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1. Bevezetés 

 A magyarországi halálozási statisztikában a daganatos 

megbetegedések a második helyen állnak. Évente 83 000 új daganatos 

beteget diagnosztizálnak. A kolorektális daganatok a tüdőrák utáni 

második helyet foglalják el. Sporadikus esetben negyven éves kor előtt 

kialakulásuk viszonylag ritka, de negyvenöt éves kor után az incidenciája 

nőni kezd, és 75 és 80 év között éri el a maximumát. A daganat 

kialakulását követően az ötéves túlélés kevesebb, mint 50%. 

A normális sejtek növekedést serkentő és gátló folyamatai 

egyensúlyban vannak, a mindenkori fejlődési stádiumuknak megfelelően. 

A daganatsejtekben ezzel szemben a sejtproliferáció szabályozása zavart 

szenved, vagy úgy, hogy a sejtet folyamatosan éri proliferációs aktiváló jel, 

vagy a proliferáció gátlása szűnik meg. A tumorprogresszió minden 

esetben többlépcsős genetikai folyamat. A p16CDKN2A fehérje az rb-e2f 

úton direkt módon a sejtproliferáció antagonistája, expressziójának hiánya 

kontrollálatlan sejtnövekedéshez vezet. A sejt-sejt közötti interakcióért 

felelős APC gén funkcióvesztése serkenti a proliferációt, fokozza egyes 

onkogének például a K-RAS expresszióját. A sporadikus kolorektális 

karcinómák közel felében a K-RAS 12-es vagy 13-as kodonján mutációt 

találtak. A tgfβ - smad út defektusa esetén a növekedés és a differenciáció 

szabályozása sérül, és az apoptózis indukciója elmarad. Ehhez még 

hozzájárul az apoptózis indulálásáért felelős TP53 gén inaktiválódása is, 

mely kontrollálatlan sejtnövekedést eredményez. A karcinóma 

kialakulásához azonban sem az APC inaktiváció, sem a K-RAS mutáció 



 

megjelenése nem szükségszerű. Alternatív úton a mismatch repair (MMR) 

gének inaktiválódásával mikroszatellita instabilitás (MSI) jelenhet meg. 

Sporadikus vastagbéldaganatokban az MLH1 gén működésének gátlásáért 

főként a gén promóter hipermetilációja a felelős. A daganatokra 

általánosan jellemző a genetikai instabilitás kialakulása. A sok ismétlődő 

szakaszt tartalmazó gének instabilitásának hátterében legtöbbször az MMR 

rendszer zavara áll. Ezek közé tartozik a TGFβRII is, amely hibája esetén a 

bélhámsejtek proliferációját gátló mechanizmusa nem működik 

megfelelően, az E2F4, amely sérülése esetén a proliferáció serkentődik és a 

ciklusból való kilépés gátlódik, és a BAX, melynek hibája esetén pedig a 

p53 függő apoptózis sérül. Ezekben a daganatokban a TP53 gén mutációi 

ritkábban fordulnak elő. Ámbár úgy tűnik, hogy a genetikai események 

sorrendje kevésbé lényeges, mint a halmozódó genetikai változások száma, 

és főként a korai események mutatnak jelentős változatosságot. 

    

2. Célkitűzések 

Az elmúlt évek molekuláris genetikai vizsgálatai nyomán kiderült, 

hogy az örökletes vastagbél daganatok jól körülhatárolható mutációs 

spektrummal rendelkeznek. Az inaktiválódás módja azonban úgy tűnik sok 

esetben eltér az örökletes és a sporadikus daganatok között. Vizsgálataink 

alapvető célkitűzése annak felderítése, hogy mennyiben azonos vagy eltérő 

az örökletes illetve sporadikus vastagbéldaganatok kialakulásának 

genetikai mechanizmusa. Ezek alapján a sporadikus daganatok hazai 



 

populáción történő vizsgálatainak tervezésekor a következő kérdéseket 

fogalmaztuk meg: 

1. Az MSI milyen gyakorisággal mutatható ki sporadikus 

daganatokban? 

2. Melyek a mismatch repair gének inaktivációs mechanizmusai?  

3. Az APC gén mutációi milyen mértékben járulnak hozzá a 

sporadikus daganatok kifejlődéséhez? 

4. Melyek azok a mikroszatellita régiókat tartalmazó gének, amelyek 

instabilitása hozzájárul a tumoros fenotípus kialakulásához? 

5. A sejtciklus működését alapvetően befolyásoló gének mennyire 

érintettek, hordoznak-e gyakori mutációkat? 

6. Promóter hipermetiláció megjelenik-e az alapvető 

tumorszuppresszorgének inaktiválódási folyamataiban?  

A hipermetilációs inaktiváláshoz mennyiben járul hozzá a metilén-

tetrahidrofolát-reduktáz (MTHFR) gén?  

7. Felállítható-e a daganatképződésnek több, egymástól független útja, 

vagyis a daganatképződés útja eltér sporadikus betegek esetében? 

 

3. Anyag és módszer 

3.1. Beteganyag 

Vizsgálatainkhoz 70, sporadikus vastag- és végbél daganattal 

műtött beteg tumor és normál szöveti mintáit használtuk fel. A betegek 

átlagéletkora 64 év volt, a tumorok Dukes-féle besorolása szerint: 7 A, 34 

B és 29 C. A daganattípusok közül 27 rektális- és 43 vastagbéldaganat volt.  



 

3.2. Alkalmazott módszerek 

1. A vizsgálatok során teljes genomiális DNS-t, és fehérjét izoláltunk a 

betegek tumoros, illetve normál szövetéből.  

2. Di- és mononukleotid ismétlődésekre tervezett markereket használtunk 

a mikroszatellita instabilitás és az allélikus instabilitás vizsgálatára.  

3. Az APC gén mutációs halmozódási régióját (MCR); a teljes MLH1 és 

MSH2 géneket; a TP53 gén, a SMAD4 gén és a K-RAS gén mutációs 

forró pontjait; az ismétlődő szekvenciákat hordozó géneket (E2F4, 

BAX, TGFβRII) PCR után heteroduplex/SSCP analízissel vizsgáltuk, 

majd a negatív kontrolltól eltérő termékeket megszekvenáltuk. Az 

MTHFR gén mutációját PCR-RFLP módszerrel vizsgáltuk.  

4. Az eddig le nem írt aminosavcserék patogenitását SIFT, PolyPhen és 

PMut szoftverekkel vizsgáltuk.  

5. A hMLH1 génpromóter proximális részének és a CDKN2A gén 

promóter régiójának metilációs vizsgálatát PCR-RFLP módszerrel 

végeztük. Az MLH1 génpromóter disztális régiójának és az APC 1A 

promóter régiójának metilációs vizsgálatát biszulfit-modifikációs 

Taqman módszerrel végeztük.  

6. Az mlh1, msh2, p16CDKN2A és p53 fehérjék expresszióját Western blot 

analízissel vizsgáltuk.  

7. A Bethesda kritérium szerint pozitív betegnél a MMR gének nagy 

delécióinak vizsgálatára multiplex ligáció-függő próba amplifikációs 

(MLPA) módszert alkalmaztunk.  

8. Az immunhisztokémiai reakciót mlh1 és msh2 antitestekkel végeztük. 



 

9. A mérési eredmények statisztikai értékelése Wilcoxon, páros t, 

ANOVA, Tukey’s, Fisher és χ2 négyzet tesztekkel történt. A p<0,05 

értéket fogadtuk el statisztikailag szignifikánsnak.  

 

4. Eredmények és megvitatásuk 

4.1. Genetikai instabilitás az intra- és intergénikus mikroszatellitákban  

 
MSS 

 

MSI-L MSI-H E2F4 BAX TGFβRII 
 

Intergénikus markerek Intragénikus markerek 
Együtt két 

intragénikus 
Instabilitás 49 20 1 10 4 9 4 

 

MSI-L-t és allélvesztést (LOH) valamely MMR génre 6 betegnél 

tapasztaltunk, ebből három E2F4-re is instabil (ebből egy TGFβRII is 

instabil) volt és 1 betegnél mind a két MMR génre is LOH-t találtunk. Két 

betegnél MSI pozitivitást nem, azonban LOH-t valamely MMR génre és 

mikroszatellita régiót tartalmazó génre instabilitást tapasztaltunk. Az MSI 

pozitivitás Dukes’ C stádiumban szignifikánsan gyakoribb volt.  

Öt olyan mintát találtunk, amely legalább az egyik ismétlődést 

hordozó génre nézve instabil volt és MSI pozitívnak is bizonyult. Ebből 

három esetben ezek mellett találtunk még MSH2 allélvesztést és MLH1 

promóter hipermetilációt is. A másik két mintában vagy csak MLH1 

promóter hipermetilációt vagy csak MSH2 LOH-t találtunk. Az MSI és az 

ismétlődést hordozó gének instabilitása között fordított arányosság áll 

fenn. 



 

A kimutatott mutációk mellett minden egyes génben génváltozatok 

is megjelentek. Három olyan mintát (kettő MSI-L, egy E2F4 instabil) is 

találtunk, amelyekben legalább két génváltozat is megjelent, ez szintén jele 

lehet a genetikai instabilitásnak.  

 

4.2. A MMR, az APC és a sejtciklust szabályozó egyéb gének 

inaktivációja 

 

 MLH1+MSH2 APC CDKN2A TP53 K-RAS 

Promóter 

hipermetiláció 

25 (36%) 21 (30%) 19 (27%) - - 

Mutáció + 

polimorfizmus 

3 (4%) +11 15 (21%) 

+19 

- 3 (4%) 

+0 

6 (9%) 

+0 

Allélvesztés 20 (29%) 15 (21%) - - - 

Egy allél 

inaktiválódása 

35 40 19 3 (4%) 6 (9%) 

Mindkét allél 

inaktiválódása 

7 (10%) 15 (21%) - - - 

 

Vizsgálataink alapján azt mondhatjuk, hogy az MLH1 disztális 

promóter hipermetilált mintákban az MLH1 gén allélvesztése 

szignifikánsan gyakoribb. Az MMR szomatikus mutáció kevéssé jellemző. 

Öt betegnél a vizsgált két MMR gén egy-egy allélja inaktiválódott. Az 

MLH1 gén inaktivációja esetén az expressziós szint megváltozik. Az 

expressziócsökkenés okának a promóter hipermetiláció, míg az expresszió 



 

megemelkedésének az allélvesztés és a mutáció tűnik. Az MSH2 gén 

esetén az expressziós szint megváltozása nem szignifikáns. A MMR gének 

inaktiválása nem mutatott szignifikáns kapcsolatot a tumor MSI 

státuszával, tehát más MMR gének is szerepet játszhatnak.  

Az APC inaktiválás és a MMR gén inaktiválás, főként az MLH1 

gén inaktivációja negatív korrelációt mutatott. Az APC mutáció negatívan 

korrelál az allélvesztéssel. Vizsgálataink alapján az APC mutáció 

előfordulása gyakoribb esemény a rektumdaganatok között, mint a 

vastagbéldaganatoknál. A MMR és az APC mutációk együttesen 

gyakoribbak az A+B stádiumban, mint a C stádiumban, utalva arra, hogy 

ezen mutációk bekövetkezte korai esemény a daganatok kialakulásában.  

 

Eddig le nem írt, erre a populációra jellemző génvariációk: 

MLH1 p.Arg522Trp 

MSH2 p.Leu279Leu, p.Leu687Leu 

APC p.Ala1305Gly, p.Ala1347Val, p.Met1431Arg, p.Ser1465Arg, 

p.Leu1488Phe, c.3792delA, c.3897del11, c.3915deltgcaa, 

c.4282insccaaa, c.4464del11, c.4476delC, c.4488del11 

 

A nem szinonim változások esetén a p.Ala1347Val patogenitása 

nem igazolódott.  

A K-RAS mutációt hordozó tumorok közül négy a rektumban 

helyezkedett el, ami kapcsoltság nem szignifikáns. Vizsgálataink alapján a 

K-RAS mutáció a tumorprogresszió igen korai eseménye, megelőzve ezzel 



 

az APC vagy a MMR gének inaktiválódását. A K-RAS mutáció mind az 

APC mind az MLH1 gén inaktiválódásával együtt fordul elő, egyikkel sem 

függ össze szignifikánsan. Eredményeink alapján a K-RAS mutációhoz 

képest későbbi esemény a TP53 mutáció, de megelőzi az APC és a MMR 

gének inaktivációját, és jellemzően az APC inaktiválódással van 

összefüggésben. A TP53 inaktiválódással az MLH1 inaktiválódás és az 

MSI közel szignifikánsan fordítottan korrelál, amely azt mutatja, hogy 

feltételezhetően külön inaktivációs útvonalon helyezkednek el.  

A harmadlagos tumorszuppresszorok családjába tartozó SMAD4 

génben összesen egy mutációt találtunk: p.351insGlyVal, amely egy in 

frame inszerció. Ebben a mintában az MSH2 mutációja és az APC gén 

allélvesztése is megfigyelhető volt, amely utóbbi esemény gyakran 

kapcsolt a SMAD4 mutációhoz. Ugyanakkor a TGFβRII is instabil volt, 

ami feltehetőleg még inkább hozzájárult a sejtproliferáció korlátlan 

beindulásához.  

 

4.3. Az MTHFR gén és a metiláció 

 A gének promóter hipermetilációja negatív korrelációt mutatott a 

tumorok Dukes’ stádiumával, ami arra utal, hogy a hipermetiláció korai 

esemény a tumorok kialakulásában. Mindhárom hipermetiláció együttes 

előfordulását 7 (10%) mintában tapasztaltuk. Két-két gén hipermetilációja 

további hat esetben fordult elő.  

 Mind a tumor mind a normál mintákat megvizsgáltuk az MTHFR 

gén c.677C>T mutációjára. A heterozigóta genotípus nem szignifikánsan, 



 

de gyakoribb volt azokban a mintákban, ahol mindhárom vagy két gén 

hipermetilációja együtt fordult elő. Feltehetőleg az MTHFR gén 

heterozigóciája nem az egyetlen esemény, amely a hipermetilációért 

felelőssé tehető, de mindenképpen kapcsolható a hipermetilációhoz. 

Megfigyeltük, hogy hét betegben a normálhoz képest a tumor 

genotípusa megváltozott. Ebben a csoportban az MSI pozitív minták száma 

magas, emellett az APC gén valamely egy vagy két allélt érintő 

inaktiválása is jellemző. A hét mintából öt Dukes’ C stádiumú. A csoport 

kialakulása feltehetőleg a genom általános instabilitásának tulajdonítható, 

amelyre utal a késői stádium is.  

 

4.4. A családvizsgálat következtetései 

 Vizsgálataink azt mutatták, hogy az Amszterdam kritériumok 

kizárnak családi háttérrel nem rendelkező betegeket, noha bizonyos 

klinikai tulajdonságok jelenléte elégséges ahhoz, hogy MSI-H státuszú 

betegeket azonosítsunk, akikről további vizsgálatokkal belátható, hogy 

HNPCC szindrómát hordoznak. 

 

4.5.Inaktivációs útvonalak 

 Vizsgálataink alapján a sporadikus kolorektális daganatokban 

kétféle alapvető inaktivációs útvonalat különítettünk el. Véleményünk 

szerint az első esemény, a K-RAS onkogénben előforduló mutáció, amely 

már korai stádiumban is kimutatható. Ezt követi a promóter régiókban 

bekövetkező metiláció. Ekkor válik el a két inaktivációs útvonal, attól 



 

függően, hogy az APC vagy az MLH1 gén promóterében következik be 

hipermetiláció. Az első, vagy szuppresszor útvonalban az APC promóter 

hipermetiláció után párhuzamosan történik az APC gén allélvesztése vagy 

mutációja, és a TP53 gén mutációja. Ezután következik a SMAD4 gén 

inaktivációja, amelyet további gének mutációja követi. Az MTHFR gén 

heterozigóta állapota elősegíti a metilációt, de a tumorban bekövetkező 

mutáció vagy allálvesztés már késői esemény.  

A mutátor útvonal kezdő lépése az MLH1 gén promóter régiójának 

hipermetilációja, ezután következik a MMR gének allélvesztése vagy 

mutációja. A biallélikus vagy mindkét MMR génben bekövetkező 

inaktiválás után, az inter- és intragénikus mikroszatellita ismétlődésekben 

az instabilitás megnő. Ez bizonyos mikroszatellitákat tartalmazó gének 

károsodását okozza. Végezetül a genom egész területén károsodások 

lépnek fel, és a géneken belül is megnő a génváltozatok száma. Erre az 

útvonalra nem jellemző a TP53 gén inaktivációja. 

Eredményeink alapján úgy gondoljuk, hogy tumormintáink 23%-a 

a szuppresszor útvonalon alakult ki, és 34% a mutátor útvonalat követte. 

Tizennyolc (26%) mintáról már nem lehet eldönteni melyik útvonalon 

haladt az inaktiválódási események nagy száma miatt, és 4 minta, a 

metilációs inaktiválódást választotta, amely még lehetséges, hogy később 

valamelyik útvonalon halad tovább. Nyolc mintánál (11%) nem sikerült 

semmilyen genetikai változást kimutatnunk, ennek oka feltételezhetően 

egyéb, általunk nem vizsgált gének érintettsége. Eredményeink alapján a 

szuppresszor és a mutátor útvonal közel szignifikánsan elkülönül. 



 

 

5. Összefoglalás 

A sporadikus daganatok elkülönítéséhez az örökletes daganatok 

szempontjából kevésbé szigorú Bethesda kritériumokat javasoljuk. A 

kutatási program során nyert eredményeink a következőkben foglalhatók 

össze: 

1. Mikroszatellita instabilitást 30%-ban sikerült kimutatnunk, 

főként MSI-L fenotípust. Az MSI-H betegek alacsony száma a 

betegszelekció szigorú követelményeinek következménye. 

Szignifikáns összefüggést találtunk az MSI megjelenése és a 

stádiumbesorolás között, mely alapján elmondhatjuk, hogy az 

MSI késői esemény a tumorprogresszió során.  

2. Kimutattuk, hogy sporadikus kolorektális daganatok esetén az 

MLH1 gén inaktiválásában nagy szerepet játszik a promóter 

hipermetiláció. A hipermetilált mintákban az allélvesztés 

szignifikánsan gyakoribb. A MMR gének szomatikus mutációja 

ritka, és nem fordul elő allélvesztéssel együtt. 10%-ban találtunk 

biallélikus inaktiválást az MLH1 génben, és 7%-ban pedig 

MLH1 és MSH2 együttes inkativálódást. Az MLH1 gén 

inaktivációjával az expressziós szint szignifikánsan változik. 

3. Vizsgálataink alapján az APC gén inaktiválódása negatívan 

korrelál a MMR gének inaktiválódásával. Az APC promóter 

hipermetiláció korai esemény, és az allélvesztés és a mutációs 

inaktiválás negatívan korrelálnak. Az APC mutációk igen 



 

gyakoriak, és a rektumdaganatokra jellemzőbbek. 21%-ban 

találtunk biallélikus inaktiválást az APC génben.  

4. A mikroszatellita régiókat tartalmazó génekben (TGFβRII, 

BAX, E2F4) megjelenő instabilitás fordított összefüggést 

mutatott az MSI fenotípussal, amelyből arra következtettünk, 

hogy a sejt még az intergénikus instabilitás megjelenésének 

esetén is energiát fektet az intragénikus hibák kijavításába, 

ezáltal az ismétlődést hordozó gének instabilitását későbbi 

eseménynek feltételezzük. 

5. Eredményeink alapján a K-RAS onkogén 12. kodonon 

bekövetkező mutációjával járó aktivációja a tumorprogresszió 

korai eseménye, és mind az APC, mind a MMR gének 

inaktiválódásával együtt fordul elő. A TP53 gén inaktivációja 

negatívan korrelál a MMR és pozitívan az APC gének 

inaktivációjával.   

6. Eredményeink alapján a promóter régió metilációja korai 

esemény a tumorprogresszióban, amely szignifikánsan 

gyakoribb a vastagbélben, mint a rektumban. 10%-ban 

mindhárom vizsgált génben (MLH1, CDKN2A, APC), további 

9%-ban pedig két génben promóter hipermetilációt találtunk. Az 

MTHFR heterozigóta mintákban gyakoribb volt a promóter 

hipermetiláció. Az MTHFR gén hét tumorban mutálódott, ezek a 

betegek erősen instabil genotípust hordoztak. 



 

7. Vizsgálataink alapján úgy gondoljuk, hogy K-RAS onkogén 

inaktiválódása korai esemény a sporadikus kolorektális 

daganatok kialakulásában. Ezt követi a gének promóter 

hipermetilációja, melynek során a szuppresszor és a mutátor 

útvonal szétválik. A szuppresszor útvonal kezdő eseményét, az 

APC promóter hipermetilációt a TP53 gén inaktiválódása, majd 

az APC génben bekövetkező allélvesztés vagy mutáció követi. 

Ezután történik a SMAD4 gén inaktiválódása, majd késői 

eseményként egyéb gének mutációja következik. A mutátor 

útvonalon a kezdő eseményt, az MLH1 promóter 

hipermetilációját a MMR génekben bekövetkező allélvesztés 

vagy mutáció követi. Ennek eredményeképpen elsőként az 

intergénikus majd az intragénikus mikroszatellita régiókban 

keletkezik instabilitás. Késői eseményként a legkülönfélébb 

génekben a génváltozatok felhalmozódnak. Mindkét útvonal 

végül a genom általános instabilitásához vezet. Eredményeink 

alapján a két útvonal közel szignifikánsan (p=0,0771) elkülönül.  

Eredményeink jó alapot adnak az ezirányú kutatások folytatására, 

melynek során közelebb juthatunk a sporadikus kolorektális 

daganatok különbségeinek megértéséhez, és talán a hatékonyabb 

kezeléséhez is, mivel a mutátor útvonalon haladó tumoros 

betegeknek, ha nem kapnak kemoterápiát (főként 5-fluorouracil 

kezelést), nagyobb esélyük van a túlélésre a másik csoporthoz képest.  
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