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1. Bevezetés
A tüdőrák a daganat okozta halálokok között az első helyen áll, prognózisa még
a teljes sebészi eltávolítás eseteiben is kedvezőtlen. Az I. stádiumú tüdőrákos betegek
megközelítőleg 50%-a, míg a II. stádiumban lévőknek csak egyharmada esetében
látható öt éves túlélés az elsődleges kezelést követően.
A kissejtes tüdőrák (SCLC) szövettani jellege, neuroendokrin differenciációja,
kemoterápiás válaszkészsége alapján élesen elkülönítendő a nem-kissejtes tüdőrákok
(NSCLC) heterogén csoportjától
A tüdőrákok kialakulásában a dohányzás jelenti a legfontosabb környezeti
kockázati tényezőt, a férfi betegek 90%, a nők 70%-ában. Az elmúlt néhány év során
számos kutató csoport vizsgálta azokat a molekuláris mechanizmusokat, amelyek
szerepet játszhatnak a tüdőrákok patogenezisében és progressziójában: ezek a sejtciklus
és az apoptózis szabályozói, onkogének és tumorszuppresszor gének, sejtadhéziós
molekulák.
A tüdőrák számos kromoszómális régióval, génnel és jelúttal áll kapcsolatban. A
környezeti tényezők hatására kialakuló gén mutációk felelősek a daganat kialakulásáért.
Egyéb tumorokhoz hasonlóan a karcinogenezis folyamatára itt is a morfológiai
elváltozások kaszkádja jellemző. Egyértelműnek tűnik, hogy a malignus fenotípus és
annak heterogenitása a tumor alcsoportokban vagy éppen egy adott daganatban számos
génkárosodás és folyamat interakciójának eredményeként jön létre. Egyetlen olyan gént
találni, amely a betegség önálló markere lehet, reménytelen vállalkozás. Ugyanakkor
úgy tűnik, a különböző génhibák eltérő fontosságúak, amit az is igazol, hogy egyes
kulcsgének eltérései terápiás is célpontok lehetnek. Néhány példa a számos tumorasszociált eltérés közül:
A 3-as kromoszómán kialakult LOH 80%-ban, a retinoblastoma protein inaktivációja
90%-ban érintett a neuroendokrin jellegű hámsejtek transzformációjának korai
stádiumában. Ezeket az eltéréseket gyakorisági sorrendben a p53 inaktivációja követi
(90%).
Az EGFR egyes esetekben amplifikálódik vagy mutáción esik át a nem-kissejtes
daganatokban, és fokozottan expresszálódik a receptorcsalád más tagjaival együtt,
működő heterodiméreket hozva létre.
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A laphámrákokban a p53/p63 rendszer fokozott expressziója negatív prognosztikai
tényező. Szintén a laphámrákokban az apoptózis-index és a Bax fehérje közötti
korreláció utal arra, hogy a Bax a kedvezőbb prognózis markere.
A SCLC egyik jellegzetes sejtfelszíni tulajdonsága az NCAM (neural cell adhesion
molecule) jelenlétével van összefüggésben, amelyhez a polisziálsav α-2,8, kötésben
(polySia) kapcsolódik. A polySia onko-fejlődéstani antigén, amely megtalálható a
kissejtes tumorokban és az ezekből a tumorokból kialakított sejtvonalakban is. A
poliszialiláció az NCAM poszttranszlációs változása, amely megváltoztatja a molekula
sejtadhézióban betöltött szerepét.
A hasonló morfológiájú nem-kissejtes tüdőrákok heterogenitása eltérő klinikai
viselkedésben és terápiás válaszban nyilvánul meg. Molekuláris vizsgálatokra van
szükség olyan biomarkerek megtalálásához, amelyek (együttes) expressziója a tumor
progressziójával, prognózisával és klinikailag releváns betegségcsoportokkal hozható
összefüggésbe. A szöveti multiblok (TMA) módszere lehetővé teszi, hogy a tumorokat
fehérje expressziós profiljuk alapján jellemezzük, s ebből következtethessünk azok
biológiai viselkedésére és terápiás érzékenységére.
A nem-kissejtes tüdőrákos betegek jelenleg alkalmazott kezelésének alapja a
platina bázisú citotoxikus szerek csoportja. A nem operábilis, metasztatikus esetekben
ez kettős terápiás protokollt jelent. Az elsődleges szerek közé tartozik a cisplatin és a
carboplatin. A platina bázis nehézfémek komplexeiből áll, amelyek adduktokat és
keresztkötéseket alakítanak ki a DNS molekulákkal, ezáltal blokkolva a DNS
replikációt és transzkripciót. Az adduktok és keresztkötések kijavítása az ERCC1
(excision repair cross complementation group 1) jelenlétével mutat összefüggést.
Az adenocarcinoma szövettani típusa, a nem-dohányzó anamnézis, az ázsiai
származás és a női nem jellemző azokra a betegekre, akik az EGFR TKI (tirosine kinase
inhibitor) kezelésre jól reagálnak. Az EGFR mutációk ugyanazokban a betegekben
fordulnak elő gyakrabban, akik jobb terápiás válasszal reagálnak a kezelésre. Az utóbbi
az aktivált mutációkkal van összefüggésben. A FISH vizsgálattal kimutatható EGFR
génkópia szám szintén kapcsolatban van a TK- gátló terápiára adott válasszal.
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2. Célkitűzések
1. A sejtadhézióban szerepet játszó NCAM-hoz kapcsolódó α-2,8-polisziálsav
(polySia) hatásának vizsgálata humán kissejtes tüdőrákvonal (NCI-H69)
szubklónjainak növekedésére in vitro és in vivo
2. Az

NCAM-hoz

kapcsolódó

polySia

szintézisének

és

sejtfelszíni

re-

expressziójának vizsgálata a H69 sejtekben
3. Nem-kissejtes

tüdőrákok

progressziójában

szerepet

játszó

fehérjék

expressziójának vizsgálatával arra a kérdésre kerestünk választ, hogy az egyes
progressziós stádiumokban (primer tüdőrákok és agyi áttéteik) találhatók-e olyan
markerek, amelyeknek előrejelző értékük van a metasztatizálás, eseteinkben az
agyi áttétképzés illetve a betegek túlélési ideje szempontjából.
4. Platina-bázisú neoadjuváns terápia hatását vizsgáltuk az apoptózis és a proliferáció
markereire valamint az ERCC1 (excision repair cross-complemetation group 1)
expressziójára nem-kissejtes tüdőrákokban. Azt tanulmányoztuk, hogy van-e
szelekciós hatása a neoadjuváns terápiának valamely tumorsejt populációra és ez
befolyásolhatja-e a daganat későbbi kemoterápiás érzékenységét.
5. Az EGFR immunhisztokémiai kimutatásának értéke a célzott terápiára alkalmas
tüdőadenocarcinomák kiválasztásában, amely részét képezi annak a komplex
vizsgálatnak, amely az EGFR-TKI kezelésre érzékeny daganatok szelekcióját teszi
lehetővé.
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3. Módszerek
3.1. Az NCAM – hoz kötött α-2,8 - polisziálsav (polySia) hatása humán kissejtes
tüdőrák (SCLC) vonal (SCLC NCI-H69) polySia pozitív és polySia negatív
szubklónjainak növekedésére in vitro és in vivo valamint szintézisének és
sejtfelszíni re-expressziójának vizsgálata transzport blokk alkalmazásával
3.1.1.Tumorszövetek
Ötven sebészileg reszekált humán primer kissejtes tüdőrák (SCLC), valamint 15 primer
humán kissejtes tüdőrák és áttétei formalin fixált és paraffinba ágyazott blokkjai.
3.1.2. Sejttenyésztés és szubklónok kialakítása
A NCI - H69 (humán SCLC) vonal sejtjei 0,5 mm-es hypodermiás tűn történő 10-szeres
átnyomásával egysejtes szuszpenzió formájában és sorozatosan higítva kerültek a
tápfolyadékba (RPMI 1640 + szuppl.), 1 sejt/100μl arányban. Az ily módon kialakított
51 alvonal közül az E2 jelzésű nem tartalmazott polySia pozitív sejtet, míg az F3 jelzésű
szubklónban a polySia pozitív sejtek aránya közel 95% volt. Ez utóbbi két sejtvonalat
használtuk fel a további kísérletekben.
3.1.3. Reagensek és arany-jelölés
Az mAb 735 jelölésű egér monoklonális antitest, amely csak a hosszú láncot alkotó (>9
egységből álló) polisziálsav (polySia) formákat ismeri fel. A protein A - tisztított
mAb735 antitestet a 8nm-es arany partikulummal való jelölés után kolloid oldatban
tároltuk.
3.1.4. Immuncitokémia és immunhisztokémia
A mintákat 0.1 % glutáraldehid és 3% formaldehid keverékében (PBS) való fixálás után
2 % zsírmentes tejport tartalmazó PBS-ben blokkoltuk. A primer és szekunder
antitestekkel történő inkubálást követően a jel erősségének növelésére ezüstacetát
előhívást alkalmaztunk.
3.1.5. Immunoblot
SDS/PAGE -t követően a fehérjéket nitrocellulózra vittük át, majd a fent leírtaknak
megfelelően tettük láthatóvá.
3.1.6. Sejtciklus szinkronizálás
A sejtciklus szinkronizálása colcemide jelenlétében történt.
3.1.7. A DNS - metiláció gátlása 5- azacitidinnel
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3.1.8. A sejfelszíni polySia eltávolítása endoN kezeléssel
3.1.9. Standard aggregációs és diszaggregációs assay
Az aggregáció vizsgálatához egysejtes szuszpenziót állítottunk elő (lásd fentebb), majd
az aggregáció fokát a teljes sejtszám és a magányos sejtek arányával határoztuk meg.
3.1.10. A sejt-szubsztrát adhézió vizsgálata
Kilencvenhat lyukú szövettenyésztő edényt (Falcon) a következő szubsztrátokkal
vontunk be: IV típusú kollagén, laminin, heparánszulfát és poli-L-lizin.
3.1.11. Kolónia kialakító képesség vizsgálata és nude egér kísérletek
Az egysejtes sejttenyészetből származó sejteket 0.3%-os agar tartalmú tápfolyadékban
tenyészettük, kolóniának a 8 nap után a ≥ 4 sejtből álló csoportokat tekintettük. F3 és E2
szubklónokból, 106 sejtet (RPMI 1640 médiumban) s.c. oltottunk a nyaki régióba.
3.1.12. Immunprecipitáció, SDS/PAGE
Az immunprecipitált, SDS-ben lizált sejteket poliakrilamid gélben futtattuk meg.
3.1.13. Immuncitokémia fény- és elektronmikroszkópos vizsgálat
3.1.14.Hőmérséleti (20°C) és kémiai (monenzin) transzport blokk
3.1.15.Statisztikai elemzés
Student t-teszt és Chi2 - teszt
3.2.

Nem-kisejtes

tüdőrákok

progresszójában

szerepet

játszó

fehérjék

expressziójának vizsgálata szöveti multiblokk alkalmazásával

3.2.1. Betegek
Ötvenkilenc nem-kissejtes tüdőrákos beteg primer tumorának valamint közülük 26
beteg agyi áttétének szövetmintáját vizsgáltuk.
3.2.2. A szöveti multiblokk (TMA) kialakítása
A paraffinba ágyazott multiblokkok egyenként 2mm átmérőjű, így összesen 24 mintát
tartalmaztak, 4x6-os elosztásban.
3.2.3. Immunhisztokémia (IHC)
Huszonkilenc fehérje IHC kimutatása
3.2.4. Értékelés, hierarchikus csoportosítás, statisztikai elemzés
Az immunreakciók pontértékeit Microsoft Excel táblázatban archiváltuk, majd az
adatokat deconvoluter software programmal elemeztük. A statisztikai analízis Chi 2 és
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Fischer exakt teszt, a túlélési paraméterek értékelése pedig Kaplan-Meier alapján
történt. A Cluster software programmal a feltételek nélküli csoportképzést, a Treeview
software programmal pedig az eredmények megjelenítését végeztük el.
3.3. Platina bázisú neoadjuváns kemoterápia hatása az apoptózis és a proliferáció
markereire valamint az ERCC1 expressziójára nem-kissejtes tüdőrákokban
3.3.1. Betegek
Tizenhét NSCLC beteg neoadjuváns kezelés előtti és a terápiát követő tumor mintái.
3.3.2. Immunhisztokémia
3.3.3. Értékelés
Az alacsony esetszám az egyes esetek összehasonlítását tette lehetővé.
3.4. Az EGFR immunhisztokémiai kimutatásának értéke az EGFR-TKI célzott
terápiára alkalmas tüdő adenocarcinomák kiválasztásában
3.4.1.Betegek és tumormintáik
Retro- és prospektív vizsgálatok EGFR-TKI kezelt betegek tumormintáiból
3.4.2. Immunhisztokémia
EGFR PharmDx Dako kit
3.4.3. FISH & PCR
A rmetodikák részletes leírását Dr. Pintér Ferenc doktori értekezése tartalmazza
3.4.4. Statisztika
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4. Eredmények
4.1. A primer és áttéti SCLC tumorok változó sejtfelszíni polySia immunreaktivitásának
oka

az,

hogy

az

α-2,8

kötésben

lévő

N-acetilneuraminsav

reziduumok

homopolimérjeiből álló poySia-ban a polimerizáció foka igen változó.
Az a tény, hogy a H69 szubklónok folyamatosan magas vagy alacsony arányban
hordoznak polySia pozitív sejteket arra utal, hogy a sejteknek ez a tulajdonsága az
alkalmazott tenyésztési körülmények között stabil és nem a sejtciklus stádiumával van
összefüggésben.
A polySia expresszióját az idő függvényben vizsgálva azt láttuk, hogy az E2 (polySia
negatív) és az F3 (polySia pozitív) alvonalak esetében az expresszió stabil és nem tért
vissza az eredeti H69 vonalra jellemző értékre. Az NCAM expresszió valamennyi
szubklón esetében állandó és egyenletesen magas, de a polySia a szubklónok
többségében változó volt.
Esetünkben

a

sejt-sejt

közötti

kapcsolatokat

vizsgálva

az

aggregációs

és

diszaggregációs assay-k eredménye arra enged következtetni, hogy egy valószínűleg
NCAM által közvetített, kálcium-független mechanizmus érintett a sejtaggregátumokon
belüli, sejtek közötti kapcsolatban, amelyet a polySia jelenléte gátolni képes.
A kolóniaképződést összehasonlítva azt láttuk, hogy a polySia pozitív F3 sejtek több
telepet képeztek, mint az E2 sejtek, nude egereken végzett kísérletek eredményei pedig
arra utaltak, hogy a polySia fokozott expressziója korrelációt mutat az intrakután
metasztázisok kialakulásával.
A polySia sejten belüli szintézisével és sejtfelszíni expressziójával kapcsolatos
immunhisztokémiai és Western blot vizsgálatokban az NCAM és a polySia F3 sejtekről
történő enzimatikus eltávolítása után a kezelt sejtek 37°C-os tenyészetben csak 5 nap
múlva érik el a kezeletlen kontroll sejtekben kimutatott sejtfelszíni markerek szintjét. A
polySia komplett expressziója lassú, az N-CAM szialilálódása komplex folyamat, amely
számos, Golgi apparátushoz kapcsolódó enzim aktiválódását igényli.
4.2. A szöveti multiblokk technika alkalmas nagyszámú tumorminta gyors és
standardizált jellemzésére, ami számos új információt adhat a malignus fenotípussal és a
terápia érzékenységgel kapcsolatban. Vizsgálatainkban nem-kissejtes tüdőrákok
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reprezentatív területeit tartalmazó multiblokkokat alakítottunk ki. A tumorok a
különböző progressziós csoportokat (1. primer, 2. metasztatizáló primer és 3. agyi áttét)
reprezentálták.
A metasztatizáló és a nem-metasztatizáló primer tumorokat összehasonlítva, a β-katenin
szignifikáns delokalizációját (membránról - citoplazmába) láttuk, ami az agyi áttétekben
is megfigyelhető volt.
A syndecan-1 expressziója gyakoribb volt az agyi áttétek csoportjában bármelyik primer
daganatcsoporttal összehasonlítva, ami azt jelzi, hogy a syndecan-1 szerepet játszhat az
áttétképzés folyamatában.
A XVII kollagén molekula, a CD44v6, a kaszpáz-9, valamint a ciklin D1 és ciklin D3
esetében az expresszió fokozódása, míg a β-katenin és a CAS esetében annak
csökkenése a rosszabb prognózisú daganatokra jellemző.
A vizsgált markerek közül csak a β-katenin esetében találtunk olyan expressziós
változást - a sejtmembránról citoplazmába irányuló lokalizációs változást vagy az
expresszió eltünését - amely önálló előrejelzője a kedvezőtlen prognózisnak. Magi
expressziót eseteinben nem láttunk.
4.3. Vizsgálatainkban a ciszplatin tartalmú kemoterápia hatását a pre- és
posztkemoterápiás (bronchoszkópos és sebészi) szövetmintákban hasonlítottuk össze,
különös tekintettel az apoptózis ás a proliferációs aktivitás markereire valamint az
ERCC1 expressziójára.
Az általunk vizsgált tizenhét, platina-alapú neoadjuváns terápiában részesült, nemkissejtes tüdőrákos beteg tumormintáinak több mint 40%-ában (7/17) a Ki67
proliferációs index növekedését, közel 18%-ában (3/17) csökkenését tapasztaltuk. Bár
statisztikai értékelésre az alacsony esetszám nem adott lehetőséget, az megállapítható,
hogy a neoadjuváns terápia összességében nem csökkentette a tumor szövetekben a
proliferációs aktivitást.
Vizsgálatainkban a Bcl-2 protein a bronchoszkópos esetek 80%-ában (15/17) nem volt
kimutatható. A kemoterápia után a korábban Bcl-2 negatív esetek 20%ában (3/15) Bcl-2
expressziót tapasztaltunk, azaz a kis esetszámú mintánkban anti-apoptótikus irányú
változást tudtunk megfigyelni.
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Eredményeink arra utalnak, hogy az adenocarcinomák és a laphámrákok között
bizonyos markerek tekintetében eltérés tapasztalható. Laphámrákok között több esetben
észleltük a prekemoterápiás ERCC1 expresszió eltűnését a posztkemoterápiás, sebészi
mintában. Az alacsony betegszámra alapozható az óvatos következtetés, hogy az
ERCC1 viszonylag gyakrabban expresszálódik IHC segítségével is kimutatható szinten
laphámrákokban, mint adenocarcinomákban, ugyanakkor a terápiát követően a reszekált
tumormintákban elvész. Ez az információ nem csak az elsődleges terápia szempontjából
fontos, hanem felhívhatja a figyelmet a daganatsejtek későbbi terápiás protokollal
szemben megváltozott érzékenységére is.
4.4. Az EGFR fehérje expresszióját 117 betegmintán vizsgáltuk. Az esetek 59%-ában
IHC pozitivitást tudtunk igazolni.
Az IHC pozitivitás gyakorisága és a klinikai jellemzők (dohányzás, nem és kor) között
nem találtunk szignifikáns összefüggést. Kilencven mintán sikerült mindhárom EGFRstátuszvizsgálatot elvégezni. A mutáció +/-, FISH +/- és IHC+/- csoportok közül egyik
sem fedte teljesen a másikat, így mind a 8 lehetséges státusz-variáció előfordult.
A különböző vizsgálati módszerek közül az EGFR IHC ad leggyakrabban pozitív
eredményt, így ez a vizsgálat zárja ki a legkevesebb beteget az EGFR TKI kezelésből.
Az EGFR státusz prediktív és prognosztikai jelentősége azonban nem a receptor
megjelenésével és kimutathatóságával van összefüggésben, hanem az EGFR gén
mutációival és az EGFR dinamikus változásaival az áttétképzés lépéseiben az esetek
legalább egyharmadában. Az EGFR-TKI kezelésre érzékeny tüdőadenocarcinomák
kiválasztásában az EGFR-IHC önállóan nem alkalmas.

9

6. Következtetések
A dolgozat fő megállapításai a következők:
1. NCAM-hoz α-2,8 kötésben kapcsolódó polisziálsav a sejtadhézióban
kulcsszerepet játszó NCAM tulajdonságát módosítani, az NCAM-ot expresszáló sejtek
adhezív tulajdonságát csökkenteni képes. Az NCI-H69 humán SCLC sejtvonalból
kialakított polySia pozitív és negatív szubklónok vizsgálata alapján megállapítható,
hogy a magas polySia expresszió összefüggést mutat a sejtek közötti adhézió
csökkenésével, de nem befolyásolja a sejt-szubsztrát adherenciát. A primer és az áttéti
tumorok között nem tapasztalható értékelhető különbség a polisziálsav expressziójában.
Nude egerekben in vivo a polySia pozitív sejtek szubkután oltását követően a
metasztatizálási képesség a polySia negatív tumorokhoz képest emelkedett volt.
2. Az endoN emésztéssel eltávolított sejtfelszíni polySia re-expressziójának
követésével - Western blot és immunelektronmikroszkópos módszerek segítségével megállapíthattuk, hogy a polySia szintézise lassú folyamat és valamennyi, az NCAM
szialilálódásához szükséges enzim a Golgi apparátushoz kapcsolódik.
3. A nem-kissejtes tüdőrákok három, egymásra épülő progressziós csoportjának
-1. primer, nem metasztatizáló, 2. primer metasztatizáló és 3. agyi áttétösszehasonlításával azt láttuk, hogy az egyes csoportokhoz tartozó fehérje expressziós
profilokon belül nem mutatható ki olyan önálló marker vagy a sejtfunkció
szempontjából összetartozó markercsoport, amelyből prognosztikai összefüggésre
következtethettünk volna. Az agyi áttétképzés során az általunk vizsgált proteinek közül
csak a β-katenin esetében tapasztaltunk a betegek túlélési idejével összefüggést mutató
prognosztikus értéket: a β-katenin sejtmembrán és citoplazma közötti lokalizációs
változása illetve expressziójának eltűnése a kedvezőtlen prognózis önálló előrejelzője.
4. A platina bázisú neoadjuváns kemoterápia apoptózis markerekre gyakorolt
hatásának vizsgálatával nem találtunk az alapvetően alacsony apoptótikus aktivitású,
nem-kissejtes tüdőcarcinomák sejtjeiben értékelhető változást. Az alacsony esetszám
miatt statisztikai analízist nem végeztünk, de az eredmények alapján megfigyelhető volt
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az a tendencia, hogy a platina-alapú terápia során magas proliferációs aktivitást mutató
sejtek szelektálódnak. A neoadjuváns terápiát megelőző mintákban immunhisztokémiai
vizsgálattal kimutatható ERCC1 a terápiát követően a rezekált daganatokban már nem
azonosítható, ami az ERCC1-negatív, biológiailag agresszívabb viselkedésű tumorsejt
populáció kiválogatódására utal. Megfigyeléseinket nagyobb esetszám és kiterjesztett
betegkövetési adatok mellett szándékozunk folytatni.
5. Az EGFR (epidermális növekedési faktor receptor) tirozinkináz inhibitor
(TKI)

alapú

célzott

molekuláris

terápiára

érzékeny

tüdőadenocarcinomák

kiválasztásában az EGFR immunhisztokémiai (IHC) kimutatása önmagában nem
alkalmas. Számos beteg daganatmintájának IHC, FISH és mutáció analízisével az
eseteknek csak kis százalékában van átfedés a különböző metodikákkal kiválasztott
érzékeny csoportok között. A csak IHC-ra alapozott szelekció során elveszíthetünk
EGFR-TKI kezelésre alkalmas betegeket.
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