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Absztrakt  
 

A colorectalis daganatok (CRC) mortalitását tekintve Magyarország az európai országok 

közül az elsők között van. Az elmúlt 20 év epidemiológia felmérései, a CRC lokalizációjában 

változást találtak, a proximalis daganatok előfordulási gyakorisága nőtt. A CRC kialakulására 

genetikai faktorok és az ezeket befolyásoló környezeti tényezők, mint pl. a táplálkozás 

gyakorolnak hatást. Számos genetikai eltérés ismert, melynek szerepe van a betegség 

kialakulásában. Ezek - többek között - a kalcium szenzor receptor (CaSR) gén A986S illetve 

a D vitamin receptor (VDR) gén BsmI polimorfizmusa. Célul tűztük ki, hogy az 1993-2004 

közötti időszakban, felmérjük a CRC lokalizációjában történt változásokat, a saját 

beteganyagunkban (n=1738). Vizsgáltuk továbbá CRC-s betegeink (n=70) kalcium-

homeostasisat és a CaSR gén A986S polimorfizmusát valamint ezek egymásra hatásait. Ezen 

felül felmértük a CRC-ben prognosztikai faktornak tekinthető AFP, CEA, CA 19-9 szintek 

kapcsolatát a CaSR genotípusokkal illetve a betegek kalcium-anyagcseréjével. Célul tűztük 

ki, hogy meghatározzuk a rectum tumorban szenvedőkben (n=56) a CaSR/VDR 

polimorfizmusainak eloszlását és esetükben vizsgáltuk a fenti genotípusok összefüggését az 

erbB-2, EGFR, ras, p53 expressziójával - mint a CRC prognosztikai és diagnosztikus 

faktoraival - valamint az UICC stádiumokkal ötéves követés során.  

Adatfeldolgozásunk alapján a colorectális daganatok előfordulási gyakoriságát mindkét 

nemben növekvőnek találtuk. A lokalizációban változás nem volt, sőt magunk a distalis 

rákok között arányaiban gyakrabban diagnosztizálunk rectum daganatot. Munkánkban 

kimutattuk, hogy a frissen felfedezett CRC-s betegek szérum kalcium, ionos kalcium szintje a 

normál érték alsó határa alattiak. Nem volt összefüggés a CaSR A986S polimorfizmus és a 

kalcium anyagcsere illetve kalcium szintek között. A CRC-s illetve kontroll csoport CaSR 

A986S és VDR gén BsmI polimorfizmus gyakorisága azonos volt. A szérum ionos kalcium 

szintje fordítottan korrelált a prognosztikai markernek tekinthető CA 19-9 szintekkel. 

Kimutattuk továbbá, hogy a VDR gén B allél jelenléte esetében (azaz a BB és Bb 

genotípusaiban) szignifikánsan magasabb az erbB-2 gén expressziója, szemben a bb 

genotípussal. Az ötéves követés során elhunyt betegek között az AA genotípus előfordulása 

szignifikánsan gyakoribb volt az öt év után még élő betegekéhez képest.   

Eredményeinkből az következik, hogy hazánkban kiemelkedő fontosságú a colorectalis 

daganatok megelőzésére való törekvés. Az incidenciát csökkenthetnénk, a CRC korai 
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felfedezésével, tehát a szűrés megszervezésével. Hazánkban ezt férfiakban 50 éves korban, 

míg nőkben 55 éves korban kellene elkezdeni. Munkánkkal felhívjuk a figyelmet a D 

vitamin/VDR és a kalcium/CaSR rendszer szerepére a colorectalis daganatok kialakulásának 

pathogenetikai folyamatában. Ez a klinikumban a kemoprevenció alkalmazását jelenthetné, 

melynek egyik összetevője a kalcium illetve a D-vitamin melyeknek alacsony szérum szintje 

szerepet játszhat a CRC pathogenezisében. A szérum kalciumszint normalizálásával gátló 

irányú befolyást gyakorolhatnánk a vastagbélben történő tumoros átalakulására, melynek 

hatását a magasabb szérum kalciumszint okozta lokális D vitamin-szintézis még tovább 

erősítené. Feltételezzük, hogy ha elérnénk az ajánlott napi 1000-1500 mg kalcium bevitelt - 

élethosszon keresztül - akkor ezzel a colorectalis tumorok előfordulási gyakoriságát és a 

riasztó hazai prognosztikai eredményeket valószínűleg javíthatnánk mellékhatástól mentesen 

igen kis költség ráfordítással.  
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Abstract  

 

Hungary is among the first in Europe regarding colorectal cancer (CRC) mortality. 

Epidemiology studies of the last 20 years found a change in CRC location (increasing of the 

proximal proportion of the CRC). Genetical as well as environmental factors, such as diet 

have important role in the development of CRC. There are several known genetic variations 

that may play a role in the development of this disease. Among these are the genetical 

variation such as a calcium sensing receptor (CaSR) gene A986S and of vitamin D receptor 

(VDR) BsmI polymorphisms. Our goal was to study the change in the localization in our 

patient group (n=1738) between 1993 and 2004.  In our CRC patients (n=70) we studied their 

calcium homeostasis, the genetical polymorphism of their CaSR and how these affect each 

other. We measured the connection between levels of the AFP, CEA, CA19-9 prognostic 

factors and the genotypes, and patients' calcium-metabolism. Our aim was to record the 

distribution of the CaSR/VDR polymorphism in patients with rectal tumor. We also studied 

the connection between the above genotypes and erb-2, EFGR, ras, p53 expression - as 

prognostic and diagnostic factors of CRC - furthermore with UICC staging for 5 years. 

Analysis of our data showed an increasing frequency of CRC in both sexes. There was no 

change in localization, but there were more rectal tumors among distal tumors. In our work 

we showed that patients with newly discovered CRC had serum calcium and ionized calcium 

levels below normal. There was no connection between CaSR A986S polymorphism and 

calcium metabolism or calcium levels. Frequency of CaSR and VDR polymorphism was 

identical between in the CRC and the control groups. The serum ionic calcium level was 

inversely proportional with the CA19-9 prognostic marker levels. We showed that in the 

presence of the VDR gene allel B (i.e. Bb and Bb genotypes) expression of the erb-2 gene is 

significantly higher, unlike in bb genotype. Among the patients with rectal cancer who died 

during five year follow-up, AA genotype of the CaSR gene was significantly more frequent 

compared to survivors at 5 years. 

We conclude that it is of paramount importance to consider CRC-as as a priority in Hungary. 

Various attempts should be made to decrease incidence. Screening should be started. In 

Hungary it would be indicated to start this at age 50 in males and at age 55 in females. Our 

work points out the role of Vitamin D/VDR and calcium/CaSR system in the pathogenesis of 
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colorectal cancers. Chemoprevention would be useful; using calcium and Vitamin D. Low 

level of these may play a role in the pathogenesis of CRC. Normalizing serum calcium level 

may influence slow malignant transformation in the colon, or would increase local vitamin D 

synthesis, having a similar effect. We can presume that by reaching the recommended daily 

calcium intake of 1000-1500 mg for a lifetime, we could decrease the alarming 

prognosticated frequency of colorectal cancers in our country, and with a very limited cost. 
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1. BEVEZETÉS 

 

1. 1. 1 A CRC irodalmi áttekintése (epidemiológia) 

 

   Az elmúlt évtizedek egyik fontos kutatási területévé váltak a colorectalis daganatokkal 

foglakozó vizsgálatok. Ennek egyik oka, hogy a vastag- és végbélrák ma is az egészségügy 

egyik legsúlyosabb megoldatlan problémája, világszerte a harmadik leggyakrabban 

előforduló rosszindulatú megbetegedés és a negyedik leggyakoribb daganatos halálok. Másik 

ok, hogy ezen vizsgálatok eredményei alapján már számos adat áll rendelkezésünkre a 

háttérben álló molekuláris alapokról, melyek ismerete egyre nagyobb lehetőséget biztosít a 

többlépcsős carcinogenesis folyamatába való korai beavatkozásba. Természetesen a betegség 

kialakulásában résztvevő összes tényező korántsem ismert.  

    A WHO adatai szerint évente kb. 945 000 új eset kerül felismerésre, illetve kb. 492 000-en 

halnak meg colorectalis carcinomában. (1,2) Nemzetközi szakirodalomban megjelent 

epidemiológiai adatok alapján Európában Magyarországon a legmagasabb a daganatos 

megbetegedések miatt bekövetkező halálozás. Hazánk a férfi összes daganatos halálozási 

sorrendben az első, míg a női összes daganatos halálozási sorrendben a második helyen áll. 

Ebből is kiemelkedik a colorectalis daganatok magas száma. A CRC tekintetében, az európai 

országok között hazánk  nők esetében az első helyet, a férfiaknál pedig a második helyet 

foglalja el. (3) A prognosztikai adatok hazánkban az európai országokhoz képest lényegesen 

kedvezőtlenebbek. 2003-ban 2787 férfi és 2311 nő halt meg vastag illetve végbéldaganat 

következtében hazánkban. (4) 2004-ben összesen 8841 újonnan felfedezett colorectalis 

carcinomát jelentettek be Magyarországon, ebből 4705 férfi és 4136 nő volt. Ezek az adatok 

még mindig inkább incidencia emelkedést vagy legalább is stagnálást mutatnak az európai 

javuló adatokhoz képest.  

   Az epidemiológiai felmérések és az irodalmi adatok alapján tudjuk, hogy a CRC 

előfordulási gyakoriságában igen jelentős földrajzi különbségek mutatkoznak, azaz északról 

dél felé haladva (vagyis a napsütéses órák számának növekedésével) csökken a CRC (és 

számos más daganatféleség) előfordulása. Ugyanakkor a CRC lokalizációjának megoszlása 

korábban mindenhol hasonlónak mutatkozott. A CRC 70%-ban a bal colonfelet érinti, míg 30 

%-ban a jobb colonfélben fordul elő. (5) (Bal oldalinak, tehát distalisnak tekintjük a rectum, 
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colon descendens, sigma tumorát, míg jobb oldalinak, azaz proximálisnak a colon 

transversumot, colon ascendens  és a coecum területéből kiindulókat.) Az elmúlt évek 

eredményei azonban azt sugallják, hogy a vastagbél daganatok lokalizációban változás 

történik. (6, 7, 8, 9, 10) A Nyugat-Virginia rákregiszter 1993-1999 közötti adatai (n=7895)  

szerint a jobb oldali daganatok előfordulása 30,5%-ról 37,6%-ra nőtt. (11) Az észak- 

amerikai központi rákregiszter 1992-1997 közötti 131780 CRC-és beteg adatainak elemezése 

alapján a proximalis daganatok aránya 31,9 %-ról 37,0 %-ra növekedett. Különbséget találtak 

a fekete illetve fehér lakosok között, ami szerint a proximális CRC gyakoribb a feketék 

között főleg nőkben. (12)  Japán szerzők 20 év 87695 CRC-és betegének statisztikai 

feldolgozása alapján azt találták, hogy a CRC incidenciája emelkedett a vizsgálat időszakban. 

A distalisan lévő daganatok gyakrabban fordulnak elő férfiakon. Az utolsó öt évben pedig 

mindkét nemben a jobb oldali daganatok száma és aránya mutatott emelkedést. (13) Kínai 

rákregiszter 23 éves periódust (1972-1994) felölelő shanghai statisztikája is egyértelmű CRC 

incidencia növekedést talált. A distalis - colon - és rectum tumorok aránya csökkent a 

proximális daganatokéhoz képest. (14) Jelentős eltérést találtak a nem és az éltkor változása 

szerint. 55 éves korban megváltozott mindkét nemben a proximális és distalis tumorok 

aránya. Az 55 év feletti férfiakban gyakrabban volt distalis colon ill. rectum tumor míg a 

fiatalabb életkórban ez a nőkben volt gyakoribb. Norvég epidemiológiai adatok 1958-1997 

között szintén egyértelmű CRC incidencia növekedést mutatnak mindkét nemben, de nem 

figyelték meg a jobboldali daganatok gyakoribbá válását mely adatok hasonlóak hazánkéhoz. 

(15, Értekezéshez kapcsolódó saját közlemények 5.)  

   Az utóbbi évek eredményei alapján vált ismertté, hogy a proximalis és distalis daganatok 

nemcsak magában a lokalizációban különböznek. Sebészileg reszekált vastagbél daganatok 

vizsgálata során egyértelművé vált, hogy genetikai eltérés mutatható ki a két oldal között. 

(16) A molekulárbiológiai kutatások több ponton igazolták, hogy a tumor lokalizációs 

különbségek hátterében nemcsak anatómiai helyzet illetve funkció szerinti eltérés, hanem 

genetika differenciák is vannak. (17) Gén-chip technika lehetővé tette, hogy normál ill. 

tumoros vastagbélben vizsgálják a gén expresszióban való különbözőséget. Az eltérés 

egyértelműen kapcsolódik a lokalizációhoz. (18,19,20) Distalis tumoroknál nagyobb 

frekvenciával találtak 17p és 18q allél vesztést, p53 felhalmozódást, c-myc expressziót és 

aneuploiditást, mint a proximálisan elhelyezkedő tumorokban. Mindezek befolyást 
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gyakorolhatnak a carcinogenesisre, prognózisra és magyarázatul szolgálnak a proximális ill. 

distalis daganatok eltérő viselkedésére. Ismert - részben anatómiai okokkal magyarázható – 

továbbá az a tény is, hogy a distalis és rectum daganatok klinikai lefolyása a proximális 

daganatokhoz képest rosszabb, amiben a diagnóziskor észlelt előrehaladottabb stádiumnak is 

szerepe lehet. (21)  

   Összefoglalva számos tanulmány alapján állítható, hogy a CRC incidenciája mindkét 

nemben növekszik, és az emelkedés mellett fokozatos jobbratolódást figyelhető meg a 

daganat lokalizációja tekintetében. (22)  A jobb colonfél CRC aránya 30%-ról ~36%-ra nőtt, 

míg a rectum tumorok 20%-ról ~14 %-ra csökkentek. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a 

várhatóan D vitamin-hiányos területeken, mint például Norvégiában ez a tendenciaváltozás 

nem figyelhető meg. (1515) Azt, hogy egyértelműen mi áll a változások hátterében még nem 

ismerjük. Feltételezhető, hogy az elmúlt évtizedekben végbemenő életmód illetve 

táplálkozási szokásokban történő uniformalizálódásnak szerepe lehet benne. Hazákban eddig 

a lokalizáció változására vonatkozó adat még nem született. 

 

1.1.2. Rizikótényezők 

 

A vastagbélrák szempontjából az egyén becsült rizikója az élete során kb. 5-6 %-os, azaz 

ma Magyarországon 100 ember közül minden 5. esetben számolhatunk colorectalis 

carcinoma kialakulásával és ebből 3 a betegség következtében hal meg. (23) Epidemiológiai 

és experimentális adatokból tudjuk, hogy az öröklött  génállományon illetve génmutációkon 

kívül az ezeket befolyásoló táplálkozási szokásoknak és a környezeti tényezőknek 

kulcsszerepe van a malignus daganatok kialakulásában. (59) A colorectalis daganatok 

esetében a tumorgenesis egymás utáni soklépcsős folyamata kezd világossá válni, ami 

alapján állítható, hogy a CRC kialakulására is nagy hatást gyakorolnak a környezeti 

tényezők. (24) Családi prediszpozicióval hozható kapcsolatba a rákok 20-30%-a, míg ezen 

belül a colon carcinomák 3-5 %-áért tehetők felelőssé a genetikailag meghatározott, 

örökletes, autoszomális domináns szindrómák. A CRC legalább 75%-a sporadikus. (25) A 

sporadikus CRC esetében feltételezhetően nagyobb szerep jut a betegség kialakulásában 

felelős géneket befolyásolni képes életviteli különbségeknek. (26) Tehát a táplálkozási és 
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életviteli szokások megváltoztatásával a colorectalis daganatok nagyobb részénél van esély a 

rizikó csökkentésére. (27)  

   A táplálkozás során felmerült lehetséges carcinoma rizikót fokozó tényező: a nagyfokú 

kalória, hús, zsír, fehérje bevitel szemben az alacsony diétás rost, vitamin, gyümölcs, 

zöldség, mikroelem fogyasztásával. (28) Ez az úgynevezett „western style diet „(WSD, 

nyugati típusú diéta) táplálkozásnak felelne meg. Mely többek között nem biztosít elégséges 

D vitamin illetve kalcium bevitelt. A táplálékkal bekerülő zsírok, húsok, abnormális 

bélhámsejt proliferációt indíthatnak be. A vörös húsféleségek nagy mennyiségű fogyasztása 

független prognosztikai tényezőnek számít a CRC etiológiájában. (29, 30) Arról, hogy a 

zsírok mely fajtái jelentenek fokozott kockázatot ellentmondásos közlemények jelentek meg. 

(31). A nagyobb testtömeg index megduplázza a CRC kockázatot. Az összefüggés 

kifejezettebb férfiak esetében. (32, 33) A hazánkra jellemző táplálkozás előnyben részesíti a 

hús és nagy zsírtartalmú ételek fogyasztását, amelyek a fizikai aktivitás alacsony foka ill. 

magas BMI-vel együtt vezethetnek az incidencia növekedéshez. (34) A cigarettázás 

egyértelműen növeli mind az adenoma, mind a colorectalis carcinoma előfordulási 

gyakoriságát. (35) Ismert a jelentős alkohol fogyasztás CRC-rizikót fokozó hatása.  Tudjuk, 

hogy az alacsony kalcium bevitel is fokozott kockázati tényező. (86, 87) 

   A felsoroltakon kívül egyéb táplálkozással nem összefüggő rizikófaktorok is szerepet 

játszhatnak, mint például: idősebb életkor, a férfi nem, cholecystectomia a beteg 

anamnézisében. Különböző hormonalis hatások: korai menopausa, első terhesség idősebb 

életkorban illetve a nulliparitás szintén etiológiai tényezőnek számíthatnak.  

   A betegség familiáris halmozottsága igen fontos rizikótényező, és csak részben 

magyarázzák az életviteli azonosságok. Amennyiben a családi anamnézisben colorectalis 

carcinoma szerepel az a sporadikus vastagbélrák kifejlődésének esélyét jelentősen növeli. 

(36) Legalább egy elsőfokú rokon betegsége esetén a carcinoma kifejlődésének kockázata 

megduplázódik. (37, 38) Amennyiben a beteg anamnézisében colorectalis polyp, adenoma 

előfordult, akkor nagyobb a valószínűsége a carcinoma kialakulásának. Egy korábbi 

colorectalis carcinomát követően a rizikó 1,5-3 %-os a második malignus bélelváltozás 

kifejlődésére a diagnózist követő első 5 évben. Egyéb rosszindulatú megbetegedés 

(vékonybél, endometrium, emlő vagy ovariumdaganat) után szintén nagyobb esély van 

colorectalis carcinoma kifejlődésére.  A szintén családi halmozottságot mutató fekélyes 
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vastagbélgyulladásnál a diagnózistól eltelt idővel arányosan nő a carcinoma kialakulásának 

valószínűsége: 10 év után 2%, 20 év után 8%, 30 évet követően pedig 18 %. Ez a 

rizikónövekedés Crohn betegségben is megfigyelhető. 

   Sajnos a felsorolt külön-külön független prognosztikai markerek sok esetben együttesen 

fordulnak elő, így hatásuk összeadódva növelheti a CRC rizikóját. Fontos kérdés annak 

tisztázása, hogy ezek eliminálása mennyiben késleltetheti a tumorgenesist. Munkánkban az 

alimentárisan bevitt D vitamin és a kalcium lehetséges szerepét vizsgáltuk ezen összetett 

tényezők közül. 

 

1.1.3.  A CRC pathogenezise. Sporadikus colorectalis daganatok pathogenezise 

 

A colorectalis carcinoma genetikai hátterének kutatása az 1980-1990-es években 

bebizonyította, hogy az ép vastagbél nyálkahártyának az úgynevezett adenoma-carcinoma 

szekvencián keresztül vastagbélrákká történő átalakulásáért genetikai történések felelősek. 

(39) A genetikai változások összessége, melyek a csírasejtekben, illetve a szomatikus 

sejtekben egyaránt létrejöhetnek, végeredményben clonalis sejtburjánzáshoz vezetnek. 

Családi predispozicióval hozható kapcsolatba a rákok 20-30%-a, míg ezen belül a colon 

carcinomák 3-5 % - ért tehetők felelőssé a genetikailag meghatározott, örökletes, 

autoszomális domináns szindrómák. Az öröklődő formák általában multiplexek, fiatalabb 

életkorban jelentkeznek, mint a sporadikus daganatok. (40) A vastagbél rákoknál több 

öröklődő kórkép ismert. Az öröklődő formák genetikai hátterének tanulmányozása segít a 

sporadikus vastagbélrák során zajló genetikai változások alaposabb megismerésében (lásd az 

1. táblázat.) Ezek a változások proto-oncogeneket és tumor szuppresszor géneket egyaránt 

érintenek, amelyek involválódnak a daganatfejlődés összetett folyamatába. Rutinszerű 

genetikai tesztelés a diagnózis felállítására, illetve megerősítésére elsősorban a herediter 

tumorok esetén jön szóba, míg sporadikus rákok esetén a genetikai vizsgálatok szerepe 

elsősorban a pathogenezis jobb megértését szolgálja, de diagnosztikus szerepük egyelőre 

nincs. Az öröklődő tumorok esetében ugyanúgy, mint a sporadikus CRC-k esetében, fontos 

szerepe van a colonoscopos szűrésnek, ami időben segít felfedezni a malignus átalakulást.  
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1. táblázat Genetikailag meghatározott colon carcinoma szindrómák klinikai és genetikai 

jellemzői 

 
Szindróma 

 

Gyakoriság    

 / incidencia/ 

Colon 

carcinoma 

esélye az élet 

során 

Átlagos életkor 

a colon 

carcinoma 

indulásakor 

Diagnosztikus 

kritérium 

Jellemző 

mutációk 

Familiaris 

adenomatosis 

polyposis (FAP) 

0,5-1% 

1:10.000 

100% Kb. 40 év >100 colon 

polyp, legalább 

két érintett 

családtag 

APC >90% 

MYH ~5% 

Attenuált FAP 

(AFAP) 

1:8.000-10.000 80% Kb. 50 év Kb. 30 colon 

polypus, 

jellegzetesen 

proximalisan 

APC>90% 

MYH~25% 

Herediter non-

polyposis colon 

cancer 

(HNPCC) 

0,8-2,7% 

1:2.000 

~80% Kb. 45 év Amszterdam I-

II-Bethesda 

kritérium   

MLH1 -55-60% 

MSH2 -35-40% 

MSH6, PMS2, 

PMS1 ~1-1% 

Familiaris 

juvenilis 

polyposis  

(JPS) 

1:100.000 ~50% Kb. 35 év >3-100 juvenilis 

polyp a colonban 

vagy 

proximalisabban, 

pozitív családi 

anamnézis 

SMAD4(DPC4), 

BMPR1A -50% 

PTEN 

Peutz-Jeghers 

szindróma (PJS) 

1:200.000 ~ 40% Kb. 45 év >2 Peutz-Jeghers 

polyp a 

gastrointestinalis 

traktusban, 

periorális 

pigmentáció 

LKB1 (STK11) 

-50-60% 

 

 

   A genetikai eltéréseken kívül egyéb molekuláris változások szerepét is igazolták a 

colorectalis carcinomak kialakulása során. Kiderült az is, hogy nincsenek sine qua non 

mutációk, szinkron léziókban a genetikai hibák különbözők lehetnek – a tumorok 



 14 

genetikailag heterogének – ez is megerősíti, hogy a carcinogenesis több, egymástól független 

úton létrejöhet, akár egyidejűleg egy adott szervben, jelen esetben a colonban is. (41) 

 

Sporadikus colorectalis daganatok   

 

   Az öröklődő formák genetikai hátterének tanulmányozása irányította a tumor szuppresszor 

funkciójú APC (adenomatosus polyposis coli) génre a figyelmet, amely mutációja a 

sporadikus carcinomákban is közel 70 %-ban fordul elő. A gén inaktivitásához, az adenoma 

kialakulásához a gén hibája szükséges. Az APC mutációja alapvető lépése az adenoma-

carcinoma átalakulásnak. (42)  APC mutáció esetén a β-catenin degradáció nem történik meg. 

A felhalmozódott β-catenin a sejtmagba kerülve a TCF-4-hez (T-sejt faktor) kötődik. Ez a 

komplex (APC/Wnt/β-catenin) transzkripciós faktorok segítségével egyes oncogéneket 

aktivál (pl.: c-myc, cyclin D1, TCF/LEF), amelyek serkentik a proliferatiot, a 

dedifferenciációt és gátolják az apoptósist. (43) (A Wnt szignalizáció ősi, embrionális 

fejlődési út, amely néhány az egyedfejlődésben fontos gének expresszióját regulálja a β -

cateninnel együtt. Felnőttben ez a folyamat inaktív, az APC vagy a β-catenin mutációja 

esetén reaktiválódik.) Klasszikus esetben az APC mutációja korai esemény, ami már a kis 

adenomakban kimutatható, ezt követi további gének mutációja. Ilyen pl.: a proto-oncogének 

közé tartozó  K-ras gén, a sejtciklust reguláló p53 a DCC illetve az apoptózisban szerepet 

játszó BAX, Bcl-2, Fas, a telomeráz gének mutáció és egyéb epigenetikus eltérések  (44, 45) 

Ezen lépések közben a kromoszóma instabillá válik. A kromoszómainstabilitás (CIN) 

számeltéréseket, kariotípus heterogenitást jelent. Lényege, hogy egyes kromoszóma 

részletek, vagy teljes kromoszómák elveszhetnek, illetve többletként jelentkezhetnek. Ezek a 

kromoszómális eltérések már a praemalignus léziókban is kimutathatóak. (46) Ez a jellemző 

út a sporadikus rákok 80-85 %-ában.  

   A másik alapvető útja a vastagbélrák kialakulásának a DNS mismatch repair (MMR) gének 

(leggyakrabban hMSH2, hMLH1) hibája okozta mikroszatellita instabilitás (MSI). Ennek 

szerepére a HNPCC-ban (öröklődő nem polyposisos colorectalis daganatban) történt 

vizsgálatok során derült fény. Az MSI-útvonal alakul ki a sporadikus vastagbél daganatok 15 

%-ában. (47)  
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   További klasszikus genetikai eltérések ismertek colorectalis rákokban, mint például a p53 

tumor szuppresszor gén mutációja, a 18q kromoszóma heterozigótaság elvesztése (LOH). A 

heterozigótaság elvesztése a 18-as kromoszóma hosszú karjának (18qLOH) az esetében nagy 

incidenciával fordul elő sporadikus vastagbélrákok esetében. A 18-as kromoszóma ezen 

locusaban több potencionális tumor szuppresszor gént azonosítottak: DCC, SMAD4, 

SMAD2. (48, 49, 50) 

   Sporadikus rákok esetén, a DNS metiláció megváltozásának is kiemelkedő szerepe van. A 

DNS metiltranszferáz enzim minden egyes egyénben egy jellegzetes metiláltsági állapotot 

alakít ki. Sporadikus rákokban a hipermetiláció tehető felelőssé döntő többségben a MMR 

gének ínaktivációjáért, de egyéb sejtciklus szabályozásában fontos illetve az APC gének 

hipermetilációját is igazolták. Valamilyen gén hipermetilációja a sporadikus tumorok 10-30 

%-ában mutatható ki. (51) (lásd 2. táblázat) 

   Az előbbiekben említett lehetőségeken kívül egyéb változások is carcinoma keletkezését 

indukálhatják. Colitis ulcerosa esetében a krónikusan fennálló gyulladás lehet a feltételezett 

mechanizmus. A hosszú évekig fennálló krónikus gyulladás a bélhám integritásának 

károsodását eredményezi.  A fekélyes vastagbélgyulladásban a polyp, adenoma „állomás” 

hiányzik, az APC, k-ras mutációk ritkábban fordul elő. A sporadikus rákokhoz képest a p53 

mutáció korábban észlelhető, már a morfológiailag épnek tűnő nyálkahártyában igazolható. A 

bélben jelen lévő karcinogénekkel együttesen p53 mutációt, aneuploidiát okoznak. Majd a 

carcinoma kialakulását ezekben az esetekben displasia előzi meg. (52)  
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2. táblázat  A sporadikus CRC genetikai jellemzői 

 

 

 

1.1. 4. Genetikai polimorfizmusok 

 

Számos betegségben, köztük a daganatokban is bizonyították már a génpolimorfizmusok 

szerepét. (Polimorfizmusról beszélünk, amennyiben két vagy több allél, génváltozat 

számottevő gyakorisággal (≥ 1%) van jelen a populációban.) A CRC kialakulásában genetikai 

polimorfizmusok szerepe kevésbé ismert, az azonban bizonyos, hogy az alacsony 

penetranciájú génkombinációk szerepet játszanak a folyamatban. A végső fenotípus klinikai 

manifesztálódását számos belső és külső tényező együttes hatása determinálja, ezek közül 

kiemelkedő a táplálkozás. A betegség kialakulásában feltehetően szerepet játszó 

génváltozatok például a matrix metalloproteáz-1 promoter polimorfizmusa, illetve a rectalis 

carcinomákban vizsgált D vitamin receptor-VDR/ ösztrogén erbB-2 és EGF receptor, melyek 

a megváltozott oncogen expresszión keresztül fokozhatják CRC rizikóját. (53, 54) Ismert az 

E-cadherin polimorfizmusa, amely közvetlenül hat a sejtproliferációra.  Újabban egyes ritka 

hMLH1 (DNS mismatch repear enzim-D132H) génváltozatról is kimutatták, hogy fokozzák a 

CRC rizikóját. (55) Az eddig megismert CRC kialakulásában feltételezhetően szerepet játszó 

polimorfizmusokat a  3. táblázat mutatja. (53, 56,  57,  58) 

Szindróma 

 

Gyakoriság    

 / incidencia/ 

Colon carcinoma 

esélye az élet 

során 

Átlagos életkor a 

colon carcinoma 

indulásakor 

Diagnosztikus 

kritérium 

Jellemző 

genetikai 

eltérések 

Sporadikus 

CRC 

4,5-5 /100.000 5-6% 65 CRC APC 80% 

A K-ras 50% 

MSI-útvonal 15 % 

18q LOH 10-30 % 

CIN 80-85% 

Hipermetiláció 10-

30% 
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3. táblázat A CRC-ben szerepet játszható polimorfizmusok 

Gén Név Polimorfizmus Megjegyzés 

ADH3  
 

Alcohol dehydrogenase Codon 350 Alkohol bevitel befolyásolja. 

APC  
 

Adenomatous polyposis coli E1317Q  

APOE  
 

Apolipoprotein E  1 2/3 
 

 

BLM  
 

Bloom syndrome BLMAsh  

CBS  
 

Cystathionine beta-synthase ins68bp x8  

CCDN1  
 

Cyclin D1 A870G  

CDH1  
 

E-cadherin -347 insA (promoter)  

CHEK2   
 

Checkpoint kinase2 del1100C  

COX1  
 

Prostaglandin H synthase1 R8W Aspirin hat rá. 

COX2  
 

Prostaglandin H synthas e 2 V511A  

CYP1A1  
 

Cytochrome P4501A1 I462V   

EPHX  
 

Epoxide hydrolase 
(microsomal) 

Y113H  

GCPII  
 

Glutamate carboxypeptidase H475Y  

GSTM1  
 

Glutathione S-transferase 
mu1 

Null alleles  

GSTP1  Glutathione S-transferase pi1 I101V  
 

GSTT1  
 

Glutathione S-transferase 
theta1 

Null alleles  

HRAS1   
 

Harvey rat sarcoma virus1 VNTR rare alleles  

HFE  
 

Haemochromatosis H63D, C282Y Vas bevitel befolyásolja. 
 

IGF1  
 

Insulin-like growth factor 1 CA repeat  

IGFBP3  
 

IGF binding protein -202 A > C  

IL6  
 

Interleukin 6 -174 G  > C  

IL8  
 

Interleukin 8 -251 T > A  

IRS1  
 

Insulin receptor substrate1 G972R  

IRS2  
 

Insulin receptor substrate 2 G1057D  

MLH1  
 

MutL homologue (MMR)  D132H  

MLH3  
 

MutL homologue  (MMR)  

MMP1  
 

Matrix metalloproteinase 1  2G  

MMP3  
 

Matrix metalloproteinase 3  6A  

MSH2  
 

MutS homologue 2 (MMR)  nt 2006 C > T  

MTHFD1  
 

MTHF dehydrogenase R653Q  

MTHFR  
 

MTHF reductase C677T  

MTR  Methionine synthase A66G, A2765G  
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   A táblázatban felsorolt génváltozatok szerepe elfogadott. Meg kell jegyeznünk, hogy ezen 

polimorfizmusok vizsgálata sokkal nehezebb, mint a nagy penetranciájú alléleké és még 

számos jól kontrollált vizsgálat szükséges ahhoz, hogy egyértelmű bizonyítást kapjunk ezek 

szerepéről és együttes hatásáról. Ismeretük mégis jelentős, mert a sporadikus formák esetén 

az alacsony penetranciájú génkombinációk és például a „nyugati-életstílusú”, táplálkozás 

együttesen vesz részt a malignus fenotípus kialakításában, és szerepet játszhat a CRC 

pathogenesisében. (24) Tudjuk, hogy a táplálékkal bevitt anyagok hathatnak e gének 

működésére, amin keresztül befolyást gyakorolhatunk rájuk. Ismert több olyan HLA 

polimorfizmushoz asszociált megbetegedés, melyekben a diéta okozta moduláló hatás, 

megváltoztatja illetve kiválthatja a betegséget, ilyen, pl. a coeliakia. Citokin polimorfizmusok 

szerepe bizonyított melanoma malignumban illetve prostata carcinomában, melyeknél szintén 

ismert, hogy diétával modifikálhatók. (59) 

  
MTRR  
 

Methionine synthase 
reductase 

A66G  

NAT1  
 

N-Acetyltransferase 1 Multiple alleles,   

NAT2 2  
 

N-Acetyltransferase Rapid acetylator alleles  

PAI1  
 

Plasminogen activator 
inhibitor 1  

Ins G promoter  

PLA2G2A  
 

Secretory phospholipase A2 nt 964 C > G  

PPARG  
 

Peroxisome proliferator 
activated receptor 

P10A  

SHMT  
 

Serine 
hydroxymethyltransferase  

L474F  

TGFB1  
 

Transforming growth factor 
beta1 

L10P  

TGFBR1  
 

TGF beta receptor 1  del(Ala)3  

TNFA  
 

Tumour necrosis factor alpha  -308 G>A  

TNFB  
 

Tumour necrosis factor beta -238 G > A  

TP53  
 

p53 R72P  

TS  
 

Thymidylate synthase  2R/3R promoter Fólsav befolyásolja. 

VDR  
 

Vitamin D receptor M1T intron 8 BsmI I352I C . 
T 30-UTR polyA short/long 

Kalciumbevitel befolyásolja. 

CaSR Calcium sensig receptor A986S, G990R, Q1011E Kalcium és D vitamin hat rá. 
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   Munkánkban a számos génvariáció közül a táplálkozási tényezőkkel valószínűleg közvetve 

befolyásolható CaSR és VDR gén polimorfizmusainak CRC-ben betöltött lehetséges 

szerepére kerestük – az irodalomban elsőként - a választ. 

 

1. 1. 5.  Prevenció, kemoprevenció jelentősége CRC-ben 

 

   A CRC szakszerű kezelése számos orvosi szakma szoros együttműködését igényli, tehát 

multidiszciplináris feladat. A már kifejlődött daganat esetén egyértelmű gyógyulás a sebészi 

reszekciótól várható. Erre csak akkor van mód, ha időben kerül felfedezésre a daganat. A 

korai felismerése esetén az 5 éves túlélés meghaladja a 80-90 %-ot. Sajnos az esetek nagyobb 

részében (65%) a felfedezés már előrehaladott stádiumban történik meg. Ehhez hozzátartozik 

azon szomorú tény, mely hazánkra is jellemző, hogy a colorectalis rákok későn kerülnek 

felfedezésre. A szekunder profilaxis rendszeres rutin széklet vérvizsgálattal és szűrőprogram 

keretében történő vastagbéltükrözéssel érhető el, amivel a mortalitás 15-30%-kal 

csökkenthető. (60, 61)  

A CRC vonatkozásában is igaz, hogy a legjobb terápiánál is eredményesebb a megelőzés. 

A primer prevenció, azaz a betegség kialakulását elősegítő kockázati tényezők kiküszöbölése 

nemcsak szűkebb értelemben vett orvosi, hanem össztársadalmi feladat. A hazai táplálkozási 

szokások (kalóriadús, állati fehérjékben, vörös húsokban és zsírokban gazdag étkezés), az 

elhízás és a mozgásszegény életmód fokozhatják a CRC kockázatát. Hatékony 

egészségneveléssel a kalóriaszegény, kevés állati fehérjét és zsírt tartalmazó, zöldségekben, 

gyümölcsökben és rostos ételekben, természetes antioxidáns anyagokban (E-,A-,C-vitamin, 

selenium, kalcium) dús táplálkozás népszerűsítésével, az elhízást kerülő, aktív mozgásban 

gazdag életmóddal jelentősen csökkenthető a CRC előfordulása és halálozása.  

A tercier profilaxis során olyan „gyógyszeres” kezelést értünk, ami során a CRC 

biokémiai folyamataira hatva változtatjuk, illetve késleltetjük a daganat kialakulását. 

Kemoprevencióra a carcinogenezis bármely fázisában lehetőség van, a lényeg, hogy ez még 

az invazív carcinoma kialakulása előtt történjen.  A számos vizsgált kemopreventív szer 

hatékonyságát nehéz lemérni. A molekuláris szinten történő hatásaikat csak részlegesen 

ismerjük. A rendelkezésünkre álló humán és állatkísérletes adatok alapján minden 

szempontot kielégítő, egyértelműen jól alkalmazható kemopreventív szer még nem ismert. 
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Számos vizsgálat történt a NSAID, rostban gazdag étrend, szelén, phytoösztrogének, 

nőihormon-pótló kezelés (HRT), antioxidánsok, COX-gátlók, ursodeoxycholsavval (UDCA), 

fólsav és a kalcium megelőző szerepével kapcsolatban, az eredmények azonban 

meglehetősen ellentmondásosak. A nem-szteroid gyulladásgátlók, aspirin csökkentik a CRC 

rizikóját, azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni az aszpirin/NSAID-ek kockázatát és 

mellékhatásait. (62) Az aszpirin ugyan olcsó, de ha a szövődmények (gastrointestinalis 

vérzések, haemorrhagiás stroke, stb.) ellátásának a költségeit is figyelembe vesszük, akkor 

már nem költség-hatékony.  COX-2 gátlókhoz is nagy reményeket fűztek, azonban a 

rofecoxib (Vioxx) cardiovasculáris mortalitást fokozó mellékhatása, ezt az ígéretes irányzatot 

súlyosan visszavette. Pedig a COX-2 gátlók preventív adagolásával FAP-ban és egyéb 

polyposisokban kitűnő eredményeket értek el; mind a polypok, mind a malignus tumorok 

kialakulását jelentősen csökkenteni lehetett.  (63, 64, 65)  

 

1. 1. 6. Kalcium szerepe a CRC-ben 
 
 

Jelen ismereteink szerint a CRC pathogenezisében a sporadikus CRC-k döntő többségét a 

kevésbé „karcinogén” gének (pl. polimorfizmusok) jelenléte és ezekre ható környezeti 

tényezők, mint pl.: az ún. alacsony D-vitamin és kalcium és magas zsírtartalmú (WSD) 

étrenddel való kombinálódása okozhatja. Ebből következően a genetikai faktorok karcinogén 

hatását a CRC-s betegek jelentős részében megfelelő étrenddel (illetőleg életmóddal) részben 

ellensúlyozni lehetne. (66, 67) Humán illetve állatkísérletek alapján úgy tűnik, hogy a számos 

kemopreventív szer közül a  kalcium protektív hatása megalapozottnak tekinthető a CRC-vel 

szemben. Ennek jelentősége azért kiemelkedő mert egy olcsó, könnyen kontrollálható, 

mellékhatásoktól elvben mentes természetes anyaggal tudnánk hatni a tumor kialakulásra.  

 

1. 1. 6. 1 Állatkísérletes eredmények  

 

Állatkísérletekben bizonyították a kalcium CRC-t gátló hatásait. (68) Régóta ismert, hogy 

az alimentáris zsírok proliferációt okoznak a vastagbél sejtjeiben, mely a carcinogenesis első 

lépcsőfokának tekintendő. Ezt a folyamatot a kalcium gátolni képes, mégpedig úgy, hogy a 

táplálékkal bevitt kalcium az epesavakkal oldhatatlan szappant képez, védelmezve a 
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bélnyálkahártyát a zsírsavaktól azáltal, hogy azok sejtmembrán-destabilizáló hatását kivédi. 

(68, 69) 

Érdekesek azon kísérletek, amelyeket olyan egereken végeztek, ahol APC (adenomatosis 

polyposis coli) tumorszuppresszor gén mutáció volt. Ezen állatokban a gén inaktivitása miatt 

gastrointestinális adenomak, carcinomak alakulnak ki generalizáltan. Ha ezeket az egereket 

(WSD) diétán tartották, akkor gyakrabban alakultak ki colontumorok, mint magas kalcium és 

D-vitamin tartalmú étrend mellett. (69) A WSD diétának a vastagbélen kívüli hyperplasiat 

okozó hatását leírták – egyéb karcinogén hatás nélkül- a hasnyálmirigy, emlő és prostata 

viszonylatában is. (70) A vastagbél esetében a kalcium fokozott bevitele ezt gátolni képes. 

(71) Az elmúlt években vált ismertté a kalcium direkt, genetikai színtű hatása a 

tumorgenezisre.  Ezt jól prezentálja az a tanulmány, ami az ismerten carcinogen vörös húsban 

lévő haem illetve kalcium vastagbélre való hatásait vizsgálta. (71) A vörös húsban gazdag 

diétán tartott patkányokban a haem hatására a béllumenben felszaporodó citotoxikus anyagok 

mennyiségének növekedése, sejtproliferációhoz vezet. A kísérletben a haem-tartalmú diétán 

lévő patkányokban az epithelium proliferatiós aktivitásának kétszeres növekedését találták a 

fentieknek megfelelően. Újdonság, hogy ezt az aktivitásfokozódást a táplálékkal bevitt 

kalciummal gátolni lehetett. Ennek hátterében a szerzők által vizsgált (több mint háromszáz 

vastagbélben expresszálódó génből) 10 kalciumtartalmú diétával „szabályozható” gént (lásd 

4. táblázat) mutattak ki. Ezek közül a diétával legbefolyásolhatóbb expresszióval a mucosalis 

pentraxin (Mptx) (akut fázis fehérje családhoz tartozó gén) rendelkezett. Magas haem-

tartalmú étrenddel az Mptx-nek tízszeres down-regulációját (azaz szintjének csökkenését) 

lehetett regisztrálni, míg háromszoros up-regulációt (túlműködést) értek el kalcium bevitellel. 

Az Mptx carcinogenesis gátlását valószínűleg a programozott sejthalálra hatva éri el. (72) A 

többi vizsgált gén hatása sem teljesen ismert – vélhetően a sejtproliferációt gátolják -  és 

biztosnak tűnik, hogy a táplálékkal bevitt kalcium megváltoztatja ezen gének expresszióját is. 
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4. táblázat Carcinogenesisben résztvevő gének, melyekre direkt módon hat az alimentárisan 

bevitt kalcium 

 
Rat mucosal pentraxin Mouse DnaJ homolog  
Rat chlorid channel calcium-activated 3 Rat carbonic anhydrase 1 
Rat FXYD ion transport regulator 4  Rat intestinal fatty acid biding protein        

Rat carboxyl ester lipase Mouse intelectin  
Rat deleted in malignant brain tumors 1 Rat cytokeratin 21 

 

 

1. 1. 6. 2 Humán eredmények 

 

A klinikai vizsgálatok az alimentáris kalciumnak a CRC primer illetve szekunder 

prevenciójában betöltött szerepét kutatják. A placebokontrollált (n=655) követéses (3 év) 

vizsgálatban napi 3,5 g rostot, placébót vagy 2 g kalcium fogyasztottak a korábban 

polypectomián átesett betegek. A kalciumot fogyasztó csoportban csökkent a polyp 

újdonképződése. A rostot fogyasztókban ezt nem sikerült igazolni. (73) Cochrane féle 

adatbázis felhasználásával készült munka 1346 beteg 4 éves követés adatai alapján arra enged 

következtetni, hogy a 1200-2000 mg napi kalcium fogyasztása preventív hatású a CRC-vel és 

a polyp képződéssel szemben. (74) Más munkacsoport napi 1200 mg kalcium bevitele mellett 

75%-os incidencia csökkenést írtak le. (75) A „Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort” 

vizsgálatban 1992-93 között 60866 férfi és 66883 nő adatait elemezték. A követés során 

(1997 nyaráig) 421 illetőleg 262 CRC alakult ki. A napi kalcium-bevitel ismét fordított 

összefüggést mutatott a CRC kialakulással, mely akkor volt a legerősebb, ha minimálisan 

napi 500 mg kiegészítő kalciumbevitellel rendelkezők adatait vetették össze a kalcium-

kiegészítést nem kapott személyekével. (76) Szintén humán vizsgálatban az alimentáris 

kalcium gátló hatását írták le az első stádiumú colorectalis daganatokra. (77) Egy 

metaanalízisben a placebo kontrollált eredményeket vitatták meg, amely szerint a kalciumnak 

egyértelmű szerepe van a proliferáló sejtek normalizálásában és a colon-epithel kriptáiban 

lévő proliferáló sejtek eloszlásának szabályozásában. (78) CRC szempontjából magas 

rizikójú személyeknél 1250 mg napi kalcium bevitel megkezdése  előtt ill. alatt  vizsgálta a 
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radioaktív timidin felvételét a vastagbél nyálkahártya kriptáiban, mely a sejtproliferáció 

indirekt markere. Azt találták, hogy a kalcium fokozott bevitele mellett a timidin beépülés 

16%-ról 10%-ra csökkent. (79)   

Ezen eredményekkel összecsengenek azok az adatok, melyek szerint a kalcium bevitel 

fokozásával az apoptosis növekszik a distalis colon epithelben, míg az alacsony kalcium 

bevitel a colon crypták proliferacióját fokozza. (80, 81) Tudjuk, hogy a kalcium a ras 

oncogen mutációnak tumor képződést okozó hatását befolyásolja, amivel a daganatok, 

kialakulását gátolja. (82) Fontos adat, hogy a kalcium csak jól differenciált sejtek esetében 

gátolja a proliferációt, míg nincs hatással a rosszul differenciált sejtekre. (83) Distalis colon 

adenomás betegek (n=3696) napi kalcium-bevitelét vizsgálták (n=34817) kontrol egyénekkel 

összehasonlítva. Az egyéb rizikófaktorok figyelembevétele mellett az adenoma 

kialakulásának rizikója 12%-al volt alacsonyabb azoknál, akik napi 1767 mg kalciumot 

fogyasztottak szemben azokkal, akik napi ≤ 731 mg-ot. Ezen felül, akiknél több mint 1200 

mg napi kiegészítő kalciumkezelést alkalmaztak, 27%-os adenoma-rizikó csökkentést értek el 

a szupplementációban nem részesültekhez képest. A legszorosabb kapcsolat a kalcium-

bevitel és az adenoma előfordulásának csökkentése között a leszálló colonfél és a sigmabél 

között mutatkozott (mely egyébként is a leginkább érintett terület CRC-ben). (84) 1993 CRC-

ben szenvedő beteg és 2410 kontroll egyén táplálkozási szokásait hasonlították össze 

kérdőíves módszerrel. (85). Az egyéb rizikófaktorok kiszűrése után alátámasztották, hogy a 

magasabb kalcium-bevitel védő hatású a CRC-vel szemben. (86, 87). Szekunder prevenció 

irányában történt vizsgálatok közül még három vastagbélpolyp-vizsgálatot érdemes említeni. 

Az első, ún. „Calcium Polyp Prevention Study”-ban (CPPS) - 930 vastagbél adenomában 

szenvedő beteget bevonva - 1200 mg napi kalcium bevitel 19%-os polyp-kiújulás csökkenést 

okozott egy éves kezelés után. A CPPS vizsgálatban a kalciumbevitel előnyei tovább nőttek, 

ha a betegek rostdúsan és zsírszegényen étkeztek, bár ez az összefüggés nem volt 

szignifikáns. (88) A második klinikai tanulmányban - több mint három éves követés során - a 

vastagbél polypusok eltávolítása után fokozott kalcium bevitellel 55%-ról 12,9%-ra lehetett 

csökkenteni a polypok újdonképződését. (89) A CRC-és betegek túlélése is szignifikánsan 

nagyobbnak bizonyult a kalcium kemoprevenciót alkalmazó csoportban. A harmadik, 

placebokontrollált (n=655), követéses (3 év) vizsgálatban napi 3.5 g rostot, placebót vagy 

2000 mg kalcium-t fogyasztottak a korábban polypectomián átesett betegek. (90) Míg a 
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kalciumot fogyasztó csoportban csökkent a polyp újdonképződése, addig a rostot 

fogyasztókban ezt nem sikerült igazolni.  

A klinikai eredmények alapján tehát 700–800 mg napi kalcium fogyasztásnak nincs CRC 

rizikócsökkentő hatása, azonban a javasolt bevitel napi 1000-1500 mg, a napi kalcium bevitel 

mértéke ne haladja meg a 2000 mg-ot, mivel e bevitel felett emelkedhet a prostata tumor 

rizikója. (91) 

 

 

1.1.7. A kalcium érzékelő receptor (CaSR) szerepe a CRC-ben 

 

 A kalcium szintjének érzékelője illetve kulcsfontosságú szabályozó eleme a CaSR. A 

CaSR génje a humán 3. chromosoma hosszú karján helyezkedik el (3q21-q24) és 7 exonnal 

rendelkezik (lásd 1. ábra). Befolyásolja a PTH szekrécióját, a kalcium vesén keresztüli 

abszorpcióját valamint az osteoclastok kiváltotta csontreszorpció folyamatait. (92, 93) A 

CASR génjében bekövetkező különböző mutációk hatására az extracelluláris kalcium 

érzékelés érzékenységi pontja eltolódik, familiáris hypercalcaemiát vagy hypocalcaemiát 

okozva. (94, 95) Úgy tűnik, a CASR gén citoplazmatikus végén, a 7. exonban létrejövő 986 

Ala/Ser („A986S”) polymorfizmus az intracelluláris szignálmechanizmusok befolyásolásán 

keresztül pathofiziológiai jelentőséggel bír. Egyes adatok szerint mind egészséges felnőtt, 

mind premenopausas nők esetén hatással van ez a szérum kalcium szintjére. (96) Kimutatták, 

hogy a homozigóta „AA” genotípus alacsonyabb szérumkalcium-szinttel társul az „AS” 

heterozigótákhoz és az „SS” homozigótákhoz képest.  (97)  

A CASR gén polimorfizmusának szerepe igazolt számos betegségben, így például 

osteoporosisban valamint rizikótényező a primer mellékpajzsmirigy adenomában is. (98, 99) 

Ez a receptor kimutatható a normál colon epithelen (bazálisan és apikálisan) illetve számos 

egyéb sejten is. 
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1. ábra   A kalcium szenzor receptor (CASR) gén és “A986S” polimorfizmusa 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Ala/Ala  – “AA”  

                                   Ala/Ser – “AS” 

                                   Ser/Ser – “ss” ⇒ se Ca ↓(norm);   

         

A CaSR egy G-fehérje receptor, melynek aktivációja során nagyszámú szignalizációs 

folyamat indul el, melyek magukban ill. számos egyéb fehérjével a sejtproliferáció és -

differenciáció illetve a programozott sejthalál szabályozásában vesznek részt. (5. táblázat) 

 

5. Táblázat A CaSR-ral kapcsolatba lépő, sejtosztódás és – proliferációban ismert 

résztvevők                         

               
mitogen-activated protein kinase  extracellularis signal-regulated kinase 
tyrosin kinase-k  epidermal growth factor 
platelet-derived growth factor receptor integrin-based focal adhesion kinase 
foszfolipáz C   protein kinase -C 
E-Cadherin  ß-Catein /TCF 

       

 A kalcium/CaSR rendszeren keresztüli lehetséges hatásmechanizmusok közül eddig 

ismert a mitogen-activated protein (MAPK) és az extracellular signal-regulated kinases 

(ERKs) útvonal, ami gátolja a ras oncogent. (100, 101) Szintén a CaSR-on keresztüli cascade 

mechanizmusok során aktiválódik a foszfolipáz C (PLC), protein kináz-C (PKC). A PKC 

aktiválásának alapvető szerepe van a colon tumorok iniciációs és promociós folyamataiban. 

(102) Humán sejtvonalon modellezték a kalcium direkt hatásait és eredményeik szerint 

alacsony kalcium koncentráció esetén nő a sejtproliferációt jól jelző timidin beépülés illetve 

…GCC… 

…TCC… 

A986S 

Exon 6 Exon 7 Exon 8
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ugrásszerűen emelkedett a PKC függő c-myc protooncogen experssziója. (103) Az 

extracelluláris kalcium koncentráció emelésével a c-myc expresszió csökkent, ami bizonyítja 

a kalciumnak a c-myc okozta sejtproliferatios hatás elleni prevencióját. A kalcium/CaSR 

kemopreventív szerepét magyarázó lehetséges hatásmechanizmusokat mások is vizsgálták és 

megállapították, hogy magasabb differenciáltsági fokon lévő sejtvonalakban a CaSR 

expressziója fokozott, míg a kevésbé differenciált tumor esetén csökkent vagy alig 

kimutatható (ez magyarázná, hogy miért nincs a kalciumnak kedvező hatása a kevésbé 

differenciált tumorokra kedvező hatása). (104) A kalcium/CaSR rendszernek 

kemoprevencióban betöltött szerepeként az E-cadherin expresszió fokozását illetve a ß-

Catein/TCF aktivitás szupresszióját adták meg. Ha külön vizsgálták a kalcium és 1,25 (OH)2 

D-vitamin fentiekben leírt hatását azt találták, hogy a kalcium erősebben hat E-cadherin 

expresszióra, mint a 1,25 (OH)2 D-vitamin  ill.  ß-Catein/TCF szupresszálására csak a 

kalcium hat. (105) Egyértelmű bizonyítást nyert, hogy maga a kalcium illetve az 1,25 (OH)2 

D-vitamin is fokozza a CaSR expresszióját. A CRC pathogenezisében a kalcium hatásainak 

hiányát a CaSR expressziójának megváltozása és működésének hibái is eredményezhetik. 

Ezeket részben okozhatják a CaSR gén polimorfizmusai. Ami nagyon fontos, hogy a CaSR 

határozza meg a extracelluláris kalcium koncentrációt, aminek hatása feltételezhető a 

carcinogenesisre és a szintje befolyásolható kívülről bevitt kalciummal, ami hat a CaSR-re és 

az általa kiváltott szignalizációs útvonalakra. A CASR génben létrejövő hibák a 

szignalízácios folyamatok megváltozásán keresztül játszhatnak szerepet a CRC 

kialakulásában. (106,  107) 

 

  1. 1. 8.  D vitamin (D hormon) - VDR komplex 

 

A D vitamin élettani szerepe messze több, mint a kalcium- és csontanyagcsere 

szabályozása. Bizonyítottan szerepe van - többek között - a tumorgenesis gátlásában is, 

számos daganatféleség esetében, pedig kemopreventív szer is egyben. Pluripotens, para- és 

autokrin szteroidhormon, melynek szintézisére az emberi szervezet maga is képes. Mindezek 

miatt az irodalomban egyre inkább D hormonként említik. Számos epidemiológiai adat 

támasztja alá a D vitamin daganatellenes hatását. Kezdeti megfigyelések szerint, az 

egyenlítőtől távolodva számos daganatféleség incidenciája nő, de leginkább az emlő, prostata 
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és vastagbéldaganatok (CRC) esetében figyelték meg az összefüggést a napsütéses órák 

száma (azaz a megfelelő D vitamin szintézis lehetősége) illetve a daganatok gyakoriságának 

csökkenése között. (108) Hasonlóan figyelemreméltó epidemiológiai adat, hogy 

sötétbőrűekben és obesekben számos daganatféleség előfordulása szintén gyakoribb. (12) Az 

első esetben a fokozott pigmentáció (melanin) gátolja a bőrben a D hormon szintézisét, míg 

az elhízottak D vitamin hiányának oka az, hogy a hormon felhalmozódva a zsírszövetben, 

eltűnik a keringésből. Ezek után egyre több sejt és állatkísérlet támasztotta alá a D hormon 

sejtproliferációt gátló és sejtdifferenciációt serkentő hatását. Ezekre közvetve vagy 

közvetlenül hathat a kalcium ill. a CaSR. A legfontosabb epithelialis daganatos 

sejtvonalakban végzett immunhisztokémiai és különböző fehérje-kimutatási módszerek 

eredményeit mutatja be a 2. ábra, mely jól szemlélteti a D vitamin/D vitamin receptor (VDR) 

komplex carcinogenesist gátló hatásának szerteágazó lépéseit. Klinikai vizsgálatok leginkább 

a prostata és vastagbéldaganatok esetében történtek és találtak meggyőző összefüggést az 

alacsony D vitamin szint (25 OH2 D vitamin) és a daganatok előfordulása között. Olyannyira, 

hogy a prostatarák egyik legfőbb rizikófaktorának a D vitamin alacsony szérumszintjét 

tekintik. Sőt, olyan merész eredmények is születtek, melyek szerint a daganat prognózisa 

összefüggésben áll a tumor felfedezésének időpontjával. Azaz, a télen diagnózisra került 

CRC prognózisa rosszabb volt, mint a napfényes órákban gazdagabb hónapokban 

felfedezetté, amikor magasabb a D vitamin szintje. (85) A legújabb eredmények szerint 

számos szövetben lokálisan is van D hormon képződés, mely a malignus fenotípus 

kialakulásával és a sejtek dedifferenciálódásával egyre csökken, sőt evvel párhuzamosan az 

aktív D vitamin lebontásáért felelős 24 α-hidroxiláz enzim aktivitásának lokális növekedése 

is megfigyelhető. (109) A D hormon receptorához (VDR) kötődve fejti ki hatásait a 

célszerekben. VDR-t tartalmaznak - többek között - a bőr keratinocytái, a prostata epithel 

sejtjei, a colonocytak, az emlőszövet, a myeloid és a lymphoid sejtvonal sejtjei. 

 Számos klinikai vizsgálat támasztja alá a D hormon szerepét a CRC prevenciójában. 

Ezek közül a legnagyobb retrospectiv vizsgálat 8 éves követés során (n=25620) azt találta, 

hogy a colorectális daganatok gyakorisága harmadára csökkent azon személyekben, akiknek 

D-vitamin szintje 20 ng/l felett volt. (110) Nemcsak a kialakulásban, de a progresszió és 

metastasis gátlásában is fontos a szerepe. Mind a normál colonszövet, mind a polyposus 

elváltozások és a jól differenciált CRC is expresszál a lokális D vitamin szintézist feltételező 
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1α-hidroxylase-t. A VDR a normál colonszövetben azonban alig kimutatható, míg a 

daganatkialakulás során expressziója fokozódik, mintegy kompenzációs védekező 

mechanizmust igazolva. Kísérletes adatok utalnak arra is, hogy az 1α-hidroxylase szintje az 

alacsony malignitású CRC-ben tovább emelkedik. A differenciáció csökkenésével - azaz a 

malignitás fokozódásával - viszont csökken a colonepithelben való kimutathatósága. 

Ugyanakkor a daganat progressziójával fokozódik a 24α-hidroxiláz aktivitása is. (109) A 

CaSR és a vitamin D receptor (VDR) regulálják egymás és saját expressziójuk szintjét. 

(Értekezéshez kapcsolódó saját közlemények 7.) Bizonyított, hogy szinergisták a vastagbél 

daganat ellenes hatásaikban, azonban egymástól függetlenül is befolyásolhatják a 

sejtosztódást és differenciációt. Az is valószínű, hogy e hatásokhoz szükség van a kalciumra 

és ismert olyan folyamat, melyben a kalcium hatása jelentősebb a D-vitaminhoz képest. (105) 

Az emlő tumoroknál a malignus sejtek proliferacióját gátló hatás az extracelluláris kalcium 

koncentrációjától függvénye, és ez feltételezhetően a CRC-re is igaz. (111) 
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2. ábra. Epithelialis sejtekben a D vitamin/VDR komplex a következő carcinogenesisben 

résztvevő fehérjéket szabályozza (+: serkentés, -: gátlás) 
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részt vesz a tumorok kialakulásának és progressziójának szabályozásában. (lásd 3. ábra) (113, 

114) In vivo kísérleti modellekben tumor indukciót követően D vitamin  vagy analógjainak 

táplálékkal való bevitelével redukálni lehetett a tumor méretét vagy annak kialakulását. (115, 

116)  Humán vizsgálatok eredményei VDR BsmI polimorfizmusát kapcsolatba hozták a 

parathyroid adenoma, emlőrák és a diabetes mellitus kialakulásával (117, 118, 119). A VDR 

gén BsmI polimorfizmusának hatásmechanizmusa egyelőre ismeretlen, feltételezhető, hogy 

mivel a DNS 3’ régiójával van linkage disequilibriumban (azaz a kérdéses génlocus-sal nem 

véletlenszerű kapcsolatban), szerepe lehet az mRNS biológiai féléletidejének 

meghatározásában, illetve más, funkcionális génváltozat markere lehet.  (120) 

 

3. ábra: a D vitamin/VDR komplex által regulált fehérjék 
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2. Célkitűzések    

 

2.1. Epidemiológiai vizsgálatok (I) 

 

1993-2004 közötti saját CRC-s beteganyagunkban vizsgálni kívántuk a következőket: 

 

1. a tumor előfordulási gyakoriságát 

2. a betegség kor szerinti alakulását 

3. a nemi különbségek és a CRC kapcsolatát 

4. a daganatok lokalizációjának változását 

5. a szövettani típusokat 

6. a lokalizáció és az életkor illetve TNM stádiumok kapcsolatát 

 

2. 2. Kalcium- és D vitaminanyagcsere illetve a CaSR génpolimorfizmus (II) 

 

Munkánkban magyar colorectalis daganatos betegekben kívántuk vizsgálni a szérum kalcium 

szintet és az azt ismerten meghatározó kalcium szenzor receptor (CaSR A986S) genetikai 

polimorfizmusát és annak lehetséges összefüggéseit.  

Vizsgálni kívántuk tehát: 

  

1. a colorectalis daganatos betegeink kalcium homeosztázisát 

2. a CRC-ben szenvedő betegben a CaSR A986S polimorfizmusának eloszlását  

3. a CRC-és betegekben a CaSR A986S polimorfizmusának kalcium-anyagcseréjére való 

hatását 

4. a CaSR A986S polimorfizmusának a CRC-ben betöltött lehetséges szerepét 

5. a CRC-ben prognosztikai faktornak tekinthető AFP, CEA, CA 19-9 szintek kapcsolatát a 

genotípusokkal illetve a betegek kalcium-anyagcseréjével  
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2. 3.  VDR/CaSR polimorfizmus rectum (distalis) tumorokban (III) 

       

1.Vizsgálni kívántuk a VDR gén BsmI, és a CaSR gén A986S polimorfizmusainak eloszlását 

kizárólag (distalis) rectum tumorban szenvedőkben 

2. Megvizsgáltuk a fenti genotípusok összefüggését az erbB-2/HER2, EGFR (erbB-1) ras és 

p53 expressziójával - mint a colorectalis tumorgenesis prognosztikai és diagnosztikai 

faktoraival – valamint az UICC stádiumokkal 5 éves követés során 

 

3.  BETEGEK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

 
3. 1.  1.  Az epidemiológiai vizsgálatban résztvevő betegek (I) 

 
A retrospektív vizsgálatban 1993. január 1. és 2004. december 31. között a Semmelweis 

Egyetem II. sz. Pathológiai intézetben dokumentált, az I. sz. Belgyógyászati Klinikán 

colonoscopia során felfedezett ill. I. sz. Sebészeti Klinikáján műtött colorectalis daganatos 

betegek adatait dolgoztuk fel. Ezen időszakban 1738 kiértékelhető CRC-és eset volt (940 

férfi/ 798 nő, átlag életkor a diagnózis felállításakor: 65,2±12,5év). A vizsgálatba a 12 év 

során bekerülőket az incidencia változásának megítélése céljából a statisztikai számításokhoz 

két csoportra osztottuk (6 éves bontásban elemeztük), az I csoport: 1993-1998 (n=659), a II 

csoport: 1999-2004 (n=1035) között felfedezett CRC-és betegeket jelentette. A tumor 

lokalizáció meghatározásánál bal oldalinak tekintjük a daganatot: a rectum, sigma, colon 

descendens esetében. Jobb oldalinak  a colon transversum, ascendens és a coecum területe. 

 A tanulmányt a Semmelweis Egyetem Regionális, Intézményi Tudományos és 

Kutatásetikai Bizottságának engedélyével végeztük (152/2004). 

 

3. 2. 1. Módszerek (epidemiológia) (I) 
 
Statisztika 

  

A retrospektíven összegyűjtött betegek adatait Excel táblázatban rögzítettük. Elemzést 

követően Shapiro Wilk’s W tesztet alkalmaztunk a normalitás vizsgálatára. A különböző 

csoportok összehasonlítására szükség szerint D-tesztet, ANOVA tesztet követő post hoc 

Scheffe tesztet alkalmaztunk. A nemi, szövettani megoszlás, lokalizáció és a TNM stádiumok 
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kapcsolatát χ2-próba, illetve Yates korrigált χ2 segítségével vizsgáltuk. Az adatok analízise 

során szignifikánsnak fogadtunk el egy eredményt, amennyiben p értéke ≤ 0.05-nek adódott. 

A számításokat a Statistica 6.1 (Statsoft Inc, OK, USA) program segítségével végeztük. 

 

3. 1. 2. A CaSR polimorfizmus és kalcium- és D vitamin anyagcserevizsgálatban 

résztvevő betegek (II) 

 

Klinikánk Gastroentrológiai Szakrendelésén (2002. január 1. és 2004. augusztus 1. között) 

colonoscopiára megjelent betegek közül azokat vontuk be vizsgálatunkba, akiknél újonnan 

fedeztünk fel CRC-ét. 2015 megjelentből, akiknél szűrés, metastasis miatt primer tumor 

keresése, vashiányos anaemia ill. panaszok kivizsgálása (véres székürítés, székletrend 

megváltozása, puffadás, hasi diszkomfort) miatt került sor colonoscopiára, összesen 97 egyén 

esetében diagnosztizáltunk CRC-t.  A vizsgálat során 70 beteg adata került értékelésre. A 

bevontak mind újonnan felfedezett jó általános állapotban lévők voltak, egyéb komolyabb 

megbetegedésük nem volt, és nem szenvedtek felszívódási zavarban. 

A genotípus-megoszlás összehasonlításához korábbi vizsgálatainkban meghatározott 201 

egészséges kontroll egyén allél-megoszlását használtuk fel. A kontroll csoportot Klinikánk 

Endokrin Szakrendelésén megjelent egészségesnek bizonyult önkéntesek biztosították. A 

kalcium homeosztázis összehasonlításához szükséges laboradatokhoz korban és nemben 

illesztett kontroll csoport adatait használtunk (n=32). A betegek ill. a kontrollcsoport étkezési 

szokásai a magyarországi átlagos kalciumfogyasztásnak (600-800 mg) feleltek meg, melyet 

kérdőív kitöltetésével becsültünk meg.  

Valamennyi egyén felvilágosítást követően aláírta az Etikai Bizottság által jóváhagyott 

beleegyező nyilatkozatot. A tanulmányt a Semmelweis Egyetem Regionális, Intézményi 

Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának engedélyével végeztük (141/2003). 
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3. 2. 2. Módszerek (CaSR és anyagcsere) (II) 

 

3.2.2.1 Laborvizsgálatok 

 

A újonnan felfedezett daganatos betegektől még a kezelés megkezdése előtt történt a 

vérvétel. A kalcium-anyagcsere vizsgálatához a következő paramétereket mértük. 

Fotometriás módszerrel történt a szérum-kalcium, -foszfor, -albumin meghatározása (Roche, 

Mannheim, Németország), hasonlóan a szérum ionos-kalciumhoz (Easy-Lite, Bedford, USA). 

A szérum 25(OH) D vitamin szintet HPLC technikával vizsgáltuk (Biorad, USA), a 

parathormon (PTH) szérum szintjét electrochemiluminescens assay-el (Elecsys/Roche, Basel, 

Svájc), míg az AFP, CEA, C19-9 szinteket immunoassay-el (Axsym/Abbott, USA) 

határoztuk meg.  

 

3.2.2.2 Mintavétel, szövettan 

  

A diagnózist, a lokalizációt a colonoscopia ill. az ennek során vett mintavétel igazolta.  

(Fujinon, Japán). A szövettani feldolgozás a SE. II. sz. Pathológia Intézetben történt. 

 

3.2.2.3 Genotipizálás  
 
A genotípusok meghatározásához a betegektől vért vettünk és DNS-t szeparáltunk. A CaSR 

gén A986S polimorf régiót tartalmazó szekvenciáját alléspecifikus PCR technikával 

határoztuk meg (Hybaid TouchDown Thermocycler [Hybaid, Teddington, UK]). A CaSR gén 

A986S polimorfizmus meghatározásához felhasznált primerek: primer 1:5’ ACG GTC ACC 

TTC TCA CTG ACG TTT GAT GAG CCT CAG AAG TAC T 3’ 43-mer, primer 2:5’ GCT 

TTG ATG AGC CTC AGA AGA TCG 3’ 24-mer, primer 3:5’ CTC TTC AGG GTC CTC 

CAC CTC T 3’ 22-mer (10 µM végső koncentráció). A PCR reakció 20 µl térfogatban, a 

következő kondíciók mellett zajlott: 2 µl 10 × PCR reakció puffer, 4 µl deoxynucleotide 

triphosphate (dNTP) (1mM), 1,2 µl 25 mM MgCl2, 1 µl DNS (25 ng/ml), 3–2–1 µl (primer -

3, -2, -1), 0,1 µl (0,5 U/µl) Taq polymerase (Promega, Madison, USA) és 5,7 µl desztillált 

víz. A PCR program a következő volt: 94 °C 12 min, 35 × (94 °C 20 sec, 55 °C 20 sec, 72 °C 

30 sec) és 72 °C 5 min. A CaSR génnek a 986-os helyen való eltérése alapján (attól függően, 
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hogy alanint vagy szerint tartalmaz) két típusa van: az „A” allél és az „S” allél, ezért a 

genotípusok a következők: „AA”, „AS”, „SS”. Az elektroforetikus szeparáció 7%-os 

Spreadex/acrilamide-bis (29:1) gélen történt (Elchrom, Cham, Svájc). Az allélok 

szeparációját követően a kimutatás ethidium-bromiddal történő megfestést követően 302 nm-

en, UV megvilágítással, a dokumentálás Kodak 1D Electrophoresis Documentation and 

Analysis System (Kodak, Digital Science, Rochester, NY, USA) segítségével történt.  

 

3.2.2.4 Statisztika (II) 

 

Vizsgálat első lépéseként a folytonos paraméterek eloszlását elemeztük (Kolmogorov-

Smirnov teszt). Amennyiben ez szükséges volt logaritmikus transzformációt végeztünk. Az 

eredményeket azonban az eredeti egységekben adjuk meg a jobb érthetőség kedvéért. 

Egymintás t-próbával hasonlítottuk össze a tumoros betegek és a normál átlag értékeit. A 

genotípus eloszlások és a lokalizáció közötti összefüggés jellemzésére χ2-próbát 

alkalmaztunk. A genotípusok közötti különbséget különböző varianciájú csoportokra 

alkalmazható kétmintás t-próbával vizsgáltuk. A tumormarkerek és a kalcium anyagcsere 

paraméterei közti kapcsolat leírásakor parametrikus korrelációkat használtunk (Pearson). 

Szignifikánsnak tekintettük p<0,05 értéket. Az összes statisztikai elemzés SPSS for Windows 

98 programon futott. 

 

3.1.3 Rectumra lokalizált CRC vizsgálatában résztvevő betegek (III) 

 

A VDR és CaSR genotípusok daganatban betöltött szerepének vizsgálatához 56 

sebészileg kezelt rectum tumoros betegből, 1992-94 között eltávolított colorectalis 

adenocarcinoma került feldolgozásra. Az átlagos követési idő 48 hónap (1-60) volt. Kontroll 

csoportban is meghatároztuk a VDR genotípusokat. A kontroll csoportba 112 korban 

illesztett egészséges személyt vontunk be, gastrointestinalis fájdalom hiánya, negatív családi 

anamnézis a colorectalis daganatokra és Weber negatívitás alapján.  
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3.2.3  Módszerek (III) 

 

3.2.3.1. DNS izolálása szövetből 

 

A polimorfizmusok meghatározásához genomikus DNS-t izoláltunk a sebészileg eltávolított 

daganatokból és a mellette lévő normális mucosaból a következő módszerrel: 100 mg 

mechanikusan homogenizált szövetdarabot 1.2 ml DNS lízis oldatban (100 mM NaCl, 10 

mM Tris-HCl pH 8.0, 25 mM EDTA pH 8.0, 0.5 % SDS, és 0.1 mg/ml proteináz K 

végkoncentráció) 50 C°-on, 18 órán keresztül emésztettünk. A DNS koncentrációját 

extrahálás és kicsapás után UV spektrofotométerrel mértük. A kontroll csoport DNS mintáit 

perifériás vérből izoláltuk.   
 

3.2.3.2. Genotipizálás 

  

VDR gén PCR-hez felhasznált primerek: primer 1:5’ AAC CAG CGG GAA GAG GTC 

AAG GG 3’ 23-mer, primer 2:5’ CAA CCA AGA CTA CAA GTA CCG CGT CAG TGA 3’ 

30-mer (2,5 µM végkoncentráció). A PCR reakció 50 µL térfogatban zajlott a következő 

összetételben: 5 µl 10 × PCR reakció puffer, 1 µl dNTP (10 mM végkoncentráció), 5 µl 25 

mM MgCl2, 10 µl DNS (1 µg), 1–1 µl primer 1 és 2, 0,4 µl (2 U/µl) Taq polymerase 

(Promega, Madison, USA) és 26,6 µl desztillált víz. A PCR program a következő volt: 95 °C 

2 min, 85 °C 3 min, 5 × (70 °C 210 sec, 95 °C 30 sec), 30 × (70 °C 105 sec, 90 °C 30 sec), 10 

× (70 °C 210 sec, 95 °C 30 sec) és 70 °C 15 min. A VDR polimorfizmusok 

meghatározásához “BsmI” restrikciós enzimet használtunk (BioLabs, Beverly, USA) (65 °C, 

90 min). Emésztés után a reakcióelegyet 10 µg/ml etidium-bromidot tartalmazó 2%-os agaróz 

gélen futtattuk. Értékelés: „B” jellel jelöljük az allélt, ha az nem tartalmazza a “BsmI” 

restrikciós enzim helyet – „b”, ha tartalmazza azt, és az enzim emészt. A genotípusok a 

következők: „BB”-„Bb”-„bb”.  

 

3.2.3.3. Immunhisztokémia és protein blotting  
 
 Az erbB-2, p53 és ras fehérjék expresszóját immunhisztokémiai módszerekkel is 

meghatároztuk. Ehhez monoclonális egér antitesteket, úgymint humán erbB-2 (BioGenex, 
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Mainz, Németország), p53 (DAKO DO-7, Hamburg, Németország) és pan (H-, K- and N-) 

ras (Boehringer, Mannheim, Németország) antitesteket használtunk a paraffinba ágyazott 

metszeteken (30 min, szobahőmérséklet), a következő hígításokban: erbB-2 1:180, pan-ras 

1:20 és p53 1:50. A minták 0.21 %-os citromsav oldatban (pH 6.0) voltak előkezelve és 

mikrohullámú sütőben melegítve 3 x 5 percig. A reakciókat BioGenex szuperszenzitív 

immundetektáló módszerrel vizsgáltuk. A reakció leolvasása szemikvantitativen történt: 

nincs reakció a sejtekben (grade 0), kevesebb mint 20 %-a a sejteknek mutat reakciót (grade 

1), 20-50 %-a sejteknek (grade 2) és több, mint 50 % azoknak a sejteknek a száma, ahol 

reakció látszik (grade 3). 

A szövettani mintákat a protein blottoláshoz mechanikusan szolubilizáltuk 0.05 M Tris-

HCl-t (pH 8.0), 0.1 % TritonX 100-t és 0.5 % SDS-t tartalmazó oldatban. A nem oldódott 

anyagot centrifugálással távolítottuk el (10000 x rpm, 5 min). A mintákat 7 mg/mL fehérje 

koncentrációra állítottuk 0.5 M NaCl-t tartalmazó 0.02 M Tris-HCl (pH 7.5) oldattal. 1 %-os 

BSA-val való blokkolás után 200 μL mintát blottoltunk a nitrocellulóz membránra (0.45 μm 

pórusméret, Serva) a Bio-Dot mikrofiltrációs apparátus (BioRad) használatával. A következő 

hígításokat alkalmaztuk a monoklonális antitesteknél: EGFR külső és belső domain 

(Boehringer, Mannheim, Németország) 1:20, p53 (DAKO D-7, Hamburg, Németország) 

1:40, erbB-2 (BioGenex, Mainz, Németország) 1:40, pan-ras (Boehringer, Mannheim, 

Németország) 1:20. Az inkubáció szobahőmérsékleten, éjszakán keresztül zajlott. 

Háromszori TTBS-ben való mosás után kecske anti-egér Ig-Fab peroxidázzal konjugált 

(Boehringer, Mannheim, Németország) második antitestet használtunk 1:1000 hígításban 1 

órán keresztül, szobahőmérsékleten. A peroxidáz aktivitást 4 kloro-naftolt, peroxidot, TBS-t 

és metanolt tartalmazó oldattal tettük láthatóvá. A szemikvantitativ analízist a fentiekhez 

hasonlóan végeztük. Csak azokat a mintákat vontuk be a vizsgálatba, melyek mindkét 

módszerrel azonos eredményt adtak. 

 

3.2.3.4. Szérum CEA és CA19-9 meghatározás  

 

A szérum karcinoembrionális antigén (CEA) és CA19-9 meghatározása Abbott Imx (Abbot, 

North-Chicago, USA) technikával történt.  
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3.2.3.5. Statisztika (III) 

 

A polimorfizmusok eloszlásának és a különböző genotípusok és oncoprotein expressziók 

közti korrelációk meghatározásához Chi2 és Fisher exact tesztet használtunk. Szignifikánsnak 

tekintettük p<0,05 értéket. Az összes statisztikai elemzés SPSS for Windows 98 programon 

futott. 

 

4. EREDMÉNYEK 

 

4. 1. 1.  EREDMÉNYEK (epidemiológiai rész) (I) 

 

Munkánkban 1738 CRC-és beteg adatait értékeltük. (lásd 6., 7. táblázat) Ha ezekből 

kiemeljük klinikánk colonoscopiás anyagát akkor azt találtuk, hogy 1993-2004-ig 7032 

colonoscopiát végeztünk. Ebből 1993-1999 között 2990 vizsgálatból 129 CRC-t 

diagnosztizáltunk (4,3%), míg  1999-2004 között 4042-ből 198-at (4,8%). Tehát a második 

periódusban több vizsgálat történt és több daganatot fedeztünk fel, ezek arányának 

növekedésével, ami megfelel a magyarországi epidemiológiai adatoknak. (3) A CRC-s 

betegek teljes adatfeldolgozásának eredményei alapján a férfiak életkora és aránya a 

diagnózis felállításakor nem különbözött a nőkhöz képest  (64,8±12,0 év vs. 65,8±12,9 év, 3. 

ábra). A betegek 11,0%-a volt 50 év alatti, míg 2,5%-ban a daganat <40 éves korban, 0,5%-

ban <30 éves korban lett diagnosztizálva. (lásd. 4. ábra) Családi anamnézis alapján 30 év 

alattiakban 3 estben FAP 2 esetben HNPCC derült ki a daganat hátterében, de az 

adatfeldolgozás ebben az irányban nem volt teljes.  

A lokalizáció szerint férfiakban gyakoribb volt a rectum tumor (férfi: 41,4% vs nő: 

33,6%, p=0,001). A proximalis daganatok aránya a nőkben magasabb a férfiakhoz képest 

(férfi: 26,8% vs. nő: 33,8%, p=0,003, Yates korrigált χ2).  

Az 50 éves kor alatti férfi és női betegekben a diagnózis felállításakor előrehaladottabb volt a 

tumor stádiuma (T3-T4, 85,4% vs. 74,4%, p=0,005), illetve tendenciaszerűen magasabb volt 

a nyirokcsomó metastasis jelenléte (53,4% vs. 46,9%, p=NS), ezek nem különböztek azonban 

a daganat lokalizációját és a nemi megoszlást illetően. (lásd. 6. táblázat) 
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A lokalizáció és az életkor illetve TNM stádiumok kapcsolatát vizsgálva valamivel hamarabb 

és korábbi stádiumban kerültek diagnosztizálásra a rectum tumorok a többi bal oldali, illetve 

a jobb oldali tumorokhoz képest, nem volt ugyanakkor különbség a metastasisok 

jelenlétében. 

Az 1999-2004 közötti periódusban csaknem 60%-kal több tumor került felismerése. A 

betegek életkora a diagnóziskor alacsonyabb volt ebben az időszakban, ezzel ellentétesen a 

lokalizációban és T stádiumban nem találtunk különbséget. (lásd 7. táblázat) A metastasisok 

aránya is magasabb volt ezen utóbbi periódusban (1993-1998: 40,9% vs. 1999-2004: 52,1%, 

p=0,0002). 

Szövettani besorolás szerint 1694 (97,5%) adenocarcinomat, 15 anaplasticus rákot, 9 

carcinoid tumort, 6 laphámrákot, 5 GIST tumort, 3 leiomyomat, 2-2 melanomat, lymphomat 

és shigillocellularis carcinomat diagnosztizáltunk. Szinkron CRC-t 12 betegben tudtunk 

kimutatni (11 férfi/ 1 nő, életkor a diagnóziskor 68.8 SD 11,6 év, 6 rectum és transversum, 5 

rectum és ascendens/coecum).   

A lokalizációt vizsgálva nem változott a proximális tumorok aránya, ugyanakkor a distalis 

rákok között gyakrabban diagnosztizálunk rectum daganatot (7. táblázat és 5. ábra). 
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6. Táblázat A colorectalis carcinomas (CRC) betegek klinikai adatai és a tumor stádiumok a 

diagnóziskor észlelt életkor függvényében 
 

 
 ÖSSZES 50 év alatti 50 év feletti 

Esetszám 1694 216 1478 

Férfi/nő 917/777 109/107 808/670 

Életkor (év) 65,2 ± 12,5 43,5 ± 6,5 68,4 ± 9,6 

                                                                 Lokalizáció 

Rectum 640 (37,8%) 89 (41,2%) 551 (37,3%) 

Bal 546 (32,2%) 63 (29,2%) 483 (32,7%) 

  Sigma 89,2% 84,1% 89,6% 

  Descendens 10,8% 15,9% 10,4% 

Jobb 508 (30,0%) 64 (29,6%) 444 (30,0%) 

  Transversum 36,8% 45,3% 35,8% 

  Ascendens/coecum 63,2% 54,7% 64,2% 

Primer tumor                       (n=1246)                      (n=144)*                    (n=1102)* 

T1 4,5% 1,4% 4,9% 

T2 19,8% 13,2% 20,7% 

T3 66,9% 72,9% 66,1% 

T4 8,8% 12,5% 8,3% 

Nyirokcsomó status              (n=1093)                        (n=133)**                    (n=979)**       

N0 52,3% 46,6% 53,1% 

N1 32,6% 31,6% 32,7% 

N2 15,1% 21,8% 14,2% 
 
       *p=0,01, **p=0,04 
 
     



 41 

          7. táblázat  A CRC-és betegek klinikai jellemzőinek változása 1993-2004 között 
 
 
 

 1993-1998 (n=659) 1999-2004 (n=1035) 

élekor a diagnóziskor (év) 66,5 ± 12,7* 64,5 ± 12,3* 

      lokalizáció 

 N=659** N=1035** 

Jobb 205 (31,1 %) 298 (28,8 %) 

Bal 244 (37,0 %) 302 (29,2 %) 

Rectum  210 (31,9 %) 435 (42,0 %) 

          primer tumor 

 N=474 N=772 

T1 20 (4,2%) 36 (4,7%) 

T2 97 (20,5%) 150 (19,4%) 

T3 301 (63,5%) 533 (69,0%) 

T4 56 (11,8%) 53 (6,9%) 

         nyirokcsomó status 

 N=421*** N=672*** 

N0 250 (59,4%) 322 (47,9%) 

N1 127 (30,2%) 229 (34,1%) 

N2 44 (10,4%) 121 (18,0%) 

 
*p=0,001, **p=0,00003, ***p=0,0002 
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4. ábra  A colorectális tumoros betegek megoszlása életkor és nem szerint 
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5. ábra A lokalizáció változása colorectális carcinomas (CRC) betegekben 1993-2004 
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4. 1. 2. Eredmények (CaSR és kalcium-/D vitaminanyagcsere) (II) 
 

A CRC-s betegek kalcium-anyagcseréjét vizsgálva azt találtuk, hogy betegeink szérum 

kalcium szintjei a normál értékek alsó határán illetőleg az alatt voltak. Emellett, mind a 

foszfor, mind az albumin szérum szintjei is a normál értékek alsó intervallumába estek. Az 

eredmények szignifikánsak voltak. CRC-s betegeink valódi alacsonyabb kalcium szintjét az 

ionos kalcium - szignifikánsan – alacsony értékei ill. az albumintól független korrigált 

kalcium szintén alacsony értékei erősítették meg. A fenti eltérésekhez normális D-vitamin, 

PTH szintek tartoztak lásd (8. táblázat).  
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8. táblázat CRC-ben szenvedő betegeink laboratóriumi adatai (mivel az AFP, CEA, CA19-9 

és D vitamin szintek a CRC-s betegekben nem mutattak normál eloszlást, az eredményeket 

logaritmikusan transzformáltuk). Adatok átlag +/- SEM-ben értendők. 

 

 CRC Kontroll Szignifikancia 

p érték 

Normálérték 

Kor 65,6 +/- 10,9  63.6±8.2 

 

p = NS  

Kalcium (mmol/l) 2,26 +/- 0,17 2.45±0.09 

 

p = 0,0001 2,25-2,61  

Ionos kalcium 1.07±0.07  

 

1.2±0.05 p = 0,0001 1.05-1.25 

 

Korrigált kalcium 2.26±0.14  

 

2.37±0.11 p = 0,0001 2.25-2.61 

 

Foszfor (mmol/l) 1,07 +/- 0,79 1.2±0.22 

 

P=0,006 

 

0,85-1,45  

Albumin (g/l) 39,5 +/- 4,61 43.87±4.37 

 

p = 0,0001 35-50  

AFP (ng/l) 4,19 +/- 2,85 3.34±1.58 

 

p = NS 0-15  

CEA (ng/l) 18,84 +/- 69 1.79±1.86 

 

P=0.043 

 

0-10  

CA 19-9 (ng/l) 86,49 +/- 406 10.20±9.95 

 

p = NS 0-37  

PTH (pg/ml) 38,20 +/- 16,82 41.5±14.6 

 

p = NS 10-65  

25(OH)D-vit. (ng/l) 44,71 +/- 73,81 46.84±13.7 

 

p = NS 20-60  

 

NS: nem szignifikáns,  



 45 

Amennyiben CRC-s betegeink kalcium-anyagcseréje és a CEA, AFP, CA 19-9 

tumormarkerek közötti kapcsolatot vizsgáltuk, azt találtuk, hogy betegeink szérum ionos 

kalcium szintje fordítottan korrelált a CA 19-9 szintekkel (9. táblázat).  

 

9. táblázat A CRC-s betegekben a vizsgált kalcium-anyagcsere paraméterei és  

tumormarkerek közötti korreláció (a számok a Pearson-korreláció p értékeit jelentik). Mivel 

az AFP, CEA, CA19-9 és D vitamin szintek a CRC-s betegekben nem mutattak normál 

eloszlást, ( az eredményeket logaritmikusan transzformáltuk). 
 
   

p = kor 

 

Ca P Ca2+ PTH 25 (OH) 

D-vit. 

alb 

AFP 

 

0,39 0,67 0,53 0,40 0,87 0,30 0,80 

CEA 

 

0,31 0,21 0,80 0,23 0,94 0,95 0,15 

CA19-9 

 

0,99 0,57 0,63 0,007 0,74 0,94 0,10 

 

A CaSR gén A986S genotípus eloszlása a CRC-ben szenvedő betegekben nem különbözött 

az egészséges kontroll csoporthoz képest (CRC: AA: 51/70 (73%), AS: 19/70 (27%), SS: 

0/70 (0%), kontroll csoport: AA 145/201 (72%), AS 54/201 (27%), SS 2/201 (1%)). (lásd 6. 

ábra) 
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6. ábra A CaSR gén A986S genotípus eloszlása CRC-ben és kontrollban  
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A különböző CaSR A986S genotípusokban (AA és AS, mert SS nem volt) a vizsgált 

biokémiai paraméterekben (kalcium, foszfor, albumin, ionos kalcium, PTH, 25(OH)D 

vitamin) és a tumormarkerekben nem találtunk eltéréseket (10. táblázat). Bár a különböző 

CaSR A986S genotípusok nem mutattak szignifikáns összefüggést a lokalizációval, 

tendenciaszerűen bal oldali lokalizációban (rectum, sigma, colon descendens) több volt az 

AA genotípus.  (7. ábra) 
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7. Ábra  CaSR genotípusok gyakorisága a CRC lokalizációja szerint  
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        (p=0.07) 
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10. táblázat Különböző CaSR A986S genotípusú CRC-ben szenvedő betegeink laboratóriumi 

adatai (mivel az AFP, CEA, CA19-9 és D vitamin szintek a CRC-s betegekben nem mutattak 

normál eloszlást, az eredményeket logaritmikusan transzformáltuk. SS genotípus nem fordult 

elő betegeink között). Adatok x +/- SEM-ben értendők. 

 

 AA AS szignifikancia (p)*

kor 66,18 +/- 10,96 64,78 +/- 11,21 p = NS 

Kalcium mmol/l 2,23 +/- 0,16 2,31 +/- 0,18 p = NS 

Foszfor mmol/l 1,07 +/- 0,13 1,08 +/- 0,11 p = NS 

ionos kalcium 1,07 +/- 0,08 1,09 +/- 0,07 p = NS 

albumin 39,61 +/- 4,40 39,20 +/- 5,30 p = NS 

AFP 4,18 +/- 2,96 4,29 +/- 2,68 p = NS 

CEA 9,2 +/- 23,81 45,10 +/- 125,58 p = NS 

CA 19-9 68,42 +/- 378,8 142,93 +/- 491,66 p = NS 

PTH 37,32 +/- 14,21 41,16 +/- 22,96 p = NS 

25(OH)D-vit. 50,97 +/- 85,19 27,26 +/- 11,35 p = NS 

 

    NS: nem szignifikáns, * kétmintás t-próba 

 

4. 1. 3. VDR eredmények rectum (distalis) daganatban (III) 
 

A VDR gén BsmI genotípus eloszlása nem különbözött a beteg és a kontroll csoportban. A 

normál mucosa és a daganatszövet genotípusa között sem volt eltérés. Az oncogenekkel való 

kapcsolatának vizsgálatakor a VDR gén BB és Bb genotípusaiban szignifikánsan magasabb 

erbB-2 expressziót mutattunk ki szemben a bb genotípussal (11. táblázat). A VDR 

genotípusok a többi oncogen expressziójával nem korreláltak. Nem találtunk továbbá 

összefüggést a vizsgált VDR génpolimorfizmusok és az UICC stádiumok valamint az ötéves 

túlélés között sem.  

A CaSR gén A986S genotípus eloszlása nem volt szignifikánsan eltérő a két csoport között 

(8. ábra).  
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8. ábra  A CaSR gén A986S genotípus eloszlása rectum-tumorosokban és kontrollban  
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 Nem volt korreláció a CaSR gén vizsgált génváltozatai és külön-külön az egyes oncogenek 

expressziója között. 

Azon betegeket vizsgálva, akiknél minimum 3 oncogen együttes expresszióját találtuk és 

CaSR AA genotípusúak voltak, szignifikánsan magasabb UICC stádiumban került 

felismerésre daganatuk, míg az AS genotípushoz alacsonyabb UICC stádiumok tartoztak. (A 

SS génvariáció nem fordult elő a CRC-sekben, és a kontroll csoportban is csak 2%-os volt.) 

(12. táblázat).  

Az ötéves követési periódus alatt (1992-1999) 17/56 beteg halt meg tumor recidíva illetve 

metastasisok következtében, mindannyian a III. illetve IV. UICC stádiumokban. Az elhunyt 

betegek között az AA genotípus előfordulása szignifikánsan gyakoribb volt. [AA (n = 36): 

13/36 vs. 23/36, AS (n = 20): 4/20 vs. 16/20 (p<0.05)]. Nem volt korreláció azonban a CaSR 
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gén A986S allélpolimorfizmusa és külön-külön az erbB-2, EGFR, ras és p53 expressziója 

között.  

Az oncoproteinek expressziója szignifikánsan magasabbak voltak a tumoros szövetben, 

szemben a normális mucosaval (13. táblázat). Az erbB-2 és az EGFR expressziója korrelált a 

rosszabb prognózissal (p<0.05).  

 

11. táblázat Az erbB-2 gén expressziója és a D vitamin receptor gén (VDR) polimofizmusok 

viszonya colorectalis adenocarcinomában  

 

genotípus VDR gén BB és Bb VDR gén bb 

nincs erbB-2 expr. 

(n= 19) 

8/56 11/56 

erbB-2 expresszió 

(n= 37) 

26/56* 11/56 

összes (n=56) 34 22 

 

             * Chi2 = 4.18, p = 0.041 

 

12. táblázat Kalcium-érzékelő receptor (CaSR) A986S polimorfizmusa és a vizsgált gének 

együttes expressziója (4 ill. minimum 3) a különböző UICC stádiumú colorectalis 

adenocarcinomában szenvedő betegekben (56-ból 32 esetben fordult elő 3 illetve 4 gén 

együttes expressziója) 

 

UICC 1 2 3 4 

AA (n=20) 4/20 3/20 9/20 4/20 

AS (n=12) 4/12 6/12 2/12 0/12 

 

             p = 0.026, Chi2 = 4.97 
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13. táblázat  Az erbB-2, EGFR, ras és p53 túlzott expressziója colorectalis 

adenocarcinomában és a colorectum normális mucosájában 

 

 daganatszövet normális mucosa 

erbB-2 37/56* 3/56 

EGFR 37/56* 6/56 

p53 43/56* 9/56 

ras 39/56* 6/56 

 

            * p< 0.0001 vs. normális mucosa 

 

5. Összefoglalás 

 
5.1. Epidemiológiai eredményeink összegzése 
 
1.  Mind a saját colonoscopiás, mind a többi vizsgálóhely adatai alapján a colorectális 

daganatok előfordulási gyakoriságát növekvőnek találtuk az 1993-2004 periódus között. 

Mindkét nemben azonos arányúnak mutatkozott az emelkedés. 

2.  Nem találtunk változást a lokalizációban, ugyanakkor a distalis rákok között arányaiban 

gyakrabban diagnosztizálunk rectum daganatot. 

3. Szövettani besorolás szerint 1694 (97,5%) adenocarcinomat, 15 anaplasticus rákot, 9 

carcinoid tumort, 6 laphámrákot, 5 GIST tumort, 3 leiomyomat, 2-2 melanomat, lymphomat 

és shigillocellularis carcinomat diagnosztizáltunk. Szinkron CRC-t 12 betegben tudtunk 

kimutatni (11 férfi/ 1 nő, életkor a diagnóziskor 68.8 SD 11,6 év, 6 rectum és transversum, 5 

rectum és ascendens/coecum). Szinkron CRC-t 12 betegben tudtunk kimutatni (11 férfi/ 1 nő, 

életkor a diagnóziskor 68.8 SD 11,6 év, 6 rectum és transversum, 5 rectum és 

ascendens/coecum).   

4. A lokalizáció és az életkor illetve TNM stádiumok kapcsolatát vizsgálva valamivel 

hamarabb és korábbi stádiumban kerültek diagnosztizálásra a rectum tumorok a bal oldali és 

jobb oldali tumorokhoz képest. A vizsgálat második periódusában az elsőhöz képest csaknem 

60%-kal több tumor került felismerése. A betegek életkora a diagnóziskor szignifikánsan 
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alacsonyabb volt ebben az időszakban, ezzel ellentétesen a lokalizációban és T stádiumban 

nem találtunk különbséget, sőt a metastasisok aránya magasabb volt. 

 
5.2. CaSR A986S polimorfizmus és kalcium-, valamint D vitaminanyagcsere 
 
1. Munkánkban kimutattuk, hogy a frissen felfedezett CRC-s betegek szérum kalcium szintjei 

a normál értékek alsó határán vannak ill. az alattiak. Ezt az alacsony ionos kalcium ill. az 

albumintól független korrigált kalcium értékek is igazolták. Emellett, mind a foszfor, mind az 

albumin szérum szintjei a normál értékek alsó intervallumába estek. A fenti eltérésekhez 

normális D-vitamin, PTH szintek tartoztak. 

2. Daganatos betegeinkben magunk nem találtunk összefüggést a CaSR A986S 

polimorfizmus és a kalcium anyagcsere illetve kalcium szintek között. 

3. Nem találtunk kapcsolatot a CaSR A986S polimorfizmus és a CRC között.  

4. A prognosztikai markernek tekinthető CA 19-9 és a CRC-s betegeink kalcium-

anyagcseréje közötti kapcsolatát vizsgálva azt találtuk, hogy betegeink szérum ionos kalcium 

szintje fordítottan korrelált a CA 19-9 szintekkel. 

5. A CaSR A986S polimorfizmus előfordulási gyakoriságában nem volt különbség a CRC-és 

és a kontroll csoport között. 

 

5.3. Rectumra lokalizált CRC   
 
1. A VDR gén polimorfizmusai nem mutattak eltérést a kontroll ill. CRC-és csoportban.  

2. Kimutattuk, hogy a VDR gén B allél jelenléte esetében (azaz a BB és Bb 

genotípusaiban) szignifikánsan magasabb az erbB-2 gén expressziója, szemben a bb 

genotípussal.  

3.  A CaSR gén A986S polimorfizmusának eloszlásában nem volt szignifikáns különbség 

a rectum tumorosok és a kontroll csoport között. 

4.  Az ötéves követési periódus alatt (1992-1999) 17 beteg halt meg tumor recidíva illetve 

metastasisok következtében, mindannyian a III. illetve IV. UICC stádiumokban. A meghalt 

betegek között az AA genotípus előfordulása szignifikánsan gyakoribb volt az öt év után még 

élő betegekéhez képest (p<0.05).  

5.  Nem volt korreláció azonban a CaSR gén A986S allélpolimorfizmusa és külön-külön 

az erbB-2, EGFR, ras és p53 expressziója között sem. 
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6. Az oncoproteinek expressziója szignifikánsan különbözött a normál és a tumoros 

szövetben (13. táblázat). Az erbB-2, EGFR, ras és a p53 proteinek együttes (co-) expressziója 

a daganatszövetben szignifikánsan magasabb volt, mint a normális mucosaban (16/56 vs. 

1/56, p<0.001). Az erbB-2 és az EGFR expressziója korrelált a rossz prognózissal (p<0.05). 

  

6. Következtetések 
 

6.1. Epidemiológia, incidencia 

 
Saját beteganyagunk alapján 1992 és 2004 között a CRC esetek számának a növekedését 

tapasztaltuk. Ebben mindkét nem hasonló arányban vett részt. Igen sajnálatos, hogy a 

carcinomak továbbra is csaknem 3/4-e előrehaladott, T3-4 stádiumban illetve majd minden 

második beteg nyirokcsomó metastasisokkal került felismerésre. Ugyancsak aggasztó, hogy a 

vizsgált periódusban nem találtunk szignifikáns javulást a felfedezéskori TNM 

stádiumokban. Épp ezek miatt döntő jelentőségű a fokozottan veszélyeztetett csoportok 

kiválasztása és a szűrőprogramok révén a nagy rizikójú betegek kiemelése. Eredményeink 

arra mutatnak, hogy fokozott a CRC rizikója az élethosszan alacsony szérum kalcium 

szintekkel rendelkező embereknek. Ilyen élethosszan keresztül alacsonyabb kalciummal 

rendelkeznek például a laktózintoleráns betegek, melyek előfordulása hazánkban 36-45%!  

Az irodalmi adatoktól eltérően nem találtunk szignifikáns összefüggést az életkor és a 

lokalizáció között. Ámbár a distalis tumorok a távol-keleti tanulmányokhoz hasonlóan a 

férfiakban tendencia szerűen gyakoribbak voltak. (13) Az irodalmi adatokkal ellentétben nem 

figyeltük meg a distalis tumorok arányának csökkenését illetve proximalis daganatok 

növekedését, sőt magunk gyakrabban diagnosztizáltunk a viszonylag rosszabb prognózisú 

rectum daganatot. Ezek az adatok arra hívják fel a figyelmet, hogy Magyarország nem követi 

a korai daganat felismerésben, sem a CRC lokalizáció változásában a fejlett országok 

eredményeit. Ennek hátterében több, eddig csak részben ismert tényező állhat, mint például a 

táplálkozási szokások (kalcium bevitel), genetikai tényezők (CaSR, VDR), környezeti 

hatások különbségei (napsütéses órák száma, azaz a D vitamin ellátottság). A hazánkra 

jellemző a hús és magas zsírtartalmú ételek fogyasztása, ugyanakkor kevesebb a vitaminok, 

mikroelemek, rostok, a kalcium fogyasztása, amelyek „védő” hatása így elmarad, és ezek a 
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fizikai aktivitás kis mértékével és a nagy testtömeg indexel fokozzák a rák kialakulásának 

rizikóját. Eredményeink alapján fontosnak tartjuk a D vitamin-/kalciumháztartás szerepét. A 

D vitaminnak, mint antitumor hormonnak, a helyi szintézise éppen a bal oldali colonfélben 

(rectum is!) csökken és az alacsony kalcium-bevitel épp ezen a részen gátolja a lokális D 

vitamin-szintézist. (130) Erre alapozva gondoljuk, hogy a hazánkban tapasztalt lokalizációs 

változatlanság ennek a következménye. Ezt támasztják alá a nemzetközi statisztikák is: 

azokon helyeken, ahol hagyományosan jobb a D vitamin ellátottság (napfényes és olajos 

halakban dús táplálkozás) eltolódott a lokalizáció, míg a hazánkéhoz hasonlóan D vitamin-

hiányos területeken (pl. Norvégia) a lokalizációban nem volt változás. 

Tanulmányunkban talált előrehaladott és metastatisaló tumorok igen magas aránya azt 

támasztja alá, hogy Magyarországon egyre nagyobb szükség lenne az egész lakosságra, de 

legalább a nagy kockázatú (például laktózintoleráns) csoportokra kiterjedő colorectalis 

szűrőprogram bevezetésére. A szűrés elkezdésének optimális ideje 50 éves korban javasolt. 

(121) Lengyelországban a colonoscopos szűrést népegészségügyi program keretében több 

mint 40 centrumban rutinszerűen alkalmazzák. A 2000 és 2004 között elvégzett 50.148 

szűrés céljából végzett colonoscopia eredménye alapján férfiakban kb. 50 éves életkorban, 

míg nőkben ennél később, kb. 60-65 éves korban javasolják szűrés céljából a colonoscopiát 

elvégezni . Összesen 416 (0,8%) CRC-t és 2380 (4,7%) legalább 1 cm-es adenomat találtak a 

vizsgálatok során. (Értekezéshez kapcsolódó saját közlemények 5.) Magyarországon költség-

hatékonysági tényezőket is figyelembe véve egyelőre az 50 éves kor feletti évenként-

kétévenként végzett széklet vér tesztelés és a pozitív betegek colonoscopos vizsgálata lehet a 

realitás. (Értekezéshez kapcsolódó saját közlemények 5.) Saját beteganyagunk alapján bár a 

férfiak és nők átlag életkora a CRC diagnózisakor nem különbözött a férfiakban az esetszám 

az 50-60-as években tetőzik, míg a nőkben ennél kb. 5-10 évvel később. Ez a lengyel 

adatokkal összhangban a férfiakban a szűrés korábbi megkezdése mellett szól. A férfiakban 

kb. 50 éves korban, míg nőkben kb. 55 éves korban lenne ajánlott. 

A szűrés, és így a korai diagnózis mellett szól, hogy a CRC túlélése a világon jelentősen 

különbözik, annak ellenére, hogy a lassan növekvő és későn metastatisaló daganatok közé 

tartozik. Míg az utóbbi negyed században a colorectalis carcinoma hazai gyakorisága és 

halálozása egyaránt jelentős mértékben nőtt, addig a világon, több helyen a fejlett 

országokban a halálozás csökkenő tendenciát mutat. (122) Az időben történő diagnózis 
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esetén a terápiás célzatú kezelés számára aránylag sok idő áll rendelkezésre. Amíg az 

Egyesült Államokban az ötéves túlélés jelenleg 62-75% (123, 124), addig Kelet-Európában, 

így Magyarországon az eredmények egyelőre jelentősen szerényebbek (20-35%). Erre utal az 

is, hogy az általunk talált tumorok nagy arányban már előrehaladott és nyirokcsomó 

metastasissal rendelkezett. Ez eleve rontja a túlélés esélyét. A szűrés a daganatok korábbi 

stádiumban való felismerésében és így a kedvezőbb kezelési eredmények elérésében is 

segítséget jelenthet. 

 
6.2. Következtetés. Kalciumanyagcsere és a CaSR A986S polimorfizmusának kapcsolata 

a CRC-vel 

 

A kalcium kemopreventív szerepe az irodalmi adatok alapján megalapozottnak 

tekinthető. A hatás legalább kétirányú. Egyrészt az alimentáris kálcium-foszfát az 

epesavakkal oldhatatlan szappant alkotva kivédi a colonsejtek membránját érő számos 

destabilizáló hatást. Másrészt direkt módon, a tumorgenesist génregulációs szinten gátolja. 

Az ebben részt vevő molekuláris folyamatok még csak részben felderítettek, de sejteni lehet 

azt a soklépcsős folyamatot, amire a táplálékkal bevitt kalcium hatást gyakorol. A hatások 

részben a CaSR-n keresztül érvényesülnek, számos más faktorral kölcsönhatásban, amit 

annak genetikai változatai (polimorfizmusai) tovább módosíthatnak. Bizonyítást nyert, hogy 

a kalcium csak jól differenciált sejtek esetében gátolja a proliferációt, míg nincs hatással a 

rosszul differenciált CRC-re. Ennek oka az lehet, hogy a rosszul differenciált sejteken nem 

expresszálódik a CaSR vagy kevésbé érzékeny. Tehát a carcinogenesis folyamatában 

eljuthatunk olyan szintre, amire már nem lehet befolyást gyakorolni külsőleg bevitt 

kalciummal. (125)  

Munkánkban eredeti célként azt tűztük ki, hogy megvizsgáljuk a CaSR genetikai 

polimorfizmusának esetleges hatásait a CRC-s betegeinkben. Azt, hogy a CaSR hatást 

gyakorol számos szignalizációs útra az irodalmi adatok bizonyítják. Ismert, hogy szerepet 

játszik továbbá a CRC pathogenezisében jól ismert gének (így a p53, ras, epidermális 

növekedési faktor) szabályozásában. (126, 127, 128) Ezen túl a CaSR aktiválódása fokozza 

az E-cadherin, gátolja a β-catenin expresszióját. (104) Tudjuk, hogy ezen keresztül hat a Wnt 

szignálra, mely a malignus fenotípus kialakulásáért felelős.  
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A CaSR-ra közvetlenül hat a kalcium illetve (a kalciumon keresztül) a D-vitamin. A D 

vitamin hatásaira befolyást gyakorol a VDR polimorfizmusa. Mindezek együtt szabályozzák 

a kalcium homeostasist. A CaSR és a vitamin D receptor (VDR) regulálják egymás és saját 

expressziójuk szintjét. Biztos, hogy szinergisták a vastagbél daganat ellenes hatásaikban, 

azonban egymástól függetlenül is befolyásolhatják a sejtosztódást és differenciációt. A D 

vitamin daganatellenes hatásának jelentőségét igazolja, támogatja az a tény, hogy klinikai 

tesztelés alatt áll számos – nem hypercalcaemizáló – D vitamin készítmény, melyek 

elsővonalbeli „citosztatikumként” lesznek alkalmazhatóak számos daganat kezelésében 

(129). A megfelelő napi D vitamin bevitel szintén meghatározó a tumorgenesis gátlásában, 

olyannyira, hogy már az epidemiológiai adatok is összefüggést találtak a napsütéses órák 

száma és a daganatok csökkent incidenciája között. A D hormont lokálisan is szintetizálja a 

vastagbélszövet, ami az autokrin tumorellenes hatás mellett szól. A daganat progressziójával 

kimutathatóan csökken a helyi D vitamin szintézis és nő a lokális lebontást végző 24-α 

hydroxiláz aktivitás (130).  

Mindezt együtt vizsgálva úgy tűnik több, mint feltételezés, hogy a VDR/D-

vitamin/CaSR/kalcium szabályozó rendszer hatással van a colorectalis daganatok 

kialakulására.  Ez az igen jól szabályozott folyamat több ponton szenvedhet zavart, melyek 

közül ismerjük a VDR illetve a CaSR genetikai polimorfizmusait. Már ehhez a magában is 

bonyolult kapcsolódási körhöz adódnak hozzá a CRC kialakulásában megismert major 

genetikai eltérések, melyek együttesen alakítják ki a tumoros fenotípust. Ebből ragadtuk ki a 

CaSR/kalcium/Dvitamin rendszert.  

      Vizsgálatunkban megfigyelt, a normál értékekhez képest alacsonyabb (albumintól 

független) ionos kalcium megerősíti a kalcium szerepét a CRC kialakulásában. Az alacsony 

kalciumon kívül a szérum foszfor szintje is csökkent volt, normál D-vitamin értékek mellett, 

ellentétben mások észleléseivel. (94, 105) Ezt, figyelembe véve a PTH szintén normál szintje 

alapján felvethető, hogy CRC-ben a D vitamin receptor (VDR) működése is károsodik. 

Emellett szól az a tény, hogy vizsgálatainkban a VDR gén különböző genotípusaiban – 

colorectalis daganatos betegek esetében - eltérő oncogen expressziót találtuk. (Értekezéshez 

kapcsolódó saját közlemények 4.) A kalcium alacsony szintjének egyszerűbb magyarázata 

lehet az, hogy a bevitel mértéke nem elégséges. Felmerül az a kérdés, hogy mennyire lehet az 

alimentárisan bevitt kalciummal befolyást gyakorolni a fentiekre. Több munkacsoport 



 57 

bizonyította, hogy az alacsony kalcium és D-vitamin illetve magas zsírtartalmú diéta a 

vastagbél epithelialis sejtjeiben hyperproliferációt okoz, amit a kalcium- és D vitaminpótlás 

gátolni képes. (86, 131, 132) Adatok utalnak arra is, hogy a kalcium-bevitel fokozásával a 

colon epithelben növekszik az apoptotikus sejtek száma. (126126) Számos humán eredmény 

is rendelkezésre áll, melyek szerint a magasabb kalcium és D-vitamin bevitel preventív 

hatású a CRC kialakulásával szemben. (70, 75, 76, 133) Egy prospektív vizsgálatban azt 

találták, hogy háromszorosan csökkent azokban a CRC gyakorisága, akiknek a D vitamin 

szérum szintje 20 ng/ml felett volt. (110) Úgy tűnik, hogy 3,75 μg-nál több D vitamin 

fogyasztása 50%-al csökkenti a CRC incidenciáját, míg a napi 1200 mg kalcium 75%-al. (75) 

A tumorgátláshoz szükséges D vitamin bevitelnek gátat szab annak hypercalcaemizáló 

hatása, amit a D vitamin analógokkal lehet majd megoldani.  

     Az alapvető kérdés, hogy a CRC kialakulásában szerepet játszó alacsony kalcium szint 

élethosszan tart-e vagy kizárólag a CRC kialakulása előtti életszakaszban jelentkezik. Ezen 

kérdés tisztázása a kemoprevenció megkezdésének időpontja miatt döntő jelentőségű. Ennek 

igazolására prospektiv tanulmányok szükségesek. Ha független tényezőként fogadjuk el az 

alacsony kalcium szintet, akkor minden olyan folyamat, ami normalizálja ezt, befolyást 

gyakorolhat a tumorgenesisre.  

Jelen vizsgálatunkban szignifikáns kapcsolatot nem sikerült kimutattunk az általunk vizsgált 

CaSR polimorfizmus és a CRC között. Egyértelmű genetikai eltérést sem találtunk, mely az 

alacsonyabb kalcium szintekért lenne felelős. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy CRC-s 

betegeinkben a CaSR funkcionális károsodása (alacsonyabb kalcium szintekként megjelenve) 

egyéb, major eltérésekkel együtt lenne felelős a pathomechanizmusért.  

Számos adat utal arra, hogy CRC-ben a CA 19-9 tumormarkernek prognosztikai szerepe van. 

(134) Emelkedett szintje markere a tumor recidivájának és a metastasis meglétének. (135) 

Saját eredményünk szerint a CRC-s betegeinkben az ionos kalcium fordítottan korrelált a 

CA19-9 szintjével, ami alátámaszthatja az alacsony szérum kalcium pathogén szerepén túl 

annak prognosztikai jelentőségét. Ennek végső bizonyításához követéses vizsgálatok 

szükségesek.   

Adataink arra utalnak, hogy a tumorgenesishez vezető, soklépcsős genetikai és molekuláris 

változásokkal járó folyamatra esetleg befolyást lehet gyakorolni megfelelő szérum kalcium 

szintek elérésével. Ez azt támogatja, hogy a kemoprevenciót időben kell elkezdeni, különösen 
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a veszélyeztetettek körében. Ismervén a magyarországi CRC magas előfordulási gyakoriságát 

és a hazánkban jellemző táplálékkal bevitt alacsony kalcium mennyiséget (ez kb. 600-800 mg 

naponta!), azt feltételezhetjük, hogy ha elérnénk az ajánlott napi 1000-1500 mg kalcium 

bevitelt - élethosszon keresztül - akkor ezzel a colorectalis tumorok előfordulási gyakoriságát 

és a riasztó hazai prognosztikai eredményeket minden valószínűséggel javíthatnánk minden 

mellékhatástól mentesen igen kis költség ráfordítással.  

 

6.3 Következtetések. VDR BsmI illetőleg CaSR A986S polimorfizmus rectum tumorban 

 

Adataink szerint colorectalis adenocarcinomában a VDR gén bb genotípusa esetében 

alacsonyabb az erbB-2 fehérje expressziója. Az erbB-2 expressziója prognosztikai faktor 

colorectalis daganatokban. (136) Az erbB-2 overexpressziója, ami egyrészt génamplifikációt, 

másrészt transzkripciós túlműködést jelent, befolyásolja a szignalizációs utakat, 

sejtproliferációt okozva. Eredményünk azt jelzi tehát, hogy a VDR gének egyes 

genotípusaival együtt járó fokozott erbB-2 expresszió nagyobb rizikót jelent a daganat 

kialakulására.  

A VDR gén általunk vizsgált polimorfizmusát számos betegségben leírták. (137, 138, 139) 

Munkánk újabb adattal szolgál az intronikus polimorfizmusok szerepének és a VDR rendszer 

interakciójának megértéséhez. Számos, a sejtproliferációt szabályozó gén tartalmaz VDR 

kötőhelyet a promoter régiójában, ahova a hormon-receptor komplex bekapcsolódik és 

szabályozza az illető gén átírását. (140) 

Hasonlóan másokhoz azt találtuk, hogy a colorectalis daganatokban prognosztikai és 

pathogenetikai faktornak számító erbB-2, EGFR, ras és p53 túlexpresszálódik a normál 

mucosahoz képest. Ugyancsak mások eredményeivel összhangban (141, 142), munkánkban 

mi is igazoltuk az erbB-2 receptor overexpressziója és a CRC rosszabb prognózissa közötti 

pozitív kapcsolatot. Vizsgálatok szerint a szolubilis erbB-2 szérum koncentrációja illetve a 

tumorméret és a nyirokcsomó érintettsége között szignifikáns kapcsolat van. (143) A VDR 

genotípusok a túlélést az erbB2 expresszió gátlásával illetve serkentésével befolyásolhatják. 

A VDR gén BsmI polimorfizmusa intronikus régióban helyezkedik el. Egy intronban lévő 

szekvencia-változás, mely nem íródik át fehérjévé (mint intronikus reguláló elem) az mRNS 

transzkripciójának vagy stabilitásának szabályozásával befolyásolhatja más gének 
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expresszióját. Erre példa a humán MSH2 gén intronikus mutációjának előfordulása és a 

colorectalis daganatok kialakulása közötti kapcsolat. (144) A VDR intronikus 

polimorfizmusa és az erbB-2 overexpresszója közti kapcsolat hasonló lehet a fenti 

megfigyelésekhez. Ez a feltételezés összhangban van azzal a korábbi elmélettel, mely szerint 

a szteroid receptorok az erbB-2 transzkripcióját regulálják. (84) A VDR genotípusok erbB-2 

mRNS transzkripcióját illetve stabilitását befolyásoló hatása még vizsgálandó.  

Összefoglalásul, a VDR B alléljének jelenléte és az erbB-2 overexpressziója között 

megfigyelt összefüggés a colorectalis tumorgenesis pathomehanizmusának megértésében is 

szerepet játszhat. Az erbB-2 overexpressziójának hatása a prognózisra megmagyarázhatja, 

hogy a D vitamin kezelés miért lehet hatásos a colorectalis daganatok kezelésében egyes 

betegek esetében. Így az erbB-2 overexpressziója okozta kis dózisú kemoterápiára való 

rezisztencia és a VDR polimorfizmusa okozta erbB-2 expresszió szabályozás esetleges 

terápiás következményekkel is járhat.  

A VDR és CaSR gének általunk vizsgált polimorfizmusai önmagukban nem befolyásolták 

az UICC stádiumokat, azonban abban az esetben, ha a vizsgált oncogenek együttes 

expressziója jelen van, a CaSR gén A986S exonikus polimorfizmusa kapcsolatban volt az 

UICC stádiumokkal. Az AA genotípusú betegek a rectum daganat felfedezésének idejében 

szignifikánsan magasabb UICC stádiumokban (III, IV) voltak, szemben a heterozigótákkal 

(AS), akiknek az UICC stádiumuk alacsonyabb (I, II) volt. Azt találták, hogy azon 

egészséges asszonyok, akik homozigóta AA genotípusúak voltak alacsonyabb szérum 

kalcium szintekkel rendelkeztek, szemben az AS heterozigóta és az SS homozigóta csoporttal 

(97). CRC-s betegeinkben az AA genotípus nem volt gyakoribb szemben a kontroll 

csoporttal. A vizsgált periódus alatt elhunyt betegek között az AA genotípus előfordulása 

gyakoribb volt az öt év után még élő betegekhez képest. Eredményünk felhívja a figyelmet, 

hogy az élethosszan tartó - normál határon belüli, de - alacsonyabb kalcium szint relatív 

rizikófaktor lehet a colorectalis daganatok kialakulásában. 

Az általunk a CRC-ben észlelt, de a rectum területén kifejezettebb autokrin D vitamin 

antitumor hatás lehetséges elégtelenségét a CaSR/kalcium illetve VDR/D vitamin komplex 

bármely tagjának hibája okozhatja. Reményeim szerint e komplex egyes tagjainak 

defektusára mutattam be példát a munkám során, amely a klinikai diagnózis számára egy új 

rizikócsoport kiemelését teheti lehetővé.    



 60 

        „Az élet csodálatos, csak ezt néha 

          elfelejtjük” 
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