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1. Bevezetés  

A sugárterápia mindmáig a daganatos megbetegedések kezelésének egyik 

leghatásosabb eszköze. A különbözı daganattípusok sugárkezelésének 

eredményességében jelentıs különbségek vannak. Ennek elsıdleges oka a daganatok 

eltérı sugárérzékenysége. A malignus gliomák is a sugárrezisztens daganatok közé 

tartoznak. 

A rosszindulatú gliomák prognózisa az agresszív kezelések ellenére igen rossz. 

A hagyományos kezelési protokoll a daganat sebészeti eltávolításából, sugárterápia és 

kemoterápia kombinálásából áll, azonban ezek mellett is a várható átlagos túlélési idı 9 

hónap. Különösen nagy szükség van tehát e daganatok kezelésében egyrészt új terápiás 

megközelítésekre, másrészt pedig megfelelı állatkísérletes modellekre, amelyek 

segítségével ezek az új terápiás eljárások kidolgozhatóak. 

A napjainkban alkalmazott agytumor modellek közül egyik sem követi pontosan 

a humán gliomák tulajdonságait, az immunogenitásuk, növekedési dinamikájuk és 

infiltratív képességük nagyon különbözı. A Gl261 agytumor modell egy viszonylag 

gyakran alkalmazott egér tumor modell, ennek ellenére a sejtvonal részletes 

tanulmányozása, leírása eddig nem történt meg. Jelen munka elsı részében a Gl261 

sejtvonal biológiai jellemzésével foglalkoztunk.  

A dolgozat második részében a Gl261 és két másik, a szakirodalomban jól 

jellemzett sejtvonalon (patkány C6 és humán U373) tanulmányoztuk a sugárérzékenyítı 

génterápia hatékonyságát. A sugárérzékenyítı génterápia a gyógyszerérzékenyítı 

génterápiának (gene-directed enzyme-prodrug therapy, GDEPT) egy formája. A 

módszer lényege, hogy olyan kemoterápiás prekurzorokat használunk gyógyszerként, 

amelyek alapállapotban inaktívak, vagy kevéssé toxikusak. Az adott gyógyszer sejten 

belüli aktivációjáért felelıs enzimeket kódoló géneket vektorok segítségével malignus 

sejtekbe juttatjuk, lokálisan megnövelve az illetı enzim aktivitását. Így a 

gyógyszeraktiváció intratumorálisan hatásosabbá válik, a gyógyszer hatása a daganaton 

belül fokozódik, míg a szisztémás toxicitás csökkenthetı. A sugárérzékenyítı 

génterápiában az elıhatóanyag egy olyan kemoterapeutikum, amely aktív formájában 

egyben sugárérzékenyítı tulajdonságokkal is rendelkezik. Génterápiás vektorként 

adenovírust használtunk. Az adenovírus-vektorok ígéretes eszközei a génterápiának, 

mert nagymérető DNS bevitelére alkalmasak, bevitelükkel nem alakul ki inszerciós 



mutagenezis, magas titerben állíthatóak elı, osztódó és nem osztódó sejteket egyaránt 

képesek fertızni, és legfıbb elınyük, hogy emberekre kevésbé patogének, csupán enyhe 

felsı légúti megbetegedéseket okoznak. Hátrányuk, hogy az adenovírus vektorok 

kiválthatnak a gazdaszervezetbıl egy intenzív immunválaszt. 

Munkánk során a deoxicitidin-kináz (dCK) enzim génjét adenovírus-vektor 

segítségével lokálisan bejuttattuk a tumor sejtekbe. Célunk az volt, hogy a gemcitabin 

(2’,2’-difluoro-2’-deoxycytidine) citotoxikus és sugárérzékenyítı hatását növeljük ezzel 

a génterápiás módszerrel. A gemcitabin egy olyan kemoterápiás prekurzor, amelynek a 

sejten belül aktív metabolittá való foszforillációjában az elsı, meghatározó lépést a dCK 

enzim végzi. A gemcitabint széles körben használják szolid daganatok kezelésére, 

ugyanakkor sugárérzékenyítı hatását is kimutatták laboratóriumi és klinikai 

tanulmányokban egyaránt. 

 

2. Célkitőzések 

A dolgozat elsı része a Gl261 tumor-modell biológiai jellemzésével foglalkozik, 

ezen belül részletesen a következı célkitőzéseink voltak: 

• a GL261 egér tumor modell növekedési sajátosságainak vizsgálata 

• a sejtvonal sugárérzékenységének vizsgálata 

• adenovírus fertızéssel való génbevitel hatásfokának megállapítása, valamint a 

génbevitellel fokozott fehérje-expresszió tartósságának meghatározása  

• a sejtvonal egyes immunológiai sajátosságainak meghatározása  

• a Gl261 tumor modell in vivo immunogenitásának tanulmányozása 

A dolgozat második felében tanulmányoztuk a gemcitabin sugárérzékenyítı szer 

hatásának fokozását génterápiás eljárással három agytumor modellen. A következı 

célkitőzéseink voltak: 

• olyan adenovírus vektor kialakítása, amely a humán dCK-t kódoló gént tartalmazza, 

és e vektornak glioma sejtekbe való in vitro transzdukciója 

• a dCK-t kódoló adenovírus vektor fertızıképességének meghatározása  

• a dCK enzimaktivitás meghatározása a vad típusú és dCK-t expresszáló 

adenovírussal fertızött gliomasejtekben 

• a glioma sejtvonalak gemcitabin érzékenységének meghatározása 

• a kezelések kombinálása, a sugárérzékenyítı génterápia in vitro vizsgálata  



• in vivo kísérleti körülmények között, egér és patkány tumor modellen való 

génterápiás sugárérzékenyítés vizsgálata 

 

3. Módszerek 

Kísérleteink során egér Gl261, patkány C6 és humán U373 glioblasztoma 

sejtvonalakat használtunk.  

A sejtek sugárérzékenységét kolóniaképzı teszt segítségével tanulmányoztuk. 

A glioma sejtek vírusfertızését 24 órával a kioltás után végeztük. A vírus-

szuszpenzióval a sejteket 1 órán keresztül inkubáltuk szérummentes tápoldatban, majd a 

tápot kiegészítettük a szokásos szérummennyiséggel. 

Az adenovírussal történı fertızés hatékonyságát LacZ-t kódoló adenovírus vektor 

segítségével ellenıriztük: különbözı vírus/sejt (v/s) arányban bejuttattuk a vírusvektort 

a sejtekbe, majd megmértük a LacZ+ sejtek arányát. 

A felületi antigének expresszió változásait a Gl261 sejtekben a különbözı kezelések 

hatására polimeráz láncreakcióval mértük. Teljes sejt RNS-t izoláltunk vad típusú, 

különbözı citokineket (IL-2, IL-4, IL-12, GM-CSF, IFN-γ) kódoló adenovírus 

vektorokkal fertızött, valamint besugarazott (20 Gy Co60-γ) Gl261 sejtekbıl, 48 órával 

az adenovírus fertızést, illetve 24 órával a besugárzást követıen. Az RNS-t reverz 

transzkripcióval átírtuk, majd specifikus primerek segítségével amplifikáltuk az MHC I, 

MHC II, B7-1 és B7-2 régiókat. A mintákat 5%-os poliakrilamid gélen szétválasztottuk. 

Az mRNS–ek szemikvantitatív analízisét a „GDS8000 Complete Gel Documentation 

and Analysis System” programmal végeztük, az expressziót a β-aktin expresszióra 

normalizálva fejeztük ki. 

A Gl261 tumor modell immunogenitásának tanulmányozása érdekében Gl261 

sejteket intrakraniálisan transzplantáltunk C57Bl/6 egerekbe. Az egereket a tumor 

transzplantáció elıtt vagy után különbözı idıpontokban bır alatt vakcináltuk olyan 

Gl261sejtekkel, amelyeket további szaporodásuk meggátolása érdekében az egerekbe 

való oltás elıtt besugaraztuk 20 Gy Co60–γ sugárzással. Az állatok túlélését 100 napig 

követtük nyomon. 

A sugárérzékenyítı génterápiában alkalmazott, a humán dCK enzimet kódoló 

adenovírus vektort (Ad-Hu-dCK) mi készítettük. A dCK-t tartalmazó plazmid vektor és 

az adenovírus DNS-t tartalmazó plazmid közötti homológ rekombinációval, 293 HEK 



sejteken. A dCK enzim túltermelıdését a megfelelı vírussal fertızött sejtekben 

biokémiai tesztekkel ellenıriztük le. 

A sejteket különbözı v/s arányban fertıztük Ad-Hu-dCK-val, majd meghatároztuk 

az Ad-Hu-dCK toxicitását a különbözı sejtvonalakra, valamint a sejtek dCK aktivitását. 

Teszteltük a három glioma sejtvonal gemcitabin érzékenységét: a sejteket a kioltás utáni 

napon különbözı koncentrációjú gemcitabinnal kezeltük, majd meghatároztuk a túlélı 

sejtek arányát. 

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

sejteket a kioltást követı napon megfertıztük Ad-Hu-dCK-val. Harmadik napon 

gemcitabinnal kezeltük ıket, majd újabb 24 óra elteltével besugaraztuk 4Gy 60Co-γ 

sugárral. A túlélı sejtek számát hetedik napon határoztuk meg, majd kiszámoltuk a 

kezeletlen kontrollhoz viszonyított túlélési arányt és a gyógyszer-, illetve 

sugárérzékenyítı hatást. 

A kombinált kezelési módszer in vivo kipróbálása érdekében intrakraniális 

tumorokat transzplantáltunk Wistar patkányokra és C57Bl/6 egerekre, vad típusú vagy 

dCK-t túltermelı glioma sejtekkel. A sejtek vírusfertızése in vitro történt, 24 órával a 

tumor transzplantáció elıtt. Három nappal késıbb az állatokat intraperitoneálisan 

gemcitabinnal kezeltük, majd 24 órával a gemcitabin kezelés után az állatok fejét 

lokálisan besugaraztuk 4 Gy rtg sugárzással. Az állatok túlélését követtük. 

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

La Jolla, USA) segítségével végeztük. 

 

4. Eredmények 

 

4.1. A Gl261 sejtvonal jellemzése 

• 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/cm2 

sejtsőrőséget is elérték anélkül, hogy életképességük csökkent volna. Tanulmányoztuk a 

sejtek sugárérzékenységét, 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.  



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

és intrakraniálisan egyaránt képesek voltak daganatot létrehozni. Az intrakraniális 

daganatoknak gyors növekedési üteme és enyhén invazív növekedése volt. A daganatok 

sem bır alatt, sem intrakraniálisan oltva nem képeztek metasztázisokat, limfocita 

beszőrıdés szinte egyáltalán nem volt kimutatható. A 4 Gy lokális besugárzás 

nagymértékben lassította a daganatnövekedést, de teljes gyógyulást ez a kezelési mód 

nem eredményezett.  

• A Gl261 sejtek hatékonyan fertızhetıek adenovírussal. 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, az adenovírus segítségével a sejtbe bevitt gén által 

termelt enzim expressziója arányosan nıtt a vírusok számával, azaz a génbevitel 

hatásfokával.  

• Az adenovírussal való génbevitel hatására létrejött fehérje expresszió csak átmeneti. 

Meghatároztuk, hogy mennyi ideig termelıdnek az adenovírussal a sejtekbe juttatott 

fehérjék a Gl261 sejtekben. Két különbözı funkciójú fehérjét kódoló gén (dCK és IL-2) 

adenovírussal való sejtbe juttatása esetén is kimutattuk, hogy a fehérjetermelıdés 2 

nappal a vírusfertızést követıen érte el a csúcspontot, a fertızési aránytól függetlenül, a 

vírus transzdukciót követı 4-ik napon elkezdett progresszíven csökkenni, de 100 v/s 

aránynál még 7-ik napon is az alapaktivitás kétszerese volt. Nagy dózissal való 

besugárzás nem befolyásolta szignifikánsan ezt az expressziót. 

• A sejtek immunogenitásának markerei közül az MHC I, MHC II antigének és a B7 

kostimuláló molekulák RNS expresszióját vizsgáltuk, vad típusú és olyan genetikailag 

módosított Gl261 sejtekben, amelyek különbözı citokineket termeltek. Megállapítottuk, 

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

kontrollként használt egészséges agyszövet MHC I szintjénél. Az egyedüli citokin, 

amely az MHC I szintet megváltoztatta, az IFN-γ volt: a sejtek MHC I szintje 

párhuzamosan nıtt az IFNγ-t kódoló vírusok számával. MHC II expressziót nem 

mutattunk ki a vad típusú Gl261 sejtekben, ellenben IFNγ-t kódoló vírusvektorral való 

fertızés hatására indukálódott az MHC II. Kis mennyiségő B7-1 és B7-2 expressziót 

mutattunk ki a vad típusú Gl261 sejtekben, de ezt a mennyiséget citokin 

transzdukcióval, nem tudtuk módosítani. A 20 Gy-el való besugárzás nem befolyásolta 



sem a vad típusú, sem a különbözı citokineket termelı glioma sejtek MHCI, MHCII, 

B7-1 és B7-2 expresszióját.  

• 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. Az elı-vakcináció 

esetén, amikor a bır alatti oltást a tumor transzplantáció elıtt 7, illetve 3 nappal 

végeztük, az állatok 87%-a, illetve 33%-a tumor mentes maradt. Abban az esetben 

viszont, amikor a szubkután vakcináció a tumor transzplantáció napján, illetve 3 nappal 

késıbb történt, nem találtunk szignifikáns változást a kontroll állatok túléléséhez képest.  

Az eredményes vakcinációhoz legalább 106 sejt volt szükséges, kevesebb sejt oltása 

esetén a kezelés hatástalan volt. 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. Ha a Gl261 vakcinát B16 melanoma sejtekbıl 

transzplantált tumorokra alkalmaztuk, az elı-vakcináció nem módosította a daganatos 

egerek átlagos túlélési idejét a kontroll állatokéhoz képest, vagyis az általunk 

alkalmazott vakcináció specifikusan csak a Gl261 tumor ellen mőködik.  

 

4.2. Agytumorok sugárérzékenyítése kemoterápia és génterápia kombinálásával 

• Mindhárom glioma sejtvonalon megmértük a teljes és a specifikus dCK aktivitást. 

Jelentıs különbségeket találtunk a sejtvonalak között. 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.  

• Tanulmányoztuk a sejtvonalak gemcitabin érzékenységét. Itt is nagy különbségeket 

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

a legrezisztensebb a gyógyszerre. A következı IC50 értékeket találtuk: 11nM a Gl261, 

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

• Meghatároztuk az adenovírus vektor génbeviteli hatásfokát a C6 és U373 

sejtvonalakra is. A leghatékonyabban a vírus a Gl261 sejteket fertızte, valamivel 

alacsonyabb volt a transzdukciós hatásfok az U373 sejtekben. 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%-uk hordozta a vírust. 



• Az Ad-hu-dCK vírusvektorral való fertızésnek jelentıs 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. A génbevitel hatására a dCK aktivitás jelentısen megemelkedett 

valamennyi sejtvonalban, a különbözı alapaktivitások ellenére, már 24 óra elteltével. Ez 

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

kétszerese volt. 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. 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) itt is elérte a 8,3 

nmol/óra/mg értéket.  

• Az ionizáló sugárzás, gemcitabin kezelés és dCK génbevitel kombinált hatásának 

tanulmányozásához a kísérleti protokollban figyelembe vettük a sejtek eltérı 

érzékenységét a gyógyszerre, valamint a transzdukciós hatásfokban és a vírus 

toxicitásában észlelt különbségeket is. A dCK enzim túltermelıdésének önmagában 

nem volt sugárérzékenyítı hatása egyik sejtvonalon sem. A gemcitabinnak önmagában 

enyhe, de szignifikáns sugárérzékenyítı hatása volt a Gl261 sejtvonalon, 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 Gl261 sejteken 1,3 

szorosára nıtt a gyógyszer hatása az additív hatáshoz képest. a másik két sejtvonalon 

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.  

• Az általunk alkalmazott állatmodelleken a dCK enzim aktivitásának növelése nem 

volt hatással az állatok túlélésére. 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. Mindkét modell esetében a dCK gén bevitele 

növelte a lokális besugárzás daganatellenes hatását: e kombináció alkalmazása a Gl261 

modell esetében 25%-os, a C6 modell esetében pedig 28%-os túléléshez vezetett, míg a 

besugárzás önmagában csupán az állatok túlélési idejét növelte, de nem gyógyította meg 

ıket. A gemcitabin kezelés kombinálása lokális besugárzással egerekben 20 %-ra 

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

egerek átlagos élettartama a gemcitabinnal és lokális besugárzással kezelt csoportban 

30%-al nıtt a kezeletlen kontrollcsoporthoz képest, a hármas kezelési kombináció pedig 

43%-al növelte meg az átlagos élettartamot.  A C6 sejtvonal esetében 16%-os túlélési 

arányt értünk el a gemcitabin és lokális besugárzás hatására, viszont a dCK enzim 

aktivitásának növelése szignifikánsan javította a gemcitabin sugárérzékenyítı hatását: 

67%-a az állatoknak tumor mentes maradt.   

 

5. Következtetések 

Elmondhatjuk, hogy a Gl261 egér tumor-modell rendelkezik a gliomák fıbb 

tulajdonságaival. Növekedése invazív, de nem metasztatizál, a tumorsejtek megtapadási 

aránya jelentıs, a tumoros egerek élettartama függ az eredetileg transzplantált 

sejtszámtól. A legtöbb glioma modellel ellentétben azonban, amelyekben az MHCI 

antigének szintje alacsony, Gl261 modell az egészséges agynál magasabb MHC I 

expresszióval rendelkezik, valamint a B7-1 és B7-2 kostimuláló molekulák expressziója 

is, bár kis mennyiségben, de kimutatható ezen a sejtvonalon. Ezek a tények 

magyarázhatják a Gl261 sejtek mérsékelt immunogenitását. A Gl261 tumor modellen 

eredményesen ki lehet próbálni a különbözı terápiás módszerek daganatellenes hatásait. 

Mivel hatékonyan fertızhetı adenovírus vektorokkal, ezért alkalmas különbözı 

génterápiás módszerek kipróbálására, azonban a tumor immunogenitását figyelembe 

kell vennünk a kísérleti adatok értékelésénél, a következtetések levonásánál. 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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