a rekombinációs 

apparátus, ami a „Flipase Recombination Target” (frt) szekvenciából (ez tartalmazza az 

ITR-eket) és az élesztı flipáz (FLP) rekombináz enzim génjébıl áll. A pDC516 átvivı 

plazmidban szintén jelen van az frt szekvencia. A flipáz enzim felismeri az frt 

szekvenciát, itt elvágja a DNS kettıs szálat mindkét plazmidban, és megtörténik a 

rekombináció. A pBHGfrtΛE1,3FLP plazmid tartalmazza az adenovírus genomját is (az 

E1 és E3 gének kivételével). Az E1 gének a vírus szaporodásához nélkülözhetetlenek, 

mivel a fertızı víruspartikulumok csomagolását végzik, az E3 gén pedig a 
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gazdaszervezet immunreakcióinak kivédésében szerepet játszó fehérjét kódol, de egyik 

sem létfontosságú a vírus túlélése szempontjából. A két plazmid között történt 

rekombináció nyomán jött létre a dCK-t kódoló rekombináns adenovírus-vektor, az Ad-

Hu-dCK: az E1A és E1B régiók helyére került a dCK gént kódoló expressziós kazetta. 

(5. ábra).  

Mindkét plazmidot egyszerre juttattuk be a a HEK sejtekbe, kotranszfekciós 

módszerrel. A transzfekciót CaCl2-os módszerrel végeztük, „MBS Mammalian 

Transfection Kit” (Stratagene) segítségével HEK sejteken. A módszer lényege, hogy a 

DNS-hez CaCl2-t adunk, foszfátcsoportot tartalmazó HBBS puffer (118mM NaCl, 

4.6mM KCl, 1mM CaCl2, 10mM D-glukóz, 20mM HEPES, pH 7.2) jelenlétében, így 

CaPO4 keletkezik, ami aggregátumokat képez a DNS-el (a vírus DNS is 

foszfátcsoportokat tartalmaz). Ezeket az aggregátumokat a sejt képes fagocitózissal 

felvenni, majd a vírus DNS a sejtmagba jut, ahol a víruspartikulumok kifejlıdnek és 

szaporodnak.  

Ahhoz, hogy megállapítsuk a rekombináció helyes voltát, szükség volt izolált 

vírusplakkok kitenyésztésére és elemzésére. Huszonnégy órával a transzfekciót 

követıen 5 ml 2%-os agarózos táppal cseréltük le a médiumot, a sejteket 37ºon 

inkubáltuk a lokális citopátiás hatás és a vírusplakkok megjelenéséig. Ekkor izolált 

plakkokat választottunk ki és győjtöttünk be, amelyekben felszaporítás elıtt 

leellenıriztük a dCK enzimaktivitást és az E1A, E1B régiók jelenlétét (lásd 3.3.1 

fejezet).  

 

3.2.2. Adenovírus vektorok felszaporítása  

Szuszpenziós kultúrában, 500ml Joklik médiumban 3-5x105/ml szuszpenziós 

HEK sejtet megfertıztünk a felszaporítandó vírusrusvektorral. 48 óra múlva 

leellenıriztük a fertızés hatékonyságát: ha a sejtek nem tapadtak le 1-2 órán belül a 

tanyésztıedényben, akkor a fertızés hatékony volt, a vírus elszaporodott. A sejteket 

kiülepítettük 2000 rpm-es 8 percig tartó centrifugálással, majd az üledéket 

felszuszpendáltuk pH=8-as TrisHCl oldatban. A sejteket háromszor lefagyasztottuk -

70°C-on, hogy szétroncsolódjanak, majd 4000 rpm-es centrifugálással kiülepítettük. A 

felülúszóhoz 10% glicerint adtunk és -70°-on tároltuk. 
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3.2.3. A vírusok titerének meghatározása 

 

A vírustiter meghatározása plakk-teszt (plaque assay) segítségével történt. Ez 

egy kvantitatív módszer a fertızıképes részecskék számának meghatározására. A 

vírusoknak azon a tulajdonságán alapszik, hogy – azokban a sejtekben, amelyekben 

képesek szaporodni – a fertızött sejteket megölik, majd ahogy az utód-vírusok 

kiszabadulnak a sejtekbıl, a szomszédos sejteket is elpusztítják. Mivel agaros szolid 

tápon tenyésztjük a sejteket, a vírusok csak a szomszédos sejtekre tudnak átterjedni, így 

a vírusnak néhány szaporodási ciklusa után kis kerek sejtmentes területek keletkeznek 

azon a helyen, ahol vírus van. Ezeket nevezzük plakkoknak. Minden plakk egyetlen 

vírusrészecskének felel meg. 

Az Ad293- HEK sejteket kioltottuk 5 darab 60 mm átmérıjő Petri csészébe 

olyan sőrőségben, hogy másnapra 80%-ban konfluensek legyenek (1,2x106 sejt). 

Másnap a víruspreparátumból hígítási sort készítettünk (10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7) . A 

sejtekrıl leszívtuk a médiumot és a hígított vírusokat 300 µl szérummentes tápban 

rámértük a sejtekre és 37º-on 60 percig kevertetés mellett inkubáltuk, majd 2%-os 

agarózos tápot tettünk az edényekre, 2% borjúsavóval. Amint a táp megszilárdult, az 

edényeket 37°-os inkubátorba tettük. A vírusplakkok 10-14 nap elteltével alakultak ki. 

A vírus titerét az alábbiak szerint számoltuk ki: 

pfu/ml= a plakkok száma az adott hígítási sorban x hígítás / a használt 

vírusszuszpenzió térfogata, 

ahol pfu –„plaque forming unit” – a plakkformáló egységek (víruspartikulumok) 

száma. 

 

3.2.4. A sejtek fertızése adenovírussal 

A sejteket 24 órával a vírusfertızés elıtt oltottuk ki. A fertızés napján a 

sejtekrıl a tápoldatot leszívtuk és rátettük a vírusszuszpenziót. A 25cm2-s 

tenyésztıedényre 0,4 ml vírusszuszpenziót, 75 cm2-es edényre pedig 1 ml-t használtunk 

fertızéshez. Az edényeket 37ºC-on inkubáltuk 60 percig, mialatt 10 percenként 

megkevertük, annak érdekében, hogy a vírusszuszpenzió eloszlása az edényen 

egyenletes legyen. Az 1 óra elteltével a médiumot kiegészítettük, 10%-os borjúsavó 

tartalmú D-MEM tápoldattal. 
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3.3. POLIMERÁZ LÁNCREAKCIÓK 

 

A polimeráz láncreakcióval (PCR) specifikus DNS célszekvenciákat 

sokszoroztunk meg enzimatikus úton, a Thermus aquaticus-ból származó hıstabil Taq 

DNS-polimeráz (DyNAzyme, Finnzymes) enzim segítségével, lánckezdı 

oligonukleotidok (primerek) jelenlétében.  

 

3.3.1. Polimeráz láncreakció teljes DNS templátból 

Polimeráz láncreakciót használtunk a fentebb leírt Hu-dCK cDNS klónozásához, 

a Hu-dCK régió jelenlétének ellenırzésére a vírusvektorban, valamint az E1A, E1B 

régiók jelenlétének/hiányának megállapítására az általunk kialakított Ad-Hu-dCK 

vírusvektorban. 

A dCK-t tartalmazó plazmid DNS-bıl felszaporítottuk a dCK régiót olyan 

primerekkel, amelyeknek a végén az EcoRI és BamHI hasítóhelyek voltak (lásd 3.2.1 

fejezet):  

5’ –TTG AAT TCC ACC ATG GCC ACC CCG CCC AAG-3’, 

5’ -AAGGATCCTCACAAAGTACTCAAAAACTC-3’. 

A víruspreparátumból teljes kettıs szálú vírus-DNS-t preparáltunk QIAamp 

DNA Mini Kit (Qiagen) segítségével. A PCR termékeket teljes DNS-bıl szaporítottuk 

fel, a fenti primereket használva. 

A reakció menete a következı volt: 

Kezdeti 94oC-os (5 perc) denaturálás 

94oC 30 mp kezdeti denaturálás, majd 30 ciklus, a következı hımérsékleteken:  

94oC 30 mp denaturálás,  

56oC 30 mp hibridizáció  

72oC 60 mp elongáció. 

A 30 ciklus végén egy végsı inkubációs lépést iktattunk be, amely 72°C-on 

történt 7 percig. 

Ugyanebbıl a vírus DNS-bıl specifikus primerekkel amplifikáltuk az E1A, E1B 

és E2B régiókat. Pozitív kontrollként az AD-293 HEK sejtvonal DNS-ét használtuk. 

Ebben a sejtvonalban jelen vannak az E1A, E1B gének, az E2B szakasz viszont 
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hiányzik. Ha a vírusunk helyesen rekombinálódott és szaporodásképtelen, akkor az E2B 

gént tartalmazza, az E1 géneket nem.  

A következı primereket alkalmaztuk:  

E1A: 5’ATT ACC GAA GAA ATG GCC GC3’,  

5’CCC ATT TAA CAC GCC ATG CA3’ 

E1B:  5’CGG CTG CTG TTG CTT TTT TG3’,  

5’GTA TCT TCA TCG CTA GAG CC3’ 

E2B: 5’TCG TTT CTC AGC AGC TGT TG3’,  

5’CAT CTG AAC TCA AAG CGT GG3’. 

A reakció menete a dCK régió felszaporításával azonos volt, azzal a 

különbséggel, hogy a hibridizációs hımérséklet 59oC volt. 

A PCR reakciókat 100 µl végtérfogatban végeztük. Az amplifikáció i-Cycler 

(Bio-Rad) PCR készülékkel történt. A reakcióelegyek összetétele a következı volt: 

DNS     0,2 µg 

PCR puffer (Finnzyme)   10 µl 

MgCl2      3,0 mM  

dNTP      0,2-0,2 mM  

primerek     75-75 pmol  

Taq DNS-polimeráz (Finnzyme)  1-3 U/100 µl 

H2O     100 µl-ig 

A PCR amplifikáció után a megfelelı termékeket agarózgél-elektroforézissel 

ellenıriztük. 

 

3.3.2. Polimeráz láncreakció cDNS templátból 

A felületi antigének expresszió változásait is polimeráz láncreakcióval mértük, a 

reakciót ez esetben cDNS templátból végeztük. A reakciót annyi ciklusszámban 

végeztük, hogy az amplifikáció logaritmikus fázisban legyen a ciklusok végén.  

Azért, hogy megvizsgáljuk, hogy a különbözı kezelések hatására módosult-e az 

MHC antigének illetve a B7 molekulák expressziója, teljes sejt RNS-t izoláltunk vad 

típusú, különbözı citokineket kódoló adenovírus-vektorokkal fertızött, valamint 

besugarazott (20 Gy Co60-γ) Gl261 sejtekbıl, 48 órával az adenovírus fertızést, illetve 

24 órával a besugárzást követıen, RiboPure kit (Ambion) segítségével. Az RNS 
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molekulák koncentrációját UV spektrofotométerrel mértük (GeneQuant, 

AmershamPharmacia). Izolálás után 5 µl DNS-t illetve RNS-t 1/100 arányban 

hígítottuk vízben, UV küvettába tettük, és leolvastuk a koncentrációt 260 nm-en. Az 

RNS-ekbıl ezután 1µg-ot 1,5%-os denaturáló agaróz gélen megfuttattunk. A jó 

minıségő RNS esetén a gélen két csíkot látunk, ami megfelel a 18S és 28S RNS-nek. 

Mivel összehasonlító méréseket végeztünk, szükség volt a minták 

normalizálására. Ezt egy úgynevezett „housekeeping” gén, a β-aktin expressziójának 

meghatározásával végeztük. A housekeeping gének állandó expressziós szinttel 

rendelkeznek, így ezzel a módszerrel ezekrıl a génekrıl átíródó mRNS-ek 

mennyiségének meghatározása alapján ki lehet küszöbölni az egyes minták között 

elıforduló bemérési, vagy egyéb okokból származó koncentrációbeli eltéréseket. 

A B7-1 és B7-2 kostimuláló molekulák expressziójának vizsgálatára egy 

reakcióban írtuk át és amplifikáltuk az RNS-t „Access RT-PCR System” (Promega) kit 

segítségével. E módszerrel egy lépésben lehet az RNS-bıl specifikus cDNS-t 

amplifikálni.  

A reakcióelegy összetétele a következı volt: 

RNS     0,2 µg 

Puffer    2,5 ul 

MgSO4    0,75 mM 

dNTP    0,1 mM 

primerek   0,1 uM 

AMV reverz transzkriptáz 0.5 U/100 µl 

Tfl DNA polimeráz  0,5 U/100µl 

A reverz transzkripciót 48°C-on 45 percig végeztük, mely után következett a 

polimeráz láncreakció, azzal a különbséggel az eddigiekhez képest, hogy a hibridizációs 

szakasz 55°C-on folyt, az elongáció pedig 68°C-on 1 percig. Mind a B7-1, mind pedig a 

B7-2 gének amplifikációja során ezeket a paramétereket használtuk, a β-aktin gén 

esetében pedig a MgSO4 koncentráció 0.5 mM volt, a hibridizációs hımérsékletet pedig 

50°C-ra csökkentettük. A következı primereket használtuk: 

β-aktin: 5’-GGCTGTATTCCCCTCCATCGT-3’ 

     5’-CGTACATGGCTGGGGTGTTGA-3’; 

 B7-1:   5’-TGCTGTCTGTCATTGCTGGGA-3’,  
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   5’-CCCAGGTGAAGTCCTCTGACA-3’;  

 B7-2:    5’-GTAGACGTGTTCCAGAACTT-3’, 

     5’-TCTCACTGCCTTCACTCTGCAT-3’ 

Az MHC I és MHC II antigének expressziójának tanulmányozására a reverz 

transzkripciót és a DNS amplifikációt két lépésben végeztük. Ugyanazt a teljes RNS-t 

használtuk, mint a B7 molekulák amplifikációjánál, ebbıl 1 µg-ot oligo(dT) 

primerekkel 70°C-on 5 percig inkubáltuk, majd jégen lehőtöttük. A reverz 

transzkripciós elegy 3 mM MgCl2-t, 0.5 mM dNTP-t, ImProm-II reverse transzkriptázt 

(Promega) és ImProm–II puffert tartalmazott, 15 µl végtérfogatban. Az RNS-

oligoprimer keverékbıl 5 µl-t hozzáadtunk ehhez a reakcióelegyhez, majd inkubáltuk 

25°C-on 5 percig, 42°C-on 60 percig, végül az enzimet 70°C-on 15 percig inaktiváltuk. 

A PCR reakcióhoz 3 µL így elıállított cDNS-t használtunk. A reakció során az 

amplifikáció folyamata a β-aktin amplifikációéval azonos volt, 25 ciklusban végeztük 

az amplifikációt. A reakcióelegy összetétele :  

cDNS     3 µl 

Puffer     10 µl 

MgCl2      3 mM 

dNTP      1 mM 

primer     75-75 pmol 

Taq DNS polimeráz (Finnzyme)  2 U/100µl  

H2O     100 µl-ig 

Kontrollként szintén a β-aktint amplifikáltuk. A következı primereket 

használtuk: 

MHC I:   5’-AGGCACATGTGACCCATCACC-3’, 

      5’-CCATCTCAGGGTGAGGGGCTC-3’;  

 MHC II: 5’-CCTGTGATCAACATCACATGGCTC-3’, 

      5’-CACACACCACAGTCTCT GTCAGCT-3’.  

Az mRNS–ek szemikvantitatív analízisét a „GDS8000 Complete Gel 

Documentation and Analysis System” (UVP International, Cambridge, UK) 

programmal végeztük, az expressziót β-aktinra normalizálva fejeztük ki. 
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3.4. FEHÉRJEAKTIVITÁSOK MÉRÉSE 

 

3.4.1. Az IL-2 aktivitás mérése 

Az IL-2 citokinnel transzfektált Gl261 sejtekben a termelıdı IL-2-t a 

sejtfelülúszóban a fertızést követıen különbözı idıpontokban mértük Elisa reakcióval 

az Endogen és a BioSource cégek kitjeit használva. 

A méréseket egy ThermoLabsystem Opsys MR Elisa olvasóval végeztük, 450 

nm-en. 

 

3.4.2. A dCK enzim aktivitásának mérése 

A Hu-dCK enzim aktivitás meghatározásához sejtextraktumot készítettünk vad 

típusú és különbözı vírus/sejt (v/s) arányban Ad-Hu-dCK-val fertızött sejtekbıl. A 

begyőjtött sejteket 2-szer PBS-ben megmostuk, majd jéghideg extrakciós pufferben 

felszuszpendáltuk. A sejteket összetörtük háromszori -70oC-on történı fagyasztással, 

centrifugálás után a felülúszót begyőjtöttük. 

A dCK aktivitást enzimatikus reakcióval határoztuk meg. A kinázreakció elegye 

a következı komponenseket tartalmazta: 

Tris-HCl-t (pH=7,6)    50mM 

NaF     10mM 

ATP     5mM 

Deoxi-citidin    10µM 

BSA      0,1mg/ml 

DTT     2mM 

MgCl2     5mM 

deoxi(5-3H)citidin (Amersham) 0,5 µCi (22pmol)  

A reakciót 5 µl sejtextraktummal indítottuk, amit 45 µl rekcióelegyhez adtunk, 

ezt az elegyet 30 percig inkubáltuk 37oC-on. A reakcióelegybıl 30 µl-t egy 1,5x1,5 cm-

s DEAE szőrıpapírra csepegtettünk. A felesleges radioaktivitást a papírról 1,5 mM 

ammónium-formiáttal mostuk le (2x10 perc). A szőrıpapírokat 2 percig 0,5M-os PCA 

pufferben inkubáltuk. A radioaktív deoxi-citidin (dC) aktivitását folyadékszcintillációs 

kamrában mértük (LKB-Wallace-1217 Rackbeta, Turku, Finnország). A szőrıpapírra 

kötött foszforillált radioaktív dC mennyisége arányos a dCK aktivitással. Mivel a dC 
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foszforillációjára a dCK-n kívül a timidin-kináz-2 (TK2) enzim is képes, a specifikus, 

kizárólag a dCK enzimnek tulajdonítható enzimaktivitást úgy mértük, hogy a 

reakcióelegyhez 1,2 mM timidint adtunk, amivel telítettük a TK2 enzimet, tekintve, 

hogy a timidin iránt sokkal nagyobb affinitással rendelkezik, mint a dC iránt.  

A dCK aktivitást a következı képlet alapján számoltuk: 

dCK aktivitás =c1/c2xdCx2/fehérje, 

ahol c1=cpmminta-cpmblank, 

        c2=cpmmaximun-cpmblank 

        dC =a szőrıpapírra juttatott összes (jelölt és jelöletlen) dC mennyisége 

(nmol/ml) 

        2= idıkorrekciós faktor (60min/30min), a 60 percre átszámított dCK 

aktivitás átszámolásához  

        fehérje= a szőrıpapírra juttatott fehérje mennyisége (mg/ml). 

        blank=sejtextraktum nélküli elegy  

        maximum= olyan elegy, amely azonos mennyiségő izotópot tartalmaz, mint 

a mintánk, de nem mostuk le mérés elıtt 

Az enzimaktivitást nmolxh-1/mgprotein egységben fejeztük ki. 

 

3.5. TRANSZDUKCIÓS HATÁSFOK MEGHATÁROZÁSA 

 

Meghatároztuk az adenovírus vektor fertızésének hatékonyságát a Gl261, C6 és 

U373 glioma sejtvonalakon. A sejteket kioltottuk 12 lyukú edényre, másnap 

megfertıztük különbözı v/s arányban AdexCALacZ vírusvektorral. Meghatároztuk az 

AdexCALacZ által termelt ß-galaktozidáz enzim aktivitását a különbözı mennyiségő 

vírussal fertızött sejtekben: a sejteket PBS mosás után 10 percig fixáltuk 0,5%-os 

glutáraldehid oldatban, majd 1M MgCl2 oldattal kétszer lemostuk a fixálóoldatot. 

Ezután a sejtek tápoldatához X-gal-t adunk, amely alapállapotban színtelen, azonban a 

ß-galaktozidáz hatására – vagyis azokban a sejtekben, amelyekben a LacZ gént 

tartalmazó vírus jelen van – felhasad és kék színő formájává alakul. A sejteket 

megszámoltuk és kék-fehér szelekcióval, a kékre festıdött sejtek arányából kiszámoltuk 

a fertızés hatékonyságát.  
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3.6. A KÜLÖNBÖZİ KEZELÉSEK IN VITRO HATÁSA A 

GLIOMASEJTEKRE 

 

3.6.1. Sugárérzékenység meghatározása 

A Gl261 sejtvonal sugárérzékenységét kolóniaképzı teszttel tanulmányoztuk. A 

besugárzás okozta sejtpusztulást ezzel a módszerrel szokták vizsgálni, mert a 

besugarazott sejteknek csak egy része pusztul el azonnal, a többi tovább él ugyan, de 

osztódóképességét elveszíti, így nem elég csupán a túlélı frakciót értékelni. A 

kolóniaképzı teszttel azokat az életben maradt sejteket tudjuk megszámolni, amelyek 

osztódóképességüket megırizték és kolóniákat képeztek.  

A sejteket 100 cm2-s Petri csészére oltottuk ki különbözı sejtszámban, majd 6 

órával késıbb besugaraztuk a következı dózisokkal: 0, 0,5 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 60Co-γ 

Gammatron-3 sugárforrást (Siemens, Erlagen, Németország) használva, 0,4781 Gy/min 

dózisteljesítménnyel. Két hét múlva az edényeket Coomassie Brilliant Blue(CBB) 

festékkel megfestettük, majd megszámoltuk a több mint 25 sejtbıl álló kolóniákat.  

 

3.6.2. Gliomasejtek in vitro érzékenysége dCK túltermelésre és 

gemcitabinra 

Az Ad-Hu-dCK vírus toxicitásának meghatározásához a sejteket 25 cm2-s 

flaskákra oltottuk ki, olyan sejtszámban, hogy a kísérlet végén is növekedési fázisban 

legyenek. Ez a sejtszám, a sejtek növekedési sajátosságait figyelembe véve, a Gl261 

esetében 20x103 sejt/cm2, az U373 esetében 12x103 sejt/cm2, a C6 esetében pedig 6x103 

sejt/cm2 volt. Másnap növekvı v/s arányban (0, 5, 20, 100, 200, 300 v/s) megfertıztük 

ıket Ad-Hu-dCK-val. A túlélı sejtek számát 3 nap múlva határoztuk meg. A sejteket 

begyőjtöttük és az élı sejteket manuálisan megszámoltuk, tripánkék festéssel kizárva a 

nem élı frakciót: a tripánkék az élı sejtek membránján nem képes áthatolni, de az 

élettelen sejtek megnövekedett permeabilitású membránján behatol és a fehérjékhez 

kötıdnek. Így az elpusztult sejtek a festék kék színe miatt fénymikroszkópon 

kizárhatóak. A túlélı sejtek %-os arányát a kezeletlen kontrollhoz képest határoztuk 

meg.  

A három glioma sejtvonal gemcitabin érzékenységét is ugyanezzel a módszerrel 

teszteltük. A sejteket elsı nap kioltottuk 25 cm2-es flaskákba, másnap különbözı 
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koncentrációjú gemcitabinnal kezeltük ıket. A Gl261 sejtek esetén 1, 5, 10 illetve 20 

nM, az U373 sejtvonal esetén 25, 60, 100, 250 és 500 nM, a C6 sejtvonal esetén pedig 

5, 10, 20, 50, 75 nM gemcitabint alkalmaztunk. A túlélı sejtek arányát három nappal 

késıbb határoztuk meg tripánkék festéssel.  

 

3.6.3. A kombinált kezelési módok hatásának mérése in vitro 

Az Ad-Hu-dCK, gemcitabin kezelés és besugárzás kombinált hatásának 

mérésére a sejteket elsı nap kioltottuk a flaskákra olyan sőrőségben, hogy a sejtek ne 

legyenek konfluensek 7 nap múlva sem (8x103, 6x103 és 2x1103 sejt/cm2 a Gl261, U373 

illetve C6 esetében). Második nap a sejteket megfertıztük Ad-Hu-dCK-val. A 

víruskoncentrációt úgy választottuk meg, hogy a transzdukciós hatásfok a három 

sejtvonalon közel azonos, 65-75%-os legyen, ugyanakkor a sejtölı hatás se legyen 

magas: a Gl261 esetében 20v/s, a C6 esetében 300v/s, az U373 esetében pedig 100v/s 

fertızési arányt alkalmaztunk. Harmadik napon, amikor a sejtek még exponenciálisan 

növekedtek, gemcitabinnal kezeltük ıket. A koncentrációk kiválasztásakor figyelembe 

vettük az egyes sejtvonalak egyéni gyógyszerérzékenységét: olyan koncentrációt 

választottunk, ahol a sejtek túlélési frakciója 60-75% között maradt: 5nM a Gl261, 

25nM a C6 és 250nM az U373 sejtvonal esetében. A besugárzást 24 órával a gemcitabin 

kezelés után végeztük, 4Gy 60Co-γ sugárral. A túlélı sejtek számát hetedik napon, 

tripánkék festéssel határoztuk meg, majd kiszámoltuk a kezeletlen kontrollhoz 

viszonyított túlélési arányt és a gyógyszer-, illetve sugárérzékenyítı hatást. 

A kombinált terápiák érzékenyítı hatását a következı képlettel számoltuk: 

tf1xtf2/100,  
tfkombináció 
ahol tf1 és tf2 a két kezelési módszerrel külön-külön kapott túlélı frakció, 

tfkombináció pedig a kombinált kezelés utáni túlélı frakció. 
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3.7. ÁLLATKÍSÉRLETEK 

 

3.7.1. A daganatok oltása 

Intrakraniális és intramuszkuláris daganatokat transzplantáltunk 6-10 hetes 

C57Bl/6 egerekbe különbözı számú Gl261 sejtekkel, valamint 5-6 hetes Wistar 

patkányokba C6 sejtekkel. Az oltáshoz logaritmikus fázisban levı, Hank’s pufferben 

szuszpendált sejteket használtunk.  

Az intramuszkuláris daganatok létrehozásához az egereket éterrel elkábítottuk, a 

daganatokat az állatok bal hátsó combjára transzplantáltuk, 100 µl térfogatban, 2x106 

gliomasejttel.  

Az intrakraniális daganatok létrehozásához ketamin-xilazil keverékkel altatott 

egerek illetve patkányok agyába oltottuk a gliomasejteket sztereotaktikus készülék 

segítségével. Az állatok koponyájába egy lyukat fúrtunk a jobb agyféltekébe, 2 mm 

távolságra a középvonaltól. A gliomasejtek bejuttatásához 50 µl-es Hamilton fecskendıt 

használtunk. Az egerek esetében 3 mm mélyre oltottunk 3 µl sejtszuszpenziót, amely 

5x104 sejtet tartalmazott, 3 perc alatt, a patkányok esetében pedig 5 mm mélyre 

oltottunk 1,5x105 gliomasejtet 5 µl térfogatban, 5 perc alatt. 

Minden kísérleti csoportban 5-5 állatot használtunk, a kísérleteket háromszor 

megismételtük. A kontroll csoportban lévı állatok minden esetben kezelések helyett 

Hank’s oldatot és ugyanakkora adag altatót kaptak, mint a megfelelı kezelést 

elszenvedı társaik. 

Az intrakraniálisan oltott állatoknál a kezelés hatékonyságát a túlélési idı 

változásával mértük, az állatok túlélését 100 napig követtük. 

A kezeléseket követıen az állatokat naponta ellenıriztük, lejegyeztük még az 

esetleges viselkedésbeli, mozgásbeli rendellenességeiket, a sugárzás vagy a gyógyszeres 

kezelés mellékhatásainak jeleit.  

Az intramuszkuláris daganatok esetében a tumorok méretének alakulását 

tolómérıvel ellenıriztük háromnaponta. Három különbözı átmérıt mértünk, majd a 

tumor térfogatát az átmérık alapján számoltuk ki (4/3л x a/2 x b/2 x c/2). Amikor a 

tumor elérte a 7,5cm3 térfogatot, vagy kifekélyesedett, az állatokat túlaltattuk. Azokat az 

állatokat tekintettük „gyógyultnak”, amelyek 100 nappal a tumortranszplantáció után is 

tumormentesek maradtak. 
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Az állatkísérleteket az érvényben levı általános állatvédelmi elıírások 

maradéktalan betartásával végeztük. 

 

3.7.2. Szövettani metszetek készítése 

Az állatokat éterrel túlaltattuk, az agytumorokat kivettük, 4%-os formaldehid 

oldatban fixáltuk majd paraffinba ágyaztuk. Ebbıl 8 µm vastagságú metszeteket 

készítettünk, amelyeket hematoxylin-eozin festékkel megfestettünk.  

 

3.7.3. A Gl261 tumor immunogenitásának tanulmányozása in vivo 

A Gl261 tumormodell immunogenitásának tanulmányozása érdekében 2x104 

daganatsejttel intrakraniális tumorokat transzplantáltunk az egerekbe. A szubkután 

vakcinációhoz 104, 105 és 106 in vitro sejttenyészetbıl származó Gl261 sejtet 

használtunk. Ezeket a sejteket további szaporodásuk meggátolása érdekében az 

egerekbe való oltás elıtt besugaraztuk 20 Gy Co60–γ sugárral. A vakcinációt különbözı 

idıpontokban végeztük: 7 és 3 nappal a tumortranszplantáció elıtt, a 

tumortranszplantáció napján, vagy 3 nappal a tumortranszplantáció után.  

Az állatok túlélését 100 napig követtük nyomon. 

 

3.7.4. Ad-Hu-dCK transzdukció , gemcitabin kezelés és besugárzás 

kombinált hatása in vivo agytumor modellen 

Intrakraniális tumorokat transzplantáltunk Wistar patkányokra és C57Bl/6 

egerekre, vad típusú és dCK-t túltermelı gliomasejtekkel. A vírusfertızés in vitro 

történt, 24 órával a tumortranszplantáció elıtt. A Wistar patkányok esetében a C6 

sejteket 300v/s Ad-Hu-dCK-val fertıztük, majd 24 órával késıbb a sejteket az állatokba 

transzplantáltuk. Három nappal késıbb az állatokat intraperitoniálisan PBS oldatban 

oldott gemcitabinnal kezeltük 60mg/kg koncentrációban, majd 24 órával a gemcitabin 

kezelés után lokálisan besugaraztuk az állatok fejét 4 Gy Rtg sugárzással. A besugárzás 

ólomkalodában történt, az állatok testének többi részét takarással védtük a besugárzás 

elıl. Az egerek esetében is hasonlóan jártunk el, azzal a különbséggel, hogy ez esetben 

a Gl261 sejteket 20 v/s Ad-Hu-dCK-val fertıztük, a gemcitabin koncentráció szintén 

60mg/kg, a lokális besugárzás dózisa pedig 4 Gy. 
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3.8. STATISZTIKAI MÓDSZEREK 

 

Az eredmények kiértékelését a GraphPad Prism 5 szoftver (GraphPad Software, 

Inc.La Jolla, USA) segítségével végeztük. Az adatokat átlag ± szórás formában 

tüntettük fel.  

A statisztikai szignifikanciát két csoport összehasonlítása esetén Student-féle t-

próbával ellenıriztük, több csoport esetén – például a három tanulmányozott glioma 

sejtvonal egyes paramétereinek illetve kezeléseinek összehasonlításában – 

varianciaanalízist (ANOVA tesztet) alkalmaztunk. A normalitás vizsgálatára a 

D’Agostino-Pearson tesztet végeztük, a szórások egyenlıségének ellenırzését pedig F-

próbával, illetve Bartlett-próbával végeztük. A túlélési görbék összehasonlítását Mantel-

Cox log-rank próbával végeztük. A p<0.05 értéket tekintettük szignifikánsnak.  

Két csoport függıségét (az enzimaktivitás függıségét a transzdukciós hatásfoktól, 

illetve az egyes kezelések közötti összefüggéseket) Pearson-féle korrelációval 

határoztuk meg.  

A túlélési görbéket a Kaplan-Meier módszerrel szerkesztettük meg.  

. 



 48 

4. EREDMÉNYEK 

 

4.1. A GL261 SEJTVONAL JELLEMZÉSE 

 

4.1.1. A GL261 sejtvonal in vitro és in vivo növekedési sajátosságai és 

sugárérzékenysége  

A Gl261 sejtek növekedési üteme in vitro körülmények között gyors, a 

sejtpopuláció megkettızıdési ideje 20 óra. A sejteknél nem észleltünk kontakt-gátlást, a 

2,5 × 105/cm 2 sejtsőrőséget is elérték anélkül, hogy életképességük csökkent volna. 

Nem volt különbség a sejtek növekedési sajátosságaiban, függetlenül attól, hogy 10 

vagy 20%-os borjúsavó tartalmú DMEM tápban, vagy Ham’s F12 tápban tenyésztettük 

ıket. 

Több génterápiás protokollban, ha a genetikailag módosított sejteket vakcináció 

céljából oltják az állatokba, a sejtek szaporodását ionizáló sugárzással való kezeléssel 

leállítják. Egy bizonyos dózis felett ugyanis a sejtek elveszítik osztódóképességüket, de 

még egy ideig életben maradnak, tehát termelik a fehérjéket. Azért, hogy ezt az 

optimális besugárzási dózist a Gl261 sejtvonal esetében meghatározzuk, 

tanulmányoztuk a sejtek sugárérzékenységét kolóniaképzı teszttel, növekvı dózisú 

Co60-γ besugárzást alkalmazva. Ha az alkalmazott dózis 2 Gy volt, a sejtek 50 %-a élte 

túl a besugárzást, 10 Gy esetén 0,0009% volt a túlélés, 20 Gy-nél pedig gyakorlatilag 

nem találtunk túlélı sejtet, ami azt jelenti, hogy ennél a dózisnál valamennyi sejt 

osztódása irreverzibilisen leáll. (6. ábra) 

In vivo, szingenikus gazdaállatba, C57Bl/6 egerekbe oltva, a Gl261 sejtek 

szubkután és intrakraniálisan egyaránt képesek voltak daganatot létrehozni. A 

daganatok sem bır alatt, sem intrakraniálisan nem képeztek metasztázisokat, szubkután 

oltásuk nagymérető daganatot eredményezett. Az állatok pusztulásának az oka 

másodlagos fertızés vagy az általános legyengülés, sorvadtság („cachexia”) volt. Az 

intrakraniális daganatoknak gyors növekedési üteme és enyhén invazív növekedése volt. 

Limfocita beszőrıdés szinte egyáltalán nem volt kimutatható. Intrakraniális 

tumortranszplantáció esetén, 1 × 105, 1 × 104, 1 × 103 és 1 × 102 Gl261 sejt agyba oltása 

után az állatok átlagos túlélési ideje 25, 27, 36 illetve 55 nap volt. (7. ábra) Az állatok a 

daganat lokális növekedése, illetve a nagy intrakraniális nyomás miatt pusztultak el. 
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A 4 Gy lokális besugárzás nagymértékben lassította a daganatnövekedést, de 

teljes gyógyulást ez a kezelési mód nem eredményezett. (7. ábra) 
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6. ábra A Gl261 sejtvonal sugárérzékenysége 

A sugárérzékenységet kolóniaképzı teszttel tanulmányoztuk. A sejteket 100 mm-s Petri 
csészére oltottuk majd 6 órával késıbb besugaraztuk 60Co-γ sugárral. Két hét múlva az 
edényeken kifejlıdött kolóniákat Coomassie Brilliant Blue festékkel megfestettük, majd 
megszámoltuk a több mint 25 sejtbıl álló kolóniákat. Az adatok három független 
kísérlet átlagát képezik ± SD.  

4.1.2.Az adenovírus-vektorokkal való transzdukció hatásfoka a Gl261 
sejtvonalon  

A transzdukciós hatásfok meghatározására sejttenyészetben növı Gl261 sejteket 

fertıztünk LacZ-t kódoló adenovírus vektorral (AdexCALacZ), különbözı vírus/sejt 

(v/s) arányban. Már 10 v/s-nél a sejteknek 70%-a tartalmazta a vírust, 20 v/s-nél 75%-a, 

100 v/s-nél pedig 100 %-os volt a transzdukciós hatásfok. Kimutattuk továbbá, hogy ha 

növekvı v/s arányban fertıztük a sejteket dCK-t kódoló adenovírussal a sejtbe bevitt 

gén által termelt enzim expressziója arányosan nıtt a vírusok számával, azaz a 
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transzdukciós hatásfokkal. (8.ábra) Emellett kutatócsoportunk elızı kísérletekben 

bizonyította, hogy ha a sejteket IL-2-t, IL-4-t, IL-12-t vagy GM-CSF-et kódoló 

adenovírussal fertıztük, annak ellenére, hogy 100v/s-nél az összes sejt tartalmazza a 

vírust, a citokinek termelıdése lineárisan nıtt akár 500 v/s-ig is.105,169 Ez azt jelenti, 

hogy a Gl261 sejtek egynél több vírusrészecskét is fel tudnak venni, így a fertızési 

arány emelésével növelhetjük a terápiás génünk expressziójának mértékét a Gl261 

sejtekben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ábra Gliomás egerek túlélése 

Különbözı számú Gl261 sejtekkel agytumorokat oltottunk C57Bl/6 egerekbe. Az 
egerek egy részénél a daganatot lokálisan besugaraztuk 4 Gy Rtg sugárral, másik 
részüknél pedig kezelések nélkül követtük a túlélést. A túlélési görbe két független 
kísérlet összegét ábrázolja (10 állat/ kísérlet) 
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8. ábra Az Ad-Hu-dCK transzdukciós hatásfoka és a fertızött Gl261 sejtek dCK 
aktivitása  

A sejteket különbözı v/s arányban megfertıztük AdexCALacZ-vel, majd 
meghatároztuk a transzdukciós hatásfokot X-gal festéssel (az ábrán az oszlopok). Ezzel 
párhuzamosan a sejteket ugyanolyan v/s arányban fertıztük Ad-Hu-dCK-val, majd 
meghatároztuk a dCK aktivitást sejtextraktumból (az ábrán a vonal). A vízszintes 
tengelyen a transzdukciós arányt ábrázoltuk; a bal függıleges tengelyen a transzdukciós 
hatásfokot, a jobb függıleges tengelyen pedig a mért dCK enzimaktivitást.Szoros 
összefüggést találtunk a transzdukciós hatásfok és adCK aktivitás között. (a Pearson-
féle korrelációs együttható r=0,988) 
 

Az adenovírusok általában a coxackie-adenovírus receptoron (CAR) keresztül 

jutnak be a sejtekbe. Ezért egyes sejtvonalaknál, amelyeknél hiányzik a CAR, alacsony 

az adenovírussal való transzdukció hatásfok. Egyes tanulmányokban leírták, hogy az 

adenovírusban lévı fiber fehérje megváltoztatásával az adenovírus képes az integrin-

receptorokhoz kapcsolódni és így bejutni a sejtekbe. Ezzel nagymértékben növelhetı a 

vírussal való fertızésnek a hatásfoka egyes sejtvonalakon.170 Annak érdekében, hogy 

ezt leellenırizzük a Gl261 sejtvonalon, egy olyan LacZ-t kódoló adenovírus vektorral 

(AxCAZ3-F/RGD) fertıztük a sejteket, amely az integrin-receptorokon keresztül jut be 

a sejtekbe. Eredményeink azt mutatják, hogy nem nıtt a transzdukciós hatásfok az 
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AdexCALacZ-vel való fertızéshez képest, tehát a Gl261 sejtvonal rendelkezik a CAR 

receptorral.  

Az adenovírussal való génbevitel hatására létrejött fehérje expresszió csak 

átmeneti. Ahhoz, hogy az általunk elıállított vírusvektorok génterápiás kísérletekben 

felhasználhatóak legyenek, meg kellett határoznunk, hogy mennyi ideig termelıdnek a 

sejtekbe juttatott terápiás gének a Gl261 sejtekben, és a nagy dózissal való besugárzás 

hogyan befolyásolja ezt az expressziót. Ha a sejteket dCK-t kódoló adenovírussal 

fertıztük, a dCK enzim aktivitása progresszíven nıtt a fertızési aránnyal és ez az arány 

nem változott idıben. A fehérjetermelıdés 2 nappal a vírusfertızést követıen érte el a 

csúcspontot, a fertızési aránytól függetlenül, a vírustranszdukciót követı 4-ik napon 

elkezdett progresszíven csökkenni, de 100 v/s aránynál még 7-ik napon is az 

alapaktivitás kétszerese volt. (9/a ábra). Hasonló eredményeket értünk el az IL-2-t 

kódoló adenovírussal való fertızés esetén is: a citokin-termelés 48 órával a fertızés után 

érte el a legmagasabb szintet, és lassan csökkent a következı 4 nap során. Ugyanezt az 

idıkinetikát tanulmányoztuk besugarazott IL-2-t termelı sejteken is. A besugárzás 

dózisától függetlenül a fehérjeszekréció nem változott: letális dózisú ionizáló 

sugárzásnak (20 Gy) sem volt hatása a fehérjeszekrécióra ez alatt az idı alatt. (9.b 

ábra).  



 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra Fehérje-expresszió idıkinetikája adenovírussal való génbevitel hatására Gl261 
sejtekben.  

A fehérjetermelıdés idıkinetikáját, a fertızási aránytól illetve a besugárzás dózisától 
való függıségét két eltérı funkciójú fehérje esetében tanulmányoztuk. Az ábra a 
vírusfertızéstıl eltelt idı függvényében ábrázolja a fehérje aktivitás alakulását. 9/a – 
dCK aktivitás idıkinetikája az Ad-Hu-dCK-val fertızött Gl261 sejtekben. A sejteket 
dCK-t kódoló adenovírussal fertıztük 20, illetve 100 v/s arányban. A dCK aktivitást 
sejtextraktumból mértük enzimatikus reakcióval, naponta, 7 napon keresztül. 9/b – m-
IL-2 koncentráció idıkinetikája az Ad-m-IL-2-vel fertızött Gl261 sejtekben. A sejteket 
IL-2-t (200v/s) kódoló adenovírussal fertıztük. Az IL-2-t termelı sejteket 24 órával a 
vírusfertızés után besugaraztuk 10 ill. 20 Gy-el. Az IL-2 termelıdést a fertızött sejtek 
felülúszójából ELISA teszttel mértük naponta ThermoLabsystem Opsys MR 
készülékkel. A vízszintes tengelyen a kezeléstıl eltelt idıt, a függıleges tengelyen 
pedig a mért fehérjekoncentrációt ill. enzimaktivitást ábrázoltam. Az értékek három 
független kísérlet eredményeinek átlagát képviselik ± SD. A variancia-analízis 
segítségével számolt p értékek a háromféleképpen kezelt csoport között: p<0,0001 
(***)az a) ábrán és 0,39 (nem szignifikáns) a b) ábrán. 
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4.1.3. A Gl261 sejtvonal immunológiai sajátosságai 

A sejtek immunogenitásának markerei közül az MHC I, MHC II antigének és a 

B7 kostimuláló molekulák expresszióját vizsgáltuk. Az MHC I és MHC II fı 

hisztokompatibilitási komplexumok expresszióját reverz transzkripció és polimeráz 

láncreakció segítségével vizsgáltuk, egyrészt vad típusú Gl261 sejtekbıl nyert RNS-bıl, 

másrészt pedig olyan genetikailag módosított Gl261 sejtek RNS-ébıl, amelyek a 

következı citokineket termelték: IL-2, IL-4, IL-12, GM-CSF és IFN-γ. Megállapítottuk, 

hogy a vad típusú Gl261 sejteknek kimutatható MHC I expressziója van, amely 

magasabb a kontrollként használt egészséges agyszövet MHC I szintjénél. Az egyedüli 

citokin, amely az MHC I expressziót megváltoztatta, az IFN-γ volt: a sejtek MHC I 

expressziója párhuzamosan nıtt az IFNγ-t kódoló vírusok számával – 10v/s fertızési 

arány alkalmazása esetén több, mint kétszeresére, 100v/s fertızési arány esetén pedig 

közel hétszeresére nıtt az alapszinthez képest. (1. táblázat, 10. ábra).  

 

1. táblázat MHC antigének expressziója a vad típusú és IFNγ-t túltermelı Gl261 
sejtekben 

A Gl261 sejteket AdexCAmIFN-γ-val fertıztük különbözı v/s arányban. Az MHC 
expressziót transzkripció szintjén mértük, reverz transzkripció és polimeráz láncreakció 
segítségével. Az MHC I értékeit a vad-típusú sejtek MHC I expressziójához 
viszonyítottuk. Az MHC II esetében, mivel a vad típusú sejtekben nem mértünk 
expressziót, az értékeket az alap aktin szinthez viszonyítva tüntettük fel. Az adatok hat 
kísérlet átlagát képezik ± SD. 

IFN-γ(v/s) MHC I MHC II 

0 1 0 

10 2,17±0,74 0,097±0,018 

50 3,45±1,25 0,231±0,049 

100 6,96±1,33 0,194±0,05 

 
MHC II expressziót nem mutattunk ki a vad típusú Gl261 sejtekben, ellenben 

IFNγ-t kódoló vírusvektorral való fertızés hatására indukálódott az MHC II termelés (1. 

táblázat). A 20 Gy-el való besugárzás nem befolyásolta sem a vad típusú, sem a 

különbözı citokineket termelı gliomasejtek MHC I és MHC II expresszióját. (10. 

ábra).  

Tanulmányoztuk a B7-1 és B7-2 kostimulátor molekulák expresszióját is. Kis 

mennyiségő B7-1 és B7-2 termelıdött a vad típusú Gl261 sejtekben, de ezt a 
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mennyiséget sem citokin transzdukcióval, sem pedig besugárzással nem tudtuk 

módosítani (10. ábra). 

 

 

10. ábra B7 kostimulátor molekulák, MHC I és MHC II antigének expressziója 
különbözı citokineket kódoló vírusvektorokkal való transzdukció nyomán 

A Gl261 sejteket citokineket kódoló adenovírus-vektorokkal fertıztük illetve 
besugaraztuk. A génexpressziókat reverz transzkripció és polimeráz láncreakció 
segítségével mutattuk ki. A mintákat 5%-os poliakril-amid gélen szétválasztottuk, majd 
lefényképeztük.  
 

4.1.4. A Gl261 sejtek in vivo immunogenitása 

Megvizsgáltuk, hogy in vivo, egér modellben változik-e az immunogenitás 

Gl261 sejtekkel való vakcináció hatására. Agydaganatos egereket vakcináltunk egyszeri 

bır alatti oltást alkalmazva besugarazott (20 Gy) Gl261 sejtekkel. A vakcinát a 

tumortranszplantáció elıtt vagy után, különbözı idıpontokban végeztük, 106 sejttel. A 

vakcinációs protokoll kizárólag ezzel a sejtszámmal mőködött, kevesebb sejt oltása 

esetén a kezelés hatástalan volt. Az elı-vakcináció esetén, amikor a bır alatti oltást a 

tumortranszplantáció elıtt 7, illetve 3 nappal végeztük, az állatok 87%-a, illetve 33%-a 

tumormentes maradt. Abban az esetben viszont, amikor a szubkután vakcináció a 

tumortranszplantáció napján, illetve 3 nappal késıbb történt, nem találtunk szignifikáns 
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változást a kontroll állatok túléléséhez képest (11. ábra). Ezek az eredmények azt 

mutatják, hogy a Gl261 sejtek mérsékelten immunogének.  

A túlélı állatok agyába 9 hónappal késıbb újra Gl261 tumort transzplantáltunk, 

de nem képzıdött daganat, tehát a Gl261 vakcináció által elıidézett immunitás hosszú 

távú. 
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11. ábra Gliomás egerek túlélése Gl261 vakcinációt követıen 

Gl261 sejtek agyba injektálásával agydaganatokat transzplantáltunk C57Bl/6 egerekre. 
A bır alatti vakcinációt 106 Gl261 sejtekkel végeztük 7 nappal (-7 nap) és 3 nappal (-3 
nap) a tumor létrehozása elıtt, a tumoroltás napján (0 nap), illetve 3 nappal a tumoroltás 
után (3 nap). B16 sejtekbıl is tumort transzplantáltunk C57Bl/6 egerekre. A bır alatti 
vakcinációt szintén 106 Gl261 sejttel végeztük, 7 nappal a tumor létrehozása elıtt. Az 
állatok túlélését nyomon követtük. Az ábrázolt túlélési görbék két független kísérlet 
összesítését ábrázolják. 
 

Tanulmányoztuk az elı-vakcináció által kiváltott immunválasz specificitását: 

C57Bl/6 egereket az elızıekhez hasonlóan 106 Gl261 sejttel bır alatt vakcináltunk, 

majd 7 nappal késıbb intrakraniálisan B16 melanoma sejtekbıl tumort 

transzplantáltunk az egerekbe. Ez esetben az elı-vakcináció nem módosította a 
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daganatos egerek átlagos túlélési idejét a kontroll állatokéhoz képest, vagyis az általunk 

alkalmazott immunaktiváció specifikusan csak a Gl261 tumor ellen mőködik. (11. ábra) 

 

4.2. AGYTUMOROK SUGÁRÉRZÉKENYÍTÉSE GEMCITABIN 

KEMOTERÁPIA ÉS GÉNTERÁPIA KOMBINÁLÁSÁVAL 

 

4.2.1. A glioma sejtvonalak dCK aktivitása és gemcitabin érzékenysége  

A dCK génterápia sugár- és gyógyszerérzékenyítı hatását három glioma 

sejtvonalon vizsgáltuk: az egér Gl261, a humán U373 és a patkány C6 gliomákon. 

Meghatároztuk a három sejtvonal alap dCK aktivitását, valamint tanulmányoztuk, hogy 

milyen összefüggés van a sejtvonalak dCK aktivitása és gemcitabin érzékenysége 

között.  

Mindhárom sejtvonalon megmértük a teljes és a specifikus dCK aktivitást. 

Jelentıs különbségeket találtunk a sejtvonalak között (2. táblázat). Mind a teljes, mind 

a specifikus dCK aktivitás a Gl261 sejtvonalban volt a legmagasabb, a teljes és 

specifikus aktivitás közötti különbség pedig a C6 sejtekben volt a legjelentısebb.  

 

2. táblázat. Vad típusú és Ad-Hu-dCK-val transzfektált glioma sejtvonalak dCK 
aktivitása 

Sejtextraktumot készítettünk vad típusú és különbözı v/s arányban Ad-Hu-dCK-val 
fertızött sejtekbıl. A dCK enzim specifikus aktivitását úgy mértük, hogy az ugyancsak 
deoxicitidint foszforilláló timidin-kináz enzimet telítettük nagy mennyiségő timidin 
hozzáadásával. Az enzimaktivitásokat nmol/óra/mg protein egységben fejeztük ki. Az 
adatok négy független kísérlet átlaga ± SD. nd: nem vizsgált. 
 Alap dCK 

aktivitás  
 dCK aktivitás Ad-Hu-dCK transzdukció hatására 

 Teljes 
aktivitás 

 

Specifikus 
aktivitás 

Transzdukciós arány (v/s) 

Sejt-
vonalak 

  20 100 200 300 

Gl261 1,281 
±0,244 

0,931 
±0,163 

3,886±1,895 8,028±0,595 nd nd 

U373 0,549 
±0,084 

0,308 
±0,048 

6,01±0,148 8,165±0,508 8,284±0,479 8,501±0,442 

C6 0,177 
±0,015 

0,058 
±0,003 

0,839±0,113 5,312±0,734 8,066±0,148 8,313±0,241 
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Tanulmányoztuk a sejtvonalak gemcitabin érzékenységét. A sejtek tápoldatához 

gemcitabint adtunk különbözı koncentrációban, majd 3 nap múlva meghatároztuk a 

túlélı frakciót, amit a kezeletlen kontrollhoz viszonyítottunk. Itt is nagy különbségeket 

találtunk a sejtvonalak között. A Gl261 sejtvonal volt a legérzékenyebb, az U373 pedig 

a legrezisztensebb a gyógyszerre. (12. ábra). A következı IC50 értékeket találtuk: 11nM 

a Gl261, 39nM a C6 és 282 nM az U373 sejtvonal esetében. 

 

U373C6

0.1 1 10 100 1000 10000

0

20

40

60

80

100

Gl261

Gemcitabin koncentráció (nM)

tú
lé
lõ
 f
ra
k
c
ió
 (
 %

)

 

12. ábra Gemcitabin kezelés hatása a három glioma sejtvonalra 

A sejteket növekvı koncentrációban gemcitabinnal kezeltük, majd 3 nappal késıbb 
meghatároztuk a kezeletlen kontrollhoz képest a túlélı sejtek arányát. Az adatok három 
független kísérlet átlagát ±SD jelentik. A három sejtvonal közötti különbséget egy-utas 
ANOVA teszttel számoltuk ki, p=0,368 (*) 
 

4.2.2 A dCK enzim aktivitása és toxicitása a dCK enzimet túltermelı 

gliomasejtekben 

A 4.1.2. fejezetben leírtakhoz hasonlóan (ahol vizsgáltuk az adenovírus-vektor 

fertızési hatékonyságát a Gl261 sejteken) meghatároztuk az adenovírus vektor 

transzdukciós hatásfokát a C6 és U373 sejtvonalakra is LacZ-t termelı adenovírus 

segítségével. A leghatékonyabban a vírus a Gl261 sejteket fertızte, amint ezt már 

korábban leírtam, itt már 20v/s aránynál a sejteknek 75%-a tartalmazta a vírust, 100 v/s 

aránynál pedig gyakorlatilag minden sejt vírusfertızött volt. Valamivel alacsonyabb volt 
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a transzdukciós hatásfok az U373 sejtekben: 100 v/s-nél a sejtek 75%-a hordozta a 

vírust, 300v/s alkalmazása esetén pedig szinte az összes – 93%-os volt a fertızási arány. 

A C6 sejtek esetében nagyon alacsony hatásfokkal fertızıdtek a sejtek – 100 v/s-nél 

mindössze a sejtek 40%-a, még 300 v/s aránynál is csupán 65%-a hordozta a vírust (3. 

táblázat). 

 

3. táblázat Ad-Hu-dCK transzdukciós hatásfoka a három glioma sejtvonalon 

A sejteket különbözı v/s arányban megfertıztük AdexCALacZ-vel, majd 
meghatároztuk a transzdukciós hatásfokot X-gal festéssel. Az adatok három független 
kísérlet átlagát ±SD jelentik. n.d. nem mért 
Transzdukciós 
arány (v/s) 

Transzdukciós hatásfok (%) 

 Gl261 C6 U373 

20 75,2±5 n.d. 50,1±6 

100 93,4±6 40,2±5 75,2±8 

200 n.d. 45,9±4 89,2±5 

300 n.d. 65,3±7 93,3±5 

 
A dCK enzim aktivitásának mérésére a sejteket 20, 100, 200 illetve 300 v/s 

arányban fertıztük Ad-Hu-dCK-val. A vírusvektorral való fertızésnek nagymértékő 

citotoxikus hatása volt a Gl261 és valamivel kisebb az U373 sejtekre, a C6 sejtvonalra 

viszont a toxicitás gyakorlatilag elhanyagolható mértékő volt: míg a Gl261 sejtek 100 

v/s arányban történı fertızése után 21% túlélı sejt maradt, a C6 sejtvonalon 300v/s 

transzdukciós aránynál is 82%-os volt a túlélés (4. táblázat). Ez a toxikus hatás az 

általunk sejtekbe juttatott dCK-t kódoló génnek tulajdonítható, nem a vírusvektornak, 

ugyanis amikor ugyanezeket a kísérleteket elvégeztük ugyanezzel a vírusvektorral, 

amely a dCK gén helyett LacZ-t tartalmazott, nem találtunk toxicitást. 

A vírustranszdukció hatására a dCK aktivitás jelentısen megemelkedett 

valamennyi sejtvonalban, a különbözı alapaktivitások ellenére. (2. táblázat) 

Tanulmányoztuk a dCK enzimaktivitás idıkinetikáját Gl261 sejtvonalon dCK 

génbevitelt követıen. Már 24 óra elteltével megnövekedett dCK aktivitást kaptunk. Ez a 

hatás tartós, még a vírusfertızés utáni 7-ik napon is az alapaktivitás értékének 

kétszerese volt. (9/a. ábra). 
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Ha olyan vírus/sejt arányt alkalmaztunk, ahol a transzdukciós hatásfok közel 

azonos volt valamennyi sejtvonalban, akkor az enzimaktivitások azonos értékeket 

mutattak. A Gl261 és U373 sejtekben a dCK enzim szintje 100v/s aránynál elérte a 8,03 

illetve 8,16 nmol/óra/mg értéket. A Gl261 sejtekben a 300 v/s aránynál az 

enzimaktivitást nem tudtuk meghatározni az Ad-Hu-dCK magas toxicitása miatt. Az 

enzim szintje vírustranszdukció hatására legjobban a C6 sejtekben növekedett, az 

alapaktivitás 140-szeresére. 300v/s fertızési aránynál – ahol a transzdukciós hatásfok 

közelített a másik két sejtvonalhoz – az enzimaktivitás ennél a sejtvonalnál is elérte a 

8,3 nmol/óra/mg értéket.  

 

4. táblázat Az Ad-Hu-dCK toxicitása a különbözı glioma sejtvonalakra 

A sejteket különbözı v/s arányban fertıztük Ad-Hu-dCK-val, a túlélı sejtek arányát a 
vad típusú gliomasejtekhez viszonyítottuk. Az adatok három kísérlet átlagát ±SD 
jelentik. nd=nem vizsgált. 

Ad-Hu-dCK toxicitása (túlélı sejtek %-a) Transzdukciós 
arány (v/s) 

Gl261 C6 U373 

0 100 100 100 

20 40±13,61 99±9,61 63±4,16 

100 21±11,06 95±17,52 52±5,86 

300 n.d. 82±13,89 28±2,08 

 

4.2.3. A gliomasejtek érzékenysége ionizáló sugárzás és gemcitabin kezelés 

kombinálására in vitro sejttenyészetben 

A kombinált hatások tanulmányozásához a kísérleti protokollban figyelembe 

vettük a sejtek eltérı érzékenységét a gyógyszerre, valamint a transzdukciós 

hatásfokban és a vírus toxicitásában észlelt különbségeket is. A gyógyszer-

koncentrációkat úgy választottuk meg, hogy a három sejtvonalban vírustranszdukció 

nélkül hasonló mértékő, viszonylag alacsony toxicitást érjünk el (60-80% túlélés). A 

következı koncentrációkat használtuk: 5 nM a GL261, 25 nM a C6 és 250 nM az U373 

sejtek esetében. A sejtek vírussal való fertızéséhez olyan vírus/sejt arányt használtunk, 

amelyeknél egyrészt a transzdukciós hatásfok, másrészt a dCK aktivitás is közel 

egyenlı a három sejtvonalban: 20 v/s a Gl261, 100 v/s a U373, és 300 v/s a C6 

sejtekben. Ezeknél az értékeknél a transzdukciós hatásfok mindhárom sejtvonalban 65-



 61 

75%, az enzimaktivitás pedig a C6 és U373 sejtvonalakban 8 nmol/óra/mg fehérje 

körüli volt, a Gl261-ben pedig 4 nmol/óra/mg fehérje. A Gl261-ben kénytelenek 

voltunk ezt az optimálisnál kisebb transzdukciós arányt használni a vírus magas 

toxicitása miatt.  

A besugárzással kombinált kísérletekben a sejteket 4 Gy 60Co-γ sugarakkal 

kezeltük, e dózisnál 35–50%-os túlélési arányt találtunk mindhárom sejtvonalban.  

Az általunk választott fertızési arányok alkalmazásával a dCK túltermelésnek 

mérsékelt, de eltérı toxikus hatása volt a három sejtvonalra: 35, 60 és 80%-os volt a 

túlélési arány a Gl261, U373 és C6 sejtekben. A dCK enzim túltermelıdésének 

önmagában nem volt sugárérzékenyítı hatása a három glioma sejtvonalon (13. ábra). 

A gemcitabinnak önmagában enyhe, de szignifikáns sugárérzékenyítı hatása 

volt a Gl261 sejtvonalra. A másik két sejtvonalon csupán additív hatást értünk el a 

gemcitabin és besugárzás kombinálásával. 

A dCK enzim aktivitásának sejten belüli növelése mindhárom sejtvonalon 

fokozta a gemcitabin toxicitását, de az érzékenyítés mértéke különbözı volt. A 

legkevésbé a Gl261 sejteken fokozódott a gyógyszer hatása, 1,3 szorosára nıtt az 

additív hatáshoz képest. A másik két sejtvonalban lényegesen nagyobb volt az 

érzékenyítés mértéke – 2-szeres a C6 és 3,4-szeres az U373 sejtek esetében. 

Hasonlóképpen, a gemcitabinnak – ugyancsak különbözı mértékben a különbözı 

sejtvonalakon – fokozódott a sugárérzékenyítı hatása is a dCK génbevitel hatására: a 

szinergizmus mértéke 1,25-szörös volt a Gl261 sejteken, 2,3 a C6 és 3,6-szoros az U373 

sejtekben. (13.a, b, c ábra) 
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13.a ábra Gl261 gliomasejtek sugárérzékenysége gemcitabin kezelés és Ad-Hu-dCK 
transzdukció hatására 

A sejteket Ad-Hu-dCK-val fertıztük a kioltás után egy nappal, 20v/s arányban. Másnap 
gemcitabinnal kezeltük 5nM koncentrációban, majd 24 órával késıbb besugaraztuk 4 
Gy-vel a sejteket. A túlélı sejtek arányát és a gyógyszer- illetve sugárérzékenyítés 
mértékét a 7.-ik napon határoztuk meg, a „Módszerek” fejezetben leírtak szerint. K – 
kezeletlen, irr. – besugarazott, gemc – gemcitabin, dCK – Ad-Hu-dCK. Az adatok 
három független kísérlet átlagát jelentik, a hibasávokkal a szórást ábrázoltuk. Az 
oszlopok feletti értékekkel a kombinációk szinergista hatásának mértékét jelöltük, *-gal 
jelölt értékek esetén a hatás szignifikánsan különbözik a számolt, additív hatástól (P< 
0,05). 
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13.b ábra C6 gliomasejtek sugárérzékenysége gemcitabin kezelés és Ad-Hu-dCK 
transzdukció hatására 

A sejteket Ad-Hu-dCK-val fertıztük a kioltás után egy nappal, 300v/s arányban. 
Másnap gemcitabinnal kezeltük 25 nM koncentrációban, majd 24 órával késıbb 
besugaraztuk 4 Gy-vel a sejteket. A túlélı sejtek arányát és a gyógyszer-illetve 
sugárérzékenyítés mértékét a 7.-ik napon határoztuk meg, a „Módszerek” fejezetben 
leírtak szerint. K – kezeletlen, irr. – besugarazott, gemc – gemcitabin, dCK – Ad-Hu-
dCK. Az adatok három független kísérlet átlagát jelentik, a hibasávokkal a szórást 
ábrázoltuk. Az oszlopok feletti értékekkel a kombinációk szinergista hatásának mértékét 
jelöltük, *-gal jelölt értékek esetén a hatás szignifikánsan különbözik a számolt, additív 
hatástól (P< 0,05). 
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13.c ábra U373 gliomasejtek sugárérzékenysége gemcitabin kezelés és Ad-Hu-dCK 
transzdukció hatására 

A sejteket Ad-Hu-dCK-val fertıztük a kioltás után egy nappal, 100v/s arányban. 
Másnap gemcitabinnal kezeltük  250 nM koncentrációban, majd 24 órával késıbb 
besugaraztuk 4 Gy-vel a sejteket. A túlélı sejtek arányát és a gyógyszer-illetve 
sugárérzékenyítés mértékét a 7.-ik napon határoztuk meg, a „Módszerek” fejezetben 
leírtak szerint. K – kezeletlen, irr. – besugarazott, gemc – gemcitabin, dCK – Ad-Hu-
dCK. Az adatok három független kísérlet átlagát jelentik, a hibasávokkal a szórást 
ábrázoltuk. Az oszlopok feletti értékekkel a kombinációk szinergista hatásának mértékét 
jelöltük, *-gal jelölt értékek esetén a hatás szignifikánsan különbözik a számolt, additív 
hatástól (P< 0,05). 
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4.2.4. A fokozott deoxicitidin-kináz enzimtermelés hatása a gemcitabin 

kemoterapeutikus és sugárérzékenyítı hatására in vivo tumor modelleken 

Az intrakraniális daganatok létrehozására az állatok felét vad típusú 

gliomasejtekkel transzplantáltuk, a másik felét pedig olyan gliomasejtekkel, amelyeket 

elızı nap fertıztünk dCK-t termelı adenovírussal. A C6 sejteken 300v/s 

víruskoncentrációt alkalmaztunk, a Gl261-nél pedig 20v/s-t, mivel ennél a 

koncentrációnál már jelentıs mértékben megnövekedett a dCK enzim szintje a sejten 

belül. Az állatokat gemcitabinnal kezeltük és lokálisan besugaraztuk. 

A dCK enzim aktivitásának növelése nem volt hatással az állatok túlélésére sem 

az egerek, sem a patkányok esetében. A gemcitabinnak önmagában kevés hatása volt a 

daganat növekedésére, és a dCK enzim túltermelése nem javította ezt a hatást sem a 

Gl261 sem a C6 tumorok esetében. Viszont mindkét modell esetében a dCK 

transzdukció növelte a lokális besugárzás daganatellenes hatását: e kombináció 

alkalmazása a Gl261 modell esetében 25%-os, a C6 modell esetében pedig 28%-os 

túléléshez vezetett (14. és 15. ábra).  

A gemcitabin kezelés kombinálása lokális besugárzással egerekben 20 %-ra 

növelte az állatok túlélését, a dCK transzdukció ezt a hatást enyhén megnövelte (25%). 

A C6 sejtvonal esetében ez a hatás hasonló volt: 16% túlélés a gemcitabin és lokális 

besugárzás hatására, viszont a dCK enzim aktivitásának növelése szignifikánsan 

javította a gemcitabin sugárérzékenyítı hatását: 67%-a az állatoknak tumormentes 

maradt. Az egyes kezelési csoportok átlagos élettartamában is ugyanezek a tendenciák 

figyelhetık meg: a Gl261 sejtvonal esetén a gemcitabinnal és lokális besugárzással 

kezelt állatok élettartama 30%-al nıtt a kezeletlen kontrollcsoporthoz képest, a hármas 

kezelési kombináció pedig 43%-al növelte meg az átlagos élettartamot. A C6 sejtekkel 

transzplantált patkányok átlagos élettartama nem változott gemcitabin kezelés hatására, 

ellenben a dCK transzdukció hozzáadásával 41 százalékos élettartam növekedést értünk 

el. (5. táblázat) 

Az eredményeket összegezve azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a dCK 

enzim szintjének sejten belüli növelése lényegesen javítja a gemcitabin és lokális 

besugárzás kombinált hatását. 
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14. ábra Gliomás egerek túlélése gemcitabin kezelés és lokális besugárzás hatására 

Az egerekbe intrakraniálisan tumort transzplantáltunk vad típusú, illetve Ad-Hu-dCK-
val fertızött Gl261 sejtekkel, majd az állatokat intraperitoniálisan gemcitabinnal 
kezeltük (gemc), illetve besugaraztuk (irr). A túlélési görbék három független kísérlet 
összegét képezik. Szignifikáns különbségeket találtunk a kezeletlen és a besugarazott 
(p=0,037, *), a kezeletlen illetve a besugarazott és dCK génterápiával kezelt (p=0,002, 
**), a kezeletlen illetve a besugarazott és gemcitabinnal kezelt (p=0,01, **), valamint a 
kezeletlen és a hármas kombinációval kezelt (p=0,0008, ***) csoportok túlélése között.  
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15. ábra Gliomás patkányok túlélése gemcitabin kezelés és besugárzás hatására 

A patkányokba intrakraniálisan tumort transzplantáltunk vad típusú, illetve Ad-Hu-
dCK-val fertızött C6 sejtekkel, majd az állatokat intraperitoniálisan gemcitabinnal 
kezeltük(gemc) illetve besugaraztuk (irr). A túlélési görbék három független kísérlet 
összegét képezik. Szignifikáns különbségeket találtunk a kezeletlen és a besugarazott 
(p=0,014, *), a kezeletlen illetve a besugarazott és dCK génterápiával kezelt (p=0,0072, 
**), a kezeletlen illetve a besugarazott és gemcitabinnal kezelt (p=0,004, *), a kezeletlen 
illetve a gemcitabinnal és dCK génterápiával kezelt (p=0,001, **) a kezeletlen és a 
hármas kombinációval kezelt (p=0,0007***) csoportok túlélése között. Ezek mellett 
szignifikáns volt a különbség a besugarazott és a hármas kombinációval kezelt 
(p=0,0039, **), valamint a besugarazott és gemcitabinnal kezelt illetve a hármas 
kombinációval kezelt (p=0,0162, *) csoportok között is. 
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5. táblázat Gemcitabinnal és besugárzással kezelt állatok átlagos élettartamának 
változása 
A „gyógyult” állatokat nem számoltuk az átlagos túlélésnél. Gyógyultnak azt az állatot 
tekintettük, amely 100 nappal a tumortranszplantáció után is daganatmentes maradt. Az 
átlagos élettartam növekedést a következı képlet szerint számoltuk: 
(MSTkezelt/MSTkontroll -1)x100, ahol MST=átlagos túlélési idı171  
NA – nem alkalmazható, gemc+irr – vad típusú gliomasejtekkel transzplantált, 
gemcitabinnal és besugárzással kezelt állatok, gemc+irr+dCK – dCK-t termelı 
vírusvektorral fertızött gliomasejtekkel transzplantált, gemcitabinnal és besugárzással 
kezelt állatok. 
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 kontroll 0 27.2 
(±2.82) 

NA 0 22.14 (±0.9) NA 

gemc+irr 20 35.3 (±5) 30 16 23 (±0.7) 4 
gemc+irr+dCK 25 39 (±3.6) 43 67 31.3 (±0.58) 41 
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5. MEGBESZÉLÉS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A Gl261 sejtvonal általános jellemzése 

A Gl261 egér agytumor modellt viszonylag gyakran alkalmazzák különbözı 

kísérletekre, ennek ellenére a sejtvonal részletes tanulmányozása, leírása eddig nem 

történt meg. Egér agytumor modellnél jóval több patkány glioma modell áll 

rendelkezésünkre, és ezeknek a részletes leírásához is hozzáférhetünk.43,67,69 A 

használatban lévı agytumor modellek fıleg patkány és humán xenograft modellek, 

azonban egyik sem követi pontosan a humán gliomák tulajdonságait, az 

immunogenitásuk, dinamikájuk és infiltratív képességük nagyon különbözik. Azért 

lenne elınyösebb egér sejtvonalakon dolgozni, mert az emlısök közül az egér modell 

genetikai háttere a legismertebb, emellett kisállatokkal dolgozni könnyebb, olcsóbb és 

nagyobb számú állatot lehet felhasználni. Kutatócsoportunk több éve dolgozik a Gl261 

sejtvonallal,103,105,169 felhasználtuk gyógyszerérzékenyítı génterápiás, sugárterápiás 

valamint citokineket termelı daganatsejt vakcinációs kísérletekben.  

A dolgozat elsı része a sejtvonal részletes jellemzésével foglalkozik. Eredetileg 

ezt a modellt in vivo, kis tumor-fragmentumoknak a szingenikus gazdaállatba, a 

C57Bl/6 egerekbe való transzplantációjával fejlesztették ki, majd a ’90-es években 

ebbıl – több laboratóriumban párhuzamosan – kialakították a permanens 

sejtvonalat.95,98,104,108 

Megállapítottuk, hogy a Gl261 sejtek könnyen alkalmazkodnak az in vitro 

növekedési feltételekhez. A sejteknek gyors a növekedési üteme, nincs kontaktinhibíció 

a sejtek között. A szingenikus gazdaállatban a sejtek agresszíven növekednek. Ezt az 

agresszív növekedési sémát az a tény is alátámasztja, hogy laboratóriumunkban a tumort 

C57Bl/6 és DBA2 egerek elsı generációs hibridjeibe is hatásosan tudták transzplantálni. 

Kimutattuk, hogy minimális számú (akár 100) Gl261 sejt intrakraniális transzplantációja 

esetén a daganat kifejlıdik és az összes állat elpusztul 70 napon belül, 105 sejt 

transzplantációja pedig 100%-os mortalitást eredményez 25 napon belül. Hasonló 

eredményeket publikált több kutatócsoport: pl. Plautz és munkatársai kísérleteiben az 1-

4x105 sejttel transzplantált egerek 21 napon belül elpusztultak.106,108 Newcomb és 

munkatársai azt is kimutatták, hogy a Gl261 sejtek in vivo növekedése, hasonlóan a 

humán agydaganatokéhoz, nekrózissal és a szomszédos agyszövet beszőrıdésével jár.98 
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A Gl261 tumor modell tehát az agresszíven növekedı daganatok közé sorolható. Más 

agytumor modellek esetében, a patkány modellek közül a 9L, F98 és a CNS-1 szintén 

gyorsan képeznek daganatot és a daganatos patkányok átlagos túlélési ideje rövid. Ezzel 

ellentétben például a C681,172 patkány és 4C896 egér glioma kevésbé agresszívek. Egyes 

humán glioma sejtvonalak (T98G, SF-767, SF-126) immunhiányos állatokba oltva 

lassan növekednek, míg másoknak nagyobb a növekedési ütemük (U-251MG, U-

87MG).173,174 

Spontán regressziót nem észleltünk a Gl261 daganatok esetében, míg más 

sejtvonalaknál, pl. a C6 patkány modell esetében ezt többen jelezték 175  

Az in vitro körülmények között tenyésztett Gl261 sejtek sugárérzékenyek: 2Gy 

besugárzás hatására a sejtek 50%-a elpusztult. Hasonló sugárérzékenységgel 

rendelkezik a C6 és a RG2 glioma is,176, 177 viszont a humán sejtvonalak zöménél 

(U373-MG, U87-MG, SF126 vagy T98G) sokkal nagyobb sugárrezisztenciát mutattak 

ki.178,179 Azonban az általunk tanulmányozott Gl261 sejtvonal esetében ez a 

sugárérzékenység nincs összhangban az in vivo körülmények között növekedı daganat 

sugárrezisztenciájával. Kísérleteink során azt tapasztaltuk, hogy ha az állatokba 

intrakraniálisan kisszámú Gl261 sejttel daganatot transzplantáltunk, majd 3 nappal a 

tumoroltást követıen 4Gy-el lokálisan besugaraztuk a daganatokat, a besugárzás 

hatására nem gyógyultak meg az állatok, nem fejlıdött vissza a tumor, csupán az állatok 

élettartama hosszabbodott meg. Newcomb és munkatársai az in vivo, bır alá oltott 

Gl261 tumor sugárérzékenységét tanulmányozva arra a következtetésre jutottak, hogy a 

tumor sugárrezisztenciája viszonylag magas: 65 Gy egyszeri lokális besugárzás hatására 

gyógyult meg az állatok 50%-a.98 Ez közepes sugárérzékenységnek számít a glioma 

sejtvonalak között, mert például a humán glioma modellek közül az U251 és T98 

sejtvonal esetében ez az érték 45 Gy körüli, viszont az U87 sejtvonal sokkal ellenállóbb 

az ionizáló sugárzással szemben – 75,2 Gy besugárzás volt szükséges az állatok felének 

tumormentessé tételére.99 Taghian és munkatársai is arra a következtetésre jutottak, 

hogy általánosságban az in vitro tenyésztett glioma sejtvonalak sugárérzékenysége nincs 

mindig összhangban az in vivo, szervezetben növı daganat sugárérzékenységével, ezért 

ık azt állítják, hogy nem a sejtek belsı sugárrezisztencia felelıs elsıdlegesen a gliomás 

páciensek kezeléseinek kudarcáért.180, 181 
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Mivel az agytumorok hagyományos kezelési módszerekkel történı terápiája 

rossz hatásfokú, így egyre inkább teret nyer az új módszerek alkalmazása, köztük a 

génterápia. A vírusvektorok segítségével megvalósított génterápiának az egyik 

kulcsfontosságú követelménye a vírus magas fertızıképessége. A fertızött sejtek 

aránya általában összhangban van a terápiás enzim termelıdésének hatásfokával, a 

magas fertızıképesség tehát növeli a terápia sikerének esélyeit. Tanulmányoztuk a 

Gl261 sejtvonalba való génbevitel adenovírus-fertızéssel való lehetıségeit. 

Megállapítottuk, hogy a Gl261 sejtvonalat adenovírusokkal hatásosan lehet fertızni, 

akár alacsony vírusszámmal is. Már 10 vírus/sejt arányban a fertızés 70%-os volt, 100 

vírus/sejt aránynál pedig gyakorlatilag az összes sejt hordozta a vírust. Emellett azt is 

bebizonyítottuk, hogy az adenovírusnak több kópiája is be tud hatolni egyidıben egy 

Gl261 sejtbe. Ez a transzdukciós hatásfok jóval magasabb, mint a többi glioma 

sejtvonalnál: 100 v/s arány alkalmazása esetében az U373 humán glioma sejteken a 

transzdukciós hatásfok 75% volt, a patkány C6 sejteken pedig 25%. Megvizsgáltuk 

továbbá a patkány 9L sejtvonal transzdukciós hatásfokát is ugyanezzel a vírusvektorral, 

ez esetben mindössze 10%-os volt a fertızött sejtek aránya. 

A vírusvektorral bejuttatott gének által termelt fehérjék mennyisége nı a 

fertızési aránnyal, ez az arány idıben is állandó. A vírusfertızéssel bevitt gének által 

termelt fehérjék aktivitása 48 órával a vírusfertızés után éri el a csúcspontot és még 

majdnem egy hétig változatlan marad. Ez az idıkinetika független a bejuttatott 

vektorban kódolt géntıl –– kimutattuk két teljesen eltérı funkciójú fehérje, az IL-2 és a 

dCK esetében is. Különbözı kutatásokban hasonló eredményeket értek el más 

sejtvonalakon is: Xing és munkatársai patkány tüdıbe juttattak be IL-6-ot kódoló 

adenovírust, és a fertızés után 7 napig mértek megnövekedett IL-6 szintet.182 Egy másik 

kutatócsoport humán HUVEC sejteket fertızött GFP-t kódoló adenovírussal, és szintén 

azt írják le, hogy a fehérje expressziója 2 nappal a fertızés után érte el a maximumot és 

a fehérjetermelıdés 7 napig stabil maradt.183 

Nagy dózissal való besugárzás nem befolyásolta a fehérje expresszióját ez alatt 

az idı alatt. Ez a megállapításunk nem egyezik Abdel-Wahab és munkatársai más 

sejtvonalakon végzett kutatásainak eredményeivel, akik azt találták, hogy letális dózisú 

besugárzás hatására növekszik egyes citokinek expressziója humán és egér melanoma 

sejtekben.184 Egy másik kísérletben, ahol az IL-6 és IL-8 citokinek expresszióját 
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tanulmányozták glioma sejtvonalakon, nagy dózisú besugárzás hatására növekedett a 

citokinek termelıdése, de nem minden citokin esetében változott lineárisan a dózis 

növelésével.185 

A legtöbb agydaganatban az MHC antigének expressziójának kérdése 

különbözik a nem idegrendszeri daganatokétól, mivel ez esetben az egészséges 

asztrocitákban és oligodendrocitákban is alacsony az MHC antigének termelıdése.186 

Azonban a legtöbb glioma sejtvonal in vitro tenyésztése esetén megfigyelhetı egy 

alacsony, de általánosan jelen lévı MHC I expresszió, valamint elıidézhetı az MHC II 

antigének megjelenése is IFNγ kezelés hatására.187, 188,189 Több publikáció arról számol 

be, hogy a gliomasejtekben az MHC I és MHC II antigének termelıdése alacsony: 

Zagzag és munkatársai több humán és egér gliomamodellen kimutatta ezt a gátlást, in 

vitro és in vivo körülmények között egyaránt.190 Egy másik kutatócsoport hasonló 

eredményeket publikált a patkány C6 sejtvonalon,191 a 9L sejtvonalon pedig az MHC I 

antigének alacsony expresszióját mutatták ki.192 Anderson és munkatársai viszont, 

összehasonlítva az in vivo tumorból kivett sejteket (ex vivo) a különbözı ideig in vitro 

kultúrában fenntartott gliomasejtekkel azt találták, hogy a humán glioma sejtvonalak in 

vitro tenyésztése az MHC I és MHC II antigének és a B7-2 receptorok expressziójának 

növekedését eredményezte.193 A Gl261 sejteken mi egy enyhe MHC I RNS expresszió 

növekedést mutattunk ki a normál agyszövetbıl izolált RNS szintjéhez képest, az MHC 

II RNS expresszió pedig a normál agy MHC II expressziójához hasonlóan gyakorlatilag 

nem volt kimutatható. Hasonlóan az irodalomban található adatokhoz,187,194,195 az 

általunk kipróbált citokinek közül egyedül az IFNγ volt képes az MHC antigének 

expresszióját megváltoztatni. Fıként az MHC II antigének expressziójae növekedett 

lényegesen, ami szintén egybevág más kutatók által leírt eredményekkel.95  

A besugárzás nem módosította a Gl261 sejtek MHC antigénjeinek expresszióját. 

Az irodalomban errıl ellentmondásos adatok vannak: míg Wen és munkatársai ugyanezt 

írják le a 9L patkány gliomasejtek esetében,192 Abdel-Wahab az MHC szintek 

növekedését találta különbözı sejtvonalakon letális dózisú besugárzás hatására.184 

Az egészséges asztrocitákban a B7-1 és B7-2 kostimuláló molekulák szintén 

nincsenek jelen. Ehhez képest a Gl261 sejteken alacsony, de konstitutívan jelen lévı 

B7-1 és B7-2 expressziót mutattunk ki, amit sem a besugárzás, sem az általunk 

alkalmazott citokinek nem befolyásoltak. Az irodalomban konstitutív B7 expressziót 
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nem mutattak ki sem korai passzázsból származó gliomasejteken, sem stabil glioma 

sejtvonalakon.196 

Kísérleteink azt mutatják, hogy a Gl261 mérsékelten immunogén tumormodell. 

Az egerek vakcinációja 7 nappal az intrakraniális tumortranszplantáció elıtt meggátolta 

a daganat kialakulását, de a hatás eléréséhez legalább egymillió sejttel való vakcinációra 

volt szükség. Az immunogenitás valószínőleg a viszonylag magas MHC I szintnek, 

valamint a B7 kostimuláló molekulák jelenlétének tulajdonítható. Ezeknek 

köszönhetıen a tumorsejtek képesek lehetnek bizonyos mértékő antigén prezentációra, a 

citotoxikus T limfociták pedig felismerik ıket, így kialakulhat a tumor immunogenitása. 

Az irodalomban több glioma tumor modellrıl szintén kimutatták, hogy immunogén. A 

patkány 9L sejtvonalról 1974-ben bebizonyították, hogy erısen immunogén: az 

immunizált állatok 89%-a rezisztens lett az ismételt intrakraniális vagy szubkután 

tumortranszplantációra.197 A C6 sejtvonal bármelyik patkánytörzsben nagyon 

immunogén, mert nem beltenyésztett patkányokon lett kialakítva és nincs szingenikus 

gazdaszervezete.69 Ezzel ellentétben, más glioma sejtvonalak, mint például az F98198, 

CNS192 vagy RG2199 nem, vagy csak gyengén immunogének. Általában a kémiai úton 

indukált tumorok kevésbé, az onkogén vírusok200 és az UV sugárzás által okozott 

gliomák pedig nagyobb mértékben immunogének.201  

Az immunológiai memória jelenlétét is kimutattuk a besugarazott Gl261 

sejtekkel elıvakcinált egerekben. Nem alakult ki daganat abban az esetben sem, ha a 

túlélı állatokba 9 hónappal késıbb intrakraniálisan újra tumort transzplantáltunk Gl261 

sejtekkel. Ha kialakítható egy hosszútávú, specifikus immunitás a szervezetben a 

daganatokkal szemben, ezzel a módszerrel hosszú távon is ellenırzés alatt lehet tartani a 

rosszindulatú gliomákat. Smilowitz és munkatársai ugyanezt írták le 9L sejtekkel 

vakcinált patkányok esetében.202 Plautz és munkatársai Gl261 sejtekkel intrakraniálisan 

tumort transzplantáltak egerekbe, majd közel-halálos dózisú egésztest-besugárzással és 

intravénásan adott tumor körüli nyirokcsomókból származó T sejtekkel kezelték ıket. A 

túlélı egerek agyába 6 hónappal késıbb transzplantált tumorok kilökıdtek.112 Egy 

másik kísérletben ugyancsak GL261 sejtekkel inokulált tumorokban a hosszútávú 

immunitást úgy is kimutatták, ha a daganatba lokálisan IFN-β-t tartalmazó liposzómákat 

juttattak.  
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Az általunk leírt immunválasz specifikus: az elıvakcináció kizárólag a Gl261 

sejtek ellen idéz elı immunválaszt, az intrakraniálisan transzplantált B16 sejtek ellen 

nem. Ez azért érdekes megállapítás, mert vannak olyan irodalmi adatok, amelyek azt 

írják le, hogy a rosszindulatú melanomáknak és a gliomáknak közös antigénjeik vannak. 

Prins és munkatársai 2003-ban kimutatták, hogy a Gl261 sejtekben a gp100 és a tyrosin-

related-protein-2 melanoma-antigének termelıdnek.203 Azt is leírták, hogy a gp100-ra 

specifikus citotoxikus T sejtek egyaránt felismerik és megölik a Gl261 és a B16 

melanoma sejteket. A vakcinációval kiváltott immunválasz specificitását leírták más 

kutatócsoportok is: Smilowitz és munkatársai, ha 9L sejtekkel vakcináltak patkányokat, 

amelyekbe késıbb D74 gliomasejtekkel traszplantáltak daganatokat, nem tudtak 

immunválaszt generálni, a gliomás patkányok elpusztultak, míg a 9L sejtekkel 

transzplantált tumorok ellen védve voltak.202 

Következtetésekként elmondhatjuk, hogy a Gl261 egér tumor-modell 

rendelkezik a gliomák fıbb tulajdonságaival. Növekedése invazív, de nem metasztatizál, 

a tumorsejtek megtapadási aránya magas de a tumoros egerek túlélése függ az eredetileg 

transzplantált sejtszámtól.  

Az elızı években kutatócsoportunk több olyan molekuláris elváltozást 

azonosított a Gl261 sejtvonalon, amelyek általánosan jellemzıek a humán gliomákra is. 

Ilyen a p53 és K-ras mutáció, valamint megnövekedett myc-onkogén termelıdés. Ezek 

közül talán a legjelentısebb a p53 mutáció, amelyhez megnövekedett p53 expresszió 

társul. Ez a mutáció, amely nagyon gyakori a humán gliomák esetében, általában rossz 

prognózist jelent. 

A legtöbb glioma modellel ellentétben azonban, amelyekben az MHC I 

antigének szintje alacsony, Gl261 modell az egészséges agynál magasabb MHC I 

szinttel rendelkezik, valamint a B7-1 és B7-2 kostimuláló molekulák is, bár kis 

mennyiségben, de jelen vannak a felszínükön. Ezek a tények magyarázhatják a Gl261 

sejtek mérsékelt immunogenitását.  

Tehát ezen a tumormodellen eredményesen ki lehet próbálni a különbözı 

terápiás módszerek tumorellenes hatásait, mint a sugárterápia, kemoterápia, 

antiangiogén terápia. Mivel hatékonyan fertızhetı adenovírus-vektorokkal, ezért 

alkalmas különbözı génterápiás módszerek kipróbálására, amilyen az immunterápia, 

gyógyszer- és sugárérzékenyítı génterápia, azonban a tumor mérsékelt 



 75 

immunogenitását figyelembe kell vennünk a kísérleti adatok értékelésénél, a 

következtetések levonásánál.  

 

A sugárárzékenyítı génterápia hatásfoka a Gl261sejtvonalon 

A dolgozat második felében a Gl261 sejtvonalon tanulmányoztuk a 

sugárérzékenyítı génterápia hatását, valamint ezt a kombinált kezelést két másik, 

irodalomban jól jellemzett sejtvonalon is alkalmaztuk. Sugárérzékenyítı szerként a 

gemcitabin daganatellenes szert alkalmaztuk. Ez egy nukleozid-analóg molekula, egy 

olyan deoxicitidin-származék, amelynek aktív metabolitot képezı formái a di- és 

trifoszfát származékok. Az elsı, meghatározó lépést a gemcitabin foszforillációjában a 

sejten belül a dCK enzim végzi.  

A gemcitabin sugárérzékenyítı hatásának komoly irodalmi háttere van,204,205 

agydaganatok és agyi metasztázisok esetében is kipróbálták már klinikai 

vizsgálatokban.18,19,20,21, Azonban a kísérleti modellekben tapasztalt sugárérzékenyítı 

hatás tág határok között változott, emellett a klinikai vizsgálatokban több esetben is 

leírtak mind akut, mind pedig késıi mellékhatásokat, így a sugárterápiával való 

kombinált kezelés lehetıségei korlátozottak.  

A gemcitabin citotoxikus és sugárérzékenyítı hatásának növelését dCK 

enzimtermelés indukciójának hatására in vitro a Gl261 egér, C6 patkány és U373 

humán tumor modelleken próbáltuk ki. Adenovírus-vektort alkalmazva, lokálisan 

bejuttattuk a humán dCK enzimet kódoló gént a tumorsejtekbe. A gemcitabin kezelést 

ez után sugárkezeléssel kombináltuk és megfigyeltük, hogy a dCK enzim szintjének ily 

módon való növelése hogyan hat a gyógyszer citotoxikus, illetve sugárérzékenyítı 

hatására. 

A sejten belüli dCK enzim aktivitásának fontos szerepe van a különbözı 

sejttípusok gemcitabinra való érzékenységében.205 Megmértük a három sejtvonal dCK 

aktivitását. Mindhárom sejtvonalnál az alap dCK aktivitás mérhetı, bár alacsony volt. 

Ezt alátámasztják irodalmi adatok is, amelyek azt írják le, hogy általában az agytumor 

sejteknek alacsony a dCK szintje.206 Érdekes módon azt állapítottuk meg, hogy a három 

glioma sejtvonal alap dCK szintje között igen nagyok a variációk: 16-szoros 

különbséget találtunk a Gl261 és a C6 sejtvonal specifikus dCK szintje között. A 

gemcitabinre való érzékenység szintén változó a különbözı sejtvonalakban: míg a 
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Gl261 sejtek már nagyon alacsony gyógyszerkoncentrációra is érzékenyek, a C6 sejtek 

érzékenysége ennél jóval alacsonyabb, az U373 sejtek pedig viszonylag rezisztensek. 

Néhány kutató azt vetette fel, hogy a gemcitabinra való érzékenységnek az egyedüli 

meghatározó eleme az illetı sejtvonal alap dCK szintje.16,17,207 Ezzel ellentétben más 

adatok szerint a dCK mellett olyan enzimek is szerepet játszanak a sejtek gemcitabin-

érzékenységében, mint például a ribonukleotid-reduktáz vagy a deoxicitidin-deamináz, 

amelyeknek fontos funkciója van a deoxinukleotid készlet szabályozásában, így 

közvetett módon a gemcitabin metabolizmusának szabályozásában is részt vesznek.208, 

209 Ha a Gl261 és az U373 sejtvonalakat nézzük, a mi adataink azt sugallják, hogy 

lineáris összefüggés van a sejtek specifikus dCK aktivitása és gemcitabin érzékenysége 

között, viszont a C6 sejtek esetében ez az összefüggés nem áll fenn. Ez esetben a sejtek 

dCK aktivitása alacsony, a gemcitabin érzékenysége pedig ennek ellenére viszonylag 

magas (11. ábra és 2. táblázat). Az eredmények értékelésénél azonban figyelembe kell 

vennünk azt is, hogy a C6 sejtvonalnál találtuk a legnagyobb különbséget a teljes és 

specifikus alap dCK aktivitás között, ami azt jelenti, hogy ez a sejtvonal magas 

mitokondriális timidin-kináz-2 aktivitással rendelkezik. Tudjuk, hogy a gemcitabint ez 

az enzim is képes foszforillálni,210 így feltételezhetjük, hogy a magas timidin-kináz 

aktivitás kompenzálja az alacsony dCK aktivitást, és megmagyarázza a látszólagos 

ellentmondást az alacsony dCK szint és a magas gemcitabin toxicitás között e sejtvonal 

esetében. Ezt a hipotézist alátámasztják Sanda és munkatársai eredményei, akik 

megállapították, hogy a gemcitabin a mitokondriumban is foszforillálódik, és beépül a 

mitokondriális DNS-be, így okozva apoptózist.211 

A gemcitabinre való érzékenység sejtvonalak közötti, dCK szinttıl független 

változékonyságának másik oka lehet a gemcitabin hatásmechanizmusának összetettsége. 

A gemcitabinnak a dCK enzim által megindított foszforillációja nem az egyedüli 

mechanizmus, amelyen keresztül a gyógyszer kifejti citotoxikus hatását. Más 

mechanizmusok nagyobb hatékonysága, úgymint az RNS-be való beépülés,212 a 

ribonukleotid-reduktáz és DNS-polimeráz enzimek gátlása 213, 214 ellensúlyozhatják az 

alacsony dCK szint hatását a gemcitabin citotoxicitásának kifejtésében. (16. ábra) 
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16. ábra A gemcitabin metabolizmusának fıbb útvonalai 

dCDA – deoxicitidin deamináz, TK2 – mitokondriális timidin-kináz, RR - 
ribonukleotid-reduktáz, dCDT – deoxicitidin-monofoszfát –deamináz, dFdU - 2’,2’-
difluoro-2’-deoxiuridin, dFdUMP - 2’,2’-difluoro-2’-deoxiuridin-monofoszfát dFdCMP 
– gemcitabin monofoszfát, dFdCDP - gemcitabin-difoszfát, dFdCTP - gemcitabin-
trifoszfát, CDP-citidin-difoszfát, dCTP - deoxicitidin-trifoszfát. 

 

Mindezek mellett, a sejtvonalak alap dCK enzimaktivitásától függetlenül, 

kísérleteink során mindhárom sejtvonal esetében az adenovírussal való génbevitellel 

hatásosan növelni tudtuk a dCK enzim szintjét a sejten belül, ami a gemcitabin 

citotoxikus és sugárérzékenyítı hatásának fokozását eredményezte. 

A tanulmányozott sejtvonalakban és állat tumor-modellekben a dCK aktivitás 

növelésére olyan adenovírus-vektort alkalmaztunk, amelybe beklónoztuk a humán dCK 

enzim génjét. Egyes tanulmányok eredményei azt mutatják, hogy a gemcitabin dCK 

általi foszforillációjának hatékonyságában fajspecifikus különbségek vannak – az egér 

dCK enzim kevésbé hatékonyan foszforillálja a nukleozid-analógokat, mint humán 

megfelelıje215,216,217 Ezért kísérleteinkben az összes sejtvonalba a humán dCK enzim 

génjét vittük be, mivel így könnyebben lehet a kísérleti adatokat a humán tumorok 

kezelésére extrapolálni. Bár a humán dCK enzim allogén a C6 és Gl261 sejtekben, nem 

találtunk nagy különbségeket a génbevitel által indukált enzimaktivitásokban e két 
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sejtvonalon a humán U373 sejtek enzimaktivitásához képest (8 nmolxh-1/mg fehérje 

magas titerek alkalmazása esetén – 2. táblázat). 

Eredményeink szerint a dCK gént kódoló adenovírussal való transzdukció 

toxikus a Gl261 és az U373 sejtekre, ám a C6 sejtekre önmagában nincs hatással. Azt is 

kimutattuk, hogy ez a toxikus hatás az emelkedett dCK szintnek, nem pedig magának a 

vírusvektornak tulajdonítható, mivel ugyanaz a vírusvektor, amely dCK helyett a LacZ 

gént kódolta, nem eredményezett citotoxicitást egyik sejtvonalunkon sem. 

Hasonlóképpen nem voltak toxikusak sem a Gl261 sejtvonalon alkalmazott, citokineket 

termelı vírusvektorok, sem a kutatócsoportunk által elızıleg használt 

gyógyszerérzékenyítı és immunizáló kísérletekre használt konstrukciók.103,105 Az 

irodalomban kevés erre vonatkozó adatot találtunk: Manome és munkatársai 

alkalmaztak adenovírus-vektort dCK génbvitelre 9L patkány glioma sejtvonalon, 

azonban ık nem tárgyalják a víruskonstrukció hatását a sejtek túlélésére.218 Más 

kutatások legfıképpen retrovírussal való génbevitelre vonatkoznak és más 

sejtvonalakra: Hapke és munkatársai retrovírus segítségével MCF-7, HT-29, H1437 

sejtekbe vitték be a dCK-t kódoló gént,219 Blackstock és munkatársai ugyanazt a 

retrovírus-vektort használták HT-29 sejteken;220 Beausejour és munkatársai egy másik 

dCK-t kódoló retrovírus-vektorral traszfektálták az A549 és NIH3T3 sejtvonalakat;221 

Kawamura és munkatársai pedig a Colon 26 egér vastagbélkarcinóma és a 9L patkány 

glioma sejtvonalakat traszfektálták, ugyancsak retrovírus-vektorral.222 Ezek közül egyik 

kutatócsoport sem említi, hogy in vitro toxikus hatást tapasztaltak volna a dCK 

génbevitel hatására, ennek oka azonban lehet az, hogy adenovírus-vektor segítségével 

sokkal magasabb enzimszintet lehet elérni, mint retrovírussal. A magas dCK szint 

toxikus hatásának egyik lehetséges magyarázata az, hogy az erıs dCK túltermelés 

zavart okoz a sejt nukleotid készletében és megzavarja az anyagcserét, ami sejthalálhoz 

vezethet. 

A továbbiakban tanulmányoztuk a gemcitabin sugárérzékenyítı hatását a három 

sejtvonalon in vitro körülmények között. A gemcitabin sugárérzékenyítı hatásának 

mechanizmusa még nem teljesen tisztázott. Több tanulmány eredményeit összefoglalva 

azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a gemcitabin kezelés teljesen leállítja a DNS 

szintézist, kimeríti a dATP készletet és a sejteket a korai S fázisba tömöríti, ami végsı 

soron mind a besugárzás okozta károsodások hibás javítását eredményezheti. Más 
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mechanizmusok, mint a besugárzás utáni DNS-repair gátlása, szintén hozzájárulhatnak 

a sugárérzékenyítéshez.223,224,225,226  

Kísérleteink során a gemcitabin-kezelést 24 órával a besugárzás után 

alkalmaztuk. Ezt a kísérleti felállítást azért választottuk, mert az elıkísérleteink során 

azt tapasztaltuk – amit az irodalmi adatok is megerısítettek, – hogy a sugárérzékenyítés 

akkor optimális úgy in vitro, mint in vivo kísérleti felállításban, ha a gyógyszeres 

kezelést 24-72 órával a besugárzás elıtt végezzük.225 A sugárérzékenyítı hatás 

szignifikáns volt a Gl261 sejtvonalon, míg a másik két glioma modellen csupán additív 

volt. Ez az eredmény összhangban van azzal a megállapításunkkal, hogy a Gl261 

sejtvonal rendelkezett a legmagasabb dCK aktivitással, és a legérzékenyebb volt a 

gemcitabinra. Az irodalmi adatok is azt mutatják, hogy a gemcitabin azokra a 

sejtvonalakra a legtoxikusabb, amelyeknek a legmagasabb a dCK szintjük. Gregoire és 

munkatársai négy egér és két humán tumor sejtvonalon nagyon erıs korrelációt,205 

viszont Pauwels és munkatársai 8 humán tumor sejtvonal esetében gyenge korrelációt 

találtak a dCK aktivitás és a gemcitabin sugárérzékenyítı képessége között.227 A sejtek 

dCK aktivitása mellett egy másik fontos tényezı lehet a sugárérzékenyítésben, hogy a 

besugárzás önmagában is megnövelheti a dCK enzim szintjét egyes sejtvonalakban, ami 

így fokozottabban aktiválva a gyógyszert, megnöveli annak hatását. Kutatócsoportunk 

által elvégzett kísérletek során a Gl261 sejtvonalon besugárzás hatására kétszeresére 

növekedett a Gl261 sejtek dCK aktivitása. Csapó és munkatársai is leírták, hogy a 

besugárzásnak erıs dCK-t aktiváló hatása van a humán limfocitákban.228 İk egy 

kétlépéses mechanizmust feltételeztek a jelenség hátterében: a korai dCK aktiváció 

inkább a poszt-transzlációs változásoknak tulajdonítható, mint a fehérje-mennyiség 

változásának, míg a hosszú távú dCK aktiváció az adaptív transzkripciós változások és 

az ezzel összefüggı fehérje-mennyiség növekedésének a következménye. 

A dCK aktivitás fokozásának hatását a nukleozid-analógok in vitro toxicitására 

több kutatócsoport is tanulmányozta, és többségük egyetértett abban, hogy a dCK szint 

fokozása a gyógyszerek toxicitásának növekedését eredményezi. Hapke és munkatársai 

retrovírus-vektort használtak a dCK gén bevitelére, és több sejtvonalon is erıs 

korrelációt mutattak ki a dCK aktivitás és a arabinozil-citozin (AraC), Cladribin (CdA), 

illetve fludarabin (FAraA) gyógyszerek toxicitása között, de a gemcitabin toxicitása és a 

dCK aktivitás közötti korreláció kisebb mértékő volt ebben a kísérletben.219 Egy másik 
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kutatócsoport humán A549 és egér NIH3T3 tüdısejtvonalakban növelte a dCK enzim 

szintjét, ami az AraC és 5-aza-2'-deoxicitidin (5-aza-CdR) nukleozid-analógok 

toxicitásának fokozását eredményezte, ellenben ezek a sejtvonalak a gemcitabinra 

meglepıen rezisztensek voltak.229 Munkánk során bebizonyítottuk, hogy az 

adenovírussal való génbevitel hatására megnövekedett dCK aktivitás érzékenyíti az 

általunk alkalmazott glioma sejtvonalakat a gemcitabinre, de az érzékenyítés mértéke 

sejtvonalanként változott. A gemcitabin toxicitásának fokozása sokkal hatásosabb volt a 

C6 és U373 sejtekben, mint a Gl261 sejtvonalon. Ezenfelül azt is kimutattuk, hogy a 

dCK enzim szintjének növelése a gemcitabinnak nemcsak a toxikus, hanem a 

sugárérzékenyítı hatását is javítani tudja. A sugárérzékenyítı hatás magas volt a C6 és 

az U373 sejtvonalakon, míg a Gl261 esetében ez a hatás is mérsékeltebb volt. Azonban 

nem tartjuk kizártnak, hogy a Gl261 sejtek dCK génbevitel általi alacsony gyógyszer- és 

sugárérzékenyítése a szuboptimális transzdukciós aránynak tulajdonítható, amit ezen a 

sejtvonalon az Ad-dCK magas toxicitása miatt voltunk kénytelenek alkalmazni. 

A továbbiakban a dCK enzimaktivitás-növelés, gemcitabin kezelés és 

besugárzás kombinált hatását in vivo rendszerben is tanulmányoztuk, patkány C6 és 

egér Gl261 modelleken. 

Az irodalomban kevés adatot találtunk arra vonatkozóan, hogy a dCK génbevitel 

hogyan befolyásolta a nukleozid-analógok terápiás hatásait in vivo. Manome és 

munkatársai kimutatták, hogy virális rendszert használva a génbevitel megvalósítására, 

a 9L patkány gliomasejtek érzékenységét az AraC iránt meg lehet növelni in vitro és in 

vivo rendszerben egyaránt. Akár retrovírust, akár adenovírust használtak vektorként, a 

dCK génbevitel és AraC kezelés kombinált hatására szignifikánsan megnıtt az állatok 

túlélése.218 Blackstock és munkatársai retrovírus-vektor segítségével juttatták be a dCK 

gént a HT29 humán karcinóma sejtekbe, amelyeket (nude)-egerekre oltottak, majd 

gemcitabinnal kezelték az állatokat. A dCK-val transzfektált xenograftok növekedése 

jelentısen lelassult. A szerzık azt a következtetést vonták le, hogy a megnövekedett 

dCK expresszió fokozta a gemcitabin felhalmozódását a sejtekben és meghosszabbította 

a kiürülés idejét, ami erısítette a gyógyszernek az in vivo sejtpusztító hatását.215 

Vernejoul és munkatársai egy fúziós gént hoztak létre a dCK és az uridin-monofoszfát-

kináz génjébıl és ezt kombinálták a gemcitabin kezeléssel humán hasnyálmirigytumor 

sejtekkel transzplantált hörcsögökön. Kimutatták, hogy ez a fúziós gén hatásosan 
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érzékenyítette a tumorsejteket a gemcitabinra, valamint erıs bystander hatása is volt, 

amit az apoptózisnak tulajdonítottak. 

A mi kísérleteinkben is kimutattunk gyógyszer- és sugárérzékenyítést, de ez a 

hatás sokkal kisebb volt a Gl261 sejtek esetén, mint a C6 modellen. Ezt az eredményt in 

vitro adataink is alátámasztották. Annak ellenére, hogy sejttenyészetben a dCK aktivitás 

fokozásának erıs toxikus hatása volt, fıként a Gl261 sejtekre, in vivo nem volt 

különbség a vad típusú és a dCK génnel transzfektált gliomasejtekkel oltott állatok 

túlélésében. A másik érdekes eredményünk az, hogy a dCK génbevitelnek önmagában 

is enyhe sugárérzékenyítı hatása van.  

A gemcitabin kezelésnek önmagában nem volt hatása egyik tumor modell 

esetében sem, viszont a dCK génnel transzfektált C6 sejteket nagymértékben 

sugárérzékenyítette a gyógyszer, ami az állatok túlélési idejének szignifikáns 

növekedésében is megmutatkozott. Az irodalomban több adatot is találtunk arról, hogy 

a gemcitabin sugárérzékenyítı hatása jóval a citotoxikus hatást kiváltó dózis alatt 

megnyilvánul.223,230,231 Elmondhatjuk tehát, hogy a mi adataink is alátámasztják azt a 

megállapítást, hogy a gemcitabin erıs sugárérzékenyítı ágens. A következtetések 

levonásakor azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy az általunk 

alkalmazott kísérleti felállításban az optimális körülményeket biztosítottuk, mivel az 

állatokban dCK génnel elızıleg, in vitro fertızött gliomasejtekkel hoztuk létre a 

tumorokat, így elméletileg az összes sejt tartalmazta a dCK-t kódoló adenovírust Ez a 

klinikumban nem valósítható meg, mivel ez esetben a terápiás gént tartalmazó vírus 

csak utólagosan, intratumorális injektálással juttatható be a daganatba és nem terjedhet 

el az összes tumorsejtben.  

Összefoglalásképpen, a gemcitabin toxikus és sugárérzékenyítı hatása 

szignifikánsan javítható a dCK enzim szintjének génterápiás eljárással való növelésével, 

ez a hatás azonban sejtvonal-specifikus. A kísérleti protokoll változtatásával tovább 

fokozhatjuk ezt a hatást. Egyik módja ennek az olyan vírusvektorok kifejlesztése 

lehetne, amelyek a tumorban szelektíven képesek replikálódni, illetve amelyekben a 

génátírást tumor-specifikus promoterek vezérlik. Szintén javíthatjuk a dCK enzim 

hatását olyan dCK mutánsok alkalmazásával, amelyek a gemcitabin foszforillációját 

nagyobb hatásfokkal végzik. 
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 ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az agydaganatos betegeknél a sugárterápia hatékonyságát behatárolja a tumor 

sejtek egy részének sugárrezisztenciája. Szükség van tehát e daganatok kezelésében is 

egyrészt új terápiás megközelítésekre, másrészt pedig megfelelı állatmodellekre, 

amelyek segítségével ezek az új terápiás eljárások kidolgozhatóak. 

A dolgozat elsı felében egy egér glioma tumor modell, a Gl261 biológiai 

jellemzésével foglalkoztunk. Megállapítottuk, hogy a Gl261 sejtvonal rendelkezik a 

humán gliomák fıbb tulajdonságaival. A sejtvonalat adenovírus vektorokkal hatásosan 

lehet fertızni, a vírusfertızéssel bevitt gének által termelt fehérjék aktivitása több napig 

tartósan megnövekszik. A Gl261 modell az egészséges agynál magasabb MHC I 

expresszióval rendelkezik, valamint a B7-1 és B7-2 kostimuláló molekulák expressziója 

is kis mennyiségben kimutatható. A citokinek közül kizárólag az IFN-γ hatására 

növekszik az MHC I és MHC II antigének expressziója, besugárzás hatására pedig nem 

módosul. A Gl261 mérsékelten immunogén tumor modell: az egerek besugarazott 

Gl261 sejttel való vakcinációja az intrakraniális tumor transzplantáció elıtt meggátolta 

vagy lelassította a daganat kialakulását. 

A dolgozat második felében a Gl261 és két másik, a szakirodalomban jól 

jellemzett sejtvonalon (patkány C6 és humán U373) tanulmányoztuk a sugárérzékenyítı 

génterápia hatását. Célunk az volt, hogy a gemcitabin citotoxikus és sugárérzékenyítı 

hatását génterápiás módszerrel növeljük. A három sejtvonalat olyan adenovírus-

vektorral fertıztük, ami a humán deoxicitidin kináz (dCK) enzim génjét kódolta. 

Intrakraniális daganatokat hoztunk létre C57Bl/6 egerekben és C6 patkányokban vad 

típusú, illetve dCK-t túltermelı Gl261, vagy C6 glioma sejtek transzplantációjával. Az 

in vitro növı sejttenyészetet, vagy a tumoros állatokat gemcitabinnal, besugárzással, 

vagy a kettı kombinálásával kezeltük. Megállapítottuk, hogy a dCK génbevitel 

nagymértékben növelte a gemcitabin toxikus és sugárérzékenyítı hatását mindhárom 

sejtvonalon, de az érzékenyítés hatásfoka változott: a Gl261 sejtekben mérsékelt, a C6 

és U373 sejtekben pedig jóval erısebb volt. Az in vivo kísérletek során a dCK 

génbevitelnek enyhe sugárérzékenyítı hatása volt a Gl261 modellen és erısebb a C6 

modellen. A hármas kezelési kombináció hatására a tumoros patkányok túlélési aránya 

szignifikánsan megnıtt.  
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Következtetésképpen, a Gl261 tumor modellt eredményesen lehet alkalmazni a 

különbözı daganatellenes modalitások hatásának tanulmányozására, azonban a 

daganatsejtek mérsékelt immunogenitását figyelembe kell vennünk a kísérleti adatok 

értékelésénél. A gemcitabin toxikus és sugárérzékenyítı hatása szignifikánsan javítható a 

dCK enzim szintjének génterápiás eljárással való növelésével, ez a hatás azonban 

sejtvonal-specifikus. 
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