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Rövidítések jegyzéke 

 

ABC  avidin-biotin complex, avidin-biotin komplex 

AChR  acetilkolin-receptor 

AFP  alfa-foetoprotein 

bFGF  basic fibroblast growth factor, bázikus fibroblaszt növekedési faktor 

BLAST basic local alignment search tool 

BM  bazális membrán 

BSA  bovine serum albumin, marha szérum-albumin 

CCC  cholangiocellularis carcinoma 

CK  cytokeratin 

CT  computer-assisted tomography, komputeres tomográfia 

DAB  diaminobenzidin 

DAPI  4',6-diamidino-2-phenylindole, 4’,6-diamidino-fenilindol 

DEPC  diethylpyrocarbonate, dietil-pirokarbonát 

DIG  digoxigenin 

DPC  Dietilnitrózamin-Phenobarbital-CCl4 

ECM  extracelluláris mátrix 

EDTA  etiléndiamin-tetraacetát 

FGF  fibroblast growth factor, fibroblaszt növekedési faktor 

FGFR  fibroblast growth factor receptor, fibroblaszt növekedési faktor-receptor 

FNH  focalis nodularis hyperplasia 

GAG  glükózaminoglikán 

HA  hepatocellularis adenoma 

HBV  hepatitisz B vírus 

HCC  hepatocellularis carcinoma 

HCV  hepatitisz C vírus 

H-E  hematoxilin-eozin 

HEPES 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinetánszulfonsav 

HGDN  high-grade dysplastic nodule, magas grádusú dysplasticus nodulus 

HNF 1α  hepatocyte nuclear factor 1α, hepatocyta magi faktor 1α 

HS  heparán-szulfát 
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HSC  hepatic stellate cell, csillagsejt, Ito-sejt 

HSPG  heparánszulfát-proteoglikán 

IHC  immunohistochemistry, immunhisztokémia 

KNL  kis nagyítású látótér 

LB  Luria broth 

LGDN  low-grade dysplastic nodule, alacsony grádusú dysplasticus nodulus 

MALDI-TOF matrix-assisted laser desorption ionization – time of flight, 

  mátrixszal segített lézer deszorpció-ionizáció – repülési idő 

MS  mass spectrometry, tömegspektrometria 

NMJ  neuromuszkuláris junkció 

otf  oszloptérfogat 

PBS  phosphate-buffered saline, foszfát-pufferolt sóoldat 

PCNA  proliferating cell nuclear antigen, proliferáló sejt magi antigén 

PCR  polymerase chain reaction, polimeráz láncreakció 

PG  proteoglikán 

RECA-1 rat endothelial cell antigen-1, patkány endothelsejt-antigén 1 

RGD  arginin-glicin-aszparaginsav 

rMF  rat liver myofibroblast, patkánymáj-myofibroblast 

RT-PCR reverse transcription-polymerase chain reaction, reverz transzkripció-

polimeráz láncreakció 

sHCC  small HCC, kis HCC 

SMA  smooth muscle alpha-actin, simaizom alfa-aktin 

SSC  saline - sodium citrate, sóoldat – nátrium-citrát 

TBS  Tris-buffered saline, Tris-pufferolt sóoldat 

TCA  trichloroacetic acid, triklórecetsav 

TE  Tris-EDTA 

TGF-β  transforming growth factor-β, transzformáló növekedési faktor- β 

Tris  trisz-hidroximetil-aminometán 

UH  ultrahang 

VEGF  vascular endothelial growth factor, érendotél növekedési faktor 
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I. Bevezetés 

 

I.1. A máj heparánszulfát-proteoglikánjai és az agrin 

 

I.1.1 A heparánszulfát-proteoglikánokról általában 
 

 A heparánszulfát-proteoglikánok (HSPG-k) az egész állatvilágban univerzálisan 

jelen lévő, heparánszulfát (HS) glükózaminoglikán (GAG) cukorláncokkal O-glikozilált 

fehérjék (Bishop, Schuksz és Esko, 2007). Ellentétben az N-glikozilált fehérjékkel, az 

endoplazmatikus retikulumból még módosítatlanul kerülnek a Golgi-apparátusba, ahol 

emlősökben 26 enzim működik közre cukorláncuk felépítésében és alakításában. A 

Golgin áthaladva egyes típusaik a sejt felszínén jelennek meg transzmembrán 

fehérjeként (ilyenek a syndecanok, a betaglycan és a CD44v3) vagy glikozil-

foszfatidilinozitol-horgonnyal rögzítve (ez jellemző a glypican család tagjaira). Másokat 

a sejt az extracelluláris mátrixba (ECM-be) exportál (ez történik az agrinnal, a 

perlecannal és a kollagén XVIII-cal), a serglycint pedig a hematopoietikus rendszer 

egyes sejtjeinek szekréciós vezikuláiban találjuk meg. 

 

A heparánszulfát-proteoglikánok rendkívül változatos molekulák, amelyek 

sokféleségéhez a vázfehérjék és a kapcsolódó GAG-láncok egyaránt hozzájárulnak. E 

változatosságnak, valamint a sejtfelszínen és a sejtközötti állományban elfoglalt 

kulcspozíciójuknak megfelelően a heparánszulfát-proteoglikánok jóformán valamennyi 

sejt- és szervezet-szintű folyamatban szerepet játszanak. Feladataik nagy részét HS 

láncaik által töltik be, amelyeknek meghatározó tulajdonsága, hogy specifikus térbeli 

mintázatban eloszló sok negatív töltésük révén számtalan fehérjével képesek gyengébb-

erősebb kölcsönhatást létesíteni. A heparánszulfáthoz kötődő fehérjék közül a 

leglényegesebbek egyes növekedési faktorok és ezek receptorai, morfogének, 

immunológiai jelmolekulák (kemokinek és interleukinok), enzimek és enzim-

inhibitorok, apolipoproteinek, valamint az extracelluláris mátrix és a vérplazma fehérje-

alkotói. A heparánszulfát teszi a HSPG-ket a biológiai barrierek, így pl. a vesében a 

glomeruláris bazális membrán nélkülözhetetlen alkotóivá, mivel erős negatív töltésével 
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megakadályozza a plazmafehérjék átlépését. Ugyanakkor természetesen a magfehérjék 

szerepe sem elhanyagolható: valamennyien létesítenek kapcsolatokat a sejtközötti 

állomány komponenseivel; a plazmamembránhoz kötöttek információt szolgáltatnak a 

sejtnek környezetéről, befolyásolva a letapadást és a motilitást; a transzmembrán 

HSPG-k pedig intracelluláris doménjukon keresztül a sejtváz alkotóival és 

szignálutakkal is kölcsönhatásba lépnek.  

 

 E szerteágazó interakciók érthetővé teszik, miért nélkülözhetetlenek a HSPG-k 

az olyan legkülönbözőbb élettani folyamatokban, mint a sejtek túlélésének és 

proliferációjának szabályozása, a morfogenezis, vagy a sejtek közötti, illetve a sejt és az 

ECM közötti adhézió és információcsere. A túlélési-proliferációs jelutakban a HSPG-k 

a növekedési faktorok és receptoraik kapcsolódásának elősegítése, a kapcsolat 

stabilizálása, más szóval: a növekedésifaktor-prezentálás útján vesznek részt. Az 

egyedfejlődési folyamatokat morfogének megkötése, diffúziójuk korlátozása, 

grádiensek képzése által befolyásolják. A sejt-sejt és sejt-ECM adhézióban, a sejtek 

motilitásának szabályozásában pedig a HSPG-ket a környezet, valamint a citoszkeleton 

és az intracelluláris jelátviteli útvonalak között elfoglalt híd-pozíciójuk teszi 

kulcsfontosságúvá. 

 

I.1.2 Heparánszulfát-proteoglikánok az ép májban 
 

 Az egészséges máj heparánszulfát-proteoglikánokban viszonylag szegény 

szövet; mivel az emberi máj stromája igen gyér, különösen a mátrix-HSPG-k 

mennyisége csekély. A sejtfelszíni HSPG-k közül egyedül a syndecan-1 jelenléte 

számottevő, amely a hepatocytákon és az epeúti hámsejteken is kifejeződik, míg a többi 

membránkötött HSPG inkább a strómális elemeken – erek falában, mesenchymalis 

sejteken –, és kisebb mennyiségben jelenik meg (Roskams és mtsai, 1995). A mátrix-

HSPG-k közül az ép májszövetben korábban csak a perlecan és a kollagén XVIII 

kifejeződése volt ismeretes. A perlecan a Disse-térben, az ereket és epeutakat kísérő 

bazális membránokban, valamint az erek falában és mesenchymalis sejtekhez 

kapcsolódóan mutatható ki. A kollagén XVIII szintén mind periszinuszoidálisan, mind 

az epeutak bazális membránjában és az érfalak simaizomzatában megtalálható, forrásául 
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pedig a hepatocyták, az endothelsejtek, valamint myofibroblastok és más simaizom-

aktin-pozitív sejtek szolgálnak (Musso és mtsai, 1998). 

 

I.1.3 A heparánszulfát-proteoglikánokat érintő változások krónikus májbetegségekben 
 

 A máj fibrosissal járó betegségeiben és a májrákban jelentősen megnő általában 

a proteoglikánok, azon belül a heparánszulfát-proteoglikánok mennyisége. Ez 

elsősorban a fibrogenezist, valamint a duktuláris reakciót és az érképződési 

folyamatokat kísérő fokozott mátrix-depozíció következménye, de a változás kiterjed a 

membránkötött HSPG-kre is. 

 

 A krónikus cholestaticus betegségekben a HSPG-k felszaporodása a duktuláris 

reakcióval és az azt kísérő periduktuláris, illetve periportális fibrosissal függ össze 

(Roskams és mtsai, 1996). A duktulusok hámsejtjei a normális epeúténál intenzívebb 

syndecan-1 és -4 expressziót mutatnak, és bazális membránjuk (BM-jük) is dúsabb, 

BM-HSPG-kben gazdagabb. Ezen kívül az 1-es acinaris zónában aktiválódnak a HSC-k 

és a Kupffer-sejtek, ami együttjár syndecan-3-expressziójuk emelkedésével, és a mátrix 

fokozott felhalmozásával a Disse-térben. Megnő a hepatocyták syndecan-1 expressziója 

is, ami – a sejteket csaknem teljesen körülvevő jelölődés miatt – az immunhisztokémiai 

képen méhsejt-szerű festődést eredményez. Hasonló megfigyeléseket tett 

munkacsoportunk a perlecant (Kovalszky és mtsai, 1998) és a syndecan-1-et (nem 

közölt adat) illetően cirrhotikus májakban. 

 

 A leggyakoribb primer májrákot, a hepatocellularis carcinomát leginkább a 

syndecan-1, a glypican-3 és a strómális HSPG-k expresszió- és lokalizációváltozásai 

jellemzik. A jól differenciált májrákban a syndecan-1 a cirrhosiséhoz hasonló, intenzív 

méhsejt-szerű immunfestést ad; az egyre gyengébb differenciáció, a növekvő inváziós 

és metasztatikus hajlam – valamint az ezekkel járó rosszabb prognózis – felé haladva 

azonban a sejtfelszíni jelölődés intenzitása csökken, és kóros citoplazmatikus, 

esetenként magi immunfestődés veszi át a helyét (Roskams és mtsai, 1998; Matsumoto 

és mtsai, 1997; Lü és mtsai, 2006). Szembetűnő a glypican-3 aberráns lokalizációban, a 

tumorsejtek citoplazmájában történő megjelenése. A glypican-3 éppen a malignus 
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sejteket a hepatocytáktól megkülönböztető kifejeződése miatt a HCC 

immunhisztokémiai és szérum-markereként ismert (Capurro és mtsai, 2003; Zhou és 

mtsai, 2006). A tumor ereinek falában, az endothelsejteken, a strómális mesenchymalis 

sejteken erőteljesen kifejeződik a syndecan-3, a stróma extracelluláris mátrixában – a 

tumorerek bazális membránjában, a mesenchymalis sejtek környezetében – pedig a 

perlecan felhalmozódása látható. 

 

I.1.4 Az agrin 
 

 Az agrint McMahan kutatócsoportja (Nitkin és mtsai, 1987) izolálta a 

torpedórája (Torpedo californica) elektromos szervéből. Nevét – amely nem a latin 

aggrego-ból, hanem a görög αγρειν-ből (agrein: megfog, összegyűjt) ered, ezért az egy 

’g’ – azon tulajdonsága nyomán kapta, hogy a sejtkultúrában tenyésztett harántcsíkolt 

izomsejtek membránján mintegy „összeterelte” az acetilkolin-receptorokat (AChR-eket) 

és a kolinészteráz-molekulákat. Az ideg-izom szinapszisokban gazdag elektromos 

szervből kitisztított faktor azonosnak tűnt azzal, amelyet in vivo a regenerálódó 

neuromuszkuláris junkció (NMJ) bazális laminájában találtak, és amely ott is az 

acetilkolin-receptorok és kolinészteráz-molekulák aggregációját irányította.  

 

Az elkövetkező bő évtizedben pontosan kirajzolódott és sokat gazdagodott az 

agrinról alkotott kép (összefoglalja Bezakova és Ruegg, 2003). McMahan fogalmazta 

meg elsőként az „agrin-hipotézist”, mely szerint az izom innervációjának kialakulása 

során az agrin a motoneuron axonterminusából kerül az NMJ bazális laminájába, ahol 

trofikus faktorként hatva elindítja a posztszinaptikus differenciációt (McMahan, 1990). 

Hamarosan azonosították az agrin első sejtfelszíni partnerét, a laminin-receptorként már 

ismert α-dystroglycant (Campanelli és mtsai, 1994), amely a bazális lamina és a 

citoszkeleton között hidat képező dystrophin-komplex részeként megteremti az AChR-

aggregáció sejtváz-organizációs feltételeit. Rövidesen megtörtént az agrin besorolása a 

heparánszulfát-proteoglikánok közé (Tsen és mtsai, 1995/1). Yancopoulos 

kutatócsoportjának munkája nyomán ismertté vált az agrin sejtfelszíni tirozinkináz-

receptora, a MuSK (muscle-specific kinase), amely az agrin jelenlétében az NMJ 

posztszinaptikus differenciációját irányító jelátviteli folyamatokat indít (DeChiara és 
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mtsai, 1996; Glass és mtsai, 1996). Felderítették az agrin kapcsolódási lehetőségeit más 

bazálislamina-alkotókkal, így a lamininnal (Denzer és mtsai, 1997), valamint a többi 

HSPG-vel (Campanelli és mtsai, 1996). Mindeközben Ruegg kutatócsoportja 

rámutatott, hogy az agrin mRNS-e a fehérje C-terminálisát érintő alternatív splicingon 

megy keresztül, és a keletkező izoformák eltérnek a kötőpartnerekhez való affinitásban, 

így az AChR-aggregációs és más biológiai aktivitásaikban is (Gesemann és mtsai, 

1995). A később felfedezett, alternatív transzkripciós iniciációból eredő N-terminális 

variabilitás pedig olyan izoformákat eredményez, amelyek szubcelluláris 

lokalizációjukban különböznek: az ún. rövid N-terminusú agrin a sejtmembránban 

rögzül, míg a hosszú N-terminus az ECM-be történő szekréciót és a laminin-kötést 

biztosítja (Burgess és mtsai, 2000). 

 

Idővel kibontakozott, hogy az agrin jelenléte koránt sem korlátozódik az ideg-

izom szinapszisokra. Hamar felvetődött, hogy az agrin az NMJ-ben leírthoz hasonló 

szerepet játszhat a központi idegrendszer szinapszisainak keletkezésében és 

fenntartásában mind az egyedfejlődés, mind a felnőtt élet során (Cole és Halfter, 1996). 

Valójában az agrin még ennél is sokrétűbb feladatokat lát el itt (összefoglalja Smith és 

Hilgenberg, 2002). Egyfelől az idegsejtek és gliasejtek által kifejezett agrin a fejlődő 

idegrendszerben közreműködik a sejtvándorlási és axon-irányítási folyamatokban. 

Másfelől – egy egészen más szerepkörben – megtaláljuk az agrint a felnőtt agyban a 

vér-agy gát asztrocita-lábnyúlványok és endothelsejtek létrehozta, speciális bazális 

laminájában. Sajátos módon agrin halmozódik fel az Alzheimer-kóros agy kóros 

fehérje-aggregátumaiban is, ahol proteáz-inhibitor-doménjaival akadályozhatja e 

depozitumok lebontását (Verbeek és mtsai, 1999). Immár elhagyva az idegrendszert is: 

más szervek bazális membránjaiban is rátaláltak az agrinra, így a tüdőben és a vese 

glomeruláris bazális membránjában (Groffen és mtsai, 1998/1 és 1998/2), valamint 

különböző vér-szövet barrierekben (here, thymus). Legutoljára bukkantak rá az agrin 

egy a többitől igen eltérő előfordulására az idegi szinapszisok mintájára elnevezett, 

immunsejtek közötti kommunikációra szolgáló „immunológiai szinapszisokban”, ahol 

az agrin a T-sejtek receptorait koncentráló lipid-raftok szervezésében segédkezik (Khan 

és mtsai, 2001). Csoportunk munkáját megelőzően sem az ép, sem a kóros 

májszövetben nem kutattak alaposan az agrin után, talán mert egy korábbi vizsgálat 
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ugyan sok agrint talált a csirke tüdejében, veséjében és agyában, de semmit a májában 

(Gesemann és mtsai, 1998) – ami érthető is, hiszen az ép májban az agrin valóban igen 

kis mennyiségben van jelen. 

 

Összefoglalva: az agrin, 225 kDa-os vázfehérje- és akár 600 kDa-os glikozilált 

méretével, összetett doménszerkezetével (I/1. ábra), szövetspecifikusan kifejezett 

izoformáinak változatosságával, a különböző szervekben és sejteken betöltött 

szerteágazó funkcióival a heparánszulfát-proteoglikán család egyik legsokoldalúbb 

tagja. Membránkötötten rögzülhet az őt kifejező sejtek felszínén, vagy szekrécióra 

kerülhet az extracelluláris mátrixba, ahol a lamininnal és más sejtfelszíni, illetve mátrix-

HSPG-kkel kapcsolódhat. Szignál-transzdukciót válthat ki tirozinkináz-receptorán, a 

MuSK-on keresztül; hatással lehet a vele érintkező sejt citoszkeletális organizációjára az 

α-dystroglycannal és integrin-receptorokkal (Martin és Sanes, 1997; Groffen és mtsai, 

1999) való kapcsolódása révén, és így – akár közvetlenül, akár a lamininon keresztül – 

hidakat alakíthat ki a sejtet körülvevő mátrix és a sejtváz alkotói között. Heparánszulfát-

láncai fontos helyet biztosítanak neki a töltésszelektivitáson alapuló barrierekben (bár a 

vesében ezirányú szerepét újabban vitatják: ld. Harvey és mtsai, 2007), és segítségükkel 

a legkülönbözőbb növekedési faktorok megkötésére és prezentálására, hatásuk 

modulálására képes. 

 
I/1. ábra: Az agrin doménszerkezete és a vele kölcsönható fehérjék kötőhelyei. A fehérje 

N-terminálisán a két alternatív splice-variánst tünteti fel az ábra: a szignál-szekvenciával (SS) 

és laminin-kötő N-terminális agrin doménnal (NtA) bíró, szekrécióra kerülő változatot, illetve a 

transzmembrán doménnal (TM) bíró membránkötött változatot. További alternatív splicing-

helyek találhatók a C-terminus közelében (A/y, B/z). A glikanáció az N-terminális molekulafél 

szerinben-treoninban gazdag régióin (S/T) történik. A C-terminális 95 kDa-os fragmens teljes, a 

21 kDa-os fragmens csak részleges AChR-aggregáló képességgel rendelkezik. FS, follistatin-

szerű domén; LE, laminin EGF-szerű domén; LG, laminin globuláris domén; NCAM, idegsejt-

adhéziós molekula; SEA, spermafehérje, enterokináz és agrin-domén. Az ábra forrása: 

Bezakova és Ruegg (2003). 
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I.2. A hepatocellularis carcinoma (HCC), és annak elkülönítő diagnosztikája a 
jóindulatú májsejt-eredetű elváltozásoktól 
 

I.2.1 A hepatocellularis carcinomáról általában 
 

A primer májrákok ma ötödik helyen állnak a világ daganatos 

megbetegedéseinek ranglistáján, és harmadik helyen a daganatos halálozásban. A két 

leggyakoribb primer májrák, a hepatocellularis és a cholangiocellularis carcinoma közül 

az előbbi messze közönségesebb: az esetek 85-90%-át teszi ki. A HCC (legfrissebb 

összefoglalását adja El-Serag és Rudolph, 2007) epidemiológiáját az egyenlőtlen 

földrajzi eloszlás, az azonos helyen élő különböző etnikumok eltérő kockázata és a férfi 

predominancia jellemzi. A HCC által leginkább sújtott két régióban, a szubszaharai 

Afrikában és Kelet-Ázsiában (az ezeken a területeken regisztrált betegek a világ összes 

HCC-s morbiditásának mintegy 80%-át teszik ki) a két legjelentősebb etiológiai faktor a 

hepatitisz-vírusok magas prevalenciája és a nem megfelelő körülmények között tárolt 

élélmiszerekből eredő aflatoxin B1-terhelés. A legtöbb magas rizikójú területen a 

hepatitisz B vírus (HBV) okozta fertőzés kíséri a betegeket már a születéstől vagy kora 

gyermekkortól (Ázsiában inkább a vertikális, anyáról gyermekre történő átadás, 

Afrikában a gyerekek közötti horizontális terjedés jellemző). Japánban nem a HBV, 

hanem a hepatitisz C vírus (HCV) második világháborút követő gyors elterjedése tette – 

és teszi ma is – a HCC-t különösen gyakorivá. Az alacsony incidenciájú régiókban, 

beleértve hazánkat is, a HBV és az aflatoxin epidemiológiailag nem jelentősek; inkább a 

HCV és más rizikófaktorok, főleg az alkoholos májbetegség és a nem-alkoholos 

steatohepatitis a HCC vezető kóroki tényezői. Hozzájuk képest még a nyugati világban 
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is csak másodlagosak a HCC okozóiként az örökletes anyagcsere-betegségek (pl. 

haemochromatosis, α1-antitripszin-deficiencia). A társult etiológiai faktorok 

szinergizmusa általános jelenség: az endémiás területeken gyakran figyelhető meg a 

HBV és az aflatoxin B1, a nyugati világban a HCV és az alkoholfogyasztás egymást 

erősítő hatása. Ezek mellett egyre nagyobb figyelem irányul a HBV-HCV koinfekcióra 

is (Liu és Hou, 2006). 

 

A hepatocellularis carcinoma jellemzően cirrhosisba progrediált krónikus 

májbetegség talaján alakul ki (Crawford, 2003). Igaz, mivel az aflatoxin direkt 

hepatokarcinogén, és a HBV is képes a májsejtek közvetlen malignus 

transzformációjára, a HCC kifejlődhet hisztológiailag csaknem ép májban; ez különösen 

Afrika déli területein gyakori. Mégis, a világ nagyobb részén: Ázsiában, Amerikában, 

Európában a HCC kifejlődésének tipikus körülményei azok, amelyek a cirrhotikus 

májban fennállnak. A cirrhosis a különböző – virális, kémiai, genetikai – etiológiájú 

krónikus májkárosodások közös végállapota, amely felé a fibrosis súlyosbodó 

stádiumain át progrediálnak az idült gyulladással, vagyis folyamatos – közvetlen vagy 

immun-mediált – májsejtpusztulással és -regenerációval járó állapotok.  

 

I.2.2 A hepatocellularis carcinoma diagnosztikája 
 

A modern képalkotó technikák megjelenése előtt a HCC diagnózisa tipikusan a 

szimptomatikus stádiumban történt meg, amikor a daganat már előrehaladott állapotban 

volt. Ilyen feltételek mellett nemhogy a kuratív, de bármilyen terápiás beavatkozás 

lehetősége rendkívül korlátozott volt, így az életkilátások általában a klinikai 

jelentkezést követő egy évre szűkültek. A mindennapi diagnosztika számára elérhető 

képalkotó technikák, elsősorban az ultrahang bevezetése gyökeresen változtatott ezen a 

kétségbeejtő helyzeten. Ma a veszélyeztetett populációban, elsősorban a cirrhosissal 

diagnosztizált betegeken félévente végzendő hasi ultrahangot ajánlanak a potenciálisan 

malignus laesiók szűrésére (Bruix és mtsai, 2006), de ugyanúgy ez az első választás a 

rendszeres szűrésnek alá nem vetett népességben bármilyen panasz, tumorgyanú esetén. 

Akár aszimptomatikus májdaganatok is felfedezésre kerülhetnek véletlenszerűen, más 

céllal végzett hasi ultrahang-vizsgálat során. 
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Az ultrahanggal kimutatott laesiók megítélése történhet szérum-markerek, 

dinamikus képalkotó vizsgálatok, core biopszia, vékonytű-aspirációs citológia, illetve 

ezek kombinációja alapján. Pillanatnyilag az irodalomban felvetett szérum-markerek 

egyike, még a legígéretesebb α-foetoprotein (AFP) vagy az immunhisztokémiában jól 

teljesítő glypican-3 sem éri el a HCC hatékony szűréséhez kívánatos szenzitivitási és 

specificitási szintet. Noninvazivitása és pontos predikciója miatt a HCC artériás 

hipervaszkularizációját kimutató dinamikus képalkotó technika az optimálisnak tűnő – 

persze eszközigényes – választás. E módszer specificitása azon alapul, hogy a tipikus, 

tehát hipervaszkuláris HCC – szemben a dysplasticus nodulusokkal (ld. I.2.4) – szinte 

kizárólag artériás ellátású, így a beadott kontrasztanyagot pillanatszerűen felveszi, majd 

az fokozatosan kimosódik belőle a késői/vénás fázisban. 

 

A jelentős technológiai előrelépések ellenére a képalkotó eszközökkel 

eldönthetetlen esetekben, illetve a megfelelő felszereltség és anyagi feltételek hiányában 

– vagyis Magyarországon az esetek túlnyomó részében – a biopsziás minták (vékonytű-

aspirációs biopszia, illetve UH-, esetleg CT-vezérelt core biopszia) citológiai, 

hisztológiai és immunhisztokémiai értékelésétől, vagyis a patológustól várható a 

diagnosztikus döntés. E módszereknek tehát még a modern képalkotó eljárásokon 

alapuló protokollban is nélkülözhetetlen szerep jut, hazánkban pedig szinte kizárólag 

ezeken nyugszik a diagnózis. A hisztológiai vizsgálat azonban komoly nehézségekkel 

állíthatja szembe a patológust, ugyanis a hagyományos szövettani festések súlyos 

kételyeket hagyhatnak mind a dignitás, mind a hisztogenetikus eredet kérdésében. Ezért 

a mindennapi diagnosztikus gyakorlatnak ma már elidegeníthetetlen részét képezik az 

immunhisztokémiai festések, amelyek a fenti döntéseket megkönnyítik, és amelyek 

jelen dolgozat tárgyát is képezik. A kórszövettani értékelés szempontjairól és a már 

használatban lévő differenciáldiagnosztikus értékű immunhisztokémiai vizsgálatokról 

az alábbiakban szólunk majd (ld. I.2.3-5). 

 

I.2.3 A HCC hisztopatológiai differenciáldiagnosztikájának alapvonalai 
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 A HCC differenciáldiagnosztikájában (összefoglalja Drebber és Dienes, 2006), 

mint a daganatokéban általában, a két fő feladat a hisztogenetikus eredet és a dignitás 

megítélése. Az utóbbi szempontból különösen fontos a praemalignus laesióktól 

(dysplasticus nodulusok, ld. I.2.4) és a benignus májadenomától (ld. I.2.5) való 

elkülönítés. Jelen dolgozat ez utóbbi problémára: a HCC praemalignus laesióktól és a 

benignus májadenomától való elkülönítésére, vagyis a dignitás megállapítására 

összpontosít. Az egyes specifikus differenciáldiagnosztikai helyzetekben segítségül 

hívott immunfestésekre a megfelelő helyen (I.2.4 és I.2.5) térünk ki. 

 

 A HCC leggyakrabban májsejtre kisebb-nagyobb fokban emlékeztető sejtekből 

épül fel. Ebben az esetben a citológia szintjén a fokozott magpolymorphia, prominens 

nukleoluszok, a mag javára eltolódott mag/citoplazma arány, a citoplazma fokozott 

bazofíliája utalhat a malignitásra, architekturálisan pedig jellemzőek lehetnek a 

háromnál több sejtsorból álló trabeculák, illetve az acinaris – pseudoglandularis 

struktúrák. A növekedés mintázatából, valamint a kissejtes elváltozás jegyeiből, 

amelyek már a daganatelőző állapotokban (Libbrecht és mtsai, 2005) is megfigyelhetők 

– szűk citoplazma, eltolódott mag / citoplazma arány, enyhe fokú magpolymorphia – a 

magok torlódásának benyomása alakulhat ki. Míg a magasabban differenciált esetekben 

a sejtgerendás növekedés és a szinuszoidális struktúra többé-kevésbé megtartott, a 

kompakt hisztológiájú HCC-kben ezek elvesznek. Az alacsonyabban differenciált HCC-

kben a sejtek morfológiája is eltávolodik a hepatocytákétól: növekedhet a sejt- és 

magpleiomorphia, óriássejtes alakok jelenhetnek meg; más esetekben a tumorsejtek 

világossejtes formát, vagy szarkomatózus, orsósejtes megjelenést, esetleg 

mitokondriumokban gazdag, feltűnően nagy nukleoluszokkal rendelkező onkociter 

alakot öltenek. E legutóbbi az önálló szövettani altípusként számon tartott 

fibrolamellaris carcinoma sajátsága, amely jellemzően fiatalabb korban, és megelőző 

cirrhosis nélkül alakul ki. A malignitás mellett szól a sejtek elzsírosodásának hiánya is: 

a habos, zsírcseppekkel telt citoplazma, amely kiterjedten jelentkezhet a zsírosan 

degenerált környező szövetben, és gyakori lelet a májsejtadenomákban, a ráksejtekben 

kifejezetten szokatlan. A HCC-re diagnosztikus értékűek lehetnek – e daganatok 

mintegy 15%-ában megtalálhatók – a Mallory-testek néven említett citoplazmatikus 

zárványok, amelyek hisztológiailag is megfigyelhetők, de immunhisztokémiával még 
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feltűnőbbé tehetők. További diagnosztikus értékű citoplazma-zárványok az ún. 

hyalintestek, amelyek állhatnak normális körülmények között szecernált, a 

tumorsejtekben azonban felhalmozódó és nagy mennyiségben tárolt fehérjékből (α1-

antitripszin, albumin, fibrinogén), illetve ubiquitin-p62 protein komplexekből. 

 

I.2.4 Praemalignus laesiók cirrhosisban: a dysplasticus nodulusok 
 

 A hepatocellularis carcinoma kialakulását rendszerint olyan morfológiailag 

megkülönböztethető fokális sejtszaporulatok megjelenése előzi meg, amelyeket 

összefoglaló néven praeneoplasticus laesióknak nevezünk (áttekintik Libbrecht és 

mtsai, 2005). Ezek közül azonban nem mind tekinthető a HCC potenciális 

prekurzorának; egyesek a karcinogenezissel párhuzamos, de abba nem beletorkolló 

folyamatokat képviselnek. Amíg mikroszkopikus méretűek (1 mm-nél kisebb 

átmérőjűek), ezeket a gócos elváltozásokat dysplasticus fókusznak nevezzük. Közülük 

csak a megnövekedett mag / citoplazma aránnyal, magtorlódással, fokozott osztódási 

aktivitással jellemzett ún. kissejtes dysplasticus fókuszokat tekintik tumor-prekurzornak; 

a nagy, pleiomorph magokkal, prominens nukleoluszokkal rendelkező, ugyanakkor 

normális mag / citoplazma arányú alacsony proliferációt és magas apoptózis-rátát 

mutató nagysejtes dysplasiát ma már inkább a replikatív szeneszcencia jelének tartják, 

és javasolják a „nagysejtes elváltozás” névre való áttérést. Egyes megfigyelések szerint 

a kissejtes fókuszok nem csak hepatocytákból, hanem a máj progenitor-

sejtpopulációiból is származhatnak, így ez utóbbiak is lehetnek a HCC kiindulópontjai 

(Libbrecht és Roskams, 2002). A kissejtes dysplasticus fókuszok akár közvetlenül is 

malignizálódhatnak; bennük sokszor ugyanolyan kromoszomális eltérések igazolhatók, 

mint az ugyanabban a májban kifejlődött HCC-ben. Máskor tovább növekednek, 

makroszkópos méretet öltenek, és a környezetüktől elütő szerkezetük miatt jól 

felismerhetővé válnak úgy a képalkotó eljárások, mint a műtétileg eltávolított szervet 

szabad szemmel átvizsgáló patológus számára. Ezeket a rendszerint 1-2 cm átmérőjű 

göböket a mikroszkóp alatt megfigyelt szövettani atípia mértéke szerint alacsony vagy 

magas grádusú (low- vagy high-grade) dysplasticus nodulusnak hívjuk. Korábban az ún. 

nagy regeneratív nodulusokat: 5 mm-nél nagyobb átmérőjű, de atípiát nem mutató 

gócokat külön entitásnak tartották, és elsősorban feltételezett monoklonális eredetük 
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alapján HCC-prekurzornak vélték, de ma már ezt az elváltozást inkább a véráramlás (pl. 

Budd-Chiari szindróma kapcsán fellépő) zavaraival hozzák összefüggésbe.  

 

A low-grade dysplasticus nodulusok (LGDN-ek) citológiai és architekturális 

képe a már bennük is jelentkező genetikai eltérések (pl. több lókuszt is érintő 

heterozigótaság-vesztések) ellenére békés, monomorf, akár a környező regeneratív 

nodulusoknál is rendezettebb. A high-grade dysplasticus nodulusok (HGDN-ek) 

ellenben már a morfológia szintjén is kifejezett atípiát mutatnak, osztódási aktivitásuk 

emelkedett lehet, bennük „nodulus-a-nodulusban” jellegű algócok kialakulása gyakran 

megfigyelhető. Ezért míg az LGDN-eket nem tekintik a HCC közvetlen daganatelőző 

laesióinak, a HGDN-eket a rák direkt prekurzoraként tartják számon (Kobayashi és 

mtsai, 2006). Klinikai tanulmányok bizonyították, hogy a HGDN-ek jelentős hányada 

néhány év alatt HCC-be progrediál (Borzio és mtsai, 2003). 

 

 A regeneratív nodulusok és az LGDN, az LGDN és a HGDN, valamint a HGDN 

és az ún. „small” (2 cm átmérőjűnél kisebb) HCC megkülönböztetése a diagnózis és a 

prognózis szempontjából egyaránt fontos feladatok. Bár az LGDN maga feltehetően 

nem HCC-prekurzor, a dysplasticus nodulusok megjelenése általában véve előrevetíti a 

malignus elfajulás közeledtét. Az LGDN kontra HGDN kérdés még élesebben vetődik 

fel, ha a HGDN-ek magas malignizációs hajlamára gondolunk. A HGDN kontra small 

HCC döntés pedig már okvetlen terápiás konzekvenciával bír. Ugyanakkor ezeket a 

döntéseket gyakran sem a képalkotó módszerek, sem a hagyományos szövettani 

festések alapján nem lehet megbízhatóan, reprodukálható és objektív módon meghozni. 

Ezért számos próbálkozás irányult és irányul olyan objektív paraméterek keresésére, 

amelyek segítenek a fenti elkülönítésekben. Egy hisztológiailag még benignus, illetve 

már malignus, 2 cm körüli átmérőjű göbök génexpressziós mintázatát összehasonlító 

tanulmány, amely a korai HCC „molekuláris ujjlenyomatát” kereste (Llovet és mtsai, 

2006), 12 olyan gént talált, amelyeknek a kifejeződésében legalább 2-szeres különbség 

mérhető. Ezek közül két megnövekedett expressziójú génből (glypican-3 és survivin) és 

egy csökkent kifejeződésűből (LYVE-1) 3-génes panelt összeállítva 94%-os 

diszkriminatív pontosság volt elérhető. Egyelőre azonban a molekuláris szintű 

vizsgálatok nem kerültek széles körben bevonásra a napi hepatopatológiai gyakorlatba. 
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Szerencsére a glypican-3 fehérje-szinten is a HCC igen megbízható markere (Capurro 

és mtsai, 2003): a Gpc-3 immunhisztokémiai festése erősen szelektív és igen specifikus 

a kis HCC-re a dysplasticus nodulusokkal szemben (Libbrecht és mtsai, 2006; Wang és 

mtsai, 2006). Az érzékenység tovább növelhető a Gpc-3 / HSP70 / glutamin-szintetáz 

kombinált panel alkalmazásával (Di Tommaso és mtsai, 2007). Korábban (és kevesebb 

sikerrel) a szinuszoidok endotheliumának fenotípusa: a CD31 és CD34 endothelialis 

markerek, valamint az aktivált HSC-ket feltüntető alfa-simaizom aktin immunfestési 

mintázata alapján próbáltak a regeneratív és dysplasticus nodulusok, valamint a HCC 

között különbséget tenni (Park és mtsai, 1998; Roncalli és mtsai, 1999). Ettől eltérő 

megközelítést tükröz a góc körüli duktuláris reakció meglétének vagy hiányának 

vizsgálata cytokeratin-7 immunreakció segítségével (Park és mtsai, 2007). A 

megfigyelések szerint a hiányzó vagy gyér duktuláris reakció a noduláris laesio invazív 

jellegére utal. 

 

I.2.5 A hepatocellularis adenoma, a focalis nodularis hyperplasia, és kapcsolatuk a 
HCC-vel 
 

 A májsejt-adenoma (hepatocellularis adenoma, HA; összefoglalásért ld. 

Flemming és mtsai, 2006) a máj ritka jóindulatú daganata, melynek kóroki faktoraként 

az orális fogamzásgátló kezelést gyanítják, mivel a daganat leginkább a 20-40 év közötti 

nőkben alakul ki, akiknek az anamnézisében általában szerepel orális kontraceptív 

kezelés. A focalis nodularis hyperplasia (FNH) a HA-nál gyakoribb, bizonytalan 

etiológiájú, ugyancsak fogamzóképes-középkorú nőkre jellemző, tumorként jelentkező, 

ám nem-neoplasztikus elváltozás, amelyet a májparenchyma valamely veleszületett 

vagy szerzett ér-rendellenességre adott reakciójának, a helyi artériás hyperperfusio 

okozta másodlagos hepatocyta-hyperplasiának tartanak (Bioulac-Sage és mtsai, 2001). 

A májadenoma és az FNH patológiai diagnózisának kritériumai legfrissebben 2005-ben 

kerültek rögzítésre egy nemzetközi májpatológiai fórumon (Bioulac-Sage és mtsai, 

2007); e helyütt ennek a konszenzusnak a körvonalait ismertetjük. 

 

 A HA jelentkezhet szoliter vagy multiplex formában; az utóbbi esetben 10-et 

meghaladó számú góc fölött adenomatosisról beszélünk, amelyet hasonló szövettani 
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képe ellenére az eltérő kórokok és kórlefolyás miatt külön entitásnak tartanak. A 

májadenoma a környező ép májparenchymától jól elkülönül, növekedése nem infiltratív, 

de kötőszövetes tokkal nem vagy csak kevéssé határolódik el. A daganatot alig 

megvastagodott, éphez nagy mértékben hasonló májsejtgerendák építik fel. Területén 

vékony falú artériákat találunk, de a többi portális struktúra nem jelenik meg: az epeutak 

és a kísérő kötőszövet hiánya jellegzetes. A daganatot felépítő sejtek jellemzően nem 

mutatnak különösebb citológiai eltérést, de a citoplazma lehet glikogénben gazdag, vagy 

zsírcseppektől habos. Magi atípiát, osztódásokat kifejezetten ritkán látni; 

pseudoglandularis alakulatok csak kivételesen figyelhetők meg. A különböző 

degeneratív elváltozások: tágult szinuszoidok, kiterjedt bevérzések, necrosisok, peliosis-

szerű vérűrök azonban gyakori leletek a májadenomákban. 

 

A HA-k molekuláris szintű jellemzése három fő csoportot tárt fel: az elsőben a 

hepatocyte nuclear factor 1α (HNF1α), a másodikban a β-catenin mutációja mutatható 

ki, míg a harmadik csoportban e két gén egyike sem mutált. Ez utóbbi csoportot a 

gyulladásos infiltrátum és a telangiectasia megléte vagy hiánya alapján két további 

alcsoportra osztják. A HNF1α-mutáns csoport teszi ki a HA-k 40-50%-át. Ez a 

hisztológiailag és klinikailag homogén csoport képviseli a „tipikus” májadenomát kevés 

citológiai abnormalitással és általában kifejezett elzsírosodással. E daganatok 

asszociációja a HCC-vel csekély valószínűségű, az esetek kevesebb mint 5%-ában 

számolnak be róla. A HNF1α csíravonal-mutációja a HA korai felléptével és családi 

halmozódásával mutat összefüggést. A β-catenin mutációja a HA-k kevesebb mint 10%-

ában fordul elő, és a β-catenin target-génjeinek jelentős overexpressziójával jár együtt. 

A β-catenin-mutáns HA-kat az átlagosnál gyakrabban találjuk férfiakban, és ezekben a 

tumorokban sokkal inkább fordul elő citológiai és hisztológiai atípia (pl. acinaris 

növekedési mintázat), míg a steatosis nem jellemző rájuk. Ennek megfelelően közöttük 

találjuk a HA és HCC közötti borderline laesiók többségét, és gyakrabban 

asszociálódnak overt HCC-vel. A harmadik, heterogén csoportba tartozik a HA-k 40%-

a; ezek a daganatok egyik mutációt sem mutatják. Közülük a gyulladásos infiltrátummal 

és telangiectasiával jellemezhető tumorok jórészt megfelelnek a korábbi klasszifikáció 

szerinti telangiectaticus FNH-nak, amely entitást az újabb kutatások mind monoklonális 
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eredete, mind a HA-hoz közelebb álló génexpressziós mintázata alapján ez utóbbihoz 

sorolják. 

 

Az FNH – speciális vaszkularizációjának köszönhetően – képalkotó eljárásokkal 

általában jól diagnosztizálható, jobbára szoliter elváltozás. A daganat sok apró, 

kötőszövetes sövénnyel elhatárolt, jóindulatú hepatocyták felépítette göbből áll, 

centrumában az esetek mintegy felében párosítatlan nagy artériákat tartalmazó, csillag 

alakú heg található. A májsejtgöbök körül duktuláris reakciót, a sövényekben artériákat 

és gyakran lymphocytás infiltrátumot látunk. Az FNH és az adenoma patológiai 

elkülönítése olykor, pl. a fentebb említett telangiectaticus típusú adenomák esetében 

problematikus lehet, mert ezek még duktuláris reakciót is tartalmazhatnak, ami 

korábban kizárta az adenoma diagnózisát. 

 

Bár leírták az FNH asszociációját a HCC fibrolamellaris variánsával, az FNH-t 

poliklonális eredetű, hyperplasticus és nem monoklonális proliferációból eredő 

neoplasticus entitásként tartják számon, amely malignus transzformációra nem 

hajlamos, és a HCC kizárása szempontjából differenciáldiagnosztikai problémát aligha 

jelent. A HA-val kapcsolatban ugyanakkor több, a dignitást érintő kérdés is felvetődik, 

legfőképpen ami a HA elfajulási képességét, valamint a HA és a HCC elkülönítését 

illeti. A HA tipikus (tehát fiatal nőkben jelentkező, metabolikus betegséggel nem 

asszociált, citológiai atípiát nem mutató, jellemzően steatoticus, gyakran HNF1α-

mutáns) eseteiben a malignus transzformáció esélye feltehetően elhanyagolható. 

Másfelől a hétköznapi szóhasználatban gyakran „atípusos”-ként említett adenoma, 

vagyis a citológiai és architekturális atípiát mutató, acinaris képleteket tartalmazó 

forma, amelyben gyakran β-catenin mutációt találunk, a jól differenciált HCC-től 

szövettan alapján igen nehezen vagy egyáltalán nem elkülöníthető, és úgy tartják, hogy 

ezekben a daganatokban a malignus transzformáció esélye is komolyan fennáll. Meg 

kell azonban említeni, hogy a HA malignus elfajulási potenciáljának kérdése mindmáig 

nem teljesen tisztázott: az is felvetődik, hogy az irodalomban leírt HA-HCC 

tranzícióknak legalább egy részében a daganat már a kiinduláskor jól differenciált HCC 

volt. 
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A HA/HCC differenciáldiagnosztikában a malignitás hisztológiai kritériumain 

(ld. I.2.3) kívül – amelyek közül itt a megnövekedett mag/citoplazma aránynak 

tulajdonítanak kiemelt jelentőséget – további fogódzók is rendelkezésre állnak. Míg a 

HA-ra a nagyléptékű genomi eltérések nem jellemzők, a HCC-nek már a jól 

differenciált eseteiben – sőt, már a prekurzor-laesióiban is – kromoszomális 

abnormalitásokat találunk, amelyek citogenetikailag azonosíthatók. Ajánlják a CD34 

immunhisztokémiáját is a HCC erezetének megkülönböztetésére. A glypican-3 

immunhisztokémia a HA és a HCC elkülönítésében is rendkívül specifikusnak 

mutatkozik, amennyiben a HA-kat egyáltalán nem, a HCC-ket viszont egyöntetűen 

jelöli (Yamauchi és mtsai, 2005). Ennek ellenére változatlanul nagy szükség van olyan 

további markerekre, amelyek a HA és a HCC megbízható elkülönítését elősegítik. 

 

I.3. Előzetes eredmények: a 7E12 klónjelű ellenanyag reakciója ép és kóros 
májszöveten 
 

Korábbi munkánk során kis számú, ép és cirrhotikus májból, valamint HCC-ből 

származó mintán próbáltunk ki egy addig májra nem alkalmazott monoklonális 

ellenanyagot. A 7E12 klónjelzésű ellenanyagról akkor azt gondolták (helyesebben: a 

Boehringer cég azt a leírást adta), hogy heparánszulfáttal reagál. Az ellenanyag az ép 

májban kizárólag a portális térben, az epeutak körül, valamint a v. portae és az a. 

hepatica ágainak falában adott pozitív immunfestést (I/2. ábra). A cirrhotikus májban a 

reaktív duktulusok körül, valamint a kötőszövetes sövények artériáinak és vénáinak 

falában intenzív reakció ábrázolódott. Szembetűnő volt, hogy míg a regeneratív 

nodulusok szinuszoidjainak fala nem jelölődött, a HCC stromája élénk immunfestődést 

mutatott (I/3. ábra). 

 

Különösnek tűnt számunkra, hogy az anti-heparánszulfátként vásárolt 

ellenanyag sem a Disse-teret, sem a hepatocyták és az epeúti hámsejtek felszínét nem 

jelölte, ahol pedig heparánszulfátnak ugyancsak lennie kellett volna. Később 

tudomásunkra jutott, hogy a Boehringer által forgalmazott klón azonos a Kemény és 

mtsai (1988) által létrehozott ellenanyaggal, amelyet a szerzők marha 

veseglomerulusaiból izolált HSPG ellen termeltettek, és amelyről igazolták, hogy nem a 
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HS-t, hanem a HSPG vázfehérjéjét ismeri fel. Akkoriban azonban, amikor Kemény és 

mtsai az ellenanyagot közölték, még nem volt ismeretes, hogy a HSPG nem egyetlen, 

egységes biokémiai entitás, így a vázfehérje milyensége nem került meghatározásra. Az 

ötletet, hogy a rejtélyes ellenanyag milyen HSPG-vel reagálhat, Groffen és mtsai 

(1998/2) felismerése szolgáltatta: ők mutatták ki, hogy emberben – szemben a korábbi 

nézettel, miszerint a perlecan az egyetlen bazálismembrán-HSPG – a vese glomeruláris 

bazális membránjának (GBM-jének) fő HSPG-alkotója az agrin. 

 

Előzetes eredményeink és az irodalmi adatok alapján tehát két sejtésünk 

fogalmazódott meg (Kovalszky és mtsai, 2004). Az első sejtés: a 7E12 ellenanyag 

immunreakciója a májban valójában az agrint tünteti fel; egy olyan HSPG-t, amelyet a 

májban korábban nem mutattak ki. A második sejtés: a látott immunreakció szelektív 

lehet a hepatocellularis carcinoma erezetére a szinuszoidokkal szemben, ami felveti a 

reakció diagnosztikai alkalmazásának lehetőségét. Doktori munkám során ezeknek a 

sejtéseknek eredtem a nyomába. 
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I/2. ábra: A 7E12 jelű ellenanyag immunreakciója az egészséges májban. Az immunfestés 

a portális struktúrák (erek, epeutak) bazális membránjaira korlátozódik; a vena centralisból és a 

szinuszoidokból hiányzik. Eredeti nagyítás: 40x. 
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I/3. ábra: A 7E12 immunreakciója a cirrhotikus májban és a HCC-ben. A, 7E12 

immunreakció; B, hematoxilin-eozin festés. A duktuláris reakció (DR), a kötőszövetes sövények 

artériái és vénái, (A és V) valamint a HCC strómája jelölődik, míg a regeneratív nodulus (RN) 

szinuszoidjainak fala negatív. Eredeti nagyítás: 40x. 

 

 

A 

B 
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II. Célkitűzések 
 

1. A 7E12 klónjelű, előzetes feltételezésünk szerint agrinnal reagáló ellenanyag 

specificitásának igazolása. 

 

2. Az agrin expressziójának vizsgálata fehérje- és mRNS-szinten az ép májban, 

cirrhosisban és HCC-ben. 

 

3. A májban található agrin sejtes eredetére és funkcionálisan fontos molekuláris 

kapcsolataira vonatkozó adatok gyűjtése. 

 

4. Az agrin immunhisztokémiai kimutatása benignus és malignus hepatocellularis 

laesiókon. Az agrin és a CD34 immunhisztokémiai reakciók alkalmazhatóságának 

vizsgálata a dignitás eldöntésében. 

 

5. Az agrin megjelenése, illetve a hepatocarcinogenesis folyamata közti kapcsolat 

vizsgálata. Elsődlegesen: annak tisztázása, hogy miként viszonyul az agrin feltűnése a 

HCC-re jellemző vaszkuláris profil kialakulásához. 

 

6. Az agrinra vonatkozó vizsgálatok kiterjesztése kísérletes állatmodellre annak 

felderítése céljából, hogy a későbbiekben lehetséges lesz-e in vivo modellben vizsgálni 

az agrin szerepét. 

 

Az eredmények a célkitűzések fenti sorrendjében kerülnek ismertetésre. 
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III. Módszerek és anyagok 
 

III.1. A 7E12 klónjelzésű ellenanyag specificitásának igazolása 
 

A 7E12 jelzésű ellenanyag specificitásának meghatározására immunprecipitációt 

végeztünk, majd a precipitált antigént kitisztítottuk és tömegspektrometriával 

azonosítottuk. Az immunprecipitációt marha vesekéreg proteoglikán extraktumában 

végeztük, mivel az előzetes kísérletek során az emberi cirrhotikus májból és HCC-ből 

izolált proteoglikán-frakció meglehetősen bomlékonynak bizonyult. A választást az 

idokolta, hogy a 7E12 ellenanyag előállítása során a marha veseglomerulusaiból izolált 

proteoglikánt használták immunogénnek. Friss marha vesekéreghez a Ko-Bor Hús Kft. 

jászszentandrási vágóhídja jóvoltából jutottunk. A feldarabolt vesekérget a helyszínen 

cseppfolyós nitrogénnel lefagyasztottuk, szárazjégen szállítottuk, majd a felhasználásig 

-80°C-on tároltuk. 

 

III.1.1 Proteoglikánok izolálása 
 

 Proteoglikánokat emberi májmintákból izoláltunk Western blot, valamint marha 

vesekéregből immunprecipitáció céljára. Az izoláláshoz 5 g nedves tömegű szövetből 

indultunk ki. A homogenizálás első lépésben cseppfolyós nitrogén alatt, 

dörzsmozsárban, majd 20 ml homogenizáló pufferban (3,4 M NaCl, 50 mM Tris, 10 

mM EDTA, proteáz-inhibitorok: 5mM N-etil-maleimid, 0,5 mM 

fenilmetilszulfonilfluorid, 0,01 mg/ml szója tripszin-inhibitor, 0,07 mg/ml aprotinin; 

pH=7,4) felvéve forgókéses homogenizátorral történt. Centrifugálást (11 000 g, 30’) 

követően az üledéket 20 ml guanidin-hidroklorid-tartalmú pufferban (4 M guanidin-

hidroklorid, 50 mM Na-acetát, 10 mM EDTA, proteáz-inhibitorok mint fent; pH=5) 

extraháltuk rázatás mellett 2 napon át 4°C-on. A szövet fehérjéit tartalmazó 

extraktumból 10% végkoncentrációjú triklór-ecetsavval (TCA) 30 percen át 4°C-on 

csaptuk ki a nem-polianionos fehérjéket, miközben az erősen savas jellegű GAG-okat 

hordozó proteoglikánok az oldatban maradtak. Centrifugálás (11 000 g, 30’) után az 

üledéket újra mostuk 5 ml TCA-ra nézve 10%-os extraháló pufferral, az első és a 
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második centrifugálásból származó felülúszókat összeöntöttük, NaOH-dal kb. pH=7-ig 

(inkább enyhén savasra) neutralizáltuk, majd dializáló hüvelybe töltöttük, és egy 

hétvégén át 4°C-on tömény urea-tartalmú pufferral (7M urea, 50 mM Tris, 

proteázgátlók mint fent; pH=7) szemben dializáltuk. A karbamid-oldatot a pufferelést 

megelőzően vegyes ioncserélő oszlopon engedtük át, amely a bomlástermékként 

megjelenő szennyező ionokat megköti. 

 

 Az urea-pufferba átdializált PG-ket dietilaminoetil-cellulóz anioncserélő 

oszlopon koncentráltuk. Előduzzasztott DE-52-ből (Whatman, Maidstone, Anglia) 2 ml-

es oszlopot öntöttünk, amelyet 10x oszloptérfogat (otf.) urea-pufferral ekvilibráltunk. 

Az alábbi lépéseket hidegszobában (4°C-on) végeztük. Az oszlopra felvittük a mintát, 

majd először 10x otf. urea-puffer + 0,1 M NaCl oldattal, utána 15x otf. urea-puffer + 0,2 

M NaCl oldattal mostuk az oszlopot, végül 0,5x otf. urea-puffer + 0,8 M NaCl-dal 

gradienst képeztünk, és ugyanezen oldat 2x otf-nyi mennyiségével eluáltuk a PG-ket az 

oszlopról. A 4 ml-nyi eluátumot proteázgátlókat is tartalmazó foszfát-pufferolt 

sóoldatba (PBS-be) dializáltuk át. Ezt követően ellenőrzésképpen az oldat 20 µl-ét 

cellulóz-acetát membránra cseppentettük, és a membránt a savas cukrokat kimutató 

alciánkékkel festettük, amely igazolta az oldat proteoglikán-tartalmát. Ezen kívül az 

eluátum két, egyenként 100 µl-es aliquotját 8x térfogatú hideg abszolút etanollal 

összekeverve egy éjszakán át 4°C-on kicsaptuk, a csapadékot fehérje mintapufferban 

felvettük, 5-15%-os grádiens poliakrilamid gélen futtattuk, majd a gélt félbevágva 

annak egyik felét alciánkékkel festettük, a másikat pedig PVDF membránra blottoltuk 

és a 7E12 ellenanyaggal reagáltattuk. Az alciánkék festés több proteoglikán-összetevőt 

mutatott ki, amelyek közül egy nagy molekulatömegű (400 kDa körül centrált) „smear” 

reagált a 7E12-vel. 

 

III.1.2 Immunprecipitáció mágneses gyöngyök segítségével 
 

 Az immunprecipitációhoz egér IgG-t felismerő poliklonális ellenanyaggal 

gyárilag konjugált mágneses gyöngyöt használtunk (Dynabeads M-280 Sheep anti-

Mouse, Dynal, Oslo, Norvégia, forgalmazza: Invitrogen). A precipitációt megelőzően a 

Dynabeads 300 µl-ét (kb. 2 x 108 gyöngy) a 7E12 egér monoklonális IgG (MAB458, 
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Millipore-Chemicon, Bedford, MA, USA) 200 µl-ével (20 µg) inkubáltuk együtt, 800 µl 

PBS-sel hígítva, egy éjszakán át 4°C-on, kíméletes rázatás mellett. A kialakult 

nemkovalens kötést erősítendő, HEPES pufferban (pH=8) oldott 20 mM dimetil-

pimelimidáttal (Pierce, Rockford, IL, USA) a gyártó utasításait követve kovalensen 

keresztkötöttük a 7E12-t a gyöngyre immobilizált anti-egér ellenanyagokkal. Ilyen 

módon a 7E12 ellenanyagot kovalens kötésben hordozó mágneses gyöngyökhöz 

jutottunk. Az aspecifikus fehérjekötés elkerülése végett PBS-ben oldott 0,1 t/tf% marha 

szérum-albuminnal (BSA) blokkoltuk az ellenanyag-konjugált gyöngyöket. 

 

Az immunprecipitációt a PBS+proteáz inhibitorok oldatba átdializált marha 

vesekéreg PG-frakció 2x1 ml-ében végeztük 4°C-on, kíméletes rázatás mellett úgy, 

hogy először 1 ml-ben inkubáltuk a gyöngyöket 1 órán át, majd a felülúszót friss 1 ml-

re cseréltük, és ebben újabb 1 órát inkubáltunk. A 2 ml-nyi PG-izolátum kb. 2,5 g 

nedves tömegű kiindulási szövetnek felelt meg. A továbbiakban a gyöngyöket a gyártó 

utasításai szerint mostuk, majd 100 µl fehérje mintapufferben vettük fel, és 5 perces, 

99°C-os főzéssel (redukáló ágens nélkül) denaturáltuk. Az eljárás korábbi lépései során 

a gyöngyök elválasztásához az Invitrogen (Carlsbad, CA, USA) MagnaRack mágneses 

állványát használtuk. 

 

III.1.3 Tömegspektrometriás meghatározás 
 

 Az immunprecipitációból származó minta 20 µl-es aliquotját 5-15%-os gradiens 

poliakrilamid gélen választottuk el, majd a gélt alciánkékkel festettük. Egyetlen nagy 

molekulatömegű, a korábbi Western bloton látott 400 kDa körüli reakciónak megfelelő 

smeart láttunk, amelyet kivágtunk a gélből és a Szegedi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Karának Orvosi Vegytani Intézetébe, Dr. Janáky Tamás 

laboratóriumába küldtünk tömegspektrometriás meghatározásra. 

 

III.2. Immunhisztokémia, immunfluoreszcencia és Western blot 
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III.2.1 Immunhisztokémia formalin-fixált, paraffinba ágyazott mintákon 
 

Felületkezelt lemezekre (SuperFrost Plus és UltraPlus, Menzel-Gläser, 

Braunschweig, Németország) 5 µm vastag metszeteket készíttettünk, majd ezeket 2x10 

perc xilol, 2x10 perc absz. etanol, átfolyó csapvíz, deszt. víz kezeléssel rehidráltuk. 

Epitóp-feltárás céljából 5 percig forraltuk a mintákat nyomás alatt lévő kuktában, feltáró 

puffernek a Dako (Glostrup, Dánia) Target Retrieval Solution-jét használva. Ezt az 

agrin immunhisztokémia esetében még 1-5 percig tartó 0,1 mg/ml Pronase E 

(Fluka/Sigma, St Louis, USA) enzimatikus emésztéssel is kiegészítettük. Ennek a 

lépésnek a szükséges időtartama nagyban függ a metszet korától és minőségétől, így 

mintasorozatonként külön optimalizációt igényel. A feltárást követően metanolban 

oldott 10%-os hidrogén-peroxiddal kioltottuk a minta saját peroxidáz-aktivitását, majd 

PBS-ben oldott 5%-os BSA-val blokkoltuk az aspecifikus fehérjekötő helyeket. Az 

elsődleges ellenanyagot (az ellenanyagokat és hígításaikat ld. a III/1. táblázatban) 1% 

BSA-t tartalmazó PBS-ben oldottuk, és egy éjszakán át 4ºC-on, nedves kamrában 

inkubáltuk vele a metszeteket. A megfelelő biotinilált másodlagos ellenanyagokat 

(Dako) PBS-ben oldottuk, és fél órát inkubáltunk velük. A jel amplifikációját 

streptavidin-biotin komplexszel (ABC) végeztük, amelyet vagy a Dako-tól, vagy a 

Vectortól (Vector Laboratories, Burlingame, USA) szereztünk. Az agrin 

immunhisztokémia kivételével ezt a lépést közvetlenül a kromogén szubsztrátként 

használt diaminobenzidin (DAB Substrate Kit, Vector) hozzáadása követte. Az agrin 

immunreakciója csak akkor volt kielégítő, ha két egymást követő ABC-amplifikáció 

közé egy további jelerősítési lépést iktattunk, melyet biotilinált tiramid és 0,033% H2O2 

hozzáadásával végeztünk (a módszer pontos leírását ld. Adams, 1992). A barna 

színreakció kifejlődése után a reakciót csapvizes és deszt. vizes mosással leállítottuk, a 

metszeteket 5 percig hematoxilinnal festettük, 2x absz. alkohol, aceton, 2x xilol (2-2 

perc) kezeléssel dehidráltuk, és kanadabalzsammal fedtük. Ahol másképp nem jeleztük, 

a lépések szobahőmérsékleten (kb. 23ºC) zajlottak, a mosások pedig deszt. vízzel (a 

BSA-blokkig), illetve PBS-sel történtek, 3x5 percig. Az elkészült metszetekről a 

mikrofotókat Zeiss Axioskop2 mikroszkóppal (Carl Zeiss MicroImaging, Göttingen, 

Németország) és Olympus DP50 (Olympus Europa, Hamburg, Németország) színes 

kamerával készítettük. Egyes kiválasztott metszeteket egészükben beszkenneltünk Zeiss 
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MiraxScan berendezéssel; ezek képi feldolgozása a gyártó által forgalmazott 

MiraxView programmal történt. 

 
III/1. táblázat: A használt ellenanyagok és hígításaik 
Antigén (reaktivitás) Forrás Klonalitás (klónjel) Forgalmazó Alkalmazás (hígítás) 

GBM-HSPG=agrin 

(Bt,Hs) egér mono (7E12) Millipore IHC (1:100), IF (1:50) 

agrin (Rn,Hs) kecske poly R&D IHCf, IF (2 µg/ml) 

bFGF (Hs) kecske poly R&D IHC, IF (1:50) 

CD31 (Hs) egér mono (JC70A) Dako IHC, IF (1:20) 

CD34 (Hs) egér mono (QBEnd) Dako IHC, IF (1:25) 

claudin-5 (Hs) egér mono (4C3C2) Invitrogen IHC (1:100) 

cytokeratin-7 (Hs) egér 

mono (OV-TL 

12/30) Dako IHC, IF (1:100) 

Ki-67 (Hs) egér mono (MIB-1) Dako IHC, IF (1:100) 

laminin (Hs) nyúl poly Dako IF (1:200) 

pan-cytokeratin, FITC-

konjugált (Hs) egér mono (MNF116) Dako IF (1:10) 

PCNA (Hs) egér mono (PC10) Dako IHC (1:100) 

perlecan (Hs) egér mono (7B5) Invitrogen IHC (1:10) 

RECA-1 (Rn) egér mono (HIS52) Serotec IF (1:50) 

simaizom α-aktin (Hs) egér mono (1A4) Dako IHC, IF (1:100) 

Thy-1 (Rn,Hs) egér mono (OX-7) Pharmingen IF (1:50) 

αv-integrin (Hs) egér mono (P2W7) R&D IF (10 µg/ml) 

Reaktivitás: Bt, Bos taurus; Hs, Homo sapiens; Rn, Rattus norvegicus 

Forgalmazók: Dako, Glostrup, Dánia; Invitrogen, Carlsbad, CA, USA; Pharmingen, San Diego, 

CA, USA; R&D Systems, Abingdon, Egyesült Királyság; Serotec, Oxford, Egyesült Királyság 

Alkalmazások: IF, immunfluoreszcencia; IHC, immunhisztokémia; IHCf, immunhisztokémia 

fagyasztott metszeten 

 

III.2.2 Az agrin és CD34 immunhisztokémiai reakciók szemikvantitatív értékelése 
 

 Az agrin és CD34 immunreakciók szemikvantitatív értékelése céljából 

kritériumrendszert dolgoztunk ki, amelyben a reakciókat 0-tól ++++-ig terjedő skálán 

osztályoztuk. A szempontok némiképp különböztek attól függően, hogy kis (≤ 2 cm) 

átmérőjű, vagy kiterjedt laesiót vizsgáltunk-e. A kritériumok elfogadhatóan objektív 
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voltát az igazolta, hogy két független értékelő által adott score-ok magas konkordanciát 

mutattak, és az eltérés ±1 egységnél sosem volt nagyobb. 

 

 A szempontokat röviden a III/2. táblázatban foglaltuk össze; az egyes laesio-

típusokon belül a kimutatott antigénre és különböző score-okra nézve reprezentatív 

látótereket az III/1. ábrán mutatunk be. A kis átmérőjű laesiókra (regeneratív nodulus, 

dysplasticus nodulus, FNH nodulusai és small HCC) a következő kritériumokat 

alkalmaztuk: 

 

- „0”: A nodulus negatív, az immunfestés a kötőszövetes sövények struktúráira 

korlátozódik, beleértve a duktuláris reakciót. 

- „+”: Az immunfestés megjelenik a nodulus széli területein, oda felületesen 

beterjed, de a góc közepe irányába haladva elhalványul, eltűnik.  

- „++”: A szélekről a festődés mélyebben beterjed a gócba; elérheti annak 

közepét, illetve hidakat alkothat átellenes kötőszövetes sövények között. A 

szélekkel össze nem függő jelölődést is találhatunk, azonban a legnagyobb 

egybefüggő festődő terület sem tölt be egy teljes kis nagyítású (4-5x objektív) 

látóteret (KNL-t).  

- „+++”: A festődés heterogén lehet a vizsgált területen, de legalább egy KNL 

egybefüggő erős reakciót, vagy több KNL gyenge reakciót mutat. Ugyanakkor 

találunk legalább egy egybefüggő KNL-nyi nem jelölődő területet is. 

- „++++”: Erős reakció az elváltozás teljes területén. A legnagyobb egybefüggő 

jelöletlen terület is kisebb egy KNL-nél. 

 

 Ehhez képest a kiterjedt laesiókra (HA és HCC) alkalmazott szempontok az 

alábbiak szerint módosulnak: 

 

- „0”: Nincs festődés a laesióban. DE: az adenomák közül definíciószerűen ide 

számítanak azok a daganatok, amelyekben csak a tumort ellátó, a 

szinuszoidoktól jól elkülönülő apró artériák festődnek. 

- „+”: A jelölődés megjelenhet a laesio perifériáján, vagy a belsejében, de ebben 

az esetben szigetszerűen. 
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- „++”: A szigetszerű jelölődés kiterjedtebb, összeolvadó, helyenként többé-

kevésbé folytonos hálózatot alkotó. 

- A „+++” és „++++” esetében a kritériumok a fentiekkel megegyezők. 

 
III/2. táblázat: Az agrin / CD34 immunhisztokémia szemikvantitatív értékelésének 
szempontjai 

 Az immunfestés kiterjedése és típusa 

 Kis átmérőjű laesiók Nagy átmérőjű laesiók (HA/HCC) 

0 nincs nincs 

+ széli sporadikus 

++ 
centrális / áthidaló; 

összefüggően jelölt terület < 1 KNL 

± folytonos hálózat vagy 

gyenge diffúz jelölődés < 1 KNL 

+++ 

heterogén; 

erős diffúz ≈ 1 KNL-en vagy 

gyenge diffúz n x KNL-en; 

összefüggően jelölt terület ≥ 1 KNL 

heterogén; 

erős diffúz ≈ 1 KNL-en vagy 

gyenge diffúz n x KNL-en; 

összefüggően jelölt terület ≥ 1 KNL 

++++ 
erős diffúz n x KNL-en; 

összefüggő jelöletlen terület < 1 KNL 

erős diffúz n x KNL-en; 

összefüggő jelöletlen terület < 1 KNL 

 

III.2.3 Immunfluoreszcencia fagyasztott metszeteken 
 

 Kriosztáttal 10 µm-es metszeteket készítettünk SuperFrost Plus vagy UltraPlus 

(Menzel-Gläser) lemezekre, majd 10 percig fixáltuk őket -20ºC-os metanolban. Ha nem 

kerültek azonnal felhasználásra, 1 perces hideg acetonos kezelés után vagy anélkül 

kiszárítottuk és -20ºC-on tároltuk őket. Szövettenyészeti minták esetében 

hasonlóképpen jártunk el a 24x24 mm-es tárgylemezre növesztett sejtekkel. A 

felhasználandó mintákat PBS-ben rehidráltuk, az aspecifikus fehérje-kötődést 30 percen 

át PBS-ben oldott 5% BSA-val blokkoltuk, majd egy éjszakán át 4ºC-on inkubáltuk az 

1%BSA/PBS-ben oldott elsődleges ellenanyaggal, vagy két egymás mellett használható 

(pl. monoklonális – kecske poliklonális) ellenanyag keverékével (az ellenanyagokat és 
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III/1. ábra: A különböző score-okra és elváltozás-típusokra nézve reprezentatív 
immunreakciók. (A-B), agrin immunreakció; (C-D), CD34 immunreakció. Az A és C 

oszlopokban noduláris, a B és D oszlopokban kiterjedt laesiókat mutatunk. Eredeti nagyítás: 

40x. 

 
 

hígításaikat ld. a III/1. táblázatban). Másnap 30 percig inkubáltunk a megfelelő 

fluoreszcensen jelölt másodlagos ellenanyaggal vagy -párral (Invitrogen/Molecular 

Probes, Alexa Fluor termékcsalád; egy lehetőség a kombinációra: pl. Alexa Fluor 488-

jelölt anti-egér IgG és Alexa Fluor 566-jelölt anti-kecske IgG), amelye(ke)t PBS-ben 

oldottunk. Végül a mintákat a Dako Fluorescent Mounting Mediumával fedtük le, 

amelybe magfestéknek a DNS-jez kötődve kéken fluoreszkáló 4',6-diamidino-2-

fenilindolt (DAPI; Boehringer Mannheim, Németország) kevertünk. Ahol másként nem 

jelöltük, a lépések szobahőmérsékleten zajlottak, az egyes lépések között pedig 3x5 

percig PBS-ben mostunk. A fluoreszcens mikroszkópi felvételeket vagy 

monokromatikus CCD kamerával (VDS Vosskühler, Osnabrück, Németország) 

felszerelt Nikon Eclipse 600 epifluoreszcens mikroszkópon (Nikon Instruments Europe 

B.V., Badhoevedorp, Hollandia) készítettük a LUCIA FISH szoftver (Laboratory 

Nem 
tapasztaltuk 

Nem 
tapasztaltuk 
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Imaging, Prága, Cseh Köztársaság) segítségével, vagy a BioRad (Hercules, CA, USA) 

konfokális rendszerével és a hozzá tartozó LaserSharp 2000 programmal. 

 

III.2.4 Western blot 
 

 A PG mintákból nagyságrendileg 100 mg nedves szövettömegnek megfelelő 

mennyiséget fehérje mintapufferral összekevertünk, abban 5 percig 99ºC-on főztük 

redukció nélkül, majd 5-15% grádiens denaturáló (nátrium-dodecil-szulfát-tartalmú) 

poliakrilamid gélen futtattuk. A gélt egy éjszakán át 4ºC-on 75 mA konstans 

áramerősséggel blottoltuk nedves blottolóval PVDF membránra (Millipore, Bedford, 

MA, USA). A futtatáshoz és blottoláshoz Bio-Rad (Hercules, CA, USA) eszközöket 

használtunk. A membránt 5% BSA-t tartalmazó Tris-pufferolt sóoldattal (TBS) 

blokkoltuk az aspecifikus kötődések megelőzése végett, majd a 3%BSA/TBS-ben 1:500 

hígított monoklonális agrin elsődleges ellenanyaggal (7E12 klón) éjszakán át 

inkubáltuk. A biotinilált másodlagos ellenanyagot (Dako) szintén 3% BSA/TBS-ben 

oldottuk, majd ABC jelamplifikáció (StreptABComplex/HRP, Dako) után 

kemilumineszcens előhívást (SuperSignal West Pico, Pierce, Rockford, IL, USA) 

alkalmaztunk. A közbeeső mosásokat 3x5’-ig TBST-vel (TBS+0,1% Tween-20) 

végeztük. A lumineszcens jelet a Kodak Image Station 4000 (Kodak Molecular Imaging 

Systems, New Haven, CT, USA) géldokumentációs rendszer segítségével rögzítettük. 

 

III.3. RNS in situ hibridizáció 
 

III.3.1 Digoxigenin- (DIG-) jelölt RNS próba készítése humán agrin mRNS-hez 
 

In vitro transzkripcióra szánt konstrukció előállítása. Humán hepatocellularis 

carcinomából TRIzol-lal (Invitrogen) izolált teljes RNS 2 µg-ját random hexamerek 

alkalmazásával reverz transzkripciónak vetettük alá (ld. III.4). A cDNS-t templátnak 

használtuk ahhoz a PCR-hez, amellyel az agrin cDNS-ének egy általunk kiválasztott 

1028 bp-os szakaszát amplifikáltuk, hogy azt transzkripciós vektorba inzertáljuk. A 

primereket a Primer Express program segítségével (Applied Biosystems, Foster City, 
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CA, USA) úgy terveztük, hogy az amplikon végeihez hozzáillesztettük a HindIII, illetve 

a BamHI restrikciós enzimek hasítóhelyét. A primerek szekvenciája: Agrin1028-

HindIII-Fwd: 5’-CCA CTA AGC TTC GAG CCT CTA CGA TCC TGT-3’, 

Agrin1028-BamHI-Rev: 5’-ATA ATG GAT CCG ACG ATG CCT CGA AAG TTC-3’ 

(szintetizálta: Invitrogen). A reakciót 20-20 pmol primerrel, AmpliTaq Gold enzimmel 

(Applied Biosystems) végeztük, az alábbi beállításokkal: kezdeti denaturálás 95ºC, 10’; 

ciklus 35x: denaturálás 95ºC 20”, annealing 60ºC 30”, szintézis 72ºC, 2’ (hosszú 

szintézisidő a több mint 1 kb-os amplikonhosszra való tekintettel!); lezárás 72ºC, 5’.  

 

A PCR termék – mostantól: az inzert – kb. 10 µg-ját 37ºC-on 2 óráig 

emésztettük a BamHI és HindIII restrikciós endonukleázok 20-20 egységével, B 

pufferban. Ugyanígy jártunk el a Roche (Roche Applied Science, Indianapolis, IN, 

USA) DIG RNA Labeling Kitjéhez tartozó pSPT18 transzkripciós vektor 10 µg-jával. 

Az emésztett vektort az önzáródás elkerülése végett Calf Intestinal Alkaline 

Phosphatase 1 unitjával (Invitrogen) defoszforiláltuk 5 percig 37ºC-on. Az inzertet és a 

vektort alacsony EDTA-tartalmú Tris-acetát-EDTA-val (Modified TAE Buffer, 

Millipore) készített 1%-os agaróz gélen futtattuk, a megfelelő csíkokat UV fény alatt 

kivágtuk, és a gélből a DNS-t a Millipore (Billerica, MA, USA) Microcon gélextrakciós 

kitje segítségével extraháltuk. Az etanol / ammónium-acetáttal kicsapott vektor és inzert 

DNS-ek 50-50 ng-ját mértük a ligációs mixbe, követve azt az iránymutatást, hogy a 

vektor : inzert optimális tömegaránya 1:3, és hogy a vektor kb. 3-szor nagyobb az 

inzertnél (vektor: 3 kb, inzert: 1 kb). A ligációs reakciót 10 µl térfogatban, T4 ligáz 

(Invitrogen) felhasználásával végeztük 50 percig szobahőmérsékleten.  

 

A konstrukció felszaporítása baktériumban. A ligációs mix 5 µl-ével OneShot 

TOP10 kompetens E. coli sejteket (Invitrogen) transzformáltunk a gyártó útmutatása 

szerint (inkubálás jégen, 10’; hősokk 42ºC-on, 30”, utána azonnal jégre; 250 µl SOC 

médium hozzáadása után 1 h inkubáció vízszintes rázatás mellett 37ºC-on). A 

transzformált baktériumok különböző mennyiségeit (10-20-50-200 µl) kb. 60 µg/ml 

ampicillint tartalmazó 1,5% agaróz – 25 g/l Luria Broth (LB) táptalajra szélesztettük. 

Éjszakán át történő 37ºC-os inkubálás után a 10 és a 20 µl-es lemezről 5-5 jól 

elkülönülő kolóniát választottunk ki, ezeket bekarikázással megjelöltük, és belőlük 
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pipettaheggyel kis mennyiséget kolónia-PCR-be vittünk át. A reakciót ezúttal RedTaq 

Ready Mix-szel (Sigma) végeztük, először az eredetileg az inzert cDNS-ből való 

amplifikálására használt primerpárral, majd az inzert-specifikus forward primerből és az 

inzerttől downstream fekvő T7 promoterre – vagyis a vektorra – specifikus reverse 

primerből (szekvenciája: 5’-GTA ATA CGA CTC ACT ATA GGG C-3’) képzett 

primerpárral. Az első PCR kondíciói a korábbival megegyeztek, míg a második 

ellenőrző PCR-ben az annealing-hőmérsékletet 49ºC-ra csökkentettük a T7 primer 

igényének megfelelően. Az öt pozitív kolóniából négyet felnövesztettünk 100 µg/ml 

ampicillint tartalmazó 25 g/l LB médiumban. 

 

Az éjszaka során 37ºC-on felnőtt tenyészeteket 50 ml-es csövekben, kb. 6000 g-

vel, 4ºC-on 15’-ig centrifugáltuk; a kapott sejtüledékek közül kettőt azonnal -25ºC-ra 

lefagyasztottunk, a másik kettőből pedig plazmidot izoláltunk a Qiagen Plasmid 

Purification Kit Midi (Qiagen, Valencia, CA, USA) segítségével, a gyártó útmutatása 

szerint. A két kolóniából származó plazmid-preparátumokat összeöntöttük. Az inzert 

jelenlétének igazolása céljából a plazmid 1 µg-ját 5-5 unit BamHI és HindIII enzimmel 

emésztettük B pufferban 1 óráig 37ºC-on, majd agaróz gélen egymás mellett 

megfuttattuk az emésztett és az emésztetlen plazmidot. 

 

In vitro transzkripció DIG jelöléssel. A jelölt próbát a Roche DIG RNA Labeling Kit-

je segítségével állítottuk elő. A kithez tartozó pSPT18 plazmid két promotert – Sp6 és 

T7 – tartalmaz a sense és antisense transzkriptumok előállításához. Az agrin cDNS 

inzertet tartalmazó konstrukciónk egy-egy aliquotját külön-külön a BamHI, illetve a 

HindIII enzimmel linearizáltuk attól függően, hogy melyik promotert kívántuk 

használni a transzkripció során. A hasított plazmidokat foszfatázzal kezeltük, majd 

agaróz gélen elválasztottuk, abból extraháltuk, és ChargeSwitch (Invitrogen) mágneses 

gyöngyökkel, a gyártó útmutatását követve koncentráltuk a DNS-t. A linearizált 

plazmidok kb. 1 µg-jait mértük be az in vitro transzkripciós reakcióelegyekbe, 

amelyeket 40 µl-es végtérfogatban készítettünk el (26 µl templát, 4 µl NTP mix a DIG-

jelölt UTP-vel, 2 µl RNáz inhibitor, 4 µl puffer, 4 µl fág RNS polimeráz: Sp6 vagy T7 

pol). Ugyanígy jártunk el a kitben mellékelt kontroll plazmiddal is, amely inzertként 

egy indifferens génszakaszt hordoz (a neomycin rezisztenciagénből). A transzkripció 2 
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órán át zajlott 37ºC-on, majd leállítottuk 4 µl 0,2M EDTA pH=8 hozzáadásával, és az 

elkészült jelölt RNS-t 4 µl 5M LiCl és 75 µl hideg absz. etanol hozzámérésével -20ºC-

on egy éjszakán át kicsaptuk.  

 

A próbák előkészítése a hibridizálásra. A próbákat alkalikus hidrolízisnek vetettük 

alá az optimális próbaméret eléréséhez, amelyet 200 bázisban állapítottunk meg. A 

Roche protokolljában (Roche Applied Science, Nonradioactive In Situ Hybridization 

Manual, 56.old.) ajánlott képlet a hidrolízis időtartamára: 

t = (Lo-Lf) / k x Lo x Lf, 

ahol Lo az eredeti, Lf a kívánt próbaméret kb-ban megadva, és k = 0,11 kb/perc. Ennek 

megfelelően a kezelési idő a saját konstrukcióra (kb. 1,03 kb) mintegy 36,5 percnek, a 

neomycin kontroll-konstrukcióra (0,75 kb) 33,4 percnek adódott. Az alkalikus lízis 

céljából 0,4M NaHCO3-ot és 0,6M Na2CO3-ot adtunk a mintához úgy, hogy azok 

hússzorosan híguljanak, majd 60ºC-on inkubáltunk a kívánt időtartamig. A hasított 

próbákat LiCl-etanollal újból kicsaptuk, és egy-egy aliquotot agaróz gélen futtattunk, 

ahol a termékek valóban 200 bázis körüli smeart adtak. 

 

A próbák mennyiségének és a jelölés hatékonyságának ellenőrzése. A Roche ISH-

kézikönyvének (hivatkozott forrás, 65.old.) ajánlása szerint hígítási sort készítettünk 

mind a kithez mellékelt ismert koncentrációjú DIG-jelölt RNS-ből, mind saját 

próbáinkból, és a hígítási sorok tagjait nitrocellulóz membránra cseppentettük fel. Ezt a 

dot blotot a Roche DIG Nucleic Acid Detection Kit segítségével, a gyári protokoll 

alapján, alkalikus foszfatáz (AP)-konjugált anti-DIG ellenanyaggal és NBT/BCIP 

(nitro-blue tetrazolium / bromo-chloro-indolyl phosphate) kromogén AP-szubsztrát 

segítségével egy éjszakán át 4ºC-on előhívtuk. 

 

III.3.2 In situ hibridizáció fagyasztott metszeteken 
 

 Cirrhotikus májból és HCC-ből készített, 10 µm vastag fagyasztott metszeteket 1 

órán át fixáltunk PBS-ben oldott 4%-os paraformaldehiddel. A hibridizációt 

megelőzően a metszeteket 2x15’-ig mostuk 0,1% aktív dietil-pirokarbonátot (DEPC-t) 

tartalmazó PBS-sel, 30’-ig 37ºC-on emésztettük Tris-EDTA (TE) pufferban oldott 1 
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µg/ml proteináz K-val (Roche), 5’-ig 4ºC-on utófixáltuk 4% paraformaldehid/PBS-ben, 

2x5’-ig mostuk PBS-sel, végül 30’-ig 37ºC-on prehibridizáltuk 4xSSC (sodium 

chloride-sodium citrate) puffer – deionizált formamid 1:1 arányú keverékében. A 

hibridizációt ez utóbbi oldattal nedvesített kamrában végeztük egy éjszakán át, 50ºC-on, 

30 µl hibridizációs pufferban (összetétele: 40% deionizált formamid, 10% dextrán-

szulfát, 1x Denhardt-féle oldat [0,02% Ficoll, 0,02% polivinilpirrolidon, 0,2 mg/ml 

RNáz-mentes BSA], 4x SSC, 10mM ditiotreitol, 1 mg/ml élesztő tRNS, 1 mg/ml 

fragmentált heringsperma-DNS) oldott 1 µl DIG-jelölt antisense, sense és kontroll 

(neomycin) próbákkal. A hozzáadott próba mennyisége a becslés (ld. fent) alapján 

legalább 10 ng volt. A hibridizációs pufferban feloldott próbákat közvetlenül a 

felhasználás előtt 5’-ig 90ºC-on denaturáltuk, majd a metszetre cseppentettük, és a 

metszetet lágy műanyag fedőlapocskával lefedtük. Az egyes lépések, ha másképp nem 

jeleztük, szobahőmérsékleten történtek. 

 

 A hibridizációt követően a fedőlapocskákat 2xSSC-ben leáztattuk, majd a 

metszeteket 37ºC-on 2x15’-ig 2xSSC-vel, 2x15’-ig 1xSSC-vel mostuk, és 30’-ig 37ºC-

on emésztettük 20 µg/ml-es RN-áz A-val NTE pufferban (Tris-EDTA puffer, pH=9, 

hozzáadott 500 mM NaCl). Az RN-áz-emésztés után 2x30’-ig 0.1xSSC-vel mostunk 

37ºC-on. Az RN-áz-emésztésig valamennyi lépést olyan oldatokkal végeztük, amelyek 

DEPC-kezelt vízből készültek. Az ezután következő lépésekben már nem DEPC-kezelt 

oldatokat használtunk. A detektálás a Roche DIG Nucleic Acid Detection Kit-jével 

történt, a gyártó útmutatása szerint. Az alkalikus foszfatázzal konjugált anti-DIG 

ellenanyagot 1:100 hígításban alkalmaztuk. A színreakciót 4ºC-on egy éjszakán át 

hívtuk elő. 

 

III.4. Génexpressziós vizsgálatok 
 

Teljes RNS izolálása és reverz transzkripció. Génexpressziós vizsgálatok céljára 

teljes RNS-t izoláltunk humán patológiai májmintákból, szimultán cirrhosis-HCC 

indukciós kezelésnek (ld. III.5.2) kitett patkányok májából, valamint sejtkultúrákból. Az 

RNS izolálása TRIzol reagenssel (Invitrogen) történt folyékony nitrogén alatt 

dörzsmozsárban porrá tört szövetből, vagy monolayerben növő sejttenyészetből, a 
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gyártó útmutatásai alapján. A reverz transzkripciót az Invitrogen SuperScript kitjével, 

random hexamerekkel végeztük a gyártó leírása szerint. 

 

Kvantitatív valós idejű PCR. Az előállított cDNS-eket templátként használva, 100 ng 

teljes RNS-nek megfelelő cDNS-t adva egy reakcióhoz, relatív kvantifikációt végeztünk 

az ABI Prism Sequence Detection System 7000 (Applied Biosystems) és a hozzá 

tartozó szoftver segítségével. A target-gének relatív expressziójának meghatározásánál a 

18S rRNS-t vagy az ubiquitin C-t tekintettük referenciának. A kvantifikálás vagy saját 

tervezésű primerekkel és Sybr Green-nel, vagy előregyártott TaqMan Assay-kkel 

történt, a reakció típusának megfelelő PCR Master Mix-ben (Invitrogen). A felhasznált 

TaqMan assay-k (Applied Biosystems) inventory-számai: Rn0059834, patkány agrin; 

Hs00394748, humán agrin; 4310893E, eukarióta 18S rRNS; Hs 99999901, humán 18S 

rRNS. A Sybr Green mérésekhez használt, patkány-specifikus primerek szekvenciái 

(szintetizálta az Invitrogen, illetve az MWG Biotech, Ebersberg, Németország): 

 Agrin  Fwd 5’-GTG CCG TAA GGG ATG ACT GT-3’ 

   Rev 5’-TAG CAG GAC AGT TGG AGC CT-3’ 

  

Fibulin-2 Fwd 5’-AGT CTG CCC AGG TAT CTC CCA A-3’ 

   Rev 5’-TCG CCA ATA ACG CGA CAC A-3’ 

  

Ubiquitin C Fwd 5’-CAC CAA GAA GGT CAA CAG GAA-3’ 

   Rev 5’-AAG ACA CCT CCC CAT CAA ACC-3’ 

  

 A reakciók az ABI gyári beállításaival futottak (50ºC, 2’; 95ºC, 10’; ciklus: 

95ºC, 15’’ és 60ºC, 1’), kivéve a Sybr Green-es agrin PCR-nél, ahol az 

annealing/szintézis hőmérsékletet 55ºC-ra csökkentettük. Az expressziós értékeket 2∆Ct 

formában számítottuk, ahol ∆Ct=Ctreferencia-Cttarget. 

 

III.5. A vizsgálatokba bevont minták 
 

III.5.1 Humán anyagok 
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 Az immunhisztokémiai/immunfluoreszcens, Western blot és génexpressziós 

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

Intézetében és II. Patológiai Intézetében, a heidelbergi Deutsches 

Krebsforschungszentrum Citopatológiai Osztályán Dr. Peter Bannasch 

laboratóriumában, valamint a Göttingeni Egyetem Klinikájának Gasztroenterológiai és 

Endokrinológiai Tanszékén Prof. Giuliano Ramadori kutatólaboratóriumában 

feldolgozott humán patológiai és igazságügyi mintákat vontunk be. A betegek minden 

esetben beleegyeztek mintáik kutatási célú felhasználásához, és a vizsgálatokhoz a 

megfelelő etikai engedélyek (a Semmelweis Egyetemre vonatkozóan TUKEB 

172/2003) birtokában kezdtünk hozzá. A génexpressziós, immunfluoreszcens és 

fehérjeblot vizsgálatok fagyasztott műtéti anyagon történtek; az immunhisztokémiai 

reakciókat paraffinos metszeteken végeztük. Immunhisztokémiának összesen 113 alany 

(109 májbeteg és 4 ép májú igazságügyi orvostani eset) mintáit vetettük alá, míg az 

immunfluoreszcens és Western blot vizsgálatot csak e betegek mintáinak kisebb 

csoportjain hajtottuk végre. Ezen túlmenően 6 cholangiocarcinomás és 16 HCC-s beteg, 

valamint 14 egészséges májú kontroll egyén fagyasztott mintáit csak génexpressziós 

vizsgálathoz használtuk fel. Összesen tehát 131 májbetegből és 18 egészséges májú 

egyénből származó mintákat vontunk be a vizsgálatokba. 

 

 A diagnosztikus célú immunhisztokémiai vizsgálatokban 80 beteg 132 mintáját 

használtuk fel. Ezekről a betegekről viszonylag több adattal rendelkezünk, melyeket a 

III/X. táblázatban tüntetünk fel. 

 
III/3. táblázat: A szemikvantitatív immunhisztokémiai vizsgálatban szereplő betegek 
adatai. Zárójelben az egyes csoportokban szereplő betegek számát tüntettük fel. Mivel a 

cirrhosis mellett egyszerre több májlaesio állhat fenn, a csoportok ebben az esetben 

átfedhetnek. 

 
Cirrhosis (25) 
Férfiak (16), 23-63 év, medián 50.5 év  
Nők (9), 37-64 év, medián 52 év 
 
Etiológia 

Igazolt HCV-pozitivitás (11) 
 Egyéb ismert etiológia: PSC (1), feltételezett Wilson-kór (1) 
 Nincs adat (12) 
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Fennálló egyéb májlaesio 
LGDN (7) 

 HGDN (5) 
 Small HCC (5) 
 HCC (11) 
 
HCC (20) 
Férfiak (15), 31-79 év, medián 57 év 
Nők (5), 21-59 év, medián 50 év 
 
Hisztológiai grade 
 Grade I (4) 
 Grade II (9) 
 Grade III (5) 
 Nem értelmezett: fibrolamellaris carcinoma (1), kevert HCC-CCC (1) 
 
A környező máj állapota / igazolt etiológiai faktor jelenléte 
 Nincs fibrosis (4 / HCV+: 0) 
 Enyhe fokú fibrosis (1 / HCV+: 1) 
 Fibrosis ad cirrhosim vergens (1 / HCV+: 1) 
 Cirrhosis (12 / HCV+: 4, alkoholos etiológia: 1) 
 Nincs adat (2 / HCV+: 0) 
 
FNH (10) 
Nők (10), 22-46 év, medián 32 év 
 
Hepatocellularis adenoma (28) és adenomatosis (2) 
Férfiak (3 adenoma, 0 adenomatosis), 51-56 év, medián 53 év 
Nők (25 adenoma, 2 adenomatosis), 22-72 év, medián 39,5 év 

 

III.5.2 Állatkísérletes anyagok 
 

 Egészséges hím Wistar patkányok (Charles River, Sulzfeld, Németország) 

májából Dudás J. és mtsai izoláltak a Göttingeni Egyetem Klinikájának 

Gasztroenterológiai és Endokrinológiai osztályán (vezetője Prof. Giuliano Ramadori) 

parenchymalis és nem-parenchymalis sejteket az általuk beállított módszer szerint 

(Neubauer és mtsai, 1996). Ezeket az anyagokat primer szövettenyésztést követően 

immuncitokémiához és génexpressziós vizsgálatokhoz használtuk fel.  

 

Immunhisztokémiai és génexpressziós vizsgálatokat végeztünk szimultán 

májfibrogenesis / hepatocarcinogenesis kezelésnek kitett patkányok máján. Ebben a 

kísérleti modellben a kezelés kezdetétől számított 16 hét alatt cirrhosist és multiplex 

HCC-t indukálnak egyszeri nekrogén dózisú dietil-nitrózamin adását követő 6 hetes 

phenobarbital / szén-tetraklorid kezeléssel (a részleteket illetően ld. Zalatnai és Lapis, 

1994). A protokollra rövidített nevén – DPC (Dietil-nitrózamin / Phenobarbital / CCl4) 
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– fogunk a továbbiakban hivatkozni. Az állatok az intézményi és az NIH 

irányvonalaknak megfelelő bánásmódban részesültek. 

 

III.5.3 Sejttenyészetek 
 

A szövetkultúrában tenyésztett sejteket immunfluoreszcens és génexpressziós 

vizsgálatokban használtuk fel. Egészséges patkányok májából származó hepatocytákból 

és nem-parenchymalis sejtekből (myofibroblastok, HSC-k, szinuszoidális 

endothelsejtek, Kupffer-sejtek) Dudás J. és mtsai indítottak primer kultúrákat (ld. 

III.5.2). Ezeken felül humán hepatoblastoma / hepatocellularis carcinoma (HepG2, 

Hep3B, HuH7, SkHep-1) és epeúti carcinoma (SkChA-1, MzChA-1, MzChA-2) 

sejtvonalakkal, továbbá HMVEC-d humán bőr-mikrovaszkulatúrából származó 

endothelialis sejtekkel (Cambrex, Walkersville, MD, USA) végeztünk kísérleteket. A 

sejtkultúrákat az endothelsejtek kivételével Dulbecco’s Modified Eagle’s Mediumban 

(DMEM) tartottuk fenn, amelyhez 10% (a myofibroblastok esetében 20%) fötális 

borjúszérumot (FBS), valamint előírt mennyiségű penicillin / streptomycint és 2 mM L-

glutamint adtunk. A HMVEC-d sejteket a forgalmazó által javasolt és az általa előírt 

módon adalékolt, speciális összetételű médiumban tartottuk fenn. Valamennyi sejttípust 

tenyésztőedényben vagy mikroszkópi fedőlemez felszínén, 37ºC-on, 5% CO2-t 

tartalmazó párásított atmoszférában növesztettük. A szövettenyészeti reagenseket a 

Sigmától és az Invitrogentől, a műanyagárut a Sarstedt-től (Nümbrecht, Németország), a 

Corningtól (Lowell, MA, USA), a Millipore-tól és a Greinertől (Frickenhausen, 

Németország) vásároltuk. 
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IV. Eredmények 
 

IV.1. A 7E12 klónjelzésű ellenanyag agrin-specificitásának igazolása  
 

 Azt, hogy a 7E12 klónjelzésű ellenanyag agrinnal reagál, először kolokalizációs 

kísérletekkel igyekeztünk alátámasztani. Megmutattuk, hogy a 7E12 reakciója a 

lamininéval kolokalizál a különböző bazális membránok területén (IV/1. ábra). Az 

agrinról régóta ismert, hogy a BM-ben a lamininnal létesít kapcsolatot (Denzer és mtsai, 

1997). A 7E12-vel és kereskedelmi forgalomban kapható poliklonális (egér-patkány 

agrin ellen tesztelt, de tapasztalatunk szerint fagyasztott emberi anyagon is működő) 

agrin ellenanyaggal kettős jelölést végezve a két jel teljes kolokalizációját tapasztaltuk 

(IV/2. ábra). 

 

 Bár ezek a kísérletek támogatták elképzelésünket, cáfolhatatlan bizonyítékot 

mégis csak az immunprecipitációt követő tömegspektrometriás elemzés szolgáltatott. 

Ennek során a marha vesekéreg proteoglikán frakciójából 7E12-vel immunprecipitált 

komponenst MALDI-TOF MS analízisre küldtük el. Az elemzés során Janáky Tamás és 

munkatársai három olyan triptikus fragmentet találtak, amelyek az ember, a patkány, az 

egér és a tyúk agrin fehérjéjén kívül a szarvasmarha Similar to agrin jósolt fehérjéjének 

aminosav-szekvenciájával mutattak egyezést. A peptidek szekvenciáját és a nekik 

megfelelő releváns BLAST találatokat a IV/1. táblázatban mutatjuk. 

 
IV/1. ábra: A 7E12 monoklonális ellenanyag és a laminin ellenanyag immunreakciójának 
kolokalizációja. Az epeút (E) bazális membránja, valamint az artéria (A) és a véna (V) falának 

simaizomrétege – pontosabban a simaizomsejteket körülvevő BM-szerű mátrix – egyaránt 

kettős pozitív. Kettős immunfluoreszcens jelölés, magfestés: DAPI, nagyítás: 200x. 
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IV/2. ábra: A 7E12 monoklonális ellenanyag és egy kereskedelmi forgalomban kapható 
poliklonális anti-agrin ellenanyag (R&D) immunreakciójának kolokalizációja. A két jelölés 

teljesen átfedi egymást a HCC strómájában. Kettős immunfluoreszcens jelölés, nagyítás: 200x. 

 

 

IV.2. Az agrin expressziójának vizsgálata ép májban, cirrhosisban és HCC-ben 
 

 Az agrin fehérje-szintű expresszióját az ép májban, valamint cirrhotikus 

májszövetben és HCC-ben Western bloton vizsgáltuk, mindegyik szövettípusból egy-

egy reprezentatív mintán. Az ép máj proteoglikán frakciójában az agrin mennyiségét a 

kimutathatósági szint alattinak találtuk, ellenben a cirrhosisból és a HCC-ből származó 

mintákban a glikozilált agrin magas molekulatömegének megfelelő (400 kDa fölötti) 

intenzív „smear” ábrázolódott (IV/3. ábra).  

 

Ezzel egybevágó eredmények adódtak az agrin mRNS-szintű expressziójára 

vonatkozóan a valós idejű RT-PCR vizsgálatból, amelybe 51 szövetmintát (16 HCC, 13 

cirrhotikus májszövet, 14 ép májszövet, 8 cholangiocellularis carcinoma) vontunk be. 

Az agrin expressziója mind a HCC-ben, mind a cirrhotikus májszövetben 

szignifikánsan, mintegy 5-ször magasabb volt, mint az ép májszövetben (p < 0.0001, ill. 

p = 0.0006); ennek megfelelően ugyanakkor a HCC és a cirrhosis között nem adódott 

különbség. Összehasonlításképpen cholangiocellularis carcinomákban is meghatároztuk 

az agrin-expressziót, mert kapcsolódó kutatásaink során immunhisztokémiával erős 

agrin-pozitivitást találtunk ebben a daganattípusban, különösen annak jól differenciált 

formájában (Batmunkh és mtsai, 2007). A cholangiocarcinomákban még a HCC-nél és 

a cirrhosisnál is szignifikánsan (p = 0.0017) magasabb agrin-expressziót mértünk (IV/4. 

ábra). 
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IV/1. táblázat: A tömegspektrometriás analízissel azonosított triptikus peptidek releváns 
BLAST-találatai. Pirossal kiemelve a szarvasmarha Similar to agrin jósolt fehérjéje. 

 
 

 

Peptid 1: FGALCEAETGR 

         Score  Bits 

ref|XP_604151.3|  PREDICTED: similar to agrin [Bos taurus]         35.4    0.49 
ref|XP_855650.1|  PREDICTED: similar to agrin isoform 2 [Canis fa  35.0    0.50  
ref|XP_536713.2|  PREDICTED: similar to agrin isoform 1 [Canis fa  35.0    0.50   
ref|NP_940978.2|  agrin [Homo sapiens] >sp|O00468|AGRN_HUMAN A...  35.0    0.62   
gb|AAC39776.1|  agrin precursor [Homo sapiens]                     35.0    0.62   
ref|XP_001126326.1|  PREDICTED: similar to agrin [Homo sapiens]    34.6    0.74   
ref|XP_520844.2|  PREDICTED: agrin [Pan troglodytes]               34.6    0.76   
gb|AAH84578.1|  AGRN protein [Homo sapiens]                        34.1    0.93 
 
Peptid 2: CEPGFWNFR 
 
sp|P31696|AGRN_CHICK  Agrin precursor                              36.3    0.22  
ref|NP_990858.1|  agrin [Gallus gallus] >gb|AAA48585.1| agrin      36.3    0.23  
sp|Q90404|AGRN_DISOM  Agrin >gb|AAA49224.1| agrin                  35.8    0.26  
emb|CAG01716.1|  unnamed protein product [Tetraodon nigroviridis]  35.8    0.33  
emb|CAM14890.1|  agrin [Mus musculus]                              35.4    0.36  
emb|CAM14889.1|  agrin [Mus musculus]                              35.4    0.36  
gb|EDL15081.1|  agrin [Mus musculus]                               35.4    0.37  
ref|NP_067617.2|  agrin [Mus musculus]                             35.4    0.37  
gb|AAH84578.1|  AGRN protein [Homo sapiens]                        35.4    0.39  
ref|XP_855650.1|  PREDICTED: similar to agrin isoform 2 [Canis fa  35.4    0.39   
ref|XP_536713.2|  PREDICTED: similar to agrin isoform 1 [Canis fa  35.4    0.39   
sp|P25304|AGRN_RAT  Agrin precursor                                35.4    0.39  
gb|EDL81364.1|  agrin [Rattus norvegicus]                          35.4    0.40  
ref|XP_520844.2|  PREDICTED: agrin [Pan troglodytes]               35.4    0.40 
ref|NP_786930.1|  agrin [Rattus norvegicus] >gb|AAA40703.1| agrin  35.4    0.40   
gb|AAA40702.1|  agrin                                              35.4    0.40  
ref|NP_940978.2|  agrin [Homo sapiens] >sp|O00468|AGRN_HUMAN A...  35.0    0.46   
gb|AAC39776.1|  agrin precursor [Homo sapiens]                     35.0    0.47  
emb|CAM14888.1|  agrin [Mus musculus]                              35.0    0.49  
ref|XP_604151.3|  PREDICTED: similar to agrin [Bos taurus]         35.0    0.52  
gb|EAW56293.1|  agrin [Homo sapiens]                               35.0    0.56  
ref|XP_001088755.1|  PREDICTED: similar to agrin [Macaca mulatta]  34.6    0.68   
ref|XP_001126326.1|  PREDICTED: similar to agrin [Homo sapiens]    34.6    0.71  
ref|XP_001513262.1|  PREDICTED: similar to Agrin, partial [Ornith  34.1    0.92 
 
Peptid 3: IFFVNPAPPYLWPAHK 
 
gb|EDL15081.1|  agrin [Mus musculus]                               59.2    3e-08 
ref|XP_604151.3|  PREDICTED: similar to agrin [Bos taurus]         59.2    3e-08 
gb|AAX09643.1|  mini-agrin [Mus musculus]                          59.2    3e-08  
gb|AAC39776.1|  agrin precursor [Homo sapiens]                     59.2    3e-08  
ref|NP_940978.2|  agrin [Homo sapiens] >sp|O00468|AGRN_HUMAN A...  59.2    3e-08  
ref|XP_001126326.1|  PREDICTED: similar to agrin [Homo sapiens]    58.7    4e-08 
gb|AAB52918.1|  agrin [Mus musculus]                               58.3    6e-08  
gb|AAB52917.1|  agrin [Homo sapiens]                               56.6    2e-07 
gb|AAK71351.1|  agrin [Mus musculus]                               55.8    3e-07 
gb|AAF63763.1|AF250032_1  agrin precursor [Rattus norvegicus]      54.5    9e-07 
sp|P31696|AGRN_CHICK  Agrin precursor                              49.0    3e-05 
pdb|1PXU|A  Chain A, Crystal Structure Of Chicken Nta From A E...  48.1    7e-05 
pdb|1JB3|A  Chain A, The Laminin-Binding Domain Of Agrin Is St...  48.1    7e-05 
pdb|1JC7|A  Chain A, The Laminin-Binding Domain Of Agrin Is St...  48.1    7e-05 
gb|AAC59740.1|  agrin >prf||2204320A agrin                         47.7    9e-05 
ref|XP_698394.2|  PREDICTED: similar to agrin [Danio rerio]        40.1    0.015 
ref|XP_001342069.1|  PREDICTED: similar to agrin [Danio rerio]     38.8    0.044 



 47

IV/3. ábra: Kemilumineszcensen előhívott Western blot a 7E12 ellenanyaggal. I: 

molekulasúly-létra fehér fényben; II: a molekulasúly-létra lumineszcens üzemmódban (technikai 

negatív kontroll); 1: májcirrhosis PG; 2: ép máj PG; 3: HCC PG. 

 
 

IV/4. ábra: Az agrin mRNS-szintű expressziója HCC-ben, cirrhosisban, ép májszövetben 
és cholangiocarcinomában.   

 
 

IV.3. A májban található agrin sejtes eredetére és potenciálisan fontos molekuláris 
kapcsolataira vonatkozó eredmények 
 

IV.3.1 Az agrin SMA-pozitív sejt - eredetét támogató bizonyítékok 
 

Sejtkultúrában fenntartva az egészséges patkány májából izolált, a tenyésztés 

körülményei között feltehetőleg aktiváción átesett myofibroblastok immunfluoreszcens 

vizsgálattal erősen pozitívak voltak agrinra nézve. Ezzel szemben a myofibroblastokkal 

kokultúrában tenyésztett Hep G2 és Hep 3B sejtek negatív, a monokultúrában 
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tenyésztett, humán bőr-mikrovaszkulatúrából származó endothelialis sejtek pedig a 

myofibroblastoknál gyengébb immunfestődést mutattak (IV/5. ábra). Mind a 

tenyésztett myofibroblastokban, mind a HSC-kben a normál máj átlagos agrin-

expressziójának (amely a hepatocytákat reprezentálja leginkább) a többszázszorosát 

mértük (rMF: 309x, HSC: 287x) (IV/6. ábra), ami szintén a sejttenyésztés során 

bekövetkező aktivációval magyarázható. 

 

Az ember és a patkány májában az agrin a simaizom α-aktinnal kolokalizált az 

érfalak izomrétegében (IV/7. ábra). Az agrin a HCC mikrovaszkulatúrájának falában is 

együttállást mutat a SMA-pozitív sejtekkel, de a kolokalizáció nem teljes, így ebben a 

pozícióban az endothelsejtek agrin-termelésének lehetősége is felmerül (IV/8. ábra). 

Ezzel együtt a DPC-kezelt patkánymájakban agrin/RECA1 (patkány endothelialis 

marker) kettős jelölés inkább azt valószínűsíti, hogy az agrin nem annyira az 

endothelialis sejtekkel, mint inkább az eret körülvevő sejtekkel mutat együttállást (IV/9. 

ábra, A). A technikailag még tökéletesítésre váró in situ hibridizációval is láttunk 

jelölődést a perivascularis sejteknek megfelelő helyzetben (IV/9. ábra, B). Ezen 

túlmenően a humán HCC-n alkalmazott kettős immunfluoreszcens jelölésben az agrin 

és a specifikus myofibroblast markernek tekintett Thy-1 (Dudás és mtsai, 2007) 

kiterjedten kolokalizált a tumor strómájában (IV/10. ábra). 

 



 49

IV/5. ábra: Tenyésztett sejtek agrin immunfluoreszcens reakciói. Monokultúrában 

tenyésztett humán mikrovaszkuláris endothelsejtek (A) és patkány máj myofibroblastok (B) 

közül az utóbbiak jóval intenzívebb agrin-termelést (piros) mutattak. A myofibroblastokat a 

cytokeratin-pozitív (zöld) Hep G2 (C) és Hep 3B (D) sejtekkel kokultúrában tenyésztve csak a 

myofibroblastok voltak agrin-pozitívak (piros). Immunfluoreszcens jelölések, magfestés (C, D): 

DAPI (kék). Nagyítás: 600x (A, B), 200x (C, D). 

 
 
IV/6. ábra: Patkány májából izolált mesenchymalis sejtek mRNS-szintű agrin-
expressziója. Sejttenyészetben mind a fibulin-2-pozitív myofibroblastok (rMF), mind a fibulin-2-t 

alacsony szinten expresszáló HSC-k az ép májszövetnél több százszor aktívabban fejezik ki az 

agrint (az értékek az ép májhoz viszonyított relatív expressziót mutatják). 

 

A 

B 

C 

D 
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IV/7. ábra: Az agrin és a simaizom α-aktin (SMA) kolokalizációja az érfalakban. Mind az 

ember (A), mind a patkány (B) cirrhotikus májában az agrin (piros) a SMA-val (zöld) kolokalizál 

az erek falának simaizomzatában (nyilak), míg a duktuláris reakció (nyílhegyek) csak agrinra 

nézve pozitív. 
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IV/8. ábra: A HCC mikrovaszkulatúrájának agrin-pozitív bazális membránjaihoz asszociált 
simaizom-aktin-pozitív sejtek és endothelsejtek. A humán (A-B) és patkány (C-D) HCC 

mikroereiben az agrin (piros) részleges kolokalizációban látható mind az SMA-val, mind az 

endothelialis markerekkel (CD31, ill. RECA-1, zöld). Egyfelől az endothelialis bazális membrán 

egyes szakaszaihoz nem társul SMA-jelölődés (nyíl, C); másfelől az agrin-jelölődés olykor 

világosan elválik az endotheliumtól (nyíl, D; lásd még: IV/9. ábra). Eredeti nagyítások: 600x (A-
B), 1800x (C-D). 

 
 
IV/9. ábra: következő lap Perivascularis sejtek agrin-termelése. Az agrin immunfestés a 

kapilláris perivascularis sejtjeit és nem az endothelsejteket tünteti fel (A). Vastag nyíl: 

perivascularis sejt, vékony nyíl: endothelsejt. Kettős immunfluoreszcens jelölés, piros: agrin, 

zöld: RECA-1 patkány endothelialis marker, kék: magfestés (DAPI). Az agrin mRNS-t felismerő 

in situ hibridizáció is perivascularis helyzetűnek tűnő sejteket mutat pozitívnak a HCC-ben (B). 

Eredeti nagyítások: 1200x (A), 600x (B).  



 52

 

 
 
IV/10. ábra: Az agrin és a Thy-1 kolokalizációja a humán HCC strómájában. Kettős 

immunfluoreszcens jelölés, kék: magfestés. Eredeti nagyítás: 200x. 

 

A 
 

B 
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IV.3.2 Az agrin epeúti eredetét támogató bizonyítékok 
 

Mind az ép máj epeútjainak bazális membránja, mind a cirrhotikus májban a 

duktuláris reakciót körülvevő epithelialis bazális membrán immunhisztokémiailag 

pozitív agrin-reakciót adott. Ugyanakkor kettős immunfluoreszcens jelöléssel a reaktív 

duktulusok körül nem láttunk szorosan illeszkedő SMA-pozitív sejteket, amelyek ezt az 

agrint termelhették volna (IV/7. ábra, A-B). Ezért arra következtettünk, hogy az agrin-

termelés az epeúti irányú differenciációval is együtt járhat, és az epeutak BM-jének 

agrinja feltehetően magától a biliaris epitheliumtól származik.  

 

Az agrin biliaris eredetét a cholangiocellularis carcinomákra (CCC-kre) és CCC-

eredetű sejtvonalakra vonatkozó eredmények is alátámasztották. A CCC-kben még a 

HCC-knél is 2-szer magasabb mRNS-szintű agrin-expresszió volt mérhető (ld. IV.2., 

IV/4. ábra; t-próba, p=0.002), azonban ellentétben a HCC-vel, ahol strómális agrin-

immunfestődést láttunk, a CCC-kben az agrin a tumorsejt-fészkek bazális membránjába 

lokalizálódott (Batmunkh és mtsai, 2007). Szintén a cholangiocellularis agrin-termelés 

mellett szól, hogy a vizsgált három közül két epeúti carcinoma-eredetű sejtvonal agrin-

expressziója jelentősen (Sk-ChA-1: 3.4-szeresen, ill. Mz-ChA-1: 34-szeresen) 

meghaladta az agrint fehérje-szinten nem, vagy csak csekély mértékben termelő 

hepatocellularis eredetű sejtvonalak átlagát (IV/11. ábra). 
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IV/11. ábra: HCC/hepatoblastoma- és cholangiocarcinoma-eredetű sejtvonalak agrin-
expressziója. A génexpressziót 18S rRNS-re vonatkoztattuk, és tetszőleges egységekben 

mérve, logaritmikus skálán ábrázoltuk. 
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IV.3.3 Átmeneti fenotípusú, differenciálódó hepatocyták agrin-termelése 
 

 A cirrhotikus máj regeneratív nodulusainak duktuláris reakcióval szomszédos 

területein gyakran láttunk a reaktív duktulusok és az érett hepatocyták közé eső átmeneti 

fenotípusú sejtalakokat, amelyek feltehetőleg a duktuláris reakció progenitor-sejtjeiből 

kiérő hepatocytákat képviselik (ld. az V.1. fejezetet). Ezek a sejtek fokozatosan térnek 

át az epeúti epithelialis fenotípusról a hepatocyta-fenotípusra, és eredményeink szerint 

ezzel párhuzamosan elvesztik agrint tartalmazó bazális membránjukat (IV/12. ábra). 

Bár az átmeneti fenotípusú, halványan CK7-pozitív sejtek összefüggenek a duktuláris 

reakcióval, elvileg nem zárható ki az sem, hogy az őket körülvevő gyenge agrin-

jelölődés az ugyanitt szintén megtalálható SMA-pozitív sejtektől ered (IV/13. ábra). 

Ennek azonban ellentmond az RNS in situ hibridizáció eredménye, amelyben az 

átmeneti sejtek agrin-expressziót mutattak (IV/14. ábra). 
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IV/12. ábra: A duktuláris reakcióval összefüggő átmeneti fenotípusú sejtek egy 
regeneratív nodulus perifériáján. A nyilakkal jelölt, még jól láthatóan agrin-pozitív 

sejtcsoportok a májsejt-irányú differenciálódás közbülső stádiumainak felelhetnek meg. A 

differenciálódással párhuzamosan az agrint tartalmazó bazális membrán elvész. Eredeti 

nagyítás: 200x. 

 
 
IV/13. ábra: Az átmeneti fenotípusú sejteket kísérő agrin-reakció származtatása. Az agrin 

forrásául valószínűleg a halványan CK7-pozitív sejtek szolgálnak a regeneratív nodulus és a 

cirrhotikus septum határán (nyílhegyek, A), de a SMA-pozitív sejtek szerepe sem kizárható 

(nyílhegy, B). Piros: agrin, zöld: jobbra fent jelezve, kék: DAPI. Eredeti nagyítás: 200x. 
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IV/14. ábra: Az agrin mRNS kimutatása a regeneratív nodulusban in situ hibridizációval. 
(A) antisense, (B) sense (kontroll) reakció, (C) hematoxilin-eozin festés. A széli terület átmeneti 

fenotípusú sejtjei erősen jelölődnek. A sense kontrollon is látható reakció, de az az antisense-

nél jóval gyengébb. Eredeti nagyítás: 200x. 

 
 

IV.3.4 Hepatocellularis daganatsejtek agrin-termelése 
 

 Egyes hepatocellularis adenomák dysplasticusabb területein, high grade 

dysplasticus nodulusokban, valamint „small” és jól differenciált HCC-kben IHC-vel 

gyakran tapasztaltuk, hogy a trabecularis-pseudoglandularis sejtalakulatokat agrin-

pozitív bazális membrán veszi körül. Sorozatmetszeteken tett megfigyeléseink arra 

utalnak, hogy ezért az agrin-jelölődésért nem az ugyanott megtalálható, szintén agrin-

pozitív mikrovaszkulatúra a felelős (IV/15. ábra). Egy HCV-pozitív cirrhotikus májban 

kialakult, kis méretű malignus göb kettős immunfluoreszcens jelöléseivel bizonyítottuk, 

hogy a pseudoacinusokat körülvevő agrin-pozitív BM sem a CK7-pozitív duktuláris 

reakcióhoz, sem a SMA-pozitív myofibroblastokhoz, sem a CD34-pozitív erekhez nem 

köthető, hanem kifejezetten a daganatsejtek termékének mutatkozik (IV/16. ábra). 

 
IV/15. ábra: következő lap Az agrin és az endothelialis markerek reakciójának 
összehasonlítása jól differenciált HCC-ben. A-B, small HCC; C-D, magasan differenciált 

HCC. Az agrin immunreakció folytonosan körülrajzolja a pseudoacinusokat, míg az endothelt 

jelző CD34, illetve CD31 immunreakciója nem követi végig a tumorsejtek bazális felszínének 

vonalát (a nyilak ilyen feltételezett „hézagokat” jelölnek). Eredeti nagyítás: 200x. 

A B C
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IV.3.5 Az agrin lehetséges molekuláris partnerei a májban 
 

 Korábbi eredményeink felvetették annak lehetőségét, hogy az agrin mint bazális 

membrán-HSPG közreműködhet a növekedési faktorok, közöttük a bFGF 

megkötésében. Kettős immunfluoreszcens jelöléssel sikerült igazolni az agrin és a bFGF 

(FGF-2) kolokalizációját a májrák bazális membránjaiban (IV/17. ábra, A). Irodalmi 

adatok alapján (Martin és Sanes, 1997; Groffen és mtsai, 1999) az αv-integrinek 

számításba jöhetnek az agrin sejtfelszíni receptoraiként. Kettős immunfluoreszcens 

festéseink eredményei szerint az agrin-tartalmú bazális membránhoz kitapadó 

endothelialis sejtek és epeúti hámsejtek kifejezik az  αv-integrint, amely így a sejtek 

agrin

agrin

CD34

CD31

A B

C D
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IV/16. ábra: A pseudoacinusok daganatsejtjeinek autonóm agrin-termelése. Az agrin-

pozitív (piros) bazális membránok a Ki-67 reakció által (zöld) igazolt módon intenzíven 

proliferáló malignus fókusz területén egyik használt markerrel (CK7/CD34/SMA, zöld) sem 

mutatnak teljes együttállást. A nyílhegyek a BM-ek olyan szakaszaira mutatnak, amelyekhez 

nem asszociálódik a vizsgált marker. Ez nem jelenti azt, hogy ne akadna a fókuszban agrin-

pozitív bazális membránnal rendelkező, halványan CK7-pozitív sejtcsoport (nyíl, A), és a másik 

két marker is ne fedne át részlegesen az agrinnal (sárga szín, B-C). Eredeti nagyítás: 200x. 
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IV/17. ábra: Az agrin molekuláris partnerei a májban. Piros: agrin; zöld: (A) FGF-2 (bFGF), 

(B-C) αv-integrin; kék: DAPI. Az agrin kolokalizál a bFGF-fel a HCC stromájában (A). Az agrin-

tartalmú bazális membrán (B, felső sor, vastag nyíl) strómális oldalán mesenchymalis sejtek 

magjait (felső sor, vékony nyilak) látjuk, míg a lumen felőli oldalon az αv-integrin-pozitív 

endothelsejtek magjait (középső sor, vékony nyilak). Az endothelsejteken kívül a tumorsejtek 

membránja is αv-integrin-pozitív (nyílhegy). Az epeúti hámsejtek bazális (C, vékony nyíl) és 

laterális (nyílhegy) sejthártyája egyaránt jelölődik αv-integrinnel. Hosszmérték: 25 µm (A), 20 µm 

(B-C). 
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IV/18. ábra: Az agrin és az αv-integrin egyaránt kifejeződik az MzCha-2 
cholangiocarcinoma-sejteken. Halványan bár, de kivehető a sejtfelszíni αv-integrin-reakció, és 

jól látszik az agrin depozíciója az intercelluláris résekben (a képek nem ugyanazt a látóteret 

ábrázolják). 

 
 

bazális oldalán az agrinnal kolokalizál (IV/17. ábra, B-C). Immunfluoreszcens 

jelölésekkel az agrin és az αv-integrin együttes expresszióját találtuk különböző epeúti 

rák-eredetű sejtvonalakban, legmeggyőzőbben az MzChA-2 sejtekben (IV/18. ábra). 

 

IV.4. Az agrin és a CD34 immunhisztokémiai reakciójának értékelése benignus és 
malignus elváltozásokban 

IV.4.1 Cirrhosis  
 

Sok cirrhotikus mintában az agrin-jelölődés a kötőszövetes sövényekre, azokon 

belül is az erek falára és a duktuláris reakció bazális membránjára korlátozódott (ld. I/3. 

ábra). Nem ritkán azonban a regeneratív nodulusok széli területein, sőt, esetenként a 

belsejükben is a duktuláris reakcióval összefüggő agrin-pozitív területeket láttunk. 

Ezeken a helyeken ugyanakkor az agrin nem a CD34-gyel kolokalizált – ahogy azt a 

HCC erezetében mindig tapasztaljuk –, hanem a CK7-tel, mégpedig úgy, hogy az agrint 

és a CK7-et a duktuláris reakción kívül az átmeneti fenotípusú – vélhetően a duktuláris 

reakció progenitor sejtjeiből hepatocytákká differenciálódó – sejtek koexpresszálták. Az 

is leolvasható volt, hogy a CK7 és az agrin párhuzamosan gyengül (illetve a CK7 el is 

vész), ahogy a sejtek a hepatocyta-fenotípus felé közelítenek (IV/19. ábra). 

 

agrin αv-integrin
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IV/19. ábra: Az agrin viszonya a CD34-hez és a CK7-hez cirrhosisban. Az alsó sor képei a 

felső sorban téglalappal jelölt terület nagyításai (a hosszmérték a felső sorban 500 µm-t, az alsó 

sorban 100 µm-t jelöl). 

 
 

IV.4.2 Focalis nodularis hyperplasia 
 

Az FNH-ban az agrint ugyanazon szöveti struktúrákban – erek, duktuláris reakció – 

találtuk meg, mint a cirrhosisban, de itt még annyira erős jelölődéssel sem találkoztunk, 

mint egyes cirrhotikus mintákban (IV/20. ábra). 

 
IV/20. ábra: következő lap Focalis nodularis hyperplasia. Az agrin immunreakció a 

cirrhosisban látotthoz hasonló: csak a duktuláris reakció (DR) és az erek fala (nyilak) jelölődik. 

Eredeti nagyítás: 40x (A), 200x (B). 
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IV.4.3 Dysplasticus nodulusok és small HCC 
 

Az alacsony grádusú dysplasticus nodulusoknak nemcsak a szövettani képe békés, 

egyhangú – gyakran a környező regeneratív nodulusoknál is inkább –, hanem agrin-

reakciójuk is jellemzően igen gyenge volt. A külső és belső duktuláris reakción kívül 

alig láttunk bennük agrin-pozitív területeket (IV/21. ábra). A magas grádusú 

dysplasticus nodulusok ezzel ellentétben változatosnak mutatkoztak úgy a bennük 

látható dysplasia mértéke, mint az agrin IHC erőssége és kiterjedése tekintetében. Egyes 

HGDN-ekben alig voltak agrin-pozitív területek, míg másokban helyenként a súlyos 

dysplasia erős agrin-reakcióval párosult. Ráadásul ezek a területek egyben CD34-gyel is 

erősen jelölődtek, ami valószínűvé tette, hogy itt az agrin erekhez tartozhat (IV/22. 

ábra). Tapasztalatunk tehát – a patológusokéval egybehangzóan – azt mutatta, hogy a 

HGDN súlyos formája és az sHCC közötti különbség legfeljebb mennyiségi, semmint 

minőségi. A HGDN-ekhez hasonlóan az sHCC-kben is előfordultak a masszívan 

agrin/CD34 kettős pozitív területek között agrinnal nem jelölődő szigetek (IV/23. 

ábra); mégis, az sHCC-k összességében homogénebbnek bizonyultak, teljes területük 

nagyobb aránya jelölődött. Az sHCC-kben (és általában a magasan differenciált 

hepatocellularis rákokban) nem minden agrin-jelölődés tartozott az erekhez: a 

pseudoglandularis tumorsejt-struktúrák körüli bazális membrán agrinja az erektől 

különálló, azoktól jól megkülönböztethető rajzolatot adott (ld. fentebb a IV/15. ábrán). 

 

A B
DR
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IV/21. ábra: Low-grade dysplasticus nodulus. Balra az agrin-reakció, jobbra a hematoxilin-

eozin festés látható. Hosszmérték: 1000 µm. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV/22. ábra: következő lapok High-grade dysplasticus nodulusok. Agrinnal és CD34-gyel 

viszonylag gyengén (A-B) és erősen (C-D) jelölődő HGDN. Az A felvételen a nodulust 

szaggatott vonallal körberajzoltuk, hogy világosan elkülönüljön a szomszédos duktuláris 

reakciótól. Hosszmérték: 5000 µm (A-B), 2000 µm (C-D). 
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IV/22. ábra – folyt. 

 
IV/23. ábra: Small HCC. Az elváltozás ugyanabból a betegből származik,mint a IV/25. ábra C-
D paneljein bemutatott HGDN. Hosszmérték: 2000 µm. 

 

IV.4.4 Hepatocellularis adenoma 
 

A tipikus májadenomák, amelyek legfeljebb csekély celluláris atípiával és 

általában masszív elzsírosodással jellemezhetők, javarészt teljesen agrin-negatívaknak 

bizonyultak, bennük csak a tumort ellátó kisebb-nagyobb artériák fala jelölődött. A 

CD34 expressziója jellemzően lényegesen kiterjedtebb volt az artériákat övező 

területeken (IV/24. ábra, A-B). Ugyanakkor egyes szintén tipikus adenomákban 

megfigyeltük az agrin megjelenését a CD34-et kifejező területeken belül, anélkül, hogy 

hozzá a malignitás bármi jele társult volna (IV/24. ábra, C-D). Ezzel együtt az agrin 

immunreakció a tipikus adenomákban ritkán eredményezett 2+-nél erősebb pontszámot. 

 

C D

agrin CD34
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 A mérsékelt, illetve a kifejezettebb atípiát/dysplasiát mutató adenomák között 

nagyobb gyakorisággal találtunk erős agrin immunreakciót. A CD34-gyel összevetve 

úgy tűnt, hogy az agrin nem csak a szinuszoidokhoz, hanem a parenchymalis sejtekhez 

is asszociálódik, hasonlóan a korai / jól differenciált HCC-kben látottakhoz (IV/25. 

ábra; ld. még IV/15. ábra). Néha megfigyelhető volt, hogy az agrin differenciáltan 

jelent meg a tumoron belüli szomszédos, de eltérő mértékben dysplasticus területeken: 

erősebben jelölte a kifejezettebb dysplasiával bíró régiót (IV/26-27. ábrák). Egyes 

esetekben az agrin immunfestés markánsan, 3+ - 4+ erősségű és kiterjedésű, a HCC-re 

nagy fokban emlékeztető módon jelentkezett, erekhez asszociáltan vagy trabecularis-

acinaris struktúrák bazális membránjában, olykor vegyesen. Ez összesen hét minta 

esetében fordult elő; ezek közül egyet a patológus az ismételt vizsgálat nyomán jól 

differenciált HCC-nek minősített át (IV/28. ábra). A további hat esetből háromban (ld. 

a IV/25-27. ábrákat) a kórszövettani lelet utal a differenciáldiagnosztikai 

bizonytalanságra, és a daganat szoros követését javasolja.  
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IV/24. ábra: Hisztológiai atípiát nem mutató májadenomák agrin és CD34 immunreakciói. 
(A-B): Agrinnal csak a tumor artériái jelölődnek; CD34-gyel pozitívak az artériákat övező 

területek szinuszoidjai is. (B-C): Agrint és az endothelialis markert ko-expresszáló terület. A 

nagyobb nagyítású betéteken kivehető, hogy az agrin és a CD34 immunreakciója egyaránt a 

szinuszoidokhoz köthető. Eredeti nagyítások: 50x (nagy képek), 200x (betétek).  

 
 
IV/25. ábra: 57 éves nőbetegben kialakult atípusos adenoma. Az agrin azon kívül, hogy az 

erek falát jelöli, a májsejt-trabeculákat végigkíséri ott is, ahol erek nincsenek. Eredeti nagyítás: 

200x. 
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IV/26. ábra: 53 éves férfibetegben kialakult atípusos adenoma. Az agrin immunreakció (A) – 

a diffúzan megjelenő CD34-gyel (B) ellentétben – szelektíven a látómező jobb oldalára eső 

területet tünteti ki. A bal és a jobb látómezőfeleket összehasonlítva (a-b) feltűnik a nagyobb 

mag/citoplazma arány és a zsírvacuolumok hiánya az agrinnal erősebben jelölődő jobb oldalon. 

Eredeti nagyítások: 50x (nagy képek), 200x (kis képek). 

 
 
 
 
 
 
 
IV/27. ábra: következő lap 72 éves nőbetegben kialakult atípusos adenoma. A tumorba 

behatoló kötőszövetes sövény bal és jobb oldalán agrinnal (A) eltérően, de CD34-gyel (B) 

egyforma erősen jelölődő területek láthatók. A két látótérfél részleteit az a)-b) mutatja. Az agrin-

pozitív jobb látótérfélen a sejtek zsugorodottak, éles határral elválni látszanak, a 

mag/citoplazma arány a mag javára eltolódott; pseudoacinaris struktúrák mindkét oldalon 

kimutathatók (C). Eredeti nagyítások: 50x (A-B), 100x (C), 200x (a-b). 
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IV/28. ábra: Az agrin immunhisztokémia nyomán re-diagnosztizált HCC. A daganatot 

eltávolításakor, 2000-ben májadenomának diagnosztizálták, majd az agrin immunreakció 

elvégzése után ismételt szövettani vizsgálatra és a diagnózis revíziójára került sor. A teljes 

daganatra kiterjedő, változóan erős, de mindenütt látható agrin-jelölődés (A) trabecularis-

pseudoacinaris struktúrákat vesz körül (ld. betét). Hematoxilin-eozin festéssel (B) jól kivehető a 

közepes fokú magpolymorphia, illetve a prominens, helyenként többszörös nucleolusok. Eredeti 

nagyítások: 100x (A), 400x (A, betét), 200x (B). 
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IV.4.5 Hepatocellularis carcinoma 
 

A vizsgált 21 esetből egy – egy hisztológiailag szokatlanul jól differenciált, ám 

klinikailag malignusan viselkedő (IV/29. ábra) – daganat kivételével az összes HCC-

ben a tumor erezete markánsan (3+-4+) jelölődött agrinnal. Az alacsony és magas 

hisztológiai grade-ű HCC-kben egyaránt az erős, a tumor egészére kiterjedő vaszkuláris 

típusú jelölődés volt jellemző, melynek mintázata ugyanakkor tükrözte a daganatok 

erezetének morfológiai különbségeit (IV/30. ábra).  

 
IV/29. ábra: 79 éves férfibetegben, nem-cirrhotikus májban kialakult, igen magasan 
differenciált hepatocellularis carcinoma. Mind az agrin (A), mind a CD34 (B) immunreakció a 

májadenomáéra emlékeztet. A tumor hisztológiai megjelenése békés, a sejtgerendás 

architektúra szinte megőrzött (C), a daganat hepatocytákra nagy fokban emlékeztető, 

monomorf sejtekből áll (D). Eredeti nagyítások: 40x (A-B), 200x (C), 600x (D). 
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IV/30. ábra: Agrin immunfestés jól differenciált (Grade I) és gyengén differenciált (Grade 
III) HCC-ben. Eredeti nagyítás: 50x. 

 

 

IV.4.6 Az immunhisztokémiai reakciók erősségének megoszlása a mintacsoportok között 
és azokon belül 
 

 Szemikvantitatív vizsgálat céljára összesen 132 mintát dolgoztunk fel (25 

cirrhosis, 10 FNH, 8 nagy regeneratív nodulus, 23 low-grade dysplasticus nodulus, 7 

high-grade dysplasticus nodulus, 8 small HCC, 30 májadenoma és 21 HCC). Az ezeken 

végzett agrin és CD34 immunreakciókat a III.2.2-ben ismertetett szempontok alapján 

egy 5-fokozatú skálán (0 – 4+) értékeltük. Az agrin immunreakciók erősségének 

megoszlását az egyes mintacsoportok között a IV/31. ábra mutatja. Erős, 3-4+-es 

immunreakciók túlnyomórészt az sHCC-k és HCC-k körében fordultak elő; ezekben a 

mintacsoportokban gyengébb jelölődéssel csak elvétve találkoztunk. Kisebb arányban, 

de előfordult még erős jelölődés az adenomákban és a HGDN-ekben. A többi 

mintacsoportban kizárólag 2+-es vagy annál gyengébb reakciókat észleltünk. 

 

Az egyes mintacsoportokon belül is vizsgáltuk az agrin immunreakció 

erősségének különböző paraméterek szerinti megoszlását. Így cirrhosisban a HCV-

státusz és a HCC jelenléte, hepatocellularis adenomában a hisztológiai atípia mértéke, 

HCC-ben a pedig grade és a környező máj állapota szerinti megoszlást vizsgáltuk (IV/2. 

táblázat, a-c). Az osztott csoportokon belüli csekély mintaszámok miatt a statisztikai 

próbák nem voltak végrehajthatók, ennek ellenére bizonyos tendenciák kirajzolódtak. 

Cirrhosisban az agrin-score nem tűnt függeni a HCV-státusztól, ellenben azokban az 
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esetekben, ahol a cirrhosisban HCC is kialakult, magasabb volt a viszonylag erős, 2+-es 

reakciók aránya. A májadenomákban határozottan több volt a 0-s reakció az atípia 

nélküli esetek körében; a hiányzó reakció érezhetően ritkább volt a közepes atípiával 

jellemezhetőek körében, az erősen atípusosak körében pedig elő sem fordult. Ezzel 

párhuzamosan a közepes atípia mellett megjelent az erős reakció, és ennek részaránya a 

kifejezett atípia mellett tovább fokozódott. Végül a HCC-k esetében az egyetlen nem 

jelölődő minta a grade I-esek között foglalt helyet, és az emelkedő grade-del nőtt a 

legerősebb, 4+-es reakciók részaránya. Az adatok valószínűsítik továbbá, hogy a 

cirrhosis felé tartó, illetve cirrhotikus májban kialakult HCC-k körében szintén 

magasabb a 4+-es reakciók részaránya, mint a nem, vagy csak enyhén fibrotikus májban 

kialakultak között. 

 
IV/31. ábra: Az agrin immunreakció erősségének százalékos megoszlása a különböző 
mintacsoportokban. 
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IV/2. táblázat: Az agrin immunreakciók erősségének megoszlása különböző paraméterek 
szerint egyes mintacsoportokon belül. 
 
a) Cirrhosis (n=25) Agrin immunreakció "score"

 0 1+ 2+ 3+ 4+ 

HCV státusz szerint      

      

HCV+ nem igazolt (n=14) 2 8 4 0 0 

HCV+ igazolt (n=11) 6 1 4 0 0 

      

HCC jelenléte szerint      

      

HCC nem alakult ki (n=11) 5 4 2 0 0 

HCC kialakult (n=14) 3 5 6 0 0 

 
b) Májadenoma (n=30) Agrin immunreakció "score" 

 0 1+ 2+ 3+ 4+ 

Atípia foka szerint      

      

Nincs (n=16) 8 2 3 3 0 

Enyhe-mérsékelt (n=9) 1 3 4 0 1 

Kifejezett-súlyos (n=5) 0 0 2 2 1 

 

c) HCC (n=20) 
Agrin immunreakció 

"score" 

 0 1+ 2+ 3+ 4+ 

Grade szerint      

      

Grade I (n=4) 1 0 0 2 1 

Grade II (n=9) 0 0 0 7 2 

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

      

Környező máj állapota szerint      

      

Nincs/enyhe fibrosis (n=7) 1 0 0 4 2 

Fibr.ad cirrh.v./Cirrhosis (n=13) 0 0 0 7 6 
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IV.4.7 Az agrin elleni immunhisztokémia elkülönítő diagnosztikai alkalmazhatóságának 
vizsgálata 
 

 Az ismertetett szemikvantitatív eredmények birtokában megvizsgáltuk, 

használható-e az agrin immunreakció értékelése a laesiók dignitásának megítélésére. A 

cirrhotikus és FNH-mintákat mint a dignitás-probléma szempontjából irrelevánsakat 

ebből a vizsgálatból kizártuk. Amint az a bemutatott adatokból kitűnik, a benignus 

mintacsoportok (LRN, LGDN, HGDN, HA) zömmel 0-2+-es reakciót adtak agrinnal, 

míg a malignus csoportokban (sHCC, HCC) a 3-4+-es reakciók domináltak. Ha az agrin 

immunreakció alapján 0-2+-es mintákat „immunhisztokémia szerint benignusnak”, 

vagyis „IHC-benignusnak”, a 3-4+-es mintákat pedig „IHC-malignusnak” osztályoztuk, 

és az eredményeket a patológus hisztológián alapuló döntésével – mint egyetlen 

rendelkezésre álló referenciával – összevetettük, elfogadhatóan magas, 93,1%-os 

szenzitivitást, ám mindössze 88,2%-os specificitást értünk el (IV/3. táblázat, a). A 

gyenge specificitás oka a patológus által benignusnak ítélt, de agrinnal viszonylag erős, 

3+-es reakciót adó minta bekerülése volt az „IHC-malignus” kategóriába. 

 

Javítani tudtuk a specificitást, ha az agrinnal 3+-es reakciót adó minták esetében 

a CD34 immunreakciót is figyelembe vettük. Ez utóbbi ugyan önmagában lényegesen 

kevésbé specifikus, ezért differenciálásra jóval kevésbé alkalmas, mint az agrin, de az 

agrinnal 3+-es 5 benignus elváltozás közül további kettőt mégis ki tudtunk szűrni annak 

alapján, hogy a CD34-gyel 4+-nél gyengébb reakciót adtak, míg a 13 malignus 

elváltozás mindegyike 4+-es erősségű reakciót mutatott. Így a CD34 értékelésében csak 

az volt a fontos, hogy 4+-es, vagy annál gyengébb-e a reakció, mert az utóbbi esetben 

az elváltozás – 3+-es agrin „score”-ja ellenére – valószínűleg mégsem malignus. Tehát 

szükség esetén a CD34 bevonásával egy második lépés adódott hozzá a döntési 

algoritmushoz, amelyet ebben a kiegészített formájában a IV/32. ábra mutat be. A 

teljes döntési folyamat logikája az alábbiakban foglalható össze: 

 

1) 2+-es vagy annál alacsonyabb agrin score esetén a mintát az  „IHC-benignus” 

kategóriába soroltuk; 

2) 4+-es agrin score esetén a mintát az „IHC-malignus” kategóriába soroltuk; 

3) 3+-es agrin score esetén a mintán kiértékeltük a CD34 immunreakciót, amely  
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a) ha 2+ vagy annál alacsonyabb volt, az „IHC-benignus” döntést hoztuk; 

b) ha 3+, az „IHC-benignus” döntést hoztuk, de a differenciáldiagnosztikai 

bizonytalanságról feljegyzést tettünk; 

c) ha 4+, az „IHC-malignus” döntést hoztuk. 

 

Ezzel a kiegészítéssel élve a specificitást 92,6%-ra tudtuk növelni (IV/3. táblázat, b). 

 
IV/32. ábra: Az agrin/CD34 immunhisztokémiai diagnosztikus módszer döntési sémája. A 

benignus elváltozások a táblázatokban a bal oldalon, a malignusak a jobb oldalon szerepelnek. 

Az elváltozás-típusok neve mellett az adott ágra eső mintaszámot, zárójelben az összes ilyen 

mintához viszonyított százalékos arányt tüntettük fel. Dőlt betűvel jelöltük a hamis pozitív és 

negatív ágakat. 
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IV/3. táblázat: A hisztopatológiai diagnózisok és az IHC alapján hozott ítéletek 

kontingencia-táblái. Rövidítések: A, agrin; C, CD34; IHC-B, immunhisztokémia szerint 

benignus; IHC-M, immunhisztokémia szerint malignus; Hiszto-B, a hisztopatológiai értékelés 

szerint benignus; Hiszto-M, a hisztopatológiai értékelés szerint malignus. 

 

a) Csak agrin 

A0-2+: IHC-B 

A3-4+: IHC-M 

 

 IHC-B IHC-M Össz.

Hiszto- 

B 
60 8 68 

Hiszto- 

M 
2 27 29 

Össz. 62 35 97 

 

Specificitás: 88.2% 

Szenzitivitás: 93.1% 

b) Agrin és CD34 

A0-2+: IHC-B 

A3+: ha C4+ IHC-M, különben IHC-B 

A4+: IHC-M 

 IHC-B IHC-M Össz. 

Hiszto-

B 
63 5 68 

Hiszto-

M 
2 27 29 

Össz. 65 32 97 

 

Specificitás: 92.6% 

Szenzitivitás: 93.1

 

IV.5. Az agrin megjelenésének kapcsolata a hepatocarcinogenesis folyamatával 
 

 Fenti eredményeink felvetik a kérdést, vajon mi teszi az agrint specifikussá a 

malignusan elfajult májszövetre. Közelebbről: melyek azok a körülmények, amelyek a 

malignus transzformációra fajlagosak, és amelyek az agrin megjelenését előidézik? A 

kérdés megválaszolásához megvizsgáltuk, korrelál-e más, a malignus elfajulásra 

jellemző paraméterekkel az agrin jelenléte. A cirrhotikus regeneratív nodulusokban az 
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agrin nem feltétlenül jelenik meg azokon a területeken, ahol emelkedett a PCNA 

immunreakció alapján becsült mitotikus aktivitás (IV/33. ábra), tehát az agrin 

megjelenése nem egyedül a sejtproliferáció intenzitásától függ, ahogy az egy 

malignitás-specifikus markertől esetleg várható volna. Az erek fenotípus-változását 

jellemző SMA, CD34 és claudin-5 közül egyik sem mutat az agrinéhoz hasonló 

szelektivitást a cirrhotikus nodulus és a korai rák megkülönböztetésében. Az SMA 

kiterjedten jelöli a cirrhotikus nodulusok szinuszoidjait, és az említett endothel-

markereket is megtaláljuk rákban és nem-rákban egyaránt (IV/34-35. ábra). Még az 

agrinnal legközelebbi rokonságban álló BM-HSPG, a perlecan sem mutatja az agrin 

szelektivitását: már az ép máj Disse-tereiben megtalálható (nincs ábrázolva; ld. 

Roskams és mtsai, 1996), és cirrhosisban erőteljesen felszaporodik a szinuszoidok 

subendothelialis BM-jében (IV/36. ábra). Ezek a megfigyelések arra mutatnak, hogy 

önmagában sem a fokozott hepatocyta-proliferáció, sem a mesenchymalis sejtek 

aktiválódása, sem az endothelium fenotípusának megváltozása (vagyis a 

„kapillarizáció”), bár lehetnek annak szükséges feltételei, egyenként nem elégségesek 

az agrin termelésének beindításához. 

 

IV.6. A vizsgálatok kiterjesztése patkány kísérleti modellre 
 

 Munkánk során négy DPC-kezelt (ld. III.5.2) patkány máját vetettük össze a 

kezeletlen kontroll állat májával. A kezelt állatokban cirrhosis és többgócú 

hepatocellularis carcinoma fejlődött ki. Az agrin immunhisztokémiai és 

immunfluoreszcens lokalizációja mind az ép, mind a károsodott májban hasonló volt az 

emberi májban megfigyelthez. Az ép májban csak a portális struktúrák (v. portae, a. 

hepatica ágai, epeutak) bazális membránjában, valamint – az embertől eltérően – a 

centralis vénában találtunk agrint, míg a szinuszoidok teljesen negatívaknak 

bizonyultak. A DPC-kezelt állatok májában erősen agrin-pozitív BM kísérte a bőséges 

duktuláris reakciót. Az agrin a simaizom α-aktinnal nyilvánvaló kolokalizációt mutatott 

mind a kötőszövetes sövények ereinek falában, mind a malignusan elfajult göbök 

strómájában. Ugyanakkor, különbségként az emberi májban látottakhoz képest, a 

regeneratív nodulusok szinuszoidjai is mutattak némi agrin-jelölődést – igaz, jóval 

gyengébbet, mint a malignus göbök erezete (IV/37. ábra). 
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IV/33. ábra: Az agrin és a PCNA immunreakciói cirrhotikus nodulusokban, 
sorozatmetszeteken. Egyes intenzívebb proliferációt mutató területek egyben agrinnal is 

jelölődnek (A-B), azonban sok PCNA-pozitív terület nem agrin-pozitív (C-D). Eredeti nagyítás: 

50x. 

 
 
IV/34. ábra: Az agrin és az SMA immunreakciói sorozatmetszeteken. Bár a metszetek síkja 

meglehetősen messze esik egymástól, az mindenképp megállapítható, hogy a SMA az agrinnál 

sokkal kiterjedtebben jelöli a cirrhotikus nodulusok szinuszoidjait. Eredeti nagyítás: 50x. 
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IV/35. ábra: Az agrin, illetve a CD34 és claudin-5 vaszkuláris markerek immunfestése 
sorozatmetszeteken. Egyedül az agrin immunreakciója szelektív a malignusan elfajult göbre 

(M): a CD34 már a cirrhotikus nodulus (Nod) szinuszoidjaiban jelen van, a claudin-5 pedig nem 

tűnik el a HCC-ből sem. Eredeti nagyítás: 50x. 

 
 

IV/36. ábra: Az agrin és a perlecan immunreakciói sorozatmetszeteken. Az agrinnal 

ellentétben a perlecan megjelenik a cirrhotikus nodulusok (Nod) szinuszoidjainak falában. 

Eredeti nagyítás: 100x. 
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IV/37. ábra: Az agrin lokalizációja az ép és a DPC-kezelt patkány májában. Az ép 

patkánymájban (A, C) az agrin csak a portális struktúrákban, a nagyobb erekben és 

epeutakban látható. A DPC-kezelés hatására májcirrhosis, benne többgócú HCC alakul ki (B, 
D). Az agrin egyedül kíséri a duktuláris reakciót, de kolokalizál az SMA-val (sárga szín) az 

erekben és a HCC mikrovaszkulatúrájában. (A-B), DAB-immunhisztokémia fagyasztott 

metszeteken; (C-D), kettős immunfluoreszcens jelölés. Eredeti nagyítások: 50x (A-B), 100x (C), 

200x (D). 
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IV/38. ábra: Az agrin expressziója a DPC-kezelt patkányok májában. Az expressziós 

értékeket tetszőleges egységben, ubiquitin C-re vonatkoztatva, a kezeletlen kontrollhoz 

hasonlítva adtuk meg. Mivel a cirrhotikus májakban elszórtan számos mikroszkopikus HCC-göb 

volt jelen, és mikrodisszekciót nem végeztünk, a cirrhosist és a HCC-t nem tudtuk elkülönítetten 

vizsgálni, de a szerven belüli heterogenitás becslése érdekében két állat májából két mintát is 

vettünk (DPC1a és -b, DPC2a és -b). A hibasávok a kémiai párhuzamosok szórását mutatják. 

 
 

Megmértük az agrin mRNS-szintű expresszióját is az állatok májában, a kezelt májak 

közül kettőből két-két helyről mintát véve, hogy a kifejeződés szerven belüli 

egyenetlenségéről is képet kapjunk. Erre főleg azért volt szükség, mert a malignus 

gócok kis mérete miatt nem tudtunk tisztán csak cirrhotikus, vagy tisztán csak tumoros 

szövetet nyerni (ehhez mikrodisszekcióra lett volna szükség). Bár úgy tűnt, hogy a 

mintavétel helyétől függően ingadozhat az eredmény, mégis valamennyi kezelt 

mintában a kontrollhoz képest emelkedett (1,8-szoros – 4-szeres) mRNS-szintet 

mértünk (IV/38. ábra). Eredményeink arra mutatnak, hogy a patkányban a 

hepatocarcinogenesis során az emberhez hasonló változások mennek végbe az agrin 

expresszióját és szöveti megjelenését tekintve. 
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V. Megbeszélés 
 

V.1. A májban található agrin eredetére, megjelenésének okaira vonatkozó 
elképzelések 
 

 Munkánk során megerősítést nyert, hogy a májban az agrin alapvetően kétféle 

lokalizációban: mint epeúti epiteliális bazálismembrán-komponens, illetve mint érfal-

összetevő jelenik meg. Az egyszerűség kedvéért az epiteliális BM-lokalizációjú agrint 

epeúti agrinnak, az erekhez asszociáltat vaszkuláris agrinnak neveztük el. Amint arra a 

bevezetésben utaltunk (ld. I.1.4), az agrinnak számos splice-variánsa létezik, de jelenleg 

semmilyen adatunk nincs azt illetően, hogy a kétféle helyzetben az agrinnak ugyanazt a 

variánsát találjuk-e meg. 

 

 Az epeúti agrin az ép májban kizárólag az epeutak BM-jében fordul elő, a 

cirrhotikus májban pedig leginkább a duktuláris reakcióhoz és annak származékaihoz 

asszociálva találjuk. A duktuláris reakció olyan sejtszaporulat, amelynek epiteliális 

komponense epeúti fenotípust mutat (pl. a jellegzetes biliáris cytokeratinok: a 7 és a 19 

kifejezésével), és amely nem-epiteliális komponensek: egyebek mellett kötőszövetes 

stróma és gyulladásos sejtek felhalmozódásával is együttjár (Roskams és mtsai, 2004). 

A továbbiakban azonban az egyszerűség kedvéért duktuláris reakción – ha külön nem 

jelezzük másképp – csak annak epiteliális komponensét értjük. A duktuláris reakció 

szöveti eredete feltehetőleg nem egységes. A legtöbb forrásban a máj progenitor-

sejtjeiből vezetik le, amelyek nyugvó állapotban az epeúti fa legkisebb ágaiban, így a 

Hering-csatornákban vagy terminális duktulusokban találhatók (Libbrecht és mtsai, 

2002; Paku és mtsai, 2001; Roskams és mtsai, 2003). Akadnak azonban bizonyítékok a 

részleges csontvelői származásra (Petersen és mtsai, 1999; Theise és mtsai, 2000), 

illetve – ritkán – a biliaris metaplasia útján hepatocytákból való leszármazásra is.  

 

A duktuláris reakció kialakulása számos következménnyel jár. Mivel 

kötőszövetes elemeket is tartalmaz, egyes szerzők a progresszív portális fibrózis egyik 

hajtóerejeként tartják számon (Clouston és mtsai, 2005). Mások a duktuláris reakciónak 

epe-elvezető funkciót is tulajdonítanak: felmerült, hogy a regeneratív nodulusok és a 
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kivezető epecsatornák között kapcsolatot teremtve megakadályozhatja a cholestasis 

kialakulását a cirrhotikus májban (Falkowski és mtsai, 2003). A legtöbb érdeklődés 

mégis a duktuláris reakciónak a májparenchyma regenerációjában betöltött szerepét 

övezi. A duktuláris reakció őssejt-kompartmentként viselkedik a károsodott májban, 

amelynek progenitor-sejtjeiből hepatocyták képesek differenciálódni (Libbrecht és 

Roskams, 2002). Ez különösen akkor nyer jelentőséget, ha a hepatocyták osztódási 

kapacitása bármilyen okból korlátozott. Ez állatkísérletes modellben előidézhető pl. 2-

acetilaminofluorén-kezeléssel (Petersen és mtsai, 1998; Trautwein és mtsai, 1999), de 

patológiás körülmények között emberben is előállhat. Egyebek mellett a cirrhosisra 

jellemző, hogy a hosszú idő óta fennálló krónikus májkárosodás következtében a 

májsejtek osztódási kapacitása kimerül és szeneszcenssé válnak, vagy proliferációjuk pl. 

a steatosis miatt akadályoztatott (Alison és mtsai, 1998; Clouston és mtsai, 2005). A 

duktuláris reakcióból differenciálódó hepatocytáknak a reaktív duktulusokhoz 

csatlakozó, az epeúti és a hepatocyta-fenotípus között átmenetet képező sejtek 

csoportjai – ún. hepatocyta-bimbók (hepatocyte ’buds’) – felelnek meg. A hepatocyta-

bimbók nemcsak a reaktív duktulusok eredéséhez, vagyis a Hering-csatornának 

megfelelő szakaszhoz, hanem nagy interlobuláris duktusokhoz is kapcsolódhatnak, ami 

arra utal, hogy a progenitor-kapacitású sejtek a reaktív duktulusok teljes hosszában 

megtalálhatóak (Falkowski és mtsai, 2003). 

 

 Az epeúti agrint a duktuláris reakció hámjának bazális membránjában mindig 

intenzív immunfestődés jelezte. Ezen felül sok cirrhotikus nodulus széli területein, 

esetenként a nodulusok belsejében is olyan viszonylag gyenge agrin-jelölődést 

figyeltünk meg, amely nem feltétlenül járt együtt sem a szinuszoidális endothelium 

CD34-pozitivitásával, sem a hepatocyták fokozott proliferációjával; sokkal inkább 

átmeneti fenotípusú, cytokeratin-7 expressziójukat elvesztő, hepatocyta-irányba 

differenciálódó sejtekkel volt összefüggésbe hozható. Ennek nyomán azt feltételezzük, 

hogy mivel az epeúti fenotípusú progenitor-sejtek májsejt-irányú differenciálódása 

során az epithelialis BM fokozatosan elvész (Paku és mtsai, 2004), az említett gyenge 

agrin-jelölődés, amely általában el is tűnik a nodulus belseje felé haladva, az átmeneti 

fenotípusú sejtek bazális membránjához tartozhat. Elvileg nem zárható ki az a lehetőség 

sem, hogy az agrint itt is simaizom-aktin-pozitív sejtek termelik, hiszen aktivált HSC-k 
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mindig megtalálhatóak ezeken a területeken. Ebben az esetben viszont az itt megjelenő 

agrint inkább vaszkulárisnak kellene tekintenünk (ld. alább). Az agrin mRNS in situ 

hibridizáció rendelkezésünkre álló első eredményei azonban, amelyek a parenchymalis 

sejteket mutatták pozitívnak, inkább az előbbi hipotézist támogatják. 

 

Vaszkuláris agrinról akkor beszélünk, ha az agrin immunreakciója 

CD31/CD34-pozitív endotheliummal bélelt vérerekkel kapcsolatos. Vaszkuláris agrin 

az ép emberi májban kizárólag a portális erek – az a. hepatica és a v. portae ágainak – 

falában található; a centralis vénák endothelialis markerekkel igen, de agrinnal nem 

festődnek, a szinuszoidok pedig mind a CD31/CD34-re, mind az agrinra nézve 

negatívak. Az agrin-pozitív erekben megfigyelhető, hogy a jelölődés nem korlátozódik 

az endothelium bazális membránjára, hanem a teljes mediára kiterjed, ahol a vaszkuláris 

simaizom-sejtekkel kolokalizál. Hasonló a helyzet a nagyobb erekkel bármilyen kóros 

elváltozásban, legyen szó bár cirrhosisról, FNH-ról vagy adenomáról. E kóros állapotok 

mindegyikével együttjár az érújdonképzés, méghozzá irreguláris módon, ún. 

párosítatlan (epeutaktól nem kísért) artériák megjelenésével. Az agrin az újdonképzett 

erekben ugyanúgy az érfal mediájának teljes vastagságában lerakódik, tehát az 

artériákban vastagabb, a vénákban vékonyabb jelölődést tapasztalunk. Mivel az agrin és 

a simaizom-aktin az érfalakban teljesen kolokalizál, és simaizom-sejtek agrin mRNS-

termelését csirkében már régen igazolták (Tsen és mtsai, 1995/2), úgy véljük, hogy az 

agrin simaizom-eredetét a nagyobb erekben elégséges bizonyíték támasztja alá. 

 

Az ép szinuszoidokból tehát a vaszkuláris agrin-jelölődés hiányzik. A cirrhosisra 

és a dysplasticus nodulusokra, a májadenomára, illetve a HCC-re a szinuszoidok – 

illetve a nekik megfelelő vérűrök – különböző fokú kapillarizációja jellemző (Haratake 

és mtsai, 1992;  Park és mtsai, 1998; Theuerkauf és mtsai, 2001). Ennek a folyamatnak 

a során az ép szinuszoidok megkölönböztető strukturális jegyei: az endothelium 

fenesztráltsága, a subendothelialis BM laza szerkezete elvesznek, és az erek a definitív 

kapillárisok sajátságait öltik fel. Az átalakulás része a subendothelialis BM 

strukturálódása, a fenesztráció megszűnése és a CD31/CD34 endothelialis markerek 

megjelenése. Míg a nyilvánvalóan benignus elváltozásokban a kapillarizáció jobbára 

részleges és fokális jelenség, a HCC-ben teljessé válik: a rosszindulatú daganat egészét 
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CD31/CD34-pozitív, zárt kapillárisok látják el (amelyek ugyanakkor más szempontból 

nagyon is „eresztenek”: az ép, nem-tumoros kapillárisokhoz képest fokozott 

paracellularis permeabilitást mutatnak, ld. Sakaguchi és mtsai, 2007). 

 

A hepatocelluláris rák kapillarizált vaszkulatúrája a vizsgált esetek 

mindegyikében jelölődött agrinnal; a vaszkuláris agrin tehát a HCC erezetének 

elmaradhatatlan komponense. Ebből azonban nem következik, hogy minden 

kapillarizált ér egyben agrin-pozitív is: tapasztalataink azt mutatták, hogy a 

kapillarizáció folyamata és az agrin megjelenése nem okvetlenül következnek 

egymásból. A benignus elváltozásokban sok, a fentiek értelmében kapillarizált 

szinuszoidot találtunk, amelyek ugyanakkor nem voltak agrin-pozitívak. A CD34 és az 

agrin a HCC-ken kívül egyedül egyes májadenomákban mutatott következetes 

kolokalizációt. Ennek nyomán felvetődött a kérdés: melyek lehetnek azok a tényezők, 

amelyek az adenomák egyes, esetenként egyáltalán nem dysplasticus területeinek 

szinuszoidjait és a HCC erezetét közös nevezőre hozzák? Vajon milyen sejtek és milyen 

hatásra termelik az agrint az egyik és a másik helyzetben? 

 

Elsőnek tekintsük a sejtes eredet kérdését. A szinuszoidok, illetve a tumor-

kapillárisok falának felépítésében legalább három sejttípusnak: az endotheliumnak, a 

mesenchymalis sejteknek (HSC-k, myofibroblastok), valamint maguknak a 

parenchymalis sejteknek a közreműködésével kell számolnunk.  Annak megítélése, 

hogy az ér bazálismembrán-komponensei, köztük az agrin ezek közül melyik forrásból 

származik, pusztán az immunhisztokémiai vagy immunfluoreszcens kép alapján nem 

lehetséges. A tumorerek bazális membránjához egyik oldalról az endothelsejtek, másik 

oldalról a tumorérhez pericyta-szerűen társult mesenchymalis sejtek simulnak. Ráadásul 

az agrin esetében – szecernált fehérjéről lévén szó – azt a lehetőségét sem hagyhatjuk 

figyelmen kívül, hogy az agrint a parenchyma-sejtek termelik, de azoknak nem lévén 

saját jól formált BM-je, a felszabadult agrin a mikrovaszkulatúra BM-jében rakódik le. 

Saját vizsgálataink leginkább az aktivált, simaizom-aktin-pozitív mesenchymalis sejtek, 

vagyis a myofibroblastok szerepét támasztották alá: az agrin a HCC kapillárisaiban a 

pericyta-jellegű sejteket és nem az endothelialis sejteket jelölte; nemcsak a SMA-val, de 

a myofibroblast-marker Thy-1-nal is kolokalizált; izolált, aktivált HSC-kben és 
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myofibroblastokban magas agrin mRNS-expresszió volt mérhető, és a myofibroblastok 

sejtkultúrában fehérje-szinten is kifejezték az agrint. Jelen pillanatban azonban, mivel az 

mRNS ISH erre vonatkozóan mindezidáig nem szolgáltatott kétségbe vonhatatlan 

adatot, a másik két említett sejttípus közreműködését sem tudjuk kizárni. Az 

endotheliumról nem rendelkezünk génexpressziós adatokkal, és relatíve gyenge in vitro 

agrin-termelése önmagában nem informatív. A parenchymalis sejteket illetően pedig 

annak ellenére, hogy a kokultúrás kísérletekben a HepG2 és a Hep3B a 

myofibroblastokkal ellentétben nem, vagy csak gyengén jelölődött agrinnal, a vizsgált 

négy humán hepatocellularis sejtvonal (HepG2, Hep3B, Sk-Hep1 és HuH7) mRNS-

expresszió szempontjából nem volt egyértelműen negatív: a Hep3B pl. négyszer olyan 

intenzíven fejezte ki az agrint, mint a HuH7. Az agrint a HCC-ben termelő sejtek pontos 

kilétét tehát jelenleg nem tudjuk biztonsággal meghatározni. 

 

Másodjára vizsgáljuk meg, milyen tényezők játszhatnak közre a vaszkuláris 

agrin expressziójának kiváltásában! A válasz nem adódik könnyen, ugyanis a 

vaszkuláris agrin termelésével leginkább „gyanúsított” aktivált, SMA-pozitív 

mesenchymalis sejtek jelen vannak a nem-malignus elváltozásokban, azok 

kapillarizáción áteső szinuszoidjaiban is, mégis egyedül a HCC-ben és a májadenomák 

jól körülírt területein mutatkozik az agrin-expresszió. Amíg az adenomákat nem vontuk 

be a vizsgálatokba, azt gondoltuk, hogy az agrin-expresszió kiváltásában olyan 

tényezőknek kell közreműködniük, amelyek a malignus mikrokörnyezetre specifikusak; 

pl. a benignus májsejtekből nem, csak a májráksejtekből felszabaduló mediátoroknak. A 

feltevés nem látszott ésszerűtlennek, hiszen közönséges jelenség, hogy a daganatsejtek a 

környezetükben lévő strómális elemekre parakrin módon hatva azokban expresszió-

változásokat idéznek elő. Elég csak a tumorok által elválasztott VEGF-re és annak 

endotheliumon érvényesülő hatására gondolni, amely sok egyéb rákfajta mellett 

vélhetően a HCC érképződésének is a mozgatórugója (Pang és Poon, 2006). De 

közelebb is léphetünk: az agrinhoz hasonlóan a heparánszulfát-proteoglikánok közé 

tartozó syndecan-1 tumor-indukálta strómális expresszióját többen (köztük 

munkacsoportunk is), többféle daganatban leírták (Mukunyadzi és mtsai, 2003; Maeda 

és mtsai, 2004; Máthé és mtsai, 2006). Miután azonban ismételten azt tapasztaltuk, 

hogy hisztológiai atípiát teljesen nélkülöző májadenomák egyes területein is 
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vitathatatlanul vaszkuláris típusú agrin-immunreakció jelenik meg, két lehetőséget 

kellett fontolóra vennünk. Egyfelől feltételezhetjük, hogy agrin-termelést serkentő 

mediátorokat nemcsak a HCC, de a májadenomák is képesek termelni, ami nem 

lehetetlen, hiszen pl. colorectalis adenomákban leírtak a carcinomákéval összevethető 

VEGF-C-termelést (Kazama és mtsai, 2004). Ellenkező esetben viszont a 

tumorsejtekből felszabaduló parakrin mediátorokra mint az agrin-termelést kiváltó 

hatásra vonatkozó hipotézist – legalábbis mint egyedüli magyarázatot – meg kell 

kérdőjeleznünk.  

 

A további útkeresésben az a megfigyelésünk irányított, hogy a tipikus adenomák 

agrin-pozitív területei mindig egybeestek a CD34-et intenzíven kifejező területekkel; a 

szinuszoidális endothelium adenomában megjelenő CD34-expressziójáról pedig leírták, 

hogy az artériás hiperperfúziót tükrözi (Theuerkauf és mtsai, 2001). Egy újabb 

elméletünk szerint éppen ez: az artériás perfúzió volna az a közös sajátság, amely az 

adenomák agrin-pozitív területeit és a HCC-t összeköti. Amint arról a bevezetésben már 

szóltunk (ld. I.2.2), a HCC egyik meghatározó, diagnosztikus értékű ismertetőjegye, 

hogy az ép májszövettel és a benignus parenchyma-elváltozásokkal ellentétben, 

amelyek túlnyomóan vénás ellátásúak, artériás perfúziót kap; ezt a tulajdonságát régóta 

kihasználják a dinamikus képalkotó diagnosztikában a jó- és rosszindulatú fokális 

laesiók megkülönböztetésére (Matsui és mtsai, 1991). Feltételezésünk szerint úgy az 

adenomában, mint a HCC keletkezése során a vénásról részben vagy egészében artériás 

perfúzióra történő átállás eredményezheti azt a változást, ami az agrin-expressziót 

bekapcsolja az arra alkalmas sejtekben. A közvetlen kiváltó ok mibenlétének 

feltárásához természetesen további vizsgálatok szükségesek, de megfigyeléseink alapján 

úgy tűnik, hogy azok a körülmények, amelyek a szinuszoidok kapillarizációjához 

vezetnek, önmagukban nem elégségesek az agrin-expresszió megindításához – hiszen 

éppen ez teszi az agrint a CD34-nél vagy az SMA-nál jóval szelektívebb HCC-

markerré. Az irodalomban ugyanakkor található utalás arra, hogy a hiperperfúzió lokális 

oxidatív stresszel járhat együtt (Poulet és mtsai, 2006); elképzelhető tehát, hogy az 

agrin-termelést mint az oxidatív stressz egy következményét kell megpróbálnunk 

értelmezni. 
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Végezetül fontos megemlíteni, hogy egy olyan helyzetben is megtaláltuk az 

agrint, ahol sem az átmeneti fenotípusú sejtekkel, sem ér- és simaizom-markerekkel 

nem mutatott együttállást. Atípusos HA-kban és jól differenciált HCC-kben többször 

megfigyeltük, hogy a daganatsejtek alkotta acinusokat, trabeculákat az agrin-

immunreakció folytonosan körberajzolja, és ez a mintázat jól megkülönböztethető volt 

az ugyanazon a területen kapott CD34- vagy CD31-jelölődéstől, amely természetesen 

csak az erekre korlátozódott. Megítélésünk szerint ezekben az esetekben a 

daganatsejteknek saját agrin-tartalmú bazális membránja van, ami azt mutatja, hogy a 

sejtek hepatocellularis irányú differenciációjában zavar állt be. Munkacsoportunk 

igazolta, hogy a cholangiocellularis fenotípusú rákok – legalábbis jól differenciált 

formáik – megtartják az epeutakra általánosan jellemző agrin-expressziót (Batmunkh és 

mtsai, 2007). Hepatocellularis és cholangiocellularis eredetű sejtvonalakat 

összehasonlító mérésünk is azt mutatta, hogy az epeúti rákok átlagosan jóval erősebben 

fejezik ki az agrint, és ezen belül is a jól differenciált Mz-Cha1 mutatott magasabb 

expressziót a kevésbé differenciált Mz-Cha2-hoz képest (a sejtvonalak differenciáltságát 

illetően ld. Benz és mtsai, 2001). Ez is megerősíti, hogy az agrin-expresszió az 

epeúthám-irányú differenciáció egyik jelzője. Ha elfogadjuk a jól megalapozott 

feltevést, hogy a hepatocellularis tumorok legalább egy része pluripotens progenitor-

sejtekből ered, amelyek epeúti és májsejt-irányú differenciációra egyaránt képesek 

(Libbrecht, 2006), az epiteliális bazális membrán meglétét egy egyébként 

hepatocellularis differenciációjú tumornál a „feltartóztatott érés” („maturation arrest”) 

egyik tüneteként értelmezhetjük. Ezt a mechanizmust – az őssejtek, progenitor-sejtek 

érésében bekövetkező „megakadást” – a hepatocarcinogenesis egyik lehetséges 

mechanizmusaként tartják számon (Sell, 1993; Roskams, 2006). A cirrhotikus máj 

esetében, ahol az osztódó, regenerációt biztosító kompartment szerepét legalább 

részben, ha nem éppen javarészt az epeúti fenotípusú, progenitorként viselkedni képes 

duktuláris reakció tölti be, az effajta megrekedés a hepatocytává történő differenciáció 

útján könnyen elképzelhető, és ismeretes, hogy a hepatocellularis tumorok kifejezhetnek 

epeúti-, illetve progenitorsejt-markereket (Libbrecht és Roskams, 2002). Saját munkánk 

során is találkoztunk HCV-pozitív cirrhosisban kialakult olyan malignus fókuszokkal, 

amelyek szorosan összefüggtek a duktuláris reakcióval. De a progenitorsejt-eredet 

nemcsak a malignus hepatocellularis daganattal, hanem a májadenomával kapcsolatban 
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is felvetődött (Libbrecht és mtsai, 2001), ami magyarázattal szolgálhat arra, hogyan 

láthattunk agrin-tartalmú bazális membránnal rendelkező tumorsejteket a HA-ban. Nem 

mond ellent a hipotézisnek, hogy az általunk megfigyelt esetekben az agrin-tartalmú 

BM megtartása nem esett egybe a cytokeratin-7 expressziójának megőrzésével, hiszen 

egyfelől más epeúti vagy progenitor-markert nem vizsgáltunk, másfelől a differenciáció 

megakadása nem szükségszerűen érinti az érés valamennyi vonatkozását: az egyik 

epeúti/progenitor-markert kifejező HCC nem feltétlenül expresszálja az összes többit is 

(Durnez és mtsai, 2006). 

 

V.2. A májban található agrin funkciójára vonatkozó elképzelések 
 

 A bevezetésben utaltunk rá (ld. I.1.4), hogy az agrin mint bazálismembrán-

komponens a BM-mel érintkező sejtekre különböző sejtfelszíni receptorokon keresztül 

képes hatást kifejteni részben core proteinja, részben a heparánszulfát-láncokhoz kötött 

növekedési faktorok segítségével. Az epeúti és vaszkuláris lokalizációk felismerése után 

szükségszerűen adódott a kérdés, hogy a kétféle helyzetben az agrin vajon milyen 

receptorokon keresztül, és milyen természetű hatást gyakorolhat a vele érintkező 

sejtekre. Kísérleteink során két olyan eredményhez jutottunk, amely közelebb vihet 

minket a válaszhoz. Egyfelől, az agrin integrin-receptorának alkotójaként számon tartott 

αv-integrin alegységet kimutattuk az epeúti hámsejtek bazolaterális felszínén, valamint – 

a várakozásnak megfelelően – az endothelsejtek plazmamembránjában. Mindkét 

sejttípus agrin-tartalmú bazális membránon nyugszik. Másfelől, igazoltuk az agrin és a 

bázikus fibroblaszt növekedési faktor kolokalizációját a máj és a májrák ér- és epeúti 

struktúráinak bazális membránjaiban. 

 

 Az αv-integrineknek az epeúti hámsejtek életében betöltött szerepére nézve igen 

kevés az információ. Munkánk során semmilyen idevágó irodalmi adatot nem találtunk; 

úgy tűnik, nem is volt ismeretes, hogy az epeúti hám egyáltalán kifejez αv-integrineket. 

Nemrégiben aztán cholangiocarcinoma-sejtvonalakon leírták az αvβ5-integrint mint 

módosított adenovírusok receptorát (Wakayama és mtsai, 2007). Az αv-integrint 

munkánk során mi is kimutattuk egyes cholangiocarcinoma vonalakon. Az első olyan 

közlemény, amely nem-daganatos cholangiocyták αv-integrin-expressziójáról számol 
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be, frissen látott napvilágot. Ebben a szerzők az αvβ6-integrin expressziójának 

fokozódását írják le akut biliáris obstrukcióban (Wang és mtsai, 2007). Ebben a 

munkában az αvβ6-integrint mint TGF-β receptort tárgyalják, amelynek a 

cholangiocyták általi fokozott expressziója hozzájárul az akut biliáris obstrukcióval járó 

periduktális myofibroblast-aktivációhoz és fibrózishoz. A szerzők szerint az αvβ6-

integrin-expresszió csak az akut, de nem a krónikus epeút-károsodás velejárója, más 

krónikus májbetegségekről pedig nem tesznek említést. Mi legalábbis az αv-alegység 

fehérje-szintű expresszióját megfigyeltük a duktuláris reakció cholangiocytáiban, és 

feltéve, hogy itt is az αvβ6 alkotójaként van jelen, a TGF-β-t megkötve a duktuláris 

reakcióval járó fibrózis egyik okozója lehet. Ebben a minőségében az αv-alegység 

expressziójának az agrin szempontjából nem volna közvetlen jelentősége. Azonban – és 

persze az előbbi lehetőséget ki nem záróan –az epeúti hámsejtek αv-integrinjei az agrin 

receptoraként is viselkedhetnek. A veseglomerulusokban az α/β-dystroglycan-

komplexen kívül az αvβ1-integrin az, ami a podocytákat a glomeruláris bazális membrán 

agrinjához horgonyozza, kapcsolatot létesítve az extracelluláris mátrix és a sejtváz 

között, és feltehetőleg jelátvitel is indul róla a sejt belseje felé (Groffen és mtsai, 1999). 

Az epeutak dystroglycan-expressziójáról nincs irodalmi adat, és magunk sem tudtuk 

kimutatni (igaz, ennek technikai okai is lehettek), ezért jelenleg az αvβ1-integrin, vagy 

az αv-integrin család valamely más tagja az egyetlen jelöltünk az epeúti hámsejtek 

agrin-receptorának posztjára. 

 

 Jóval többet tudunk az αv-integrinnek az endothelsejtek életében, közelebbről az 

angiogenesisben betöltött szerepéről. Az αvβ3-integrin az aktivált, angiogenesisben 

éppen részt vevő endothelsejtek fontos mátrix-receptora, amely túlélési, szaporodási és 

motilitási jeleket közvetít a sejt felé (Eliceiri és Cheresh, 1999). Az αvβ3-integrint 

gátolva – blokkoló ellenanyaggal, antisense stratégiával, kismolekulájú antagonistával – 

visszaszorítható a tumor-angiogenezis és a daganat növekedése, sőt, valamelyest a már 

kialakult daganat tömege is csökkenthető; ezért az αvβ3-integrin az érképzésgátló 

daganatterápia intenzíven kutatott célpontja (áttekintik Nemeth és mtsai, 2007). Az 

antisense terápia még a HCC kezelésében is ígéretesnek tűnik (Li és mtsai, 2007). Nem 

volna tehát érdektelen, ha bebizonyosodna, hogy a HCC vaszkulatúrájában az 

endothelsejtek αv-integrinjeinek egyik liganduma az agrin. Ellentmondás nélkül 
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elképzelhető, hogy a podocyták αvβ1-integrinjének és az endothelsejtek αvβ3-

integrinjének ugyanaz legyen a liganduma, mivel a különböző integrin-dimerek 

meglehetősen promiszkuusak: egyfelől egy kombinációnak sok liganduma lehet – pl. az 

αvβ3-ról is ismert, hogy egyaránt rendelkezik RGD-motívumtól függő és attól független 

kapcsolatokkal –, másfelől gyakran ugyanazt a mátrix-molekulát többféle integrin-

dimer is felismeri. Tovább bővíti a lehetőségek körét, hogy az endothelsejtek nem 

függnek kizárólagosan az αvβ3-tól: úgy tűnik, hogy egyes szervekben az αvβ5 veszi át az 

αvβ3 feladatát (Friedlander és mtsai, 1995; Eliceiri és Cheresh, 1999); sőt, egyes 

eredmények azt sugallják, hogy sem a β3-, sem a β5-alegység nem esszenciális az 

angiogenezishez (Reynolds és mtsai, 2002), így egyéb αv-t tartalmazó dimer-

kombinációk is szóba jöhetnek. 

 

 Az agrin másik fontos funkciója lehet a növekedési faktorok, köztük a bázikus 

fibroblaszt növekedési faktor megkötése és prezentálása. A fibroblaszt növekedési 

faktor (FGF) család több tagjáról, így az FGF1-ről, az FGF2-ről (más nevén bázikus 

FGF, bFGF) és az FGF4-ről igazolták, hogy szerepet játszik az angiogenezisben; 

hatásukat az FGFR tirozinkináz-receptor család tagjai közvetítik az endothelsejteken 

(Presta és mtsai, 2005). Az is régóta ismeretes, hogy számos növekedési faktor, köztük 

az angiogenezist irányító VEGF és FGF-ek is csak HSPG-kkel komplexben képesek a 

receptorukon teljes hatást kifejteni (Iozzo és San Antonio, 2001; Jakobsson és mtsai, 

2006; Stringer, 2006). Az agrin ilyen irányú szerepére nézve kitűnő párhuzamot 

szolgáltat a perlecan, az agrin legközelebbi funkcionális rokona, amelyet a legrégebben 

azonosítottak a ma számon tartott három bazálismembrán-heparánszulfát-proteoglikán – 

a perlecan, az agrin és a kollagén-XVIII közül (Noonan és mtsai, 1991). A perlecan 

szintén megtalálható a daganatok neovaszkulatúrájában, és komoly jelentőséget 

tulajdonítanak neki a tumorok növekedésében és beereződésében (Aviezer és mtsai, 

1994; Jiang és Couchman, 2003). Nagy mennyiségű perlecan található a HCC ereinek 

bazális membránjában, és már régóta gyanítják közreműködését az angiogenezisben 

(Roskams és mtsai, 1998). De nem csak a perlecan, hanem a syndecan-1 is – akár a 

tumor strómális sejtjein indukáltan kifejezve, akár a tumorsejtekről shedding útján 

leválva – HS-láncai révén serkenti a tumornövekedést és az angiogenezist (Maeda és 

mtsai, 2004; Yang és mtsai, 2007). A fentiek alapján joggal feltételezhető, hogy az 
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agrin, amely a perlecanhoz és a többi HSPG-hez hasonlóan növekedési faktorokkal 

kölcsönható HS-láncokat hordoz, nemcsak azáltal serkentheti az angiogenezist, hogy 

core proteinja az endothelsejtek αv-integrin-receptoraihoz kötődik, hanem oly módon is, 

hogy a HS-láncaihoz kötött proangiogén növekedési faktorokat – pl. a bFGF-et, de 

lehetséges, hogy a VEGF-et is – prezentálja az endothelsejtek tirozinkináz-receptorai 

számára.  

  

V.3. Az agrin immunhisztokémia differenciáldiagnosztikai alkalmazhatóságának 
kérdése 
 

 Bár az agrin funkcióját illető, előbbiekben megfogalmazott hipotéziseink az 

agrint mint potenciálisan ígéretes daganatterápiás célpontot jelölik meg, bármiféle 

gyakorlati gyógyászati alkalmazástól még sok évnyi munka választ el bennünket. 

Sokkal közelibb eredménnyel kecsegtetnek az agrinnak a HCC erezetében való 

szelektív megjelenésével kapcsolatos megfigyeléseink, amelyek az agrin 

immunhisztokémiát akár rövid időn belül is a rutin májpatológia hasznos 

segédeszközévé avathatják egy igen problematikus differenciáldiagnosztikai kérdés: a 

fokális hepatocellularis laesiók dignitása eldöntésében. Célunk egy olyan, agrin 

immunhisztokémián alapuló módszer kidolgozása volt, amely a lehető legjobban 

kihasználja a vaszkuláris agrin szelektivitását a HCC-re nézve, ugyanakkor a 

malignitásra nem utaló epeúti agrin adta esetleges álpozitivitást minél inkább 

kiküszöböli. A kiértékelés szempontjait nyilvánvalóan úgy igyekeztünk hozzácsiszolni a 

patológus diagnózisaihoz, hogy lehetőleg az összes malignus elváltozást pozitívnak, ám 

a benignusakat negatívnak ítéljék. Azt is mondhatnánk, hogy algoritmusunknak 

„betanítottuk” a patológus döntéseit, abban bízva, hogy az a későbbiekben önálló 

döntéshozóként is sikeresen megállja majd a helyét – melynek ellenőrzésével egyelőre 

adósak maradunk. 

 

 Összesen 132 minta végigvizsgálása után kimondhatjuk, hogy – 

várakozásainknak megfelelően – a cirrhosis és az FNH egyöntetűen, a többi 

hisztopatológiailag benignusnak ítélt minta túlnyomó többségében gyengén (0-2+) 

jelölődik agrinnal, az sHCC-knek és HCC-knek pedig mintegy 40%-a igen erős (4+) 
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reakciót ad. A közepesen erősen jelölődő (3+) minták többsége (több mint 70%-a) is az 

sHCC-k és HCC-k közül került ki, de egyes, a patológus által benignusnak ítélt 

elváltozások is ebbe a kategóriába estek. A 3+-es minták közül csak azokat ítéltük végül 

immunhisztokémia alapján malignusnak, amelyek CD34-gyel is nagyon erős, 4+-es 

reakciót adtak. Első látásra jogosan vetődik fel a kérdés: miként lehetséges az, hogy az 

alig specifikus CD34 immunreakcióval finomítjuk az állításunk szerint nagy mértékben 

specifikus agrin hozta döntést? Ha a végső szót a CD34 mondja ki a dignitás 

kérdésében, miért van szükség az agrinra egyáltalán? A válasz az, hogy az agrin 

természetesen jóval alkalmasabb a dignitás megítélésére, hiszen a CD34 bár rendkívül 

szenzitív, de nagyon kevéssé szelektív: gyakran a nyilvánvalóan benignus 

elváltozásokat is diffúzan jelöli. Éppen ezért sokkal gazdaságosabb először az agrin 

immunreakciót elvégezni, amely a minták többségéről – esetünkben csaknem 80%-áról 

(97-ből 76-ról, és ebből 72-ről helyesen) – azonnal döntést hoz: ha gyenge, benignus, ha 

nagyon erős, malignus, és csak azt a maradék kb. 20%-ot kell tovább vizsgálni, ahol az 

agrin IHC kételyt hagy. Ha első lépésben végeznénk a CD34 IHC-t, az agrinnal 

benignusnak ítélt minták közül sok zavarba ejtően erősen jelölődne, ezért hatékony 

elkülönítésre nem volna mód (ezt a tapasztalat mondatja, mert sok mintán az agrin IHC 

eredményétől függetlenül elvégeztük a CD34 reakciót). Így viszont, az agrinnal végzett 

előszűrés után, a másodjára elvégzett CD34 reakció kiértékelése során már csak arra 

kell koncentrálnunk, hogy valóban az elváltozás egésze festődik-e – ami megerősíti a 

malignitás vélelmét –, vagy akadnak negatív területek, ami inkább az elváltozás 

jóindulatú természetét támasztja alá. Természetesen előfordul, hogy a CD34 nagy 

szenzitivitásából és kis specificitásából adódóan a végső döntés hamis pozitív; de ha 

már néhány esetben ki tudjuk zárni a malignus ítéletet a CD34 alapján, javítottuk a 

teljes eljárás specificitását. 

 

A 132 mintából – amelyből a statisztikai értékeléshez a cirrhosist és az FNH-t 

kizárva csak 97-et vettünk vigyelembe – 7 esetben hoztunk a patológuséval ellenkező 

döntést a dignitásról: két malignus elváltozást benignusnak, és öt benignus elváltozást 

malignusnak ítélt az általunk kidolgozott döntési algoritmus. A két álnegatív minta 

közül az egyik egy rendkívül jól differenciált, ám – ahogy az a betegség 

progressziójából egyértelművé vált – klinikailag malignusan viselkedő, ezért joggal 
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HCC-nek ítélt daganat volt, a másik pedig egy olyan sHCC, amelynek ereiben 

szokatlanul nagy mennyiségű gyulladásos infiltrátum gyűlt fel. Hogy a gyulladásos 

beszűrődés és a rendhagyóan gyenge agrin-reakció között van-e bármi oki összefüggés, 

az pillanatnyilag tisztázatlan; több hasonló eset után lehetne érdemi hipotézist 

felállítani. Az öt álpozitív minta mindegyike hepatocellularis adenoma volt. Ezek közül 

kettőben semmiféle citológiai vagy architekturális atípiát nem lehetett kimutatni, míg 

kettőben mérsékelt, egyben pedig kifejezett atípia volt jelen. E két atípusos adenoma 

egyike egy 53 éves férfiban kialakult duplex elváltozás, a másik egy 57 éves nő 

daganata volt; a kórszövettani jegyzőkönyv mindkét esetben a differenciáldiagnosztikai 

bizonytalanságra hivatkozva a betegek szoros követését ajánlotta. Ezeken kívül még egy 

további: egy agrinnal és CD34-gyel is 3+-nek értékelt, vagyis algoritmusunk szerint 

„fokozott figyelemmel kísérendő” daganat esetében ajánlott a patológus szoros követést.  

 

Bár látható, hogy módszerünk meglehetősen jól „ráhibáz” a problémás mintákra, 

be kell látnunk, hogy az adenomák esetében igencsak kétfelé ágazott a hisztopatológiai 

és az agrin IHC szerinti értékelés. Néhány hisztológiailag teljesen békés, vagy csak 

mérsékelt atípiát mutató daganat erősen jelölődött, miközben a súlyosan dysplasticus 

daganatok közül is akadt, amelyik skálánkon még a „fokozott figyelem!” minősítést 

sem érte el. Éppen ez az, ami miatt azt gondoljuk, hogy az agrin valójában nem 

szorosan véve a hepatocellularis malignitásra, hanem olyan körülmény(ek)re szelektív, 

amely(ek)ben a májrák és némelyik májadenoma osztozik, és ilyen körülmény lehet az 

artériás perfúzióra való áttérés. A HCC-hez hasonlóan a májadenoma tipikusan 

hipervaszkuláris, artériásan ellátott daganat (Grazioli és mtsai, 2001; Namasivayam és 

mtsai, 2007), és az irodalomban semmilyen jel nem utal arra, hogy az artériás perfúzió 

mértéke és a hisztológiai atípia foka között bármilyen összefüggés állna fenn. Ennek 

alapján akár azt is várhatnánk, hogy az agrin ne tegyen különbséget HA és HCC között. 

Az, hogy az adenomák nagy többsége (30-ból 23) mégis gyengén jelölődött agrinnal, 

arra mutat, hogy önmagában az arteriohepatikus perfúzió sem elegendő az agrin 

termelésének kiváltásához; ez is csak egy a májrákban egyidejűleg fennálló, agrin-

termelést serkentő faktorok közül.  
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 Összefoglalva: milyen szerep juthat az agrin/CD34 immunhisztokémiának a 

májpatológus munkájában? Természetesen, mint minden más diagnosztikus módszerről, 

erről is elmondható, hogy önmagában nem, csak az összes többi rendelkezésre álló 

információ tükrében értelmezhető. Nyilvánvalóan nem helyettesíti és nem is bírálja felül 

a kórszövettani értékelést. Azonban egy hisztológia alapján kérdéses dignitású laesio 

egészének vagy egyes területeinek erős agrin-jelölődése felkeltheti a patológus 

figyelmét, és sarkallhatja a minta még alaposabb átvizsgálására, további 

immunhisztokémiai reakciók kérésére. Erre jó példát szolgáltatott számunkra az az eset, 

amelyet 2000-ben – vagyis jóval a mostani diagnosztikus kritériumok lefektetése előtt – 

a patológus a hisztológiai kép alapján adenomának ítélt, és most erős agrin-reakciója 

miatt a mintát több hepatopatológus szakértő újravizsgálta és a diagnózisát HCC-re 

módosította. Fordítva is igaz továbbá: egy a szövettan szerint kérdéses laesio gyenge 

agrin-jelölődése orientálhatja a patológust – pl. a low grade kontra high grade 

dysplasticus nodulus döntésben, ami szintén fontos, hiszen a HGDN-ek idővel gyakran 

malignizálódnak –, és segíthet eloszlatni az aggodalmat például egy fokozott atípiát 

mutató adenomával kapcsolatban. Munkánk során jó néhány ilyen esettel is 

találkoztunk. Összességében tehát azt tartjuk, hogy az általunk kidolgozott, agrin 

immunhisztokémián alapuló módszer hasznos fogódzó lehet a májpatológus 

mindennapi munkájában. 

 

V.4. A további munka irányvonalai 
 

 Mivel kezdetben kitűzött céljainkat csak részben valósítottuk meg, az időközben 

született eredmények pedig újabb kérdéseket vetettek fel, számos feladat vár még ránk a 

jövőben. Ezek egy része olyan alapkutatás-jellegű kísérletes munka, amellyel az 

egyfelől részletesebb képet kapnánk az agrin funkciójáról a májrákban, másfelől 

lépéseket tennénk a klinikai alkalmazás lehetőségeinek felderítése irányába. A munka 

másik ága jóval gyakorlatiasabb, amennyiben a már most előrébb tartó diagnosztikai 

felhasználáshoz kapcsolódik, és célja az volna, hogy az agrinnal kapcsolatos 

vizsgálatokat ténylegesen is beleillessze a mindennapi patológiai és klinikai munkába. 
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 A tervezett kísérletek egy csoportja tehát az agrin funkciójának további 

tisztázását célozná. Ennek érdekében mindenekelőtt végleges következtetésre kellene 

jutni az agrin forrás-sejttípusait illetően. Elsősorban is bízunk abban, hogy az mRNS in 

situ hibridizáció optimalizálásával a mostaniaknál specifikusabb és megbízhatóbb 

eredményekhez juthatunk. Ezen túlmenően más megközelítések is kínálkoznak. A 

különböző sejttípusok agrin-expresszióját összehasonlíthatnánk real time RT-PCR-rel 

úgy, hogy laser capture mikrodisszekcióval metszetről kivágjuk őket, vagy mágneses 

gyöngyre kötött ellenanyag segítségével friss homogenizált HCC-mintából szeparáljuk 

a parenchymalis és nem-parenchymalis sejteket. Az utóbbi módszer még a HCC-ből 

származó primer myofibroblast-kultúra lehetőségét is magában hordozza.  

 

Ha ezek a kísérletek megerősítenek bennünket meggyőződésünkben, hogy a 

HCC mikrovaszkulatúrájában az agrint myofibroblastok termelik, tovább 

vizsgálódhatunk ebben az irányban. Megkísérelhetjük tisztázni az agrin-termelést 

kiváltó tényezőket: lemérhetjük különböző növekedési faktorok, valamint az artériás 

perfúzióval esetleg együtt járó oxidatív stressz hatását a myofibroblastok agrin-

termelésére. Ha a vizsgált hatások valamelyikével sikerülne az agrin-termelést 

serkenteni, közelebb jutnánk az agrin expressziójához vezető jelátviteli utak 

felderítéséhez is. Endothelsejteket agrin-termelő myofibroblastokkal kokultúrában 

növesztve jellemezhetnénk az endothelium kapcsolatait az azt övező mesenchymalis 

sejtekkel és a subendothelialis bazális membránnal, különös tekintettel az agrinnak és az 

αv-integrineknek az ezekben betöltött szerepére. Megvizsgálhatnánk, milyen hatással 

vannak e kapcsolatokra az agrint és az αv-integrineket blokkoló ellenanyagok és/vagy 

peptidek, illetve a myofibroblastok agrin-termelésének visszaszorítása valamilyen RNS-

interferencián alapuló módszer segítségével. 

 

Az esetleges gyógyászati alkalmazás kutatása felé az első lépést már megtettük: 

igazoltuk, hogy patkány cirrhosisban és HCC-ben az agrin ugyanazokban a 

lokalizációkban és feltehetőleg ugyanazokra a hatásokra jelenik meg, mint emberben, 

ezért a patkány – és minden bizonnyal az egér is – alkalmas modell a kóros máj 

agrinjával kapcsolatos in vivo kísérletekre. Az agrin szerteágazó funkcióiból, elsősorban 

az izom-innervációban betöltött kulcsszerepéből következően a szisztémás agrin 
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knockout fenotípus letális (Gautam és mtsai, 1996), így az agrin kiütésének hatását in 

vivo csak kondicionális knockout rendszerben lehet tanulmányozni. Harvey és mtsai 

(2007) létrehoztak podocyta-specifikus kondicionális knockout egereket; módszerük 

megfelelő módosításával lehetségesnek látszik a myofibroblast-specifikus knockout 

megvalósítása, pl. a myofibroblast-marker fibulin-2 promoterének felhasználásával. Ha 

feltételezéseink az agrinnak a tumor-angiogenezisben betöltött szerepét illetően 

helytállóak, a myofibroblast-agrin-knockout állatokban csökkent tumorérképződést 

kellene tapasztalnunk a hepatocarcinogenesis során. 

 

Az agrin diagnosztikai alkalmazása, ahogy erre már utaltunk, közelebb áll a 

gyakorlati megvalósuláshoz. Két fontos lépést kell tennünk annak érdekében, hogy a 

májpatológusok valóban hasznos segítőtársként tekintsenek az agrin 

immunhisztokémiára mindennapi munkájuk során. Egyfelől bizonyítanunk kell, hogy az 

agrin IHC nemcsak az eddig vizsgált nagyméretű mintákon, de core biopsziákon 

elvégezve is informatív a dignitásra nézve. Erre nézve reményt keltő az, hogy – 

ellentétben a glypican-3-mal, amelyre nézve sok HCC teljesen negatív, és a 

pozitívakban is néha csak a daganatsejtek alig több mint 10%-a ad reakciót  (Wang és 

mtsai, 2006) – az agrin IHC minden általunk vizsgált HCC-ben, és a daganatok teljes 

területén pozitív reakciót adott. Másfelől az eddigi retrospektív megközelítésről át kell 

térnünk a prospektív adatgyűjtésre, annak minden velejárójával. Ahelyett, hogy az agrin 

IHC-re alapozott ítéletünket a kórszövettani diagnózis ismeretében, attól esetleg 

akaratlanul is befolyásolva hoznánk meg, a frissen beérkező mintákat a szakértő 

májpatológussal párhuzamosan kell feldolgoznunk, és eredményünket így 

összehasonlítanunk az övével. Ha ezen a módon is magas konkordancia adódik a 

kórszövettani és az agrin IHC-re alapozott diagnózisok között, az a mostaniaknál sokkal 

erősebb bizonyíték módszerünk alkalmassága mellett. Ezen felül a beküldő klinikákkal 

együttműködve minden beteg adatait regisztrálnunk, posztoperatív történetüket 

követnünk kell, és az agrin IHC eredményét a műtétet követő klinikai lefolyással kell 

összevetnünk; így derülhet ugyanis fény az agrin IHC esetleges prediktív képességére. 

 

Végül, de nem utolsó sorban mindenképpen megér némi vizsgálódást, hogy nem 

használható-e az agrin szérum-markernek akár a májfibrosis progressziójának 
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követésében, akár a HCC monitorozásában, akár egy malignus májdaganat szöveti 

eredetének nem-invazív vizsgálatában. Ehhez mindenekelőtt tudnunk kellene, hogy az 

agrin bekerül-e egyáltalán a keringő vérbe; mindenesetre szecernált fehérje lévén erre 

mutatkozik némi esély. A fibrosis progressziójának követésére alkalmassá teheti, hogy a 

folyamat előrehaladtával mennyisége nagy mértékben nő. A HCC-monitorozás sikerét 

éppen ez teszi kérdésessé: a cirrhotikus májban már rengeteg agrin van, amihez képest a 

HCC nem biztos, hogy többletet hoz. Mégis, nem elképzelhetetlen, hogy daganat 

ereinek eltérő permeabilitása, vagy bármi más, a HCC-re specifikus paraméter miatt a 

rákból hatékonyabban kerüljön a keringésbe az agrin, mint a cirrhosisból. A májdaganat 

primer vagy áttéti voltának nem-invazív vizsgálatára pedig az teszi az agrint ígéretes 

jelöltté, hogy jelenleg éppen folyó vizsgálataink szerint a metasztatikus májrákok 

többségében az agrin egyáltalán nem, vagy csak a HCC-hez képest elenyésző 

mennyiségben található meg. 
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VI. Következtetések 
 

1. Bizonyítottuk, hogy a korábban tisztázatlan specificitású, 7E12 klónjelzetű 

monoklonális ellenanyag a szarvasmarha Similar to agrin jósolt fehérjéjével 

reagál, ezért agrin ellenanyagként történő használatát megalapozottnak tartjuk. 

Ennek jelentőségét az adja, hogy pillanatnyilag nincs a kereskedelmi 

forgalomban humán agrinra specifikus monoklonális ellenanyag1. 

2. Western bloton, valamint mRNS-szintű génexpressziós mérésekkel igazoltuk az 

agrin felhalmozódását a cirrhotikus májban és a HCC-ben.  

3. Az agrin és különböző sejttípus-specifikus immunmarkerek egymáshoz 

viszonyított lokalizációja, valamint szövetekben és sejttenyészetekben mért 

génexpressziók alapján úgy véljük, hogy az agrint a májban vaszkuláris 

simaizomsejtek, aktivált mesenchymalis sejtek, az ép epeutak hámja, a 

duktuláris reakció epiteliális komponense és az abból hepatocyta-irányba 

differenciálódó átmeneti fenotípusú sejtek, valamint egyes jól differenciált 

hepatocellularis tumorok daganatsejtjei termelik. A májban az agrin a bázikus 

fibroblaszt növekedési faktorral és αv-integrin receptorokkal állhat 

kölcsönhatásban, ami felveti a duktuláris reakció és az újdonképzett erek 

keletkezésében betöltött szerepét. 

4. Nagy számú benignus és malignus parenchymalis laesio vizsgálatával 

megállapítottuk, hogy az agrin megjelenése a máj mikrovaszkulatúrájában 

erősen specifikus a hepatocellularis carcinomára, ami az agrin elleni 

immunhisztokémiát hasznossá teszi a dysplasticus nodulusok grade-jét, valamint 

a parenchymalis laesiók dignitását illető kérdések megválaszolásában. 

5. Tisztázatlanok maradtak az agrin-termelést kiváltó okok. Az agrin megjelenése 

sem a proliferációs aktivitással, sem a kapillarizációval nem korrelál 

egyértelműen. 

6. Igazoltuk, hogy az agrin a patkány májcirrhosisában és májrákjában az 

emberhez hasonló módon jelenik meg. Ezzel utat nyitottunk az agrin krónikus 

májbetegségekben betöltött szerepének rágcsáló modellen történő in vivo 

vizsgálatai felé. 
                                                 
1 Forrás: www.abcam.com 



 100

VIIa. Összefoglalás 
A primer májrákok 90%-át kitevő hepatocellularis carcinoma (HCC) az ötödik 

leggyakoribb rosszindulatú daganat világszerte, amely jellemzően májcirrhosis talaján 

alakul ki. Előzetes eredményeink arra utaltak, hogy egy korábban a májban nem 

azonosított heparánszulfát-proteoglikán (HSPG), az agrin felhalmozódik a cirrhotikus 

máj és a HCC bazális membránjaiban (BM-jeiben). Ennek nyomán kezdtük vizsgálni az 

agrin szerepét a hepatocellularis carcinoma kórkeletkezésében és elkülönítő 

diagnosztikájában. Első lépésként tömegspektrometriás meghatározással igazoltuk, 

hogy az előzetes munka során használt, korábban tisztázatlan specificitású monoklonális 

ellenanyag célfehérjéje valóban az agrin. A továbbiakban 131 májbeteg és 18 

egészséges személy májából, 4 indukált májcirrhosis/HCC-ben szenvedő és egy 

egészséges patkány májából, valamint szövettenyészetekből származó mintákon 

végeztük kísérleteinket. IHC, fehérjeblot és kvantitatív RT-PCR segítségével igazoltuk, 

hogy az agrin expressziója jelentősen nő cirrhosisban és HCC-ben az ép májhoz képest 

úgy emberben, mint patkányban. Sorozatmetszeteken és kettős fluoreszcens jelölésekkel 

kimutattuk, hogy az agrin a májban az erek falának simaizom-rétegében, az epeutak és a 

duktuláris reakció hámjának BM-jében, a HCC mikrovaszkulatúrájában, valamint 

olykor a daganatsejtek BM-jében található meg. Az agrin forrásaként a (ko)lokalizációs, 

génexpressziós és mRNS in situ hibridizációs vizsgálatok a vaszkuláris simaizom-

sejteket, a cholangiocytákat és a duktuláris reakció hámját, a tumorok strómájának 

aktivált mesenchymalis sejtjeit, ritkán a májtumorsejteket valószínűsítik. Az epeutak és 

az endothelsejtek BM-jében található agrin szerepet játszhat a duktuláris reakció 

kialakulásában és a HCC érképződésében. Mivel az agrin az ép és a cirrhotikus máj 

szinuszoidjaiban nem, a HCC erezetében viszont mindig megjelent, megvizsgáltuk az 

agrin IHC alkalmazhatóságát a HCC és benignus májlaesiók elkülönítésében. 

Hatvannyolc benignus elváltozás (8 nagy regeneratív nodulus, 23 low-grade és 7 high-

grade dysplasticus nodulus és 30 májadenoma) és 29 malignus laesio (8 „small” HCC és 

21 kiterjedt HCC) agrin és CD34 immunreakcióinak szemikvantitatív értékelése után 

kidolgoztunk egy döntési algoritmust, amely az agrin/CD34 immunreakciók mintázata 

alapján 93,1% szenzitivitással és 92,6% specificitással elkülöníti a malignus és 

benignus elváltozásokat. Ennek nyomán javasoljuk az agrin IHC bevonását a 

májpatológiai diagnosztikus munkába. 



 101

VIIb. Summary 
Hepatocellular carcinoma (HCC) accounts for 90% of primary liver cancers and is the 

fifth most common malignancy worldwide. HCC typically develops in the cirrhotic 

liver. Our preliminary results indicated that agrin, a heparan sulfate proteoglycan 

(HSPG) previously not detected in the liver, accumulates in the basement membranes 

(BMs) of the cirrhotic liver and HCC. This novel finding prompted us to investigate the 

role of agrin in the pathogenesis and differential diagnosis of HCC. As a first step, the 

formerly unspecified monoclonal antibody we used was verified as anti-agrin using 

mass spectrometry. Our subsequent experiments were carried out on specimens from 

131 liver disease patients and 18 individuals with healthy liver, from 4 rats subjected to 

cirrhosis/HCC induction and 1 untreated control, as well as from cultured cells. In both 

species, significantly increased agrin expression in cirrhosis and HCC compared to the 

normal liver was demonstrated by IHC, Western blot and quantitative RT-PCR. By IHC 

on serial sections and double immunofluorescence studies, agrin was localized to the 

muscular layer of blood vessel walls, the BM of bile ducts and ductular reaction, the 

microvessel walls in HCC, and occasionally the BM of hepatocellular tumor cells. 

(Co)localization, gene expression and mRNA in situ hybridization experiments 

suggested that the cellular sources of agrin include vascular smooth muscle cells, 

cholangiocytes and ductular epithelium, activated mesenchymal cells in the stroma of 

hepatocellular tumors and, in selected cases, tumor hepatocytes. Agrin in the BM of bile 

ducts and vascular endothelia is thought to play an important role in the survival of 

these structures; thus, it may contribute to the formation of ductular reaction and HCC 

angiogenesis. In sharp contrast with consistently agrin-positive HCC neovessels, normal 

and cirrhotic sinusoids were always devoid of agrin, which prompted us to investigate 

the applicability of agrin IHC in the detection of hepatocellular malignancy. Agrin (and, 

when needed, CD34) IHC was performed on 68 benign lesions (8 large regenerative 

nodules, 23 low-grade and 7 high-grade dysplastic nodules, 30 liver adenomas) and 29 

malignant lesions (8 small HCC, 21 HCC), and evaluated semi-quantitatively. A 

decision algorithm was devised that, based on IHC results, differentiated benign and 

malignant parenchymal lesions with a sensitivity of 93.1% and a specificity of 92.6%. 

Hence we propose the inclusion of agrin in the IHC diagnostic panel used by liver 

pathologists. 
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