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A KONFERENCIA TÁMOGATÓI 
 
 

Ezüst Fokozatú Támogató 
 

Roche (Magyarország) Kft. 
 

 
 

Támogatóink, kiállítóink: 
 

3DHISTECH Kft. 

Biocenter Kft. 

Biomarker Kft. 

Biomedica Hungária Kft. 

Bio-Rad Magyarország Kft. 

Central European Biosystems Kft. 

Eppendorf Magyarország 

G&G Instruments Kft. 

Kromat Kft. 

Merck Kft. 

Nucleotest Bio Kft. 

Sigma-Aldrich Kft. 

 

 

Köszönjük, hogy támogatásukkal hozzájárultak a konferencia sikeres 

megszervezéséhez! 
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
Konferencia helyszíne 
Semmelweis Egyetem 
II. sz. Belgyógyászati Klinika 
I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46. 
 
Konferencia id�pontja 
2012, május 31 – június 2.  
 
Helyszíni részvételi díjak 
Gyakorló orvosok, kutatók:   10.000Ft 
Ph.D. hallgatók, asszisztensek:    5.000Ft 
Céges résztvev�k:    20.000Ft 
 

A részvételi díj tartalma:  
- El�adásokon való részvétel 
- Gyakorlatokon való részvétel  
- Kávészünetek, szendvicsebéd csütörtökön és pénteken 
- Részvételi igazolás 
- Szakmai kiadvány 

 
Helyszíni regisztráció nyitvatartása 
2012. május 31. csütörtök 9:00 – 17:00 
2012. június 1. péntek 8:00 – 17:00 
2012. június 2. szombat 8:00 – 11:00 
 
Akkreditáció 
A Ph.D. hallgatók a részvételért 2 kreditpontot kapnak, melynek feltétele a konferencia végén 
tesztvizsga megírása. Az orvosi (Oftex) akkreditáció folyamatban van. Minden regisztrált 
vendég részvételi igazolást kap a helyszínen.  
 
Bankett vacsora 
2012. június 1. péntek 19:00, Gerbeaud Ház (Budapest, V. kerület, Vörösmarty tér 7-8.) 
 
A Gerbeaud Ház impozáns épületében kerül megrendezésre a konferencia bankett vacsorája. 
A bankett vacsorát a részvételi díj nem tartalmazza.
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PROGRAM - 2012. május 31. Csütörtök 
 
 
10:15 Megnyitó  

10:20 Génexpresszió és a szabályozásának vizsgálata új 
generációs szekvenálással  CHIP-SEQ, GRO-SEQ, RNA-
SEQ 

Dr.Nagy László 

10:40 Roche:  megoldások a sejtanalízist�l a nukleinsavak 
szintjéig 

Pócsik Márta 

11:00 In situ hybridization technologies with focus on mRNA 
and microRNA 

Dr. Boye Nielsen 

11:20 Projekt-alapú mintagy�jtést�l a biobankig Dr. Baranyai  Zsolt 

11:40 Sejttenyésztés a 21. században, in vitro modellek kihívásai 
napjainkban 

Dr. Sebestyén Anna 

12:00 Gasztrointesztinális epitél és stromális sejtek izolálása Dr. Hegyi Péter 

12:20 Ebédszünet, poszternézés, kiállítás  

13:10 Kinetikus áramlási citometriás mérések  Dr. Vásárhelyi Barnabás 

13:30 Az immunhisztokémia alapja és lehet�ségei, szöveti 
microarray módszer 

Dr. Krenács Tibor 

13:50 DNS metiláció vizsgálatok Dr. Péterfia Bálint 

14:10 DNS szekvenálás, piroszulfit technikák Dr. Kovalszky Ilona 

14:30 Paraffinos blokk minták molekuláris biológiai alkalmazási 
lehet�ségei és a vákuum technológia alkalmazása a 
preanalítikai fázisban. 

Dr. Kiss András 

14:50 HRM (high resolution melting analízis) és piroszekvenálás 
a molekuláris biológiai  kutatásban 

Dr. Ponyi Tamás, 
Biomarker Kft. 

15:05 SureSelect Next Gen Sequencing Target Enrichment and 
New SureFISH technology applied to Medical Genetics 

Yann Filaudeau,  Agilent 
Technologies 

15:20 A PCR harmadik generációja: digitális PCR Dr. Kohut Gábor,  Bio-
Rad Magyarország Kft. 

15:35 Kávészünet, kiállítás  

15:55-
17:55 

Gyakorlatok I., poszternézés, kiállítás  
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PROGRAM - 2012. június 1. Péntek 
 
 
8:30 Rendszerelv� genomika és medicina Dr. Falus András 

8:50 Dimenzióredukciós módszerek genomikai minták 
elemzésében 

Dr. Csabai István 

9:10 Kisállat képalkotás  Dr. Kellermayer Miklós 

9:30 Three-dimensional two-photon imaging with millimeter 
scanning range and near-microsecond temporal resolution 

Dr. Rózsa Balázs 

9:50 Micromanipulation systems: from cell purification to 
single cell analysis 

Dr. Stefan Niehren 

10:10 Képalkotó tömegspektrometria – szövetek jellemzése 
kémiai ujjlenyomat alapján 

Dr. Takáts Zoltán 

10:30 Kávészünet, kiállítás  

10:50 „Number and brightness” analízis (N&B) és kvantitatív 
kolokalizációs mérések molekuláris kölcsönhatások 
meghatározására 

Dr. Nagy Péter 

11:10 Fehérje asszociátumok kvantitatív jellemzése új FRET 
módszerekkel 

Dr. Szöll�si János 

11:30 Amikor barátunk a zaj: fluoreszcencia korrelációs 
spektroszkópia (FCS) molekuláris mobilitás és 
kölcsönhatások vizsgálatára 

Dr. Vereb György 

11:50 Globális epigenetikai változások �ssejtdifferenciáció során Dr. Szabó Gábor 

12:10 Emberi pluripotens �ssejtek jellemzése konfokális 
mikroszkópiával és áramlási citometriával 

Dr. Sarkadi Balázs 

12:30 Ebédszünet, poszternézés, kiállítók  

13:30 Gyakorlatok II, poszternézés, kiállítás  

15:30 kávészünet,  poszternézés, kiállítás  

15:50-
17:50 

Gyakorlatok III, poszternézés, kiállítás  

19:00 Fogadás – Gerbaud ház  
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PROGRAM - 2012. június 2. Szombat 
 
 

8:30 A mikroRNS expressziós mintázat vizsgálata Dr. Igaz Péter 

8:50 mRNS expressziós array és RT-PCR array vizsgálatok 
vastagbél daganatok azonosítására 

Dr. Molnár Béla 

9:10 Plazmaminták szabad DNS frakciójának teljes genom 
szint�   
újraszekvenálása és elemzése 

Dr. Spisák Sándor 

9:30 Digitális FISH detektálás és kiértékelés új lehet�ségei Kiszler Gábor 

9:50 kávészünet, kiállítás  

10:10 Komplex mikrobiális közösségek metagenomikai elemzése Dr. Maróti Gergely 

10:30 Géncsendesítés siRNSsel, gén aktiváció génsebészettel  Dr. Patócs Attila 

10:50 Mit kapunk és mit várunk a rákbetegség genom-szint� 
molekuláris profiljának vizsgálataitól? 

Dr. Szállási Zoltán 

11:10 Dendritikus sejtek digitális transzkriptóma szekvenálásától 
a pikkelysömörig 

Dr. Nagy István 

11:30 Tesztvizsga, a konferencia zárása  
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MÓDSZERTANI BEMUTATÓK 
 

 
 
- RNS, DNS izolálás paraffinos és fagyasztott mintákból  

- RNS, DNS amplifikációs és kvantifikációs módszerek  

- Pyroszekvenálás, Kapilláris szekvenálás  

- Kvantitatív Array PCR, RT-PCR  

- Biszulfit konverzió, metil-PCR  

- TMA és immunhisztokémia  

- Virtuális és fluoreszcens pásztázó mikroszkópia  

- Lézer mikrodisszekció és ritka sejtes vizsgálatok  

- Affymetrix miRNS, mRNS array vizsgálatok  

- Áramlási citometria  

- Sejtkultúra 

- In vitro mikroRNS funkció vizsgálatok  

- Teljes genom szekvenálás és kiértékelés 
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AZ EL�ADÁSOK KIVONATAI, 
MÓDSZERTANI ISMERTET�K 
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ROCHE: MEGOLDÁSOK A SEJTANALÍZIST�L A NUKLEINSAVAK 
SZINTJÉIG 
Pócsik Márta 
Roche (Magyarország) Kft. 
 
xCELLigence Real-time Cell Analyzer készülék 
 
1. Real-time monitorozható reakciók egy hetes intervallumban is. 
2. Az összes adherens sejtes assay-hez használható. 
3. Hatóanyagtesztelésre is alkalmas. 
4. A plate welljeit 80%-ban lefedik az aranyozott elektródok. 
5. A well oldalfalai aranyozottak az áthallás kiküszöbölése érdekében. 
6. A mérések végén automatikus kiértékelés történik (IC50 és EC50 adatok). 
7. A software „well graph” egysége külön-külön mutatja az egyes wellekben végbemen� 
reakciókat. 
8. A plate well térfogata: 243 μl. 
9. Mérési sebesség: 150ms/well; 15s/plate. 
10. A készülék sejtindexet mér. A sejtindex kalkulációja: CI=(Z-Z0)/15, ahol a Z a mérés során 
egy adott id�pillanatban mért impedancia, a Z0 a nulladik id�pillanatban mért impedancia. 
 
A MagNA Pure LC 2.0 készülék rövid bemutatása 
 
A MagNa Pure LC 2.0 készülék teljesen automatizált, kiváló min�ség� nukleinsav izolálását 
teszi lehet�vé. Az automatizált izolálást mágneses elv alapján végzi, amely megfelel a rendszer 
magas színvonalú gyorsaságának, pontosságának és megbízhatóságának. Az izolálást követ�en a 
készülék a tisztított nukleinsavakat és a PCR mastermix-eket bele tudja mérni LightCycler 
kapillárisokba, illetve 96-os formátumú plate-be is. 
 

 
 
Automatizált nukleinsav izolálás: 
A készülék 1-32 minta feldolgozását teszi lehet�vé. Az izolálási protokolltól függ�en a 32 minta 
50-180 perc alatt készül el. A mágneses bead technológiának köszönhet�en különféle mintákból 
totál nukleinsav, DNS, RNS és mRNS izolálható. Az alkalmazott speciális kittekt�l függ�en, 
nukleinsav vonható ki az alábbi mintákból:  

 teljes vér 
 szérum/plazma 
 vérsejtek 
 sejttenyészetek 
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 humán szövetek 
 paraffinba ágyazott, formalin fixált szövetek 
 testfolyadékok 
 baktériumok, gombák 

Kiindulási anyagként eltér� térfogatú minta (20-1000 μl), sejtszám (1x103-1x107) vagy szövet 
mennyiség (1-10mg) használható (az izoláló kitt�l és alkalmazott protokolltól függ�en). 
 
A Reagens/Minta Terület három f� részre tagolódik: 
El�készít� egység (Prologue Unit): Ellátja a készüléket az izoláláshoz szükséges reagensekkel, a 
reakcióhegyekkel és a mintákkal. A robotkar innen veszi fel a hegyeket. 
Feldolgozó Egység (Processing Unit): Itt találhatóak a Feldolgozó Edények (Processing 
Cartridge), ahol részben történik az izolálás és az átmeneti hegytárolók, amelyek az inkubációs 
periódusok során a reakcióhegyek tárolására szolgálnak. 
Elúciós és Poszt Elúciós Egység (Elution & Post Elution Unit): A kis h�t�egység tartalmazza az 
elúciós- és tárolóedények elhelyezésére alkalmas egységeket. Az Elúciós edényekbe (Elution 
Cartridge) a mágneses gyöngyökhöz köt�dött nukleinsavak eluálása történik, melyet a 
stabilizálás miatt Tárolóedyényekbe helyezünk át. 
A nagy h�t�egységben helyezhet�k el a különféle h�t�blokkok, melyek a posztelúcióban 
használt kapillársok, plate-ek vagy reakciócsövek elhelyezésére szolgálnak. A MagNA Pure LC 
készülék pipettázó robotként is használható. 
 

  
 
MagNA Pure LC izolálási munkafolyamata: 
1. A MagNA Pure szoftver elindítása után ki kell választani a kiindulási minta és a tisztítandó 
nukleinsav típusának megfelel� izolálási protokollt. 
2. Az adott izoláláshoz szükséges reagensek és egyszer használatos m�anyagok mennyiségét és 
típusát, a bevitt adatoknak megfelel�en, a szoftver automatikusan kiszámolja. 
3. Az izoláláshoz szükséges reagenseket a nukleázmentes, egyszer használatos reagenstároló 
edényekbe (Reagent Tub) kell tölteni. A reagenstároló edények és a többi használatos m�anyag, 
mint pl. Feldolgozó Edény (Processing Cartiridge) vagy a reakcióhegyek (Reaction Tip), a 
m�szer Reagens/Minta Területére helyezend�k. A mintákat a Mintatartó Edénybe (Sample 
Cartridge) mérjék. 
4.A felhasználó meger�síti, hogy minden reagens és egyszer használatos m�anyag elhelyezésre 
kerül. Ezután a gép automatikusan elvégzi az izolálást. A reakcióhegyek nemcsak a minták 
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továbbítását végzik, hanem reakciótérként is funkcionálnak. A pipettafejjel változtatható számú 
minta dolgozható fel, és el van látva egy speciális érzékel�vel, ami a mintában el�forduló rögök, 
illetve a reakcióhegyek leesésének felismerésében játszik szerepet. 
Az izolálás során az elhasznált hegyeket a készülék automatikusan egy, a géphez rögzített, 
autoklávozható hulladékzsákba üríti. 
5. Miután az izolálási folyamat végetért, a gépet utasíthatjuk, hogy a leizolált nukleinsavat 
LightCycler kapillárisokba, PCR plate-be vagy reakciócsövekbe adagolja. A készülék 
segítségével a PCR mastermixek vagy hígítási sorok is automatizáltan elkészíthet�k. 
 
LightCycler 480 II készülék leírása és m�szaki specifikációi  
 
A LightCycler 480 egy moduláris felépítés� real-time PCR készülék, mely alkalmas SybrGreen, 
TaqMan, Hibridizációs próbákkal, valamint Scorpion és Mol.Beacon technológiájú mérésekre. 
A moduláris rendszernek köszönhet�en, a 96 ill. 384 lyukú plate-et befogadó blokkok néhány 
mozdulattal a felhasználó által is cserélhet�k, megfelel�en a kapacitásbéli igények változásának. 
 

 
 
A készülék Peltier elemes blokkjai a folyadékkal telített vákuumkamrás megoldást alkalmazva 
rendkívül homogén h�mérsékleteloszlást eredményeznek, az adott blokkon belül max. 0,1 °C 
h�mérsékletkülönbséget engedélyezve. A LightCycler II típusú készüléket ezüst blokkal 
szállítjuk. 

 
 
A készülék öt gerjesztési és hat detektáló hullámhosszt magába foglaló csatornákkal rendelkezik. 
A gerjesztést a régebbi laser technológia helyett Xenon lámpa végzi, melynek szélesebb 
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hullámhossztartománya és hosszabb életideje van. Gerjesztési hullámhosszak: 440 nm LC Cyan 
500 festékhez, 465 nm SybrGreen-hez, Fluorescein-hez és Resolight dye-hoz, 533 nm HEX és 
VIC festékhez, 498 nm LC 610 és LC640 festékekhez, 618 nm Cy5 festékhez. Lehet�ség van 
passzív referenciafesték használatára is. 
A hat detektáló csatorna akár 5-szörös multiplex mérést tesz lehet�vé. A gerjeszt� és detektáló 
csatornák a felhasználó által szabadon kombinálhatók. (Vannak el�re gyárilag beállított 
kombinációk is, de a felhasználó is definiálhat ilyeneket). A detektáló csatornák közül a 660 nm-
es egy long pass filtert, mely lefedi a 705-ös hullamhosszt is.  
 
A jelgy�jtést nagy felbontású h�tött CCD kamera végzi. Az optikai rendszer optimalizált jelútjai 
homogén mérést tesznek lehet�vé, ennek köszönhet�en nincs szükség további referenciafesték 
(ROX) alkalmazására. 
 

 
 
LightCycler 480 szoftver: 
A szoftver által a valós idej� PCR-folyamat nyomon követése során gy�jtött adatok kés�bb 
különböz� elemz� szoftvermodulok segítségével kielemezhet�k. Ilyen modul például: 

� a Relatív és Abszolút Kvantifikációs elemzésnél használt keresztezési pont számításához 
alkalmazott Abszolút Kvantifikációs, illetve Relatív Kvantifikációs modul; 

� a mutációs kutatásokhoz alkalmazott olvadásgörbe-elemzésnél használt Tm Calling, 
illetve Genotipizáló modul. 

Kvantifikációs modul 
Az abszolút kvantifikáció lehet�séget ad egy adott célszegmens számszer�sítésére, így a 
végeredmény abszolút értékben jelenik meg. 
A relatív kvantifikáció során egy bizonyos mintán belül két különböz� szegmens szintjei 
kerülnek összehasonlításra, és a végeredmény a két célszegmens egymáshoz viszonyított 
arányaként jelenik meg. 
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Genotipizáló modul 
A végponti genotípus elemzés (Endpoint Genotyping) a genotípusinformációkat az amplifikációs 
görbe végpontjeleinek intenzitásából nyeri ki. A definiált allélek automatikusan azonosíthatóak.  
Az olvadásgörbe genotípus elemzés (Melting Curve Genotyping) a genotípusinformációkat a 
PCR után létrejött olvadásgörbe alakjából vezeti le. 
A Tm Calling elemzés során a cél-DNS olvadási h�mérséklete és olvadási csúcspontjai kerülnek 
kiszámításra. 
A színkompenzáció olyan színkompenzációs adatokat hoz létre, amelyek egy többszín� 
kísérletben vagy egy elemzésben alkalmazhatók a fluoreszcenciacsatornák közötti átfedések 
kompenzálására. 
Génszkennelés (Gene Scanning) modul 
Az egyes minták heteroduplex szerkezetét határozza meg a LightCycler® 480 High Resolution 
Melting Dye (nagyfelbontású festék, olvadásgörbe analízisben való felhasználáshoz) 
alkalmazásával végzett kísérletb�l származó adatok elemzésével. 
Az adatok biztonságának és sértetlenségének szavatolása érdekében a LightCycler® 480 
rendszer által gy�jtött adatok az adatbázisban tárolódnak. A tárolt adatok manipulálására és a 
nyers adatokhoz történ� hozzáférésre nincs lehet�ség. Az adatok elemzése és szerkesztése csak a 
LightCycler® 480 szoftveren belül valósulhat meg. 
 
RealTime ready termékek 
 
1. Real-time PCR assay-k humán gének kvantifikálásához, génexpressziós vizsgálatokhoz. 
2. El�re definiált és validált primer és UPL próba keveréke a megadott génekre. 
3. RealTime ready Configurator software-ben elérhet� génlista: 

www.realtimeready.roche.com 
4. RealTime ready terméktípusok: 

� RealTime ready Catalog Assay és RealTime ready Designer Assay (300 reakcióra 
elegend� primer és UPL próba keverékek) 

� RealTime ready Custom Panel (96-os és 384-es plate formátumban is, a megadott 
génekre specifikus primer és UPL próba keverékek a wellekben) 

� RealTime ready Focus Panel (96-os és 384-es plate formátumban is, el�re 
meghatározott génekre specifikus primer és UPL próba keverékek a wellekben) 
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IN SITU HYBRIDIZATION TECHNOLOGIES WITH FOCUS ON 
MRNA AND MICRORNA 
Boye Schnack Nielsen, Ph.D.
Bioneer A/S, Kogle Allé 2, 2970 Hørsholm, Denmark 

Molecular histology technologies are essential for understanding cellular activities in vivo
such as developmental and pathological processes. The two best known molecular histology 
technologies are immunohistochemistry (IHC) and fluorescence in situ hybridization (FISH), 
whereas RNA detection methods are less known. Immunohistochemistry allows the 
localization of proteins using specific antibodies. FISH visualizes genes and gene aberrations 
at the chromosome level. Both IHC and FISH are used in the clinical diagnosis today. More 
challenging technologies are those needed for in situ detection of RNA, including mRNA, 
long non-coding RNA (ncRNA) and small non-coding RNA, particularly microRNA. Even 
though 70% of the chromosomal DNA is transcribed into RNA, no RNA ISH assay has so far 
found its way to clinical use; however, RNA ISH is a fundamental research tool. There are 
several aspects that make RNA ISH challenging. First, RNA is sensitive to degradation both 
by endogenous and exogenous RNases. Second, RNAs have limited size that can prevent 
robust signal detection. And third, sequence overlaps with respect to (mRNA) splicing 
variants and sequence homology (e.g. microRNA family members) sets high requirements to 
probe design and hybridization conditions. The focus in this presentation will be on in situ
detection of mRNA/long ncRNA and microRNA. 

mRNA and long ncRNA (>200 basepair sequences) have historically been and are 
detected with radioactive or non-radioactive RNA probes obtained by in vitro transcription 
from cloned cDNA fragments, by sequence specific DNA oligo probes, or by branched DNA 
detection systems. In contrast, microRNAs are only 18-23 basepair in length and detection of 
these is not feasible with the aforementioned probe systems. MicroRNAs constitute a 
relatively novel group of short RNA fragments with important functions in cell 
differentiation, proliferation and apoptosis by mediating degradation or destabilization of 
target mRNAs. The expectation to the microRNA research field is enormous, since the 
microRNAs have shown to possess strong biomarker potential and can be therapeutically 
approached. In situ detection of microRNA has virtually only been reported with the use of 
locked nucleic acid (LNA) technology, where specific DNAs in the antisense oligo is replaced 
by LNA. The use of LNA:DNA chimeric probes has significantly improved specific 
microRNA detection. Replacing a single DNA in an oligo with an LNA, increases the Tm 2–8 
(~5)°C depending on the nucleic acid being an A, T, C, or G. This means that for a 22-mer 
DNA probe the Tm increases 20–40°C by replacing 5–8 of the DNAs with LNAs. LNA-based 
microRNA ISH analyses have shown that some microRNAs are very cell-specific, examples 
being miR-126 in endothelial cells and miR-143/145 in smooth muscle cells.  

The LNA:DNA chimeric probes can also be applied to detection of mRNA and long 
ncRNA. Increasing the assay sensitivity can be obtained by incubation of several non-
overlapping LNA probes. Enhanced sensitivity and specific signal detection can also be 
obtained by using branched DNA technology, which is a novel DNA oligo-based 
amplification system. For an RNA ISH assay to become a clinical useful assay, the ISH signal 
must somehow be quantifiable. Quantitative ISH will have the same limitations as 
quantitative IHC. Recent developments in whole slide scanning and automated image analysis 
are likely to replace the more subjective scoring systems currently used in the clinic. In this 
respect, data from previous reports on miR-21 ISH in colon and breast cancer will be shown, 
indicating miR-21 as a recurrence marker in stage II colon cancer and as related to cancer cell 
proliferation in breast cancer (Nielsen et al, Clin Exp Metastasis 2011, 28:27; Rask et al, 
APMIS 2011, 119:663).
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PROJEKT-ALAPÚ MINTAGY�JTÉST�L A BIOBANKIG 
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1Tumorgenetika Biobank 

2Szent Imre Kórház Általános Sebészeti Profil 
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A biobankokat a Time magazin abba a tíz ötletbe sorolta be, amely megváltoztatta a világot 
[1]. A genomikai kutatások és a biotechnológiai fejlesztések alapját ugyanis a 
szövetgy�jtemények alkotják. Az orvosbiológiai kutatások fontos része az emberi 
génállomány vizsgálata, mely újabb és újabb lehet�séget nyit a diagnosztika, a prediktív 
tényez�k, a biomarkerek megismerése, a farmakogenetika, illetve a gyógyszerkutatás 
területén. Segít megérteni a betegség-mechanizmusokat, ezáltal lehet�ség nyílik az esetleges 
megel�zésre, a diagnózis felállítására, a prognózis meghatározására és magára a kezelésre. 
Ahhoz, hogy a betegségek elleni küzdelem hatékony legyen, a kutatásokhoz szükség van 
megfelel� mennyiség� szövetmintára és klinikai adatra. Számos országban, mint például 
Nagy-Britanniában [2], Izlandon [3], Svédországban [4], Franciaországban [5] vagy 
Ausztriában [6] ezt felismerve országos biobank hálózatokat szerveztek. Ezek mellett az 
Európai Unió is létrehozta a saját biobank hálózatát [7]. 

A F�városi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórházának Sebészeti-Érsebészeti Osztályán 2004-
2012 között gy�jtöttünk sebészeti m�tétek során eltávolított daganatos szövetekb�l mintákat. 
A mintagy�jtéshez egyedülálló klinikai követést párosítottunk. Az általunk alkalmazott 
munkafolyamatok az évek során sokat csiszolódtak, több részre oszthatóak: 

Betegdokumentáció, klinikai adattárolás 

A mintavétel és a tárolás, valamint az adatok gy�jtésének els� lépése a beteg felvilágosítása és 
beleegyezésének dokumentálása volt, mely során a beteg a kezel�orvosával együtt kitöltötte a 
klinikai adatlapot. A klinikai adatok két formában kerültek rögzítésre; az ETT TUKEB által 
elfogadott „case report” formában, papír alapon, valamint egy általunk kifejlesztett 
informatikai rendszerben digitális módon. A papír alapú dokumentáció betegenként külön 
került archiválásra. A könnyebb statisztikai feldolgozhatóság érdekében a betegek klinikai 
adatai egy általunk kifejlesztett MS Access alapú komplex, kórházi hálózatba integrált 
informatika rendszerben is rögzítésre kerültek, amely az egyes betegekhez tartozó 
információkat kódolt formában tette összevethet�vé. A beteg személyes adatai ezekkel soha 
nem asszociálódtak, csakis statisztikai tényez�ként szerepeltek a rendszerben. Informatikai 
rendszerünket több lépcs�s adatvédelmi rendszerrel láttuk el. A program széleskör� 
adatlekérdezést tett lehet�vé. Naponta biztonsági mentés történt [1. ábra]. 
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1. ábra.   Az általunk kifejlesztett informatikai rendszer (fej-nyaksebészeti modul) 
 

A daganatos mintavétel technikája 

A mintavétel a szervezetb�l már eltávolított szervb�l, illetve szervrészletb�l történt steril 
körülmények között. Az eljárás nem okozott tumor szóródást, és nem veszélyeztette a 
szövettani diagnózis lehet�ségét. A sebészileg eltávolított daganatokból ischaemiás id�n, 15-
30 percen belül történt a mintavétel. 

Mivel alapelvünk volt, hogy a feldolgozásra szánt minta vétele a rutin patológiai 
diagnosztikai feldolgozást nem befolyásolhatta, ezért patológusokkal egyeztetett módon csak 
nagyméret� tumorok esetében végezte a mintavételt a sebész a m�t�i traktusban. Az összes 
többi esetben patológus szakorvos vette a mintát, melyhez a m�téti specimeneket ischaemiás 
id�n belül kellett eljuttatnunk hozzá. Szintén alapelvünk volt, hogy a kutatási célból 
konzervált minták feldolgozására addig nem kerülhetett sor, amíg az eltávolított daganat 
patológiai diagnosztikai feldolgozása le nem zárult.  

A daganatos specimenb�l három mintát vettünk, melyet kiegészítettünk az ugyanazon a 
szövet daganatmentes részéb�l vett két mintával. Ez utóbbiak jelentették a kontrollt a 
molekuláris genetikai feldolgozáshoz. A minták mérete minimum 100 mg (5 mm3), optimális 
esetben 0.5-1 gramm (1-2 cm3), maximum 10 gramm (2-3 cm3) volt. Amennyiben a daganat, 
valamint az eltávolított szerv mérete lehet�vé tette, akkor egy betegb�l több mintavétel is 
történt. A mintát azonnal folyékony nitrogénben fagyasztottuk le, és a minta nagyságának 
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megfelel� steril fagyasztó ampullában tároltuk. Pszeudonimizált tárolást végeztünk, mintáink 
kódot kapnak. 

 

Betegkövetés

Azon betegeinket, akikb�l mintavétel történt, a tumoros alapbetegségek szerinti protokoll 
alapján követtük. Ez független volt a sebészi és onkológiai kontrolloktól, azokat nem 
zavarhatta, azonban tevékenységeit figyelte, összegezte. A követés egy speciális ambuláns 
rendelés formájában történt, melyen orvos és adminisztrátor vett részt. A klinikai adatokat az 
általunk kifejlesztett informatikai rendszeren rögzítettük. A rendszer automatikusan adta a 
következ� kontroll id�pontját. A betegek értesítése telefonon, illetve postai úton történt [2. 
ábra].  

 

 

2. ábra     Kolorektális karcionoma esetén használt követési protokollunk 

 

Etikai engedélyek 

Tevékenységünk során a genetikai törvény [8] szabályait tartottuk szem el�tt. Minden 
kooperációban végzett kutatásunkhoz ETT-TUKEB engedéllyel rendelkeztünk, melyeket a 
kórházi IKEB is jóváhagyott. A betegek az ETT-TUKEB által elfogadott beleegyez� 
nyilatkozatot töltötték ki és írták alá. A betegkövetésnek köszönhet�en betegeink nem csak a 
mintavétel el�tt kaptak orvosi felvilágosítást, folyamatosan lehet�ségük volt kérdéseket 
feltenniük. Természetesen a beteg a beleegyezését bármikor visszavonhatta, a követést 
bármikor megszakíthatta. A betegbeválasztásnak két kritériuma volt: a 18 év feletti életkor, 
illetve az aláírt beleegyez� nyilatkozat. A hivatalos etikai dokumentációkon kívül a betegeket 
különféle tájékoztató brosúrákkal is elláttuk. 
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Kutatási kooperáció 

Partnereinket hosszas el�készítés és egyeztetés után választottuk ki. Az együttm�ködési 
megállapodás megkötése el�tt bekértük az adott kutatócsoport addigi tudományos 
aktivitásának adatait, összefoglalót a kutatási témáról, valamint a konkrét kutatási tervet. Ezek 
birtokában döntöttünk a kooperáció létrejöttér�l. A konkrét kooperáció természetesen csak 
ETT-TUKEB engedély birtokában indulhatott el.  

 

Tumorgenetika Regionális Biobank 

Egy tudományos biobank kialakításakor több lényeges kihívással kell szembe nézni. Ilyen a 
megfelel� tervezés, az összehangolt eljárásrend kialakítása, a fenntarthatóság és ezek etikai, 
jogi és társadalmi vonatkozásai. Csak megfelel� min�ség� szöveti mintáktól és jól 
dokumentált, racionálisan összeállított klinikai adatbázistól lehet megfelel� kutatási 
eredményeket várni. Ehhez megfelel� kísérleti tervezés szükséges, melyhez 
multidiszciplináris team-et érdemes felállítani. A team tagjai között klinikai orvosnak (sebész, 
onkológus, klinikai genetikus), patológusnak, molekuláris biológusnak, statisztikusnak, 
bioinformatikusnak kell lennie. Egy ilyen csapat gondosan meg tudja tervezni a minta- és 
adatgy�jtést. A jöv� orvosi kutatásai a meglev� tudományos kérdések további finomítására 
fognak irányulni, ezekhez azonban a részletesebb klinikai információk nélkülözhetetlenek.  

A kutatásokhoz általában nagyszámú, statisztikailag kezelhet� információra van szükség, így 
ahhoz, hogy a konkrét tudományos projekt el tudjon indulni, a szövettani mintákat és a 
szükséges klinikai adatokat gyakran hosszú ideig kell gy�jteni. Különösen akkor, ha a 
mintagy�jtéshez tartós utánkövetés is társul. Az évekig tartó gy�jtési folyamat ilyenkor akár 
évtizedes is lehet. Ehhez mindenképpen hosszú távú elkötelezettség kell. A mintagy�jtés 
idejének elhúzódása viszont azzal a veszéllyel jár, hogy id�vel új tudományos ismeretek 
jelennek meg, melyek birtokában értelmetlenné válhat a tervezett tudományos projekt. 

Erre a problémára a mi esetünkben is megoldást jelent a projekt-alapú mintagy�jtés 
átalakítása szisztematikus gy�jtésre. Ez utóbbi során szintén m�téti maradványszöveteket 
gy�jtenek, azonban a gy�jtemény nem adott tanulmányok céljára jön létre, nem korlátozódik 
egy-két szervre vagy betegségre, hanem igyekszik az összes potenciálisan rendelkezésre álló 
mintára kiterjedni. Ezen mintagy�jtemények óriási el�nye, hogy általuk értékes id� 
takarítható meg. Hátránya a fenntartási költségek növekedése. A követés is nehezebbé válik, 
mert nem ismertek a projektek egyértelm� adatszükségei.  

Nagyszámú mintát igényl� projekt esetében hatékony lehet, ha több mintagy�jt� hely fog 
össze. Ehhez azonban arra van szükség, hogy egyforma eljárást használjanak, illetve állandó 
legyen a min�ség. Ezért el�bb-utóbb minden biobank nemzetközileg elfogadott eljárásokat, 
szabványokat vezet be [9], min�ségellen�rzést végez, és komoly hangsúlyt helyez a megfelel� 
informatikai rendszer kiépítésére. A minták így cserélhet�vé is válnak az egyes gy�jt�helyek 
között, mely tovább könnyíti a tudományos együttm�ködések tervezését.  
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Nagyon hasznos lehet, ha a szövetbankok hálózatba tömörülnek. Különösen nagyszámú 
mintára vagy ritka betegségekre alapozott kutatások esetén értékes id�t lehet megtakarítani a 
hálózat segítségével. Ideális esetben egy ilyen hálózat nemzeti szinten jön létre egyesítve az 
egyetemi kutatóközpontokat, mintatárolókat egy virtuális szövetbankban. Ehhez a klinikai 
adatok gy�jtéséhez egy rugalmas, web-alapú számítógépes rendszerre van szükség, ahol az 
adatbevitel szabványosított.  

Munkacsoportunk tevékenysége, elért eredményei adták a szakmai alapot a Tumorgenetika 
Regionális Biobank létrejöttéhez, mely olyan tumor-mintagy�jtemény és adatbázis felállítását 
t�zte ki célul, amely méretének és szerkezetének köszönhet�en alkalmas platformként 
szolgálhat bármilyen, az egyéni genetikai háttér, a környezet és a különböz� betegségek 
közötti kapcsolatokat vizsgáló tudományos kutatási programoknak. Reméljük, ehhez a 
kezdeményezéshez sok helyi mintagy�jtemény, érdekl�d� klinikus, molekuláris genetikai 
laboratórium csatlakozik, hogy hazánk minél nagyobb arányban részesülhessen a biobankok 
m�ködéséb�l származó tudományos el�nyökb�l. 

 

 Irodalom: 

1. 10 Ideas Changing the World Right Now. Time  
<http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1884779_1884782_188
4766,00.html> 

2. UK Biobank < http://www.ukbiobank.ac.uk/> 
3. deCODE genetics <http://www.decode.com/> 
4. Swedish National Biobank <http:// http://www.biobanks.se/ > 
5. EPIC <http://epic.iarc.fr/centers/iarc.php> 
6. Gen-AU <http://www.gen-au.at/projekt.jsp?projektId=34&lang=en> 
7. Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI) 

<http://www.bbmri.eu/index.php/home> 
8. A humángenetikai adatok védelmér�l, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, 

valamint a biobankok m�ködésének szabályairól 2008. évi XXI. törvény 6. §(3) 
9. Morente MM, Mager R, Alonso S, et al.: TuBaFrost 2: standardising tissue collection 

and quality control procedures for a European virtual frozen tissue bank network. Eur 
J Cancer 2006; 42: 2684–2691. 
 



SEJTTENYÉSZTÉS A 21. SZÁZADBAN, IN VITRO MODELLEK 
KIHÍVÁSAI NAPJAINKBAN  

Dr. Sebestyén Anna, Csorba Gézáné 

Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 

„Élő sejtkultúrákkal dolgozni úgy, hogy megfelelő és megbízható tudományos 
eredményeket kapjunk, sokkal nehezebb, mint azt a legtöbb kutató gondolja.” 

Több, mint 100 éve a 19. század végén kezdődtek az első sejt és szövet kultúrákon végzett 
kísérletek. W. Roux 1885-ben már néhány napig életben tudott tartani csirke embrió 
szöveteket in vitro. A technikai részletek finomítása után pedig egyre többféle sejt-, 
szövetkultúra fenntartása vált lehetővé. A sejttenyésztés robbanásszerű fejlődését azonban a 
virológia fejlődése hozta meg a 40-es, 50-es években, az oltások, vakcinák termelésének 
igényével. A vírusok szövetkultúrákbeli tenyésztése (John Enders, Thomas Weller és 
Frederick Robbins az 1954-es orvosi Nobel-díj: a gyermekbénulást okozó vírus kitenyésztése 
– majom vese sejtkultúrák) elősegítette a tenyésztési technikák gyors fejlődését, amellyel 
párhuzamosan megjelent az első folyamatosan tenyészthető humán sejtvonal is (1951. HeLa – 
első humán tumor sejt vonal – G. Grey). Ezek után az elmúlt fél évszázadban ez a technika az 
orvosbiológiai kutatások, a gyógyszeripar fontos eszközévé vált minden nehézsége ellenére. 

A szövettenyésztés segítségével növényi, állati és emberi eredetű sejtek viselkedését lehet 
tanulmányozni jól meghatározott, tervezhető, szabályozható körülmények között (fizikai és 
kémiai környezet: pl. hőmérséklet, O2-CO2 nyomás, só koncentrációk, tápanyag ellátottság… 
kontrollálhatósága) élő, teljes szervezettől független környezetben. Sejtvonalak esetében jól 
jellemzett homogén sejtpopuláció használata válik lehetővé kísérleti modell rendszerekben 
(izolálást követően több passzázs után tenyészthető sejtek esetében is csak egy viszonylag 
homogén és jól jellemzett sejtklón használata ajánlott). Nagy előnye az in vitro sejtkultúrák 
alkalmazásának, hogy többször ismételhető, az állatkísérletekhez képest alacsonyabb költségű 
és etikai, morális problémákat is nélkülöző olyan kísérleti rendszerek, amelyben adott 
funkciók, hipotézisek, anyagok és kezelések vizsgálhatóak. Fontos azonban megjegyezni, 
hogy a sejtek - eltekintve a legmodernebb tenyésztési lehetőségektől - kétdimenziós felületen 
vagy folyadék fázisban nőnek. Így hiányzik az élő szervezetben levő háromdimenziós 
szerkezet, és nincsenek vagy csak részben figyelhetőek meg sejt-mátrix, sejt-sejt struktúrák. 
Hiányoznak az élőszervezet magasabbszintű szabályozó mechanizmusai is, pl. az idegi és 
hormonális szabályozás, amit minden esetben érdemes figyelembe venni, hiszen a sejtek 
anyagcsere folymatai állandóbbá válnak ugyan, de nem reprezentált a teljes szöveti 
mikrokörnyezet. Mindezek ellenére napjaink orvosbiológiai kutatásaiban nem 
megkérdőjelezhető a sejttenyésztő rendszerek alkalmazásának fontossága.  

Az őssejtek tenyésztésével ez a fejezet nem foglalkozik, ezért a primer és folytonos/stabil 
sejtkultúrák fenntartásával kapcsolatos ismereteket foglalom össze röviden.  A primer 
sejtkulturák „indítása” közvetlenül a műtétileg lehető legsterilebb körülmények mellett 
eltávolított szövetdarabkából, ill. a szövet feldarabolását és/vagy enzim emésztését követő 
sejtszuszpenzióból (különböző elválasztási és izolálási technikák is alkalmazhatóak) történhet. 
Ilyen esetekben a nem homogén tenyészetekben a proliferációra képes sejtek szaporodni 
kezdenek, és előbb-utóbb túlnövik a többi sejtet, benövik a tenyészedény felületét. Ezután 
(szükség szerint enzimemésztéssel újra szuszpenzióba visszük a sejteket) majd egy új 
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tenyésztőedénybe, alacsony sejtszámmal friss médiumba visszük tovább (passzálás). A 
legtöbb esetben a primer-tenyészetek csak korlátozott számú osztódásra képesek (pl. normál 
humán fibroblasztok kb. max. 30-60 osztódási ciklusra képesek, igaz ezután is hosszú ideig 
még életképesek, de végül elpusztulnak). Állati vagy emberi tumorokból létrehozott 
sejtvonalak azonban gyakorlatilag végtelen élettartamúak lehetnek, így ezekből „viszonylag 
stabil” sejtvonalak hozhatóak létre. Alacsony malignitású és bizonyos normál sejtekből is 
létrehozható ilyen stabil sejtvonal vírusokkal, kémiai és genetikai módosítások segítségével 
(transzformáció). A különböző szövet és sejtbankokban elérhető, kísérleti modellekben 
felhasználható sejttípusok sokasága és a rendelkezésre álló szövettenyészeti technikák, 
modern eszközök és módszerek ellenére még jelenleg is számos körülmény nehezíti az in 
vitro kísérleti munkákat, hiszen a technikának nemcsak előnyei, de hátrányai is vannak. Egyik 
legnagyobb hátrány, hogy a különböző jól definiált szövettenyészeti médiumok a 
mikroorganizmusok számára is ideális táptalajt jelentenek, így a sterilitás megőrzése és 
szakképzett, gyakorlott személy elengedhetetlen a munkák megfelelő minőségének 
biztosításához. Másik jelentős hátrány a sejtek genetikai instabilitása és ennek következtében 
a folyamatosan fenntartott stabil vonalak esetében is megjelenő esetleges heterogenitás, ezt 
mindig szem előtt kell tartani.  Jól ismert, hogy a folyamatosan fenntartott magas passzázs-
számú sejtvonalak metabolikus, proliferatív és akár egyéb (morfológia, adherencia, 
biomarkerek kifejeződése, stb.) tulajdonságai is megváltoznak, ezért érdemes a lehető 
legalacsonyabb passzázs-számú stabil vonalak használatára törekedni. 

Ideális szövettenyésztő labor – Steril munkavégzés feltételeinek biztosítása 

Bár a sejttenyésztés munkafázisai egy jól tisztán tartott, nyugodt, kis forgalmú 
laboratóriumban is elvégezhetőek, célszerű a sejttenyésztő laboratóriumot egy teljesen izolált 
több helyiséges (előkészítő, karantén tenyésztő, steril tenyésztő, stb.) területen elhelyezni, 

amihez olyan kiszolgáló tér kapcsolódik, ami 
önmagában is megfelelően tiszta és más laboratóriumi 
célra nem használják. A sejttenyésztő laboratóriummal 
szemben támasztott első és legfontosabb követelmény 
a steril munkafeltételek biztosítása, az ehhez 
szükséges tisztíthatóság. Az in vitro sejttenyészetek 
rendkívül érzékenyek a fertőzésekre (pl. baktérium, 
gomba, vírus, mycoplasma, stb.). Ezek a környezetből 
bárhonnan származhatnak, ide értve a munkatársakat, 
akiket szintén védeni kell a kultúrákból rájuk esetleg 
átterjedő fertőzésektől. A sterilitás legfontosabb 
feltétele a lamináris fülke. További elengedhetetlen 
eszközök még: centrifugák, CO2 inkubátorok, 
germicid lámpák, vízfürdő, megfelelő pipetták, 
mikroszkópok, hűtő, fagyasztó, folyékony nitrogén és 

fagyasztó tartályok, illetve egyszer használatos, steril tenyésztő eszközök, edények, szűrők.  A 
sterilitás fenntartása érdekében szigorú előírásokat kell betartatni (pl. megfelelő öltözet, 
gyakori kézmosások, kesztyű használat, fertőtlenítések – pl. 70%-os alkohollal a 
munkafelületeket is, megfelelő mosogatási eljárások, autoklávozás, hőlégsterilezés, stb.) 
 
A legfontosabb munkafolyamatok/módszerek a sejttenyésztésben 
 
Sejtkulturákkal végzett kísérleteknél az adott vizsgálatokhoz szükséges sejtek megtermelése 
és a kísérletek kivitelezése az elsődleges feladat. A sejttenyésztő laboratóriumok rendelkeznek 

ábra - Lamináris fülke/box 

31



„saját fagyasztott sejtvonal gyűjteménnyel”, amelyek fenntartása és pontos regisztrációja 
minden munka alapja, e nélkül a munka elképzelhetetlen. Minden sejtvonal nyilvántartásában 

szerepelnie kell a beszerzés 
forrásának (igazolás), a tenyésztési 
körélményeknek (megfelelő 
médium összetétel, ideális 
sejtszám, fagyasztó médium 
összetétel…), a sejt növekedési 
tulajdonságainak (duplázási idő) és 
lehetőség szerint egy morfológiai 
képnek és/vagy a sejt jellemző 
markereinek is. Az adott sejtek 
megfelelő sejtszám melletti (2-5 

millió/ampulla) fagyasztó folyadékban (DMSO és borjúsavó és szükség szerint egyéb adalék 
anyagokat is tartalmazó) fagyasztása úgy történik, hogy a tárolási hőmérséklet elérése 
egyenletes (nagyjából 1°C/perc hőmérsékletcsökkenés) legyen, ezt követően erre alkalmas 
folyékony nitrogén tárolókban tartjuk a sejteket tartalmazó ampullákat. Természetesen az 

adott sejtvonal steril, a 
sejttípusától függő 
összetételű médiumának 
elkészítése után a sejtek 
felolvasztásakor a lehető 
legrövidebb idő alatt a 
sejtek 37 oC-os  médiumba 
kell kerüljenek. A 
tenyészetek fenntartásakor 
meghatározott időnként (2-3 
nap) ellenőrizni kell fázis 
kontraszt mikroszkópos 
átvizsgálás segítségével a 
sejtek morfológiai 
változásait, állapotát, és a 
tenyészet fertőzés-
mentességét. A sejtvonalak 
egyéni igényeinek 
megfelelően kell frissíteni a 

tenyésztő médiumokat, passzálni a sejteket. Passzáláskor a sejtek életképességét (viabilitását) 
és szükség szerint egyéb tulajdonságait is érdemes tesztelni.  Ezt legegyszerrűbb módon 
tripán-kék festék kiszorítási teszttel határozhatjuk meg: a pusztult sejtek képtelenek 
eltávolítani a festéket elégtelen membrántranszport működésük miatt, így kék színnel 
festődnek a Bürker-kamrában. Fénymikroszkóp segítségével meghatározhatjuk a sejtek 
számát, illetve az élő sejtek %-os arányát, viabilitását.  A sejtek növekedési tulajdonságait 
érdemes ellenőrizni növekedési (proliferációs) görbe készítésével, ennek segítségével az adott 
kísérletekhez szükséges induló sejtszámok is könnyebben meghatározhatóak. A sejtek 
proliferációjának vizsgálatához a sejtszámolás mellett alkalmazhatóak más proliferációs 
tesztek pl. az MTT, SRB vagy Alamar–blue teszt is.   
 
*Bürker kamra - forrás: Szegedi Tudományegyetem - Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék  - jegyzet 
  Eukaryota sejt növekedési görbéje -  forrás: Cell Biology Laboratory Manual- Dr. William H. Heidcamp, Biology Department, Gustavus 
Adolphus College, St. Peter 
 

ábra – Bürker-kamra * 

   ábra - Proliferációs görbe * 
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A sejtvonalak eredetük és letapadás (adherens – letapadó és folyadék fázisban növő, 
szuszpenziós sejteket különböztetünk meg) szempontjából többfélék lehetnek. Orvosbiológiai 
kérdéseknél legtöbbször célszerű humán sejtvonalakkal dogozni, azért is, mert a további 
fehérje alapú vizsgálatok esetében például, a diagnosztikai eljárások miatt sokkal többféle 
ellenanyag közül választhatunk. A következő ábrán néhány adherens és szuszpenziós 
sejtvonal morfológiája látható. Ajánlott minél alacsonyabb passzázs-számú tiszta, igazolt 
eredetű sejtvonalakat használni, mert az utóbbi években sok esetben derült ki, hogy a 
sejtvonalak nemcsak fertőzöttek pl. mycoplasmával, de sejt-sejt kontamináció 
(keresztfertőzések), tévesen azonosított sejtvonalak is lehetnek bizonyos laboratóriumokban, 
néha még sejtbankokban is. A legnagyobb sejtbankok és gyűjtemények most vezetik be, hogy 
valamennyi sejtvonalukat utóbbi három szempontból is szűrik, és csak hiteles sejtvonalakat, 
megfelelő adatlapokkal árulnak további felhasználásra, utóbbi igazolások csatolását bizonyos 
magasabb publikációs követelményeket követelő újságok a közlemények elfogadásánál 
feltételként jelölhetik meg. (Ilyen Bankok pl.: ATCC – American Tissue Cell Culture; LGC 
Standards, ECACC – European Collection of Cell Cultures;  Sigma, DSMZ – German 
Collections of Microorganisms and Cell Cultures).  
 

    
 

   
 
4. ábra Sejtvonalak –HeLa (humán, cervix carcinoma), Vero (Afrikai zöld majom vese) , HepG2 (humán hepatocelluláris 
carcinoma), Mutu (humán Burkitt lymphoma – szuszpenziós sejtvonal), primer human fibroblast, PC-12 human neuronal 
cell line  ((balról jobbra, felülről -forrás internetes sejtvonal adatlapok)  

 

Problémák, kihívások és megoldásaik napjainkban 
 
Míg az antibiotikum mentesen fenntartott sejtek korában a legnagyobb gondot a gomba és 
bakteriális fertőzések megjelenése okozta, addig napjaink egyik legnagyobb problémáját a 
sejtvonalak mycoplasma fertőzése jelenti. Ez a fertőzés az antibiotikum (Penicillin-
Streptomycin vagy gentamycin) tartalmú médiumokban tartott sejtek esetében akár 
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észrevétlenül is jelen lehet, de megváltoztatja a sejtek morfológiáját, proliferációs kapacitását, 
érzékenységét, transzfektálhatóságát. Természetesen a legjobb megoldás azonnal 
megsemmisíteni a fertőzött sejteket és egy korábbi fagyasztással dolgozni. Végső 
megoldásként azonban számos mycoplasma kikezelésére alkalmas protokoll és készítmény áll 
rendelkezésre, ennek eredménye, hogy mára bizonyos sejtekben rezisztens mycoplasma 
fertőzések jelentek meg. A legfontosabb a karantén és sterilitási előírások betartása, a 
fertőzések feltárása, tesztelése. Mycoplasma fertőzés detektálására több lehetőség van pl.: 
indirekt Hoechst festés, bakteriológiai tenyésztés, MycoAlert teszt, univerzális Mycoplasma 
PCR teszt. Fagyasztáskor, a sejtek folyamatos fenntartása mellett, ill. abban az esetben, ha a 
fertőzés gyanúja felmerül mindenképpen javasolt valamelyik teszt elvégzése.  
Napjaink másik jelentős problémája a sejt-sejt kontamináció és a helytelenül azonosított 
sejtvonalak kiszűrése. Ennek egyik hagyományos módszere például a különböző markerek 
vizsgálata és karyotipizálás, de ennél lényegesen érzékenyebb módszerek is rendelkezésre 
állnak a különböző már említett Bankoknál, akár szolgáltatás formájában is (pl. ATCC-LGC). 
Ilyen módszer pl. mikroszatellita marker vizsgálatra alapozott STR – short tandem repeat 
analízis, amely, mint egy ujjlenyomat segíti a különböző humán sejtvonalak azonosítását. 
Egy érdekes kihívás napjainkban a háromdimenziós sejtkultúrák kialakítása is, amelyben a 
sejtek az eredeti szöveti környezetben láthatóhoz hasonló morfológiai megjelenéssel, a primer 
sejtek esetében hosszabb túléléssel rendelkeznek és eddig sejtkultúrában nem vizsgálható sejt 
funkciók tanulmányozását teszik lehetővé. 
  
Ajánlott irodalom:  
 
RI. Freshney: Culture of Animal Cells (2010. Whiley) 
JR. Masters: Animal Cell Culture (200 Oxford Univ Press) 
SP. Langdom: Cancer Cell Culture – Methods and Protocols (Humana Pres) 
JR. Masters  : Human cancer cell lines: fact and fantasy. Nat Rev Mol Cell Biol 2000 1: 233-236 
A. Capes-Davis et al: Check your cultutre A list of cross-contaminated misidentified cell lines. Int J 
Cancer 2010 127, 1-8 
S. Jones et al: Comparative lesion sequencing provides insight into tumor evolution. Proc. Natl. Acad. 
Sci USA 2008,105:4283-8 
FJ. van Kuppeveld et al:  Detection of mycoplasma contamination in cell cultures by a mycoplasma 
group-specific PCR. Appl Environ Microbiol. 1994 January; 60(1): 149–152. 
HG. Drexler et al: Mix-ups and mycoplasma: the enemies within. Leuk. Res 2002 26:329-33 
D. Huh et al:  From 3D cell culture to organs-on-chips. Trends in Cell Biol 2011 21: 745-754 
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GASZTROINTESZTINÁLIS EPITÉL ÉS STROMÁLIS SEJTEK 

IZOLÁLÁSA

Hegyi Péter1 és Venglovecz Viktória2 
11.sz. Belgyógyászati Klinika, 2Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, 

Általános Orvostudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem, Szeged 
 

A sejttenyészetek és primer izolált sejtek lehet�séget nyújtanak a sejtek élettani 

folyamatainak, sejt-sejt közötti kölcsönhatásoknak, illetve a sejtek különböz� anyagokra adott 

válaszainak a vizsgálatára, ezáltal lehet�séget teremtenek a betegségek kialakulásának jobb 

megismerésére illetve akár terápiás módszerek kifejlesztésére. 

A sejtek m�ködését in vitro körülmények között sejtvonalak illetve izolált primer sejtek 

segítségével vizsgálhatjuk. Ismeretes, hogy a primer sejtek normál, nem transzformált és nem 

immortalizált sejtek, ezért genetikailag és funkcionálisan is jobban hasonlítanak az in vivo 

állapotokhoz, mint a sejtvonalak.  

Munkacsoportunkban, több gasztrointesztinális sejtizolálási technikát sikerült beállítanunk, 

melynek eredményeként olyan életképes sejteket nyerünk ki, amelyek alkalmasak 

funkcionális mérések elvégzésére és ezáltal ezen sejtek élettani m�ködéseinek vizsgálatára. 

Laboratóriumunkban sikeresen izolálunk nyel�cs�, gyomor, vékonybél, vastagbél és 

pankreász myofibroblasztokat (1), illetve gyomor mirigyeket (2), kolon kriptákat (3) és 

nyel�cs� epitél sejteket humán biopsziás valamint m�téti mintákból. Rutinszer�en végezzük 

Barry Argent és munkatársai által kifejlesztett hasnyámirigy intra-interlobuláris duktusz 

izolálási technikát (4-5), mely technikát kisebb módosításokkal sikeresen alkalmazzuk 

könnymirigyb�l (6) történ� duktuszok izolálására is. A myofibroblasztok izolálását követ�en 

kb. 1 hónap alatt érhetünk el megfelel� sejtszámot (1-2 millió), azonban a sejtek akár 10 

passzázson keresztül is szaporíthatóak, ezáltal 2-3 hónap alatt nagy számú sejttenyészetet 

tudunk bel�lük kialakítani. Az epitélsejtek esetében az izolálás sokkal rövidebb, mindössze 

néhány órát vesz igénybe. A sejtek azonban nem szaporíthatóak és maximum 3-5 napig 

tarthatóak életben. A gyomor, vastagbél illetve nyel�cs� biopsziás minták az enzimatikus 

emésztést követ�en szétesnek, ezáltal ezeket a sejteket további mechanikus beavatkozás 

nélkül könnyen kinyerhetjük a mintákból.  A hasnyálmirigy illetve könnymirigy duktuszok 

izolálása az emésztést követ�en sztereomikroszkóp alatt szubkután t�k segítségével történik.  
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KINETIKUS ÁRAMLÁSI CITOMETRIÁS MÉRÉSEK  

Vásárhelyi Barna, Toldi Gergely, Kaposi Ambrus, Mészáros Gerg� 

MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nefrológiai Kutatócsoport, Budapest 
 
A T-sejt receptorok aktiválását követ�en emelked� intracelluláris kalciumszint alapvet� 
szerepet játszik a limfocita-aktiváció folyamatában. A kalciumszint-változás kinetikája 
meghatározza a T-sejt-aktiváció mértékét, az itt termel�d� citokinek jellegét. A T-sejtekben a 
kalciumszint szabályozását intracelluláris mechanizmusok, így kalciumtranszporterek, 
káliumcsatornák összehangolt m�ködése biztosítja. Ezek vizsgálata eddig dönt�en egy-egy 
sejt szintjén történt. Ehhez rendkívül id�- és munkaigényes módszerek alkalmazására van 
szükség. Az áramlási citometria segítségével viszont olyan eljárásokat vezettünk be, 
melyekkel akár több milliónyi sejtben jellemezni lehet az aktiváció kapcsán bekövetkez� 
kalciumválaszt. 
Az áramlási citométeres mérések során a mintatartó cs�ben lév� sejtszuszpenzióból a 
készülék folyamatosan vesz ki mintát. Ebben másodpercenként szekvenciálisan több ezer 
egyedi sejtet világít meg a citométerben lév� lézerfény. A mérés el�tt a sejtek sejtfelszíni 
markereit fluoreszcens festékhez kötött ellenanyaggal jelöljük, illetve a sejteket az 
intracelluláris kalciumot köt� fluoreszcens festékkel töltjük fel. A mérés T-sejt aktivátor 
fitohemagglutinin mintához való hozzáadásával indul; ezt követ�en folyamatosan detektáljuk 
a mintából kivett sejtekben a fluoreszcens jel alapján a szabad kalciumszintet. A mért 
fluoreszcens értékeket az id� függvényében ábrázoljuk, majd egy speciális algoritmus 
segítségével függvényt illesztünk rá. A függvény paraméterei alapján az egyes mérések 
objektív összehasonlítása lehet�vé válik. A kalciumválaszt befolyásoló mechanizmusok 
jelent�ségére annak alapján lehet következtetni, hogy speciális gátlószerek hatására a 
kalciumválasz hogyan változik. Eljárásunk révén egy id�ben egyszerre több – sejtfelszíni 
marker alapján azonosított – sejtpopulációra vonatkozóan tudunk információt szerezni. 
A kalciumszint-változása mellett más intracelluláris paraméterek vizsgálatára is mód nyílik 
egyéb fluoreszcens festékek alkalmazásával. Így monitorozni lehet a T-sejt aktiváció alatt 
bekövetkez� sejt- és mitokondrium-membránpotenciál-, a mitokondriális kalciumszint, a 
nitrogén-monoxid- és a szabadgyök-képz�dést is. 
A kapott eredmények segíthetik T-sejt mediált kórképekben a kóros sejtm�ködés jobb 
megértését. 
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AZ IMMUNHISZTOKÉMIA ALAPJA ÉS LEHET�SÉGEI, SZÖVETI MICROARRAY MÓDSZER 

Dr. Krenács Tibor, Semmelweis Egyetem I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest

Definíció  
Az immunhisztokémia módszereivel szöveti antigének, vagy fél-antigének (haptének) detektálhatók “in situ”, 
specifikus antigén-antitest kötés alapján. Az immunköt�dés mikroszkópos vizsgálatát a rendszerbe épített enzimek, ill. 
fémkolloidok színes terméket eredményez� katalitikus reakciója, vagy fluorokrómok teszik lehet�vé. Bár az
immuncitokémia kifejezéssel néhányan a vizsgált preparátum jellegére is utalnak (pl. citológiai minta), szöveteken 
végzett immunfestésre a két meghatározást legtöbbször szinonim értelemben használhatjuk. 
Mivel a fehérjék a legjobb antigének és fehérjék fordulnak el� legnagyobb mennyiségben az él� szervezetben nem 
meglep�, hogy az immunhisztokémia els�sorban a fehérjék és ezek szénhidrátokkal (glükoproteinek) és lipidekkel 
(lipoproteinek) alkotott molekulái lokalizációjának specifikus eszköze. Egy antitest-klón a fehérjemolekulán általában 
egy ~8-15 aminósav szekvenciájával jellemzett un. antigén epitópot ismer fel. A kötés specificitását egyenként kis 
energiájú nem-kovalens köt�er�k (hidrogén-híd; van der Waals er�k; ionos- és hidrofób kötések) koncentrált 
megjelenése eredményezi az antitest és epitop között. Egy több száz aminósavból álló fehérje számtalan eltér� epitopján 
keresztül ismerhet� fel. Mindezt jól példázza az 1993-as “év molekulájának”, a p53 fehérjének un. epitop térképe (1ásd 
ábra).   

Az immunhisztokémia az 
un. molekuláris biológia 
(morfológia) fegyver-
tárának fontos eszköze és 
csupán történeti okokra 
vezethet� vissza, hogy a 
molekuláris biológia
definícióját ma els�sorban 
az örökít� anyag és üzenete 
vizsgálatával foglalkozó 
módszerek jelzésére 
használjuk.  

A módszer története
Az immunhisztokémia több 
mint fél évszázados törté-
nete során óriási technikai 
és szemléleti fejl�désen 
ment keresztül. A fejl�dés 
fontos állomásainak, a 
teljesség igénye nélkül, az 

alábbiakat tekinthetjük.

A módszer alapközlemé-nyét, melyben Coons és mtsai (1942) el�ször használtak fluoreszcens festékhez kötött 
antitestet Pneumococcus-ok azonosítására, évtizedekig nem sok figyelem kísérte. Bár korán felmerült az igény a 
technika elektronmikroszkópos alkalmazására is (Singer, 1959), az immunhisztokémia igazán csak a hatvanas évek
második felét�l, a peroxidáz enzim jelz�anyagként történ� bevezetése után (Nakane és Pierce, 1966) kezdett elter-
jedni.  
A technika fejl�dését a hetvenes években a jelöletlen peroxidáz-antiperoxidáz (PAP) módszer (Sternberger és mtsai, 
1970) fény- és elektronmikroszkópos alkalmazása, a monoklonális antitestek el�állításának (hybridoma technológia) 
kidolgozása (Köhler és Milstein, 1975; 2. ábra), valamint a kolloid arany (Faulk és Taylor, 1971) és az alkalikus 
foszfatáz enzim (Mason és mtsai, 1978) jelz�anyagként történ� bevezetése, jellemezték.  Kiderült az is, hogy 
formaldehidben rögzített és paraffinba ágyazott archivált szövetekben is lehet antigént kimutatni (Taylor és Burns, 
1974).  
A nyolcvanas években dolgozták ki a strept/avidin biotin-peroxidáz komplex (S-ABC, Shi-és mtsai, 1981) és az un. 
immunarany-ezüst (IGSS, Holgate és mtsai, 1983) módszereket. Az ABC módszer és változatai ma is a 
legelterjedtebbek az immunhisztokémiával foglalkozók körében. A hybridoma technológia tökéletesítésével az évtized 
végére a kereskedelemben hozzáférhet� monoklonális antitestek száma ugrásszer�en megn�tt és az immunhisztokémia 
a patológiai diagnosztika nélkülözhetetlen eszközévé vált.  
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Monoklonális antitestek   -  hybridoma technologia
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A kilencvenes évekre az 
antitestek el�állításának, 
tisztításának és a reagensek-
re vonatkozó részletes 
információ biztosításának 
igényes standardjai kiala-
kultak. Az archivált szövetek 
végzett immunreakciók érzé-
kenységének fokozására 
több irányból is sikeres kí-
sérletek történtek. Egyrészt, 
az el�állítók törekedtek az 
adott antigén “formaldehid-
rezisztens” epitópjaira spe-
cifikus monoklonális antites-
teket kiszelektálni, vagy 
tervezett szintetikus oligo-
peptid  szekvenciákra speci-
fikus poliklonális anti-
testeket el�állítani. Másrészt, 
bizonyítást nyert, hogy a 
nedves h�hatáson alapuló 
antigénfeltárás (mikro-

hullámú/ vagy kuktában történ� metszetf�zés) jelent�sen javítja az archivált szöveteken elvégezhet� immunreakciók 
esélyeit (Shi és mtsai, 1993). Harmadrészt, nagyobb affinitású antitesteket alkalmazó, újtípusú jelz�rendszerek (Vector-
Elite, Dako/DUET és ChemMate) kerülnek forgalomba, melyek tovább fokozták az immunköt�dés helyén lokalizálható 
enzim és kromogén csapadék mennyiségét. Ilyenek, pl. az un. TSA (“tyramide signal amplification”), másnéven CSA
(“catalysed signal amplification”), vagy CARD (“catalysed reporter deposition”) módszer (Bobrow és mtsai, 1989), ill. 
a polimer konjugatum (un. EnVision) módszer (DakoCytomation, lásd kés�bb). Ugyanakkor, az 1nm körüli 
szemcseméret� arannyal kovalensen kötött antitestek (Nanogold) megjelenésével (Hainfield és mtsai, 1991) újabb 
lendületet vett az IGSS módszer ultrastrukturális alkalmazása. 
A konfokális pásztázó lézer mikroszkópia (confocal laser scanning microscopy) elterjedésével az immunfluoreszcens 
módszer reneszánszát éli (pl. Paddock, 2000). Segítségével az immunlokalizált molekulák megoszlása normál, vagy 
vastag metszetekben optikai síkonként elemezhet�, ill. projekció után a metszet teljes vastagságában nagy felbontással 
tanulmányozható. A digitalizált információ számítógépes feldolgozása háromdimenziós térbeli rekonstrukciót tesz 
lehet�vé. A korszer� un. spektrális konfokális mikroszkópokkal tetsz�leges flurokrómok felhasználásával akár ötféle jel 
is szimultán vizsgálható. A két-foton szimultán abszorpciójának elvén m�köd� un. “multi-photon laser scanning” 
fluoreszcens mikroszkópokkal tovább javítható a jel-zaj aránya és a pásztázó fotonok behatolási mélysége, miközben 
csökken a fluoreszcens festék elhalványodásának és a biológiai folyamatok károsításának veszélye, így az él� sejtekben 
is alkalmas folyamatos mérésekre (Denk és mtsai 1990).  

Korszer� jelz�rendszerek
Streptavidin-biotin-peroxidáz komplex (S-ABC) módszer 
Ma legelterjedtebb rutin eljárás, alapja az avidin-biotin kötés nagy affinitása és stabilitása. A biotin kis molekulatömeg�
(244dal) vitamin (H-vitamin), mely nagy mennyiségben található a tojássárgájában. A streptavidin (~60kD), mely 4 
biotin molekulát képes megkötni, a Streptomyces avidinii tenyészetéb�l izolálható. El�nye a hasonló tulajdonságú 
avidinnel szemben, hogy izoelektromos pontja a neutrális tartományba esik, és nem tartalmaz oligoszacharid 
oldalláncokat, melyek nemspecifikusan szöveti lektinekhez köt�dhetnek. A módszer  három inkubációs lépésb�l áll, 1) 
primer antitest, 2) biotinnal jelölt kapcsoló antitest (100-200x, 30-60 perc), 3) S-ABC komplex (200-400x, 30-60 perc), 
sémája az ábrán látható (Shi és mtsai, 1991). Az ABC komplexet streptavidin és biotinilált peroxidáz 1:3-as molekula-
arányban történ� elegyítésével (általában 1:1 es keverési arány) készítjük, felhasználás el�tt 30 perccel. Használatra 
kész ABC komplex, ill. streptavidinhez kovalensen kötött peroxidázt tartalmazó (“labelled streptavidin”) reagens is 
beszerezhet�, melyek hasonló érzékenység� reakciót biztosítanak. A módszer nagy érzékenységét a kapcsoló antiteshez 
konjugált számtalan biotin molekulának köszönheti, bár feltételezik, hogy egy-egy peroxidáz molekula biotinjai révén 
több streptavidint is képes kötni, melyek újabb biotin-peroxidáz molekulákat hordoznak, így számtalan enzimet 
magában foglaló térhálós komplex jöhet létre.   
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Rutin eljárás céljára használható biotinnal jelölt anti-nyúl és anti-egér kapcsoló antitest keveréke (pl. Dako-DUET),  
mellyel a legtöbb primer antitest jelölhet�. Az egér 
és nyúl primer antitestek mellett ritkán el�fordulnak 
kecske (HbsAg), tengerimalac (insulin), vagy 
partkány (f�leg kutatási célra) antitestek is.  A 
különböz� eredet� Ig-ok az állatfajok filogenetikai 
rokonságával arányban mutatnak homológiát. Így 
gyakran el�fordul, hogy a kapcsoló antitestek 
keresztreagálnak más állatfaj immun-globulinjaival. 
Ez néha el�nyös lehet, pl. egér és patkány Ig-okat 
kb. 50%-os keresztreakciók alapján, kimutathatjuk a 
másik állatfajra specifikus antitestekkel. A 
nemkívánt keresztreakciót elkerülhetjük az antitest 
normál szérummal történ� el�zetes kimerítésével. 
Legcélszer�bb azonban affinitás kromatográfiával 
tisztított monospecifikus kapcsoló antitestek 
beszerzése. 

TSA/CSA/CARD módszer 
Alapja a fenti S-ABC módszer, melyben a szöveti antigénhez kapcsolt peroxidáz enzim H2O2 jelenlétében katalizálja 
nagyszámú biotinilált tiramid molekula szöveti köt�dését. A lekötött biotinhoz újabb peroxidáz molekulák 
lokalizálhatók streptavidin komplexükön keresztül (Bobrow és mtsai, 1989). A módszerben egy komplett S-ABC 
protokolt követ�en hidrogénperoxid jelenlétében tiramidhoz kapcsolt biotinnal inkubálunk. Az antigénhez kapcsolt 

peroxidáz enzim a tiramidot oxi-
dálja, mely a keletkezés helyén 
(antigén közvet-len közelében) a 
bitotint hordozva a szövethez 
köt�dik. Ismételten S-ABC 
komplex-szel in-kubálunk, majd 
az en-zimreakciót kromogén 
(DAB, vagy AEC) és 
hidrogénperoxid jelen-létében 
el�hívjuk (lásd ábra). A 
módszer a hagyományos S-ABC 
technikánál két inkubá-ciós 
lépéssel hosszabb, azonban 
annál lénye-gesen érzékenyebb. 
Segítségével sikerült né-hány 
olyan monoklo-nális antitesttel 
archivált szövetben reakciót 
végezni, melyek korábban 
elfogadottan nem reagáltak 

paraffinos metszeten, pl. CD23 (MHM6 klón). A módszer hátránya a jel-er�sítés jellegéb�l fakad, vagyis a 
reakcióhatárok nem mindig egyértelm�ek, ami pl. elszórt egyedi sejtek sejtmembrán reakciójakor okozhat 
álpozitivitást. A tiraminos jeler�sítés alkalmas immunfluoreszcens, vagy immunarany ezüst (IGSS) módszerek 
érzékenységének javítására is. Ilyenkor az utolsó inkubációs lépésben strepatavidinhez kötött fluoreszcens festékkel 
(FITC, rodamin stb.), vagy streptavidin-collodidális arany reagenst kell használnunk (Zehbe és mtsai, 1997). Másik 
lehet�ség, fluoreszcens festékhez kötött tyramin alkalmazása (Speel és mtsai, 1997). Minkét technika alkalmas in situ 
hybridizáció céljára is. Vigyázat! A tiramidos jeler�sítés különösen veszélyes hatékony antigénfeltárással kombinálva, 
az endogén biotin okozta nemspecifikus reactió lehet�sége miatt.

Primer  Ab 

Antigén

ABC módszer - Hsu és 

Biotin (H 

(Strep)avi

PO, AP 
enzim 
FITC

Biotinnal 
jelölt

(Strept)Avidin-Biotin
peroxidáz (ABC)

TSA / CARD 
ABC 

módszer
Biotin-
tiramid

HHHH

1 2
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Biotinmentes Polimer konjugátum módszerek 
Hatékony antigénfeltáró módszerek alkalmazásával a szövetekben el�forduló endogén biotin is könnyen kimutathatóvá 
vált, ami jelent�s nemspecifikus fest�dést eredményezett metabolikusan aktív szövetekben pl. vese, gastrointestinális 
hám. Ezért nagy érzékenység�, nem-biotinos módszereket dolgoztak ki, melyek egyúttal kevesebb inkubációs 
lépésb�l állnak. A módszer alapja, hogy vízoldékony polimer láncra sok entimet és antitestet konjugálnak Az így 
létrejött molekula óriási mérete ellenére jól alkalmazható depapaffinált archivált szövetekben. Akár egy anti-

testmolekula stabil 
szöveti köt�dése nagy-
számú enzimmolekulát 
rögzít az antigénhez, 
ami a módszer nagy 

érzékenységének 
alapja. Diagnosztikus 
célra kapható olyan 
reagens, mely egyazon 
polimer láncon anti-
egér és anti-nyúl Ig-
okat egyaránt hordoz.  

A reakciótermék láthatóvá tétele
Immunperoxidáz reakciók el�hívásához H2O2 szubsztrátot és általában DAB (barna) vagy AEC (vörösbarna) 
kromogént használunk leggyakrabban. A reakcióban elbontott szubsztrát oxidálja az elektrondonor kromogént, melyb�l 
rosszul oldódó polimerizált csapadék válik ki. A DAB többérték� fémekkel (Co, Ni, Cu) könnyen képez komplexet, 
ami a barna szín sötétedéséhez vezet (sötét kékes-szürke, feketés-barna),  így  javítja az immunhisztokémiai jel 
felismerését (Scopsi és Larsson LT, 1986). A DAB-fém komplexek argirofilek, tehát enyhén lúgos, vagy savas 
közegben specifikusan ezüstöz�dnek, ami a reakciótermék utólagos intenzifikálását teszi leget�vé, mind 
fénymikroszkópos, mind elektronmikroszkópos szinten (Merchenthaler és mtsai, 1989). Fénymikroszkóposan a DAB-al 
festett metszetek vízteleníthet�k, az AEC-el festettek nem, mivel utóbbi termék alkoholban oldódik. 
Az immun-alkalikus foszfatáz reakció szubsztrátja valamilyen naftol-foszfát (pl. naftol-AS-BI-foszfát), vagy indol-
foszfát (5-bromo-4-klóro-indolil-foszfát, BCIP) kromogénje valamilyen diazónium (pl. “New fuchsine”, Fast Red TR- 
ibolya-piros, Fast Blue BB-kék), vagy tetrazólium (Nitro Blue Tetrazólium-sötétkék) só. A reakció un. azofesték 
képz�désén alapul, mely a szubsztráttól megfosztott naphtol (indol) és az di/terazónium vegyület összekapcsolódásakor 
keletkezett csapadék (lásd Krenács és mtsai, 1990). Jó tudni, hogy a legtöbb alkalikus foszfatáz kromogén alkoholban, 
vagy xilolban kioldódik, tehát a metszeteket csak vizes közegb�l fedve tanulmányozhatjuk biztonsággal.  
Az immunfluoreszcens festékek megfelel� hullámhosszúságú UV, vagy látható fénnyel gerjeszthet�k (abszobpció), 
ennek hatására magasabb hulláhosszon fényt sugároznak ki (emisszió). A megfelel� szín� fluoreszcens jel el�hívásakor 
tehát fontos, hogy a fényforrás az adott fluorokrómot gerjeszteni tudja ill. a kisugárzott fény vizsgálatához megfelel�
színsz�r�vel rendelkezzünk. Az immunfluoreszces technikában leggyakrabban használt fluoreszkáló festékek 
abszorpciós és emissziós maximumai: AMCA/kék (∼∼∼∼350nm; ∼∼∼∼450nm), FITC/zöld (∼∼∼∼480nm; ∼∼∼∼530nm), 
TRITC/narancs-vörös (∼∼∼∼550nm; ∼∼∼∼575nm), Cy5/fáradt-piros (∼∼∼∼650nm; ∼∼∼∼670nm). Ma már a klasszikus fluorokrómok 
gerjesztési tartományának megfelel� mesterséges fluorokrómok (pl. Alexa sorozat, Molecular Probes Inc.) széles 
választéka áll rendelkezésre, melyek intenzitása egy nagyságrenddel meghaladja el�deiét. 
Az immunfluoreszcens jel vizsgálata során gyorsan halványul (“fading, v. photo-bleaching”), ezért célszer� speciális 
metszetfed� anyagot használnunk, pl. Vecta-Shield (Vector), Fluorescent Mounting Medium, v. Faramount (Dako).  
A lézerfény (els�sorban Ar/Kr) ugyancsak képes a fluoreszcens festékek gerjesztésére, így konfokális lézer scanning 
mikroszkópia az immunflureszcens technika legdinamikusabban fejl�d� alkalmazási területe.  A fokuszált pontszer�
lézerfény segítségével a metszet tetszés szerinti optikai síkokra bontható. Az optikai síkok egymásra vetítésével vastag 
metszetben is nagy felbontású, éles határú reakciót kapunk, mely digitálisan tovább nagyítható. A digitálisan tárolt 
információ alkalmas a struktura/reakció háromdimenziós térbeli rekonstrukciójára is. Ílymódon a fény- és 
elektronmikroszkópos vizsgálati tartományok között tudjuk kis mennyiség� antigén, vagy kisméret� immunfestett 
objektum (pl. sejt-junkciók, sejtfelszíni receptor molekulák) finomszerkezeti eloszlását tanulmányozni, az 
elektronmikroszkóppal vizsgálhatónál kb. 4 nagyságrenddel nagyobb mennyiség� szövetben. 

Több antigén egymás melletti kimutatása
Ennek célja legtöbbször a sejttípusok szöveti/topográfiai viszonyainak tanulmányozása, vagy a sejtek fenotípusának 
azonosítása mellett funkcionális/prognosztikai viselkedésésük, ill. microbiális fert�z�ttségük meghatározása. Az 
immunhisztokémiai kombinálható nukleinsavak in situ hybridizációs detektálásával pl. az üzenet (mRNS) és a 
keletkezett fehérje egymás melleti kimutatására. 
Több antigén egymás melletti kimutatására két alapvet� stratégia alakult ki. Az egyikben immunenzimatikus
módszereket (többnyire IPO és IAP) kombinálunk egymással (pl. van Noorden és mtsai, 1986) és az IGSS módszerrel 
(pl. Krenács és mtsai, 1990). A technika el�nye, hogy a reakciótermék és a szövetstruktúra hagyományos 
fénymikroszkóppal jól tanulmányozható egymás mellett, különösen ha enyhe magfestésre is van lehet�ségünk. Ezen 
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megközelítés fontos el�feltétele, hogy a detektálni kívánt antigének különböz� sejtekben, vagy azonos sejtek jól 
elkülöníthet� kompartmentjeiben (pl. sejtmag, cytoplazma, sejtmembrán) legyenek. Optimális reakció-körülmények 
között és a színreakciók egyensúlyára ügyelve elvégzett el�hívások mellett, akár négy antigén is kimutatható egyazon 
metszetben (van Noorden és mtsai, 1986; Krenács és mtsai 1989). Ez a megközelítés akkor is alkalmazható, ha 
keresztreakció várható az imunszekvenciák között. Ilyenkor az egyes immunfestéseket egymást követ�en, 
szekvenciálisan kell végeznünk. Az IGSS ezüstcsapadéka és a DAB kromogén kiválóan elfedi az általa jelölt 
immunszekvenciákat, így célszer� velük kezdeni a kombinált immunjelölést (pl. Krenács és mtsai, 1990). Az 
immunszekvenciák között végzett metszetf�zéssel a kés�bbi keresztreakciók lehet�sége ugyancsak csökkenthet�. 
Az immunfluoreszcens módszerek kombinációja a másik, jól használható megközelítés többes antigénjelölés céljára, 
ahol szintén akár négy antigén is demostrálható egymás mellett (pl. Ferri és mtsai, 1997). A módszer el�nye, hogy 
antigének együttes expressziója is bizonyítható azonos struktúrákban egymást átfed� reakciók kevert színének 
megjelenésével (pl. FITC(zöld) + TRITC(narancs-piros) = ságra). Keresztreagáló immunszekvenciákat ezért 
immunfluoreszcens módszerrel nem jelölhetünk (lásd, enzimatikus módszerek). Hártánya, hogy fluoreszcens 
mikroszkópot és az eltér� abszopciós és emissziós maximumokkal rendelkez� fluroszcens festékeknek megfelel�  
színsz�röket igényel  (lásd el�bb) és a háttérstruktúra részletei sem tanulmányozhatók. Korszer� konfokális lézer 
scanning mikroszkópok (lásd el�bb) akár négy fluoreszcens jel plusz pl. egy differenciál-interferencia jel egyidej�
tanulmányozására képesek (pl. Leica TCS sorozat). Többféle lézerforrás az UV-t�l (pl. AMCA) a teljes látható 
tartományban képes fluoreszcens festékek gerjesztésére, a kisugárzott fluoreszcens fény sz�rése pedig egy prizma 
rendszerrel folytonosan optimalizálható az adott fluorokróm tulajdonságainak megfelel�en. 
Ha az alkalmazni kívánt immunológiai szekvenciák között nemkívánt reakció (“cross-talk”) nem várható, az azonos 
inkubációs lépés immunreagensei szimultán használhatók (összekeverhet�k). Így, általában nyúl és egér antitestek, vagy 
Ig izotípus specifikus jelölt/kapcsoló antitestek, vagy különböz� enzimmel direkt jelölt azonos állatfajból származó 
primer antitestek egyazon inkubációs lépésben használhatók. 
   
Kontrollok
Az immunhisztokémiai módszer kontrollját, ismert, a keresett antigént kimutatható formában biztosan tartalmazó 
metszeten/keneten/tenyészeten kell elvégeznünk (pozitív kontroll). Beágyazott szövetekben az antigének érzékenyek 
lehetnek a szövet-el�készítés (rögzítés, víztelenítés, beágyazás) különbségeire, ezért a vizsgálandóval azonos módon 
el�észített mintát kell válsztanunk. (Az antigénfeltáró módszerek csökkentették a szövetel�készítés körülményeib�l 
adódó különbségek jelent�ségét). A patológiai gyakorlatban számos vizsgált antigén (pl. leukocyta specifikus, 
hámmarkerek, proliferációs markerek) jelen van a szövetek széles körében, így az endogén pozitív kontroll biztosított, 
ahol a szövetel�készítésb�l adódó különbségek nem jelentkeznek.  
A primer antitest specificitásátát un. negatív kontrollokal ellen�rízhetjük. Legmegbízhatóbb az antitest tisztított 
antigénnel (relatív molekuláris feleslegben adva) történ� kimerítése, majd immunhisztokémiai alkalmazása. Ha az adott 
antitest csak az antigénre specifikus, nem várunk immunfestést. Tisztított antigének hiányában azonos koncentrációjú, 
azonos állatfajból származó, de az adott rendszerben indifferens immunglobulinokat, esetleg normál állati szérumot 
használhatunk. A kapcsoló antitest és a jelölt immunreagens nemspecifikus szöveti köt�dését a primer antitest 
kontolljához hasonló egyenkénti helyettesítésükkel ellen�rízhetjük. 

Az immunhisztokémia újabb lehet�ségei

Az un. molekuláris biológia, vagyis az örökít� anyag és üzenet 
vizsgálatával foglalkozó módszerek el�retörésével átmenetileg úgy t�nt, 
kevesebb szükség van a fehérjék vizsgálatára. Nem szabad azonban 
megfeledkeznünk róla, hogy a sejtfunkciókat els�sorban fehérjék 
végzik. A gének expressziója és a m�köd� fehérje adott helyen történ�
megjelenése között a folyamat számos helyen módosulhat/károsodhat. 
Ugyanakkor egyes fehérjék megjelenése és immunhiszokémiai 
kimutatása, egyértelm�en jelezhet genetikai elváltozásokat, így pl. azt 
ALK-1 fehérje anaplasztikus T-sejtekben egyértelm�en jelzi a t(2;5) 
koromoszóma transzlokációt. Ezért akár diagnosztikus, akár kutatási 

célú vizsgálatokban a fehérjék vizsgálatára mindig szükség lesz, melynek egyik legösszetetteb információt adó eszköze 
az immunhisztokémia, mely a szöveti komplexitás megtartása mellett, egyedi sejtek, akár szubcelluláris szintjén ad 
információt. 

Napjainkban a struktúrfehérjékre, enzimekre, hormonokra és 
neurotranszmitter molekulákra specifikus antitestek mellett egyre 
nagyobb számban jelennek meg a receptorfehérjékre, a sejtciklusban 
és apoptózisban résztvev� molekulákra, transzkripciós faktorokra, 
oncoproteinekre, a sejten belüli jelátvitelben szerepet játszó 
molekulákra és kromoszóma transzlokációk eredményeként 
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termel�dött fehérjékre specifikus monoklonális antitestek. Ezen markerek 
vizsgálata alkalmas lehet a patológiai elváltozások/tumorok biológiai 
viselkedésének egzakt el�rejelzésére (prognosztikus markerek), ill. a 
terápiás beavatkozások várható sikerének el�rejelzésére (prediktív 
markerek).  
Egyes fehérjék funkcionális állapota is vizsgálható immnisztokémiai 
módszerrel pl. dagatnövekedés fenntatrásában szerepet játszó jelutak 
elemeinek foszforiláltsága az aktiváció jele; vagy adott jel 
transzlokációja a sejt-magba jelezheti adott szignál út aktivációját, mely 
eszközök a daganatkutatásban és egyre inkább a daganat-diagnosztikában 
is helyet kapnak. 

Digitális mikroszkópia az immunhisztokémiában 
Teljes metszetek digitális formában való hozzáférése a számítógép segítségével, gyors navigálás a vizsgálandó 
területeken, tetsz�leges nagyítás mellett és a metszetet felépít� jelek diszkrét jellege és integrálhatósága digitális 
alfanumerikus adatbázisokba, óriási lehet�ségeket rejt a morfológiai szakmák számára, ami az informatika 
fejl�désével ma már a napi gyakorlatban is elérhet�. A digitális mikroszkópiának különösen nagy jelent�sége van a 
molekula-specifikus szöveti festések, így az immunhisztokémia kiértékelésében.  
A digitális metszet un. digitális mikroszkóppal készített egymás melletti területek gyors összeillesztéséb�l áll. Egy 
átlagos ~3cm2 terület� metszet 20x-os objektívvel digitalizálva, mintegy 6000 felvételb�l áll (mérete ~600MB), ami 
általában kevesebb mint 8 perc alatt elkészül (Gombás et al. 2003). A számítógép a digitális metszetet képpiramisként 
kezeli, vagyis az átnézeti nagyításokat az eredeti felvételek tömörítésével képezi, így a metszet folytonos nagyítás 
változtatás mellett mindig éles. A korszer� digitális mikroszkópok (pl. Mirax Scan; 3DHistech, Budapest) fluoreszcens 
jeleket is digitalizálnak, így immunfluoreszcens, vagy FISH minták is elemezhet�k (Varga et al. 2007).  

A digitális metszet jelent�s el�nyökkel rendelkezik a hagyományos 
metszettel szemben, melyek megfelel� számítógép programok 
segítségével kiaknázhatók. Így például, jelölések, mérések (hossz, 
terület, kerület, intenzitás), archiválás egyszer�en és gyorsan 
elvégezhet�k, több metszet egymással összekötve párhuzamosan 
tanulmányozható és a metszetek a bels� hálózaton, vagy az interneten 
keresztül sok felhasználóval/értékel�vel megoszthatók. FISH minták, 
vagy cytológiai minták esetében lehet�ség van a metszeten belül több 
optikai sík digitalizálására a kisméret� jelek vizsgálata érdekében, ill. 
sorozatmetszetekb�l a megfestett struktúrák 3 dimenzióban 
rekonstruálhatók. Az immunhisztokémiai jel digitális metszetek un. 
szegmentálásával objektíven mennyiségileg mérhet�, 
összehasonlítható  (Ficsor et al. 2006, and 2007).  

Szöveti multiblokk – „tissue microarray” (TMA) módszer  

A géntechnológia, els�sorban a cDNS-chip alkalmazása egyre több adatot szolgáltat a rosszindulatú daganatok 
keletkezésének, progressziójának, áttétképzési hajlamának, valamint kemoterápiás kezelhet�ségének genetikai és 
molekuláris hátterér�l (Fey, 2002). Azonban, az alapkutatás eredményeinek klinikai/diagnosztikai „validálása” az óriási 
mennyiség� információ és a hagyományos módszerek jelent�s munka- és költségigénye miatt, messze elmarad a 
felkínált lehet�ségekt�l (Krenács és mtsai 2006).  
A legutóbbi id�ben kifejlesztett szöveti multiblokk technológia az un. “tissue microarray” (TMA) lehet�vé teszi a 
fenti molekulák olcsó és gyors tanulmányozását 
nagyszámú klinikai, vagy kísérleti mintában, 
standard/azonos körülmények között (Kononen és 
mtsai 1998). A technika más in situ módszerekhez, 
így in situ hybridizációhoz jól alkalmazható. A TMA 
módszer alkalmazásával akár több száz, egyazon 
tárgylemezre felvitt szövetminta tesztelhet�, standard 
körülmények között, szimultán, egyetlen 
hagyományos reakcióhoz szükséges reagens-
mennyiséggel (Skacel és mtsai, 2002). TMA 
szövetblokkok készítésére hazai fejlesztés� készülék, 
ill. eszköz is hozzáférhet�. Nagy s�r�ség� (70-600 
minta/blokk) TMA blokkok készítésére automatizált, 
számítógép-vezérelt rendszer (TMA Master/Grand 
Master 3DHISTECH Kft, Budapest), egyszer�bb 
tanulmányokhoz, manuális 24-mintás TMA készít�
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eszköz (Hisztopatológia Kft. Pécs) alkalmazható. 
A nagyszámú szövetminta és a hozzájuk tartozó immunfestések, valamint patológiai és klinikai adatok kezelése és 
kiértékelése adatbázis alapú adatfeldolgozást igényel. A kiértékelés általában kétirányú, egyrészt vizsgálható, hogy az 
adott marker kifejez�dése szignifikánsan összefügg-e pl. egy adott farmakológiai kezeléssel, vagy egy tumortípus 
progressziójával, áttétképzési hajlamával, ill. a betegek túlélési esélyeivel. Másrészt elemezhet�, hogy pl. a tumorok, 
kizárólagosan immunfenotípus profiljuk alapján felállított rokonsági viszony analízise („Unsupervised hierarchical 
clustering”) szerint, létrehoznak-e diagnosztikusan, vagy klinikailag releváns alcsoportokat, melyek a cDNS-chip 
tanulmányokból már ismert TreeView programmal láthatóvá tehet�k.  
A hazai fejlesztés� Pannoramic Scan (3DHISTECH) és a hozzá tartozó TMA Modul software a fenti komplex igények 
kielégítésére kínál MS Windows alapú adatbázis-kezel� felületet. A program alkalmazásával integrálhatók a digitalizált, 
immunfestett metszetek, ezek értékelési eredményei, valamint az adott tanulmányba vont esetek patológiai és klinikai 
adatai, egy olyan adatbázisba, melyb�l egyszer�en végezhet� statisztikai és „cluster” analízis a megfelel� programok 
segítségével.  
Egy TMA projekt tervezése a feldolgozni kívánt patológiás esetek adatainak Excel adattáblába (Lookup table) 
rendezésével kezd�dik. A kiválasztott szövetblokkok hematoxilin-eozinnal festett metszetei alapján történik az esetekre 
jellemz� szövethengerek kiszúrása és TMA blokkba építése. A szövethengerek TMA blokkokban történt elhelyezési 
paraméterei ugyancsak a fenti „Lookup file”-ba kerülnek. A TMA blokkok metszésekor fontos, hogy a Z-sík, vagyis a 
3. dimenzió rekonstruálása érdekében az egymást követ� metszetek sorszámot kapjanak. Több TMA blokkból álló 
tanulmány esetén (ami általános) hasznos, ha az alkalmazott markerek sorrendje minden blokk metszeteinél azonos. Az 
immunfestés el�zetes kontroll metszeteken történt optimalizálása (reagens hígítások, antigénfeltárás), majd a TMA 
metszetek immunfestése után azok digitalizálásra 
(„scanning”) kerülnek.  
     A TMA Module programmal, az Excel adattábla 
adatainak importálása után, az immunfestések egy 
tetszés szerint felállított empirikus skála szerint 
„on-screen” értékelhet�k, majd az immunfestett 
szövet-„core”-ok, bármely az adattáblában szerepl�
paraméterrel történt sz�kítés segítségével 
galériákba rendezhet�k. Például, a teljes anyag 
értékelése után egymás mellé rendezhet�k egy adott 
markerrel a 2+ értéket kapott „core”-ok függetlenül 
a blokkokban elfoglalt fizikai távolságuktól. 
Ráadásul az értékelési adatok a galéria funkcióban 
történt összevetés után korrigálhatók („validated 
scoring”) az eredmények végs� lezárásáig, melyet a 
teljes adatbázis exportálása jelent egy új Excel táblába. Mivel a digitális képek pixelekb�l állnak össze melyek 
mindegyike diszkrét színnel, intenzitás rétekkel és mérettel jellemezhet�, e tulajdonságok mentén az általuk létrehozott 
képek szegmentálha-tók és a vizsgálni kívánt kép objektumok alkalmas software segítségével automatizált kép-
analízissel jellemezhet�k. Az értékelési eredményeket is tartalmazó Excel „Lookup file” formátuma kompatibilis 
kompatibilis a statisztikai (Chi2-teszt, Fischer-exact teszt) feldolgozáshoz használt programokkal (pl. SPSS), a Kaplan-
Meier féle túlélési görbék és statisztikák (Log-rank teszt) készítéséhez alkalmazott programokkal (pl. GraphPad Prism), 
ill. alkalmas a nem-súlyozott rokonsági viszony analízishez is a Cluster, ill. Treeview programok segítségével (Eisen et 
al, 1998; Liu et al, 2002). 
A digitális metszeteket alkalmazó, adatbázis-kezeléssel támogatott, projekt alapú TMA rendszer m�ködési menetét a 
mellékelt ábrán vázolt algoritmus mutatja be. 

Immunhisztokémiai web-oldalak:           www.ukneqasicc.ucl.ac.uk;      www.nordiqc.org;    www.appliedimmuno.org      
                                                 www.ipox.org;    www.antibodyresource.com;    www.antibodies-probes.com
               www.biocompare.com
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DNS METILÁCIÓ VIZSGÁLATOK 

Péterfia Bálint1, Hollósi Péter2

1 II. Belgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem 
2 I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem 

 A DNS metilációja egy biokémiai folyamat, amely során metil csoport kerül a DNS 
valamelyik nukleinbázisára, eml�sök esetében legtöbbször egy citozin pirimidin gy�r�jének 
ötödik szénatomjára (1. ábra A). A sejtek osztódásakor a DNS metilációs mintázatát az 
utódsejtek általában megtartják, azonban aszimmetrikus osztódásnál, a sejtek 
differenciálódásakor, vagy egyéb környezeti hatásra ez a mintázat megváltozhat. Eml�söknél 
a DNS metiláció az X kromoszóma inaktivációjában, a genomiális imprintingben, az 
egyedfejl�dés szabályozásában és a tumorok kialakulásában, illetve fejl�désében játszik 
szerepet. 
 A DNS csak a CpG dinukleotidok citozinján metilálódhat. A CpG dinukleotidok 
általában a gének promoter régiójában un. CpG szigetekbe tömörülnek. Egyes daganatokra 
jellemz�, hogy bennük bizonyos tumor szupresszor gének nem mutációval, hanem a gátolt 
transzkrípciójuk révén inaktiválódnak, ennek hátterében gyakran promóter hipermetiláció áll 
(1. ábra B). Összességében a DNS metilációs mintázatában bekövetkez� változások a 
daganatok fejl�désének egy jellegzetes velejárója, ezzel potenciális diagnosztikus markereket 
szolgáltatva, amelyek a jöv�ben a daganatterápia célpontjai is lehetnek. 
 A DNS metiláció vizsgálatára sokféle módszert kifejlesztettek, ezek közül ebben a 
fejezetben a legáltalánosabban alkalmazottakat ismertetjük. 

1. ábra. A: A DNS metilációja során metil csoport kerül a DNS citozink nukleinbázisának 
ötödik szénatomjára. B: A metil csoportok csak a CpG dinukleotidok citozinjaira kerülhetnek, 
ezek a dinukleotidok általában a gének promoter szakaszán szigetekbe tömörülnek. Sok gén 
transzkrípciója gátolt, ha a CpG szigete hipermetilált. 

Target régió keresés: 

 Nem mindegyik gén rendelkezik CpG szigettel, ezért egy tetsz�legesen kiválasztott 
gén esetében célszer� el�ször meggy�z�dni arról, hogy vajon van-e ilyen szakasz a gén 

46



szekvenciájában és ha igen, akkor ezen belül melyik szakaszt érdemes metilációs 
vizsgálatoknak alávetni. A legpraktikusabb eszköz ehhez a SantaCruz Egyetem interneten 
elérhet� Genomnézeget� programja (UCSC Genome Browser, http://genome.ucsc.edu), 
amelyen a CpG szigetek mellett felt�ntethet�ek a transzkrípciós faktor köt�helyek, SNP-k 
valamint különböz� sejtvonalak metilációvizsgálat eredményei (2. ábra). A kiválasztott 
génrégió DNS szekvenciája szöveg formátumban letölthet�. 

2. ábra. A syndecan-2 gén transzkrípciós startpont környékének ábrázolása az UCSC 
Genome Browser-ben. 

A DNS metiláció kimutatása biszulfit kezelés segítségével: 

 A legtöbb jelenleg alkalmazott módszernél a DNS mintát biszulfit sóval kezelik. A 
kezelés hatására mindegyik citozin uracillá konvertálódik, kivéve azokat, amelyek metiláltak 
voltak, mert ezeket a metil csoport megvédi a konverziótól (3. ábra A). A biszulfit konverzió 
során tehát a DNS szekvenciája változik meg annak metiláltsága szerint. A metilálatlan DNS 
például a konverzió után már nem tartalmaz egyetlen citozint sem, míg az eredetileg 
metiláltnál a kezelés után csak a CpG citozinok nem konvertálódnak át (3. ábra B). A 
konvertált DNS bármely szakasza PCR reakcióval felsokszorozható speciálisan tervezett 
primerek segítségével. A PCR során a polimeráz enzim az uracil nukleotidokat timinnek 
ismeri fel, ezért a PCR termékekben az uracilok helyén timinek lesznek (Clark et al., 1994). 

Metiláció szenzitív PCR (MSP): 

 A módszer lényege az, hogy a biszulfit konvertált DNS-re specifikus primereket úgy 
tervezzük meg, hogy azok vagy csak az eredetileg metilált szálakról, vagy csak a nem 
metiláltakról amplifikálnak. Mivel csak a CpG citozinok metilálódhatnak, és a konverzió után 
csak ezek helyén fog eltérni a metilált - nem metilált DNS szekvenciája, ezért az MSP 
primereket olyan szakaszokra kell tervezni, ahol sok CpG dinukleotid van egymás közelében. 
Természetesen az MSP esetében ugyanarra a régióra egy nem metilált (unmethilated, U) és 
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egy metilált (methylated, M) DNS specifikus primerpárt is kell tervezni (3. ábra B). A 
módszer jellemz�je, hogy a DNS metiláltságáról viszonylag durva becslést ad, és csak azokról 
a régiókról nyújt információt amelyeket az MSP primerek lefednek (kb. 40-50 bp.). A 
primerek tervezéséhez több ingyenes program is elérhet� az interneten, mint például a Methyl 
Primer Express v1.0 (Life Technologies), vagy a BiSearch Primer Design and Search Tool 
(Enzimológiai Intézet, http://bisearch.enzim.hu/). Az MSP amplikonokat agaróz 
gélelektroforézissel mutatjuk ki. Ha csak az U primerekr�l képz�dik termék, akkor a mintánk 
a vizsgált génrégióban metilálatlan. Ha csak az M primerek amplifikálnak, akkor a minta 
metilált, ha pedig mind az U, mind az M primerek pozitívak, akkor a minta részben metilált. 

Biszulfit szekvenáló PCR (BS-PCR): 

 Hasonlóan az MSP-hez, itt is biszulfit konvertált DNS a templát, azonban a primerek 
egyaránt amplifikálnak az eredetileg metilált és metilálatlan DNS szálakról. Ennek eléréséhez 
a primereket olyan szakaszra kell tervezni, amelyre nem esnek CpG dinukleotidok (3. ábra B). 
Mivel az amplifikáció független a templát metiláltságától, ezért a BS-PCR termék 
szekvenciájában ugyanúgy heterogén lesz, mint maga a templát DNS: egyaránt tartalmazhat 
bizonyos CpG pozíciókban timineket és citozinokat, attól függ�en, hogy eredetileg ennél a 
citozinnál milyen arányban volt a DNS metilálva. Az egyes pozíciókban tehát a timin / citozin 
arányok becslésével a nem metilált / metilált arányokhoz jutunk. A BS-PCR termékek 
bázisösszetételének elemzésével egy DNS szakasz metilációs mintázatára következtethetünk 
(Hajkova et al., 2002). A BS-PCR primerek tervezésére a már említett ingyenes programok is 
alkalmasak (Methyl Primer Express, BiSearch), de tapasztalataink szerint a PyroMark Assay 
Design 2.0 software (Qiagen) jóval hatékonyabb és gyorsabb tervezést tesz lehet�vé. 

3. ábra. A biszulfit konverzió szabályszer�ségei. A: A DNS citozinjai (C) a kezelés hatására 
uracillá (U) konvertálódnak. Az U a PCR amplifikáció után a PCR termékben T-ként jelenik 
meg. A CG citozinok nem konvertálódnak át, ha eredetileg metilálva voltak. B: Egy 
képzeletbeli, metilált – nem metilált DNS szakasz szekvenciája konverzió el�tt és után. A 
konvertált DNS-re specifikus metiláció szenzitív (MSP) és biszulfit szekvenáló (BS-PCR) 
primerek tervezésének sémája. 

48



A BS-PCR termékek elemzése: 

 A BS-PCR jellemz�je, hogy DNS templát szekvencia komplexitása a konverzió miatt 
nagy mértékben lecsökken (a citozinok nagy része uracil / timin lesz), ezért gyakoribb az 
aspecifikus termékek amplifikációja a hagyományos PCR-hez képest. Ennek elkerülésére 
érdemes használni a Bisearch program „Primer search, ePCR” funkcióját, ami tulajdonképpen 
nem más, mint egy in silico PCR, csak a templát ez esetben egy virtuálisan biszulfit konvertált 
genom. A megtervezett primerek szekvenciáját kell megadni, majd egy genomot kiválasztva 
elindítjuk a keresést. A program kis id� múlva az összes lehetséges PCR terméket, azok 
genom lokalizációját megadja. Ideális esetben csak egy terméket prediktál. 

Metiláció szenzitív nagyfelbontású olvadáspont elemzés (MS-HRM): 
 Azok a BS-PCR termékek, amelyek eredetileg metilált templátból származnak több 
citozin nukleotidot tartalmaznak, mint a kevésbé metilált DNS-b�l származók, ezért az 
olvadáspontjuk is magasabb lesz. (A citozin-guanin bázispárok közötti három hidrogénhíd 
kötés er�sebb kölcsönhatást biztosít, mint a timin-adenin párok közötti kett�). Az MS-HRM 
tehát egy olyan BS-PCR, amely után egy olvadáspont analízist is elvégzünk, ehhez pedig egy 
olyan fluoreszcens DNS festéket keverünk a PCR reakcióhoz, amely a kett�sszálú DNS-re 
specifikus. A PCR ciklusok után a h�mérséklet fokozatos emelésével párhuzamosan 
folyamatosan detektáljuk a fluoreszcens jeleket. Az amplikon olvadáspontjának elérésekor a 
fluoreszcens jelek intenzitása hirtelen lecsökken. A görbe deriválásával az olvadáspontoknál 
csúcsot kapunk a diagrammon (4. ábra A). Minél nagyobb mértékben volt metilálva eredetileg 
a DNS az adott szakaszon, annál magasabb lesz a BS-PCR termék olvadáspontja (Wojdacz et 
al., 2008).  

4. ábra. A BS-PCR termékek elemzésének két módja az olvadáspont elemzés és a 
szekvenálás. A: Egy 0%-ban, egy 25% és egy 100%-ban metilált kontroll minta olvadáspont 
elemzése (MS-HRM). B: Egy 25%-ban metilált kontroll minta piroszekvenálási eredménye. 
A DNS szakasz konverzió el�tti és utáni szekvenciája a pirogramm felett látható, a 
nukleotidok adagolásának sorrendje (diszpenziós sorrend) pedig alul. Y = T vagy C. 
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Piroszekvenálás: 
 A heterogén BS-PCR termékek bázisösszetételét szekvenálással is meghatározhatjuk. 
Az eredetileg metilálatlan citozinok helyén timin lesz, míg a metiláltak helyén marad a 
citozin. Mivel csak a CpG citozinok metilálódhatnak, ezért ezek helyén a BS-PCR termékben 
citozin és timin is el�fordulhat (Y), az összes többi citozin helyén timin lesz. A szekvenálással 
tehát azt állapítjuk meg, hogy a BS-PCR amplikonban a CpG citozinok helyén mi az aránya a 
citozinoknak és a timineknek, ebb�l számíthatjuk ki az adott CpG metiláltságát. A metilációs 
helyek ezért gyakorlatilag egy-egy variábilis nukleotidként foghatók fel (Tost et Gut, 2007). 
Mivel a hagyományos szekvenálással kevésbbé pontos ezen arányok becslése, ezért 
piroszekvenáló készülékkel célszer� a BS-PCR termékeket szekvenálni (4. ábra B). 

DNS metiláció kimutatása biszulfit kezelés nélkül: 

 Egy ismeretlen DNS minta metiláltsági fokára valós idej� kvantitatív PCR (RT-qPCR) 
technika segítségével biszulfitkezelés nélkül is következtethetünk. Régóta ismert, hogy 
bizonyos restrikciós endonukleázok, amennyiben felismer�- illetve hasítóhelyük metilálva 
van, képtelenek a kett�sszálú DNS hasítására (McClelland 1981). Más restrikciós 
endonukleázok kizárólag akkor kötik és hasítják a kett�sszálú DNS-t, ha az metilált 
(Sutherland 1992). Egy adott gén szabályzó régiójának metiláltsági fogát megtudjuk, ha a 
PCR reakcióhoz olyan primereket használunk, melyek a promóter régiót fedik le, és a templát 
DNS-t el�zetesen metilációra érzékeny illetve metilációtól függ� endonukleázzal emésztjük 
(Ordway et al. 2006). Az emésztés után lefuttatott qRT-PCR reakció az eredeti DNS 
metiláltsági fokára vonatkozóan a biszulfitkezelést magukban foglaló protokollokhoz hasonló, 
kvantitatív eredményekkel szolgál (5. ábra). 
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5. ábra. A restrikciós endonukleázzal történ� emésztésen alapuló DNS metilációs PCR panel 
használata. Az ábra a Methyl-ProfilerTM DNA methylation PCR array system 
(SABiosciences) felhasználói útmutatója alapján készült. 

 A tesztelend� DNS oldatot négy egyenl� részre osztjuk szét. Az els� frakciót nem 
emésztjük, így ez a teljes bemért DNS mennyiségnek felel meg. A második frakciót 
metilációra érzékeny restrikciós endonukleázzal kezeljük, mely a nem metilált és részlegesen 
metilált DNS molekulákat hasítja el. A harmadik frakciót metilációtól függ� enzimmel 
emésztjük, mely els�sorban a metilált DNS-t hasítja. Az utolsó, negyedik frakciót mindkét 
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enzimmel emészjük, így az összes bemért DNS-t elhasítjuk. A következ� lépésben lefuttatjuk 
a RT-qPCR reakciókat. Az adatok kiértékelésekor az egyes DNS frakciókban található DNS 
relatív mennyiségét az eredetileg bemért DNS mennyiségéhez képest számoljuk ki.  
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DNS SZEKVENÁLÁS, PIROSZULFIT TECHNIKÁK. 
 
Dr.Kovalszky Ilona 
Semmelweis Egyetem I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 
 
Az elmúlt évtizedben tanúi lehettünk a DNS szekvenálás forradalmasításának. 
A human genom project hatalmas lendületet adott a szekvenálás fejlesztésével foglalkozó 

cégeknek. A fő cél a szekvenálás gyorsaságának fokozása mellett a költségek jelentős 

csökkentése volt. Mindkét célt sikerült elérni, ma  1 megabázis DNS szekvencia leolvasása 

kevesebb, mint 1 dollárba kerül. 

 

Az új eljárások többsége jelentőseen eltér a klasszikus Sanger féle szekvenálási módtól, 

azonban ezzel is feltétlenül meg kell ismerkednünk, hizen még sok évig ezek szolgálnak rutin 

feledatok elvégzéséhez. 

 

 

A Sanger szekvenálás (lácterminációs szekvenálás) 

 

Az eljárás lényege, hogy amennyiben a DNTP keverékhez deoxi dNTP-t adunk ami 

kapcsolódni tud a komplementer bázishoz, azonban a cukorfoszfát kötést a DNS polimeráz 

nem tudja létrehozni, ezért a szintézis megakad. 

Mivel a reakcióelegyban számos azonos DNS szekvencia van ezeket templátként hasznosítva 

elméletileg a szál minden egyes pontjára beépül ddNTP molekula, melyet a DNS szálak 

méretszerinti elválasztásaa során valamilyen módon azonosítani tudunk.  

A kapilláris elektroforézissel történő elválasztás során ezek a  molekulák különböző színű 

fluoreszcens festékkel vannak megjelölve, és a méret szerinti elválasztásnál egy lézer érzékeli  

a fragment színét, beazonosítva ezzel a szál végén levő bázist. 

Ma ezek a szekvenátorok több csatornásak, így egyidejűleg akár 96 minta is futtatható. 

Legnépszerübb általános laboratóriumi használatra a 8 csatornás 3500-as model. 

 

 

52



 
 
 
 
A pyroszekvenálás 
 
A metodika azon alakul, hogy minden bázis beépülésekor nagyenergiájú pyrofoszfát szabadul 

fel, amit fényjellé alakítanak. A lépések a következőek: 

 

1.PCR-el felszaporított egyszálú DNS-hez szekvenáló  primert  hibridizálnak és a mintát DNS 

polimerázzal, ATP szulfurilázzal  apirázzal és luciferázzal valamint adenozin 5 

foszfoszulfáttal   (APS) és  luciferinnel inkubálják  

2. A négy dNTP egyikét hozzáadják a mintához. Ha az  beépül,  felszabadul egy pirofoszfát. 

A szulfuriláz enzim ebből és az  APS-ből ATP-t hoz létre, melynek hatására a luciferáz a 

luciferinből oxiluciferin képződését katalizálja. A fény mennyiségét egy CCD kamera 

érzékeli. A fény intenzitása arányos a beépült dNTP számával, vagyis ha három azonos  bázis 

épül be akkor a fényerő 3x-os, ha 2 akkor 2x-es, stb  

3.A fel nem használt dNTP-t az  apiráz lebontja. A rendszer kimosása után egy következő  

nukleotidot adnak a mintához és egy új ciklus indul.és így tovább. A pyroszekvenálással 

lehetséges DNS metilációt és SNP-t is vizsgálni 

 

A pyroszekvenálás alapelvét hasznosítja két gyártó cég, a Roche és a Qiagen. 
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454 Bioscience készülék (Roche) 
A rendszer a pyrosequenálást hasznosítja. 
Teljesítmény 20 millió bázis 5.5 óra futtatás alatt 
Előnye: olcsóbb mint a Sanger módszer 
2-300 bázis hosszúságú fragmenteket szekvenál parallel. 
Egy bakterialis genomot néhány nap alatt szekvenál  
Kényelmes, egyszerű kezelni 
 
Mintaelőkészítés:  

1.Genomiális DNS izolálása és fragmentálása, majd a darabkák ligálása adapterekhez. Az 

adapterek segítségével a DNS darabkákat mikrogöngyökhöz kötik 

olyan módon, hogy 1 gyöngyre csak 1 egyszálú  DNS darab kerüljön.  A gyöngyöket olaj 

emulzóban PCR-el amplifikálják, a reakció gyakorlatilag a vízcseppecskékben zajlik A 

gyöngy mérete 28 mikron a folyadék cseppé 100 mikron A reakció végén minden egyes  

gyöngyön több millió egyedi DNS kópia van.  

Ezt követően a gyöngyöket az emulzióból kiszabadítják, a gyöngyökön levő DNS-t 

denaturálják és egy száloptikás lemez kamrácskáiba juttatják melyekbe csak 1-1 gyöngy fér 

be. A DNS szintézishez szükséges enzim kisebb gyöngyökre van rögzítve. 

Ezt követi a már bemutatott pyroszekvenálási folyamat.  

 
 
A pyroszekvenogram értékelése. Az ábrán a reverz szál szekvenálása látható. A fényjel 
intenzitása a beépült bázisok számával arányos. 
 
A Roche 454-es pyroszekvenátora mellett megjelent a kisebb kapacitású Junior készülék. 
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A  Qiagén cég  Pyromark szekvenátora. 

3 méretben készül, a legkisebben 24 minta a nagyobbakon 90 minta egyidejű 

szekvenálása  lehetséges. 

 A készülékek 60-100 bázist képesek szekvenálni. kíválóan megfelelnek ismert mutációk , így 

daganatos klinikai mintákban a tumorban  kritikus ismert génhibák kimutatására. A készülék 

gyors, egyszerű, alkalmas a RAS, BRAF, EGFR mutációk, DNS metiláció gyors  

detektálására.  

 

 
Solexa (llumina) array szekvenálás (reverzibilis terminátor szekvenálás) 
 
1 billió bázis/2 nap 2006 második felében jelent meg 100 b hosszúságú darabokat 

szekvenál- 

A polony amplifikálás elvén működik. 

A DNS  fragmentekhez általános primereket ligálnak. Ezekkel komplementer  primerek 

vannak rögzítve egy hordozó lemezre, amelyre a DNS darabkákat is kötik. Denaturálást 

követően a DNS darabkák primerei hibridizálnak a nekik komplementer primerekkel a 

hordozó lemezen. 

Itt történik az amplifikálás, ahol minden egyes szál megsokszorozódik . A szekvenáláshoz 

reverzibilis láncterminációs módszert használnak 4 színű fluoreszcens ddNTP-vel. A 

fluorescens jelet lézer érzékeli. A terminátor molekula ezt követően eltávolítható, a nukleotid 

felesleget kimossák. A következő ciklusban új nukleotid mixet adnak a rendszerhez,  lézer 

minden pozicióban detektálja a fluoreszcens jel színét,  és ez igy megy 35 cikluson át.  A 

jeleket computer dolgozza fel és  referencia szekvenciával veti össze. 

  

Solid (ligációs szekvenálás)Life Technologies 
 
A DNS amplifikálása emulziós PCR-el történik.hasonlóan mint a Roche pyroszekvenátornál. 

Az amplifikált mikrogyöngyöket üveglemezen szekvenálják, a  szekvenálás során azonban a 

szintézis helyett ligáció segítségével határozzák meg a bázissorrendet.  Nyolc bázisból álló 

oligonukleotidokat használnak melyeket fluoreszcensen jelölnek meg annak megfelelően 

milyen bázis található az  első két pozicióban. A komplementer szálhoz egy primert,majd  egy  

8 tagú oligot kapcsol a DNS ligáz, ha az oligo első két bázisa magának komplementer 

bázisokat talál. Ezt követően a lézer leolvassa  az oligon levő fluoreszcens jelet, ami 

azonositja a ligált oligo dinukleotidját.  Az oligó 3’végéről 3 bázist lehasítanak, majd újabb 8 
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tagú oligo ligálása következik az összes lépéssel. Igy az első ciklusban az 1,2-id, 6,7-ik11,12-

ik stb pozicióban levő 2-2 bázist határozzák meg. Amint a ligálás végig megy a szálon a 

mintát denaturálják, és olyan primerrel indítanak, mely az első ciklusban használthoz képest   

-1n pozicióban van. Igy a szekvenálás 1 bázissal 5’ irányban odébb kezdődik. A szálat az első 

ciklusban leírthoz hasonlóan végig analizálják, így információt kapnak a -1n pozicióban 

található bázisokról. A 3.ciklusban a primer -2n poziciójú, tehát a szintézis 2 bázissal 5’ 

irányból indul, és így tovább. 5 ciklus követően minden pozicióban levő bázist azonosítani 

tudják. Emellett a dinukleotid 3’ irányba eső tagja azopnos kell legyen az előző ciklus 

oligoinak 1 tagjával, tehát egy kontrol elem is van a rendszerben.  

 

 
A Solid ligációs szekvenálás vázlata, a szürkével jelzett, eredetileg 8 bázisból álló oligonukleotidok 
első 2 tagja (ponttal jelezve) kapcsolódik a komplementaritás elvén, a rendszer az utolsó 3 bázist 
eltávolítja. A következő, más dinukleotidot tartalmazó kompementer oligo bekapcsolódik, a ligáz 
összekapcsolja az előző taggal és így folyik a szintézis. Ezt követően a teljes szálat eltávolítják, és egy 
–n1 szálat hibridizálnak, ahol az oligok kapcsolódássa 1 bázissal 5’ irányba tolódik el. 5  ciklust 
követően tisztázódik 35 bázis hosszúságú szakasz szekvenciája.  
 
 
Az Ion Torrent szekvenálás   
 
Az egyik legújabb módszer , különleges előnye olcsósága. Hatásfoka elmarad az Illumina, vagy a 

Solid teljesítőképességétől. A működés elve, hogy  a DNS szintézisekor 1 bázis beépülése során egy 

nagyenergiájó pyrofoszfát és hydrogen ion szabadul fel. 

Míg a pyrofoszfátot a pyroszekvenálás hasznosítja, a hydrogen ion által előidézett pH változás alapján 

működik az ion torrent szekvenáló. A készülék a  pH változását mérve érzékeli a szintézis folyamatát. 

Hasonlóan a pyroszekvenáláshoz a bázisokat egyesével adjuk a rendszerhez, beépülés esetén a 

detektálú rendszer egy csúcsot hoz létre. A csúcs mérete arányos a beépült nukleotidok számával. 
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A korszerű szekvenáló rendszerek hatékonyságának öszehasonlítása 
 
 
 

 
Ion Torrent 454 Sequencing Illumina SOLiD 

A módszer 
kémiai alapja 

Ion félvezető 
szekvenálás 

Piroszekvenálás 

Polimerázzal 
működő 

szintézisalapú 
szekvenálás 

Ligálás alapú 
szekvenálás 

Az amplifikáció 
típusa 

Emulziós PCR Emulziós PCR Híd amplifikáció Emulziós PCR 

Futás hossza 
(Mb) 

100 100 600 170 

Futás ideje 1,5 óra 7 óra 9 nap 9 nap 

Olvasás hossza 200 bp 400 bp 2x100 bp 35x75 bp 

Futás ára $ 350 USD $ 8.438 USD $ 20.000 USD $ 4.000 USD 

Megabázison-
kénti ár 

$ 5,00 USD $ 84,39 USD $ 0,03 USD $ 0,04 USD 

Az eszköz ára $ 50.000 USD $ 500.000 USD $ 600.000 USD $ 595.000 USD 
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PARAFFINOS BLOKK MINTÁK MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI 
ALKALMAZÁSI LEHET�SÉGEI ÉS A VÁKUUM TECHNOLÓGIA 
ALKALMAZÁSA A PREANALÍTIKAI FÁZISBAN 
Dr. Kiss András, egyetemi docens 
Semmelweis Egyetem, 2. Pathologiai Intézet, Molekuláris Pathologia 
Laboratórium
 
 
 

A pathologia fejl�dése szükségessé tette a molekuláris methodikák bevezetését 

nemcsak a célzott terápiákhoz szükséges diagnosztikai elvárások miatt, hanem általában a 

technikák nyújtotta információ és pontosság érdekében is. A formalin fixált, paraffinba 

ágyazott (FFPE) szövetek jelentik a rutin pathologia számára a vizsgálati anyagot. A 

morfológiai eljárásokon (rutin és speciális festések) túl ma a molekuláris biológiai metodikák 

is helyet kaptak a pathologiai diagnosztikában. A formalin fixálás okozta keresztkötések, 

majd a víztelenítés, paraffinba való beágyazás során a szöveteket ért kémiai és fizikai hatások 

sok szempontból korlátozzák a diagnosztikai lehet�ségeket. A molekulák degradációja az 

els�dleges korlátozó tényez�, de feltárhatóságuk is több nehézséget okozhat. Az RNS a DNS-

hez képest érzékenyebb a fizikokémiai behatásokra, ezért az FFPE anyagokban jobban 

összetöredezik, mintegy 100 bázispárnyi méretre. A DNS vizsgálhatósága az FFPE 

anyagokban a 200-400 bázispár nagyságban mozog. A rutin festési eljárásokon túl a fehérjék 

expresszióját immunhisztokémiai vizsgálatokkal analizáljuk. A molekuláris diagnosztika 

számára a DNS alapú módszerek szerepelnek a rutin molekuláris pathologiai módszerek 

között, melyek mind a célterápiák indikációjának felállításában, mind pedig kórokozók 

kimutathatóságában segítséget nyújtanak. A morfológiához direkt köthet� módszerek az in

situ hibridizáció tecnikájára épül� technikák (FISH, CISH, SISH). A DNS és RNS izolálás 

számára fontos a makro vagy mikrodisszekció és a vizsgált sejtek százalékos arányának 

megállapítása, mely a módszerek szenzitivitásának tükrében a diagnosztikus megbízhatóságot 

fogja meghatározni.  

  A sebészeti rezekátumok, illetve egyéb pathologiai vizsgálatra beküldött  anyagok 

kezelése egyrészt a morfológiai vizsgálatok szempontjából, másrészt pedig a makromolekulák 

meg�rzöttsége miatt a molekuláris pathologia számára is fontossággal bír. A szövetekb�l 

végzett vizsgálatokban a preanalítikai fázis komoly kihívást jelent a molekuláris technikák 

alkalmazhatósága szempontjából és alapvet�en befolyásolhatja a sikeres vizsgálatok számát 

és a molekuláris technikák végeredményét. A sebészi rezekátumok pufferolt formalinban 

történ� fixálása a rutin módszer, de a molekuláris metodikák alkalmazhatóságát több 
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szempontból is korlátozza.  A 4 C�-n történ�, Vakuum Asszisztált Tárolás és Szállítás 

(VATS) a specimenek oxidálódását minimalizálja és lehet�vé teszi a hosszabb id�tartamú 

fixálás nélküli tárolást. A VATS a formalin fixáláshoz képest nagyobb költséget jelent, amely 

azonban részben kompenzálódik a sebészeti osztályok csökkent formalin szükségletével, a 

szövetek meg�rzöttségének biztonságának a növekedésével és a molekuláris vizsgálatok 

lehet�ségeinek kiszélesedésével. Saját vizsgálatainkban elemeztük a szöveti struktúra és a 

makromolekulák meg�rzöttségét mind tumorok, mind pedig tumormentes normál szövetek 

összehasonlításával. 1-12 napos vákuum technologia (Milestone TissueSAFE High Vacuum 

Biospecimen Transfer SystemTM) segítségével történt tárolást követ�en vizsgáltuk a DNS, 

RNS és a fehérjék meg�rzöttségét. DNS és RNS izolálást követ�en és az ezekb�l elvégzett 

PCR reakciók kivitelezése után rutin szövettani festések és immunhisztokémiai vizsgálatok 

történtek a különbözö ideig  (0, 3 , 6 és 12 napig) vákuumban, 4 C�-n tárolt anyagokon, 

melyek a tárolást követ�en rutin formalin fixáláson és paraffinba történ� beágyazáson mentek 

keresztül.    

A sebészi rezekátumok makroszkópos morfológiája minden vizsgált id�pontban 

meg�rzött és a frissen eltávolított szövetekhez hasonlatos volt. A rutin szövettani festési 

módszerek még a 12 napos tárolás után is a makromolekulák jó meg�rzöttségét mutatták, 

melyet a DNS és RNS izolálás mennyiségi és min�ségi eredményei is alátámasztottak. Az 

elvégzett PCR és RT-PCR reakciók is ezt mutatták. Az immunhisztokémiai reakciók 

szenzitivitása a 12 napos tárolását követ�en sem változott lényegesen és jól használható volt a 

pathologiai diagnosztika számára.   

A vákuum tárolási rendszer alkalmazása a sebészeti rezekátumok szállításában és 

tárolásában új távlatokat nyitott meg a pathologiai diagnosztika számára. A vákuum 

asszisztált rendszer és az ezt követ� 4 C�-n történ� tárolás a formalin fixálás reális 

alternatívája és növeli a pathologiai vizsgálatok preanalítikai fázisának effektivitását és 

megbízhatóságát. A technológiai egyértelm� el�nye, hogy az anyag meg�rzöttsége olyan 

formában marad meg a molekuláris pathologiai vizsgálatok számára, mely több napos tárolást 

követ�en a friss, posztoperatív mintákéval összehasonlítható, azzal csaknem megegyez� 

vizsgálhatóságot tesz lehet�vé.  Összességében a vákuum asszisztált tárolás több el�nnyel is 

rendelkezik a formalin fixálással szemben és szerepet kaphat a molekuláris pathologiai 

metodikák alkalmazásának és alkalmazhatóságának kiszélesítésében, a tumor bankok számára 

folytatott anyaggy�jtésben és kutatási célok elérésben is.    
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RENDSZERELV� GENOMIKA ÉS MEDICINA 

Dr. Falus András 

Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet  

 

A komplex, multifaktoriális  betegségek patomechanizmusának teljesebb megértése, a 

beavatkozási pontok mélyebb feltárása elkerülhetetlenül vezet a kapcsolódó biológiai 

strukturák m�ködési hierarchiájának megismeréséhez. A rendszerelv� biológia egyedi 

biológiai entitások (pl. gének, mRNS, miRNS, fehérjék, stb.) helyett ezek hálózatosan és 

dinamikusan koordinált rendszerével foglalkozik. 

A rendszerelv� biológia és orvostudomány korszakában egyre nagyobb figyelmet kap az 

epigenetika, azaz azon kovalens változások összessége, amely a környezet hatására 

szabályozza a gének aktivitását, bekapcsolhatja, feler�sítheti vagy lecsendesítheti, s�t ki is 

kapcsolhatja  azokat. 

Az epigenetikai következményekkel járó  környezeti hatások  közé tartoznak az anyai 

hatások, táplálkozás, mozgás, toxinok, fert�zések  mellett a mentális, pszichoszociális és 

meditatív tényez�k sokasága is. 

A  legtöbbször reverzibilisen ható epigenetikai hatások egyike a sejtszint� öregedés egyik f� 

regulátora a telomeráz enzim aktivitása is, melynek az életmód általi módosulását els�sorban 

az immunrendszerre való hatásán át igazolták. 

Az el�adás a személyreszabott orvoslás perspektívájából kisérli meg bemutatni a genomikai 

és epigenetikai faktorok együttes érvényesülését, valamint az un. “missing heritability” okán a 

bioinformatikai gondolkodás és eszközrendszer felé irányuló egyre nagyobb kihívásokat. 
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Bevezetés�

Napjainkban a különböz� fluorescens markereket elterjedten alkalmazzák mikroszkopikus 
jelölésekre mind az immuncitokémiában (IHC), mind pedig a citogenetikában. 1980-ban 
került sor a fluorofórok bevezetésére az in situ hibridizációs technikában, (Bauman és mtsai. 
1980). Ezt követ�en a FISH-hez köthet� tudományos publikációk száma folyamatos 
növekedésnek indult. Megvizsgálva a közelmúlt irodalmát megállapíthatjuk, hogy évente 
több, mint 2500 közlemény került elfogadásra ebben a témakörben. Ezek az adatok azt 
mutatják, hogy a FISH mára már széles körben alkalmazott, hatékony módszer. A FISH 
jelölések segítségével kromoszóma és génszint� változások is vizsgálhatóak konvencionális 
mikroszkópos technikával. Az eljárás lehet�vé teszi meta- vagy interfázis sejtmagok 
vizsgálatát citológiai, illetve szöveti mintákon egyaránt. �
Kezdetben a FISH jelölés a molekuláris biológia eszköze volt és leginkább a kutató 
laboratóriumok alkalmazták. Napjainkban a klinikai vizsgálatokban az immunfestéseket egyre 
gyakrabban egészítik ki FISH jelölésekkel. Napjainkban a különféle FISH próbákat 
rutinszer�en alkalmazzák a patológiai diagnosztikában, hogy feltárják a genetikai hátterét a 
különféle hisztopatológiai elváltozásoknak.�
A fluorescens szignálok detektálásakor olykor különböz� problémákkal kell szembesülnünk. 
Néhány esetben a fluorescens jelek azonosítása nem egyértelm� és ez megnehezítheti, illetve 
meghosszabbíthatja a diagnosztikus munkát. A kisméret�, pontszer� FISH szignálok gyakran 
a minta különböz� fókuszsíkjaiban helyezkednek el, amely különösen érvényes a diffúz 
eloszlású génklaszterekre. Az ilyen esetekben az általánosan használt nagy nagyítású, 
immerziós objektívekkel a mélységélességi korlát miatt nehezen tudunk éles, értékelhet� 
képet készíteni. Azokban az esetekben, mikor a FISH szonda alacsony számban jelen lév� 
célszekvenciákhoz hibridizál, a jel kisebb mérete tovább nehezítheti a detektálást. További 
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problémát jelentenek a random kolokalizáció és a trunkációs effektusok, melyek a jelek 
térbeli átfedéséb�l adódhatnak. Mint minden fluorescens jelölésnél itt is számolni kell a minta 
kiégésének (photobleaching) lehet�ségével, ami az esetkonzultációt, illetve a minta 
archiválását nehezíti meg. �
A multilayer-multichannel fluorescens szkennelés lehet a megfelel� megoldás ezekre a 
problémákra. Ezt jelenleg a konfokális lézer-szkenning technika, valamint a digitális szkenner 
mikroszkópok használatával valósíthatjuk meg. A lézer-szkenning technika segítségével az x, 
y, z-irányú felvételekb�l háromdimenziós szövetrekonstrukciót végezhetünk. A konfokális 
feltéttel a kedvez� jel-háttér arány miatt kiváló min�ség�, jól értékelhet� képeket készíthetünk 
a mikroszkóppal. A módszer hátránya, az id�igényes felvételrögzítés, illetve az er�s 
lézermegvilágításnak köszönhet�en a minták gyorsan halványulnak. A digitális szkenner 
mikroszkópok a szöveti minta egészét képesek rögzíteni. A gyors szkennelési sebességnek és 
a villanófényes mintagerjesztésnek köszönhet�en a minta fakulásával csak minimális 
mértékben kell számolnunk. Az így rögzített digitális tárgylemez egész területén végezhetünk 
képszegmentálásokat (Fernandez és mtsai., 1996; Netten és mtsai., 1997; Kozubek és mtsai., 
1999)�
 �

�

Anyagok és módszerek�

Mintaterület detektálása�

A fluorescens szkennelés során fontos, hogy csak azokon a látómez�kön történjen gerjesztés, 
amiken a minta jelen van. Mivel a minta csak fluorescens festékkel van feljelölve így a 
normál elölnézeti kameraképen nem látható. Ezért ezekben az esetekben sötétlátóteres, ferde 
megvilágítást alkalmazunk és a minta fénytöréséb�l határozzuk meg a tényleges 
mintaterületet. �

 Mintagerjesztés�

A minta gerjesztését Lumencor Spectra 6 (Beaverton, Oregon) fényforrással biztosítottuk. A 
lámpa lehet�vé teszi, hogy a gerjeszt� ledeket csatornánként kapcsolgassuk 5 KHz-es 
frekvenciával, ami a gyakorlatban 0,2 ms-os reakció id�t jelentett. A kapcsolásokat 
közvetlenül a kameráról vezéreltük, így a minta csak az alkalmazott expozíciós id� alatt volt 
gerjesztve. �

 Képrögzítés�

A mikroszkópon PCO. Edge 5.5 megapixeles sCMOS (scientific Complementary Metal-
Oxide Semiconductor, PCO, Kelheim, Germany) kamerát alkalmaztunk. A kamera 33 
képkockát képes rögzíteni másodpercenként, dinamikatartománya 30000 electron (e-).�

 Validálás�
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Az algoritmust a Semmelweis Egyetem 1. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 
archivált anyagából származó mintákon teszteltük (engedély szám: 7/2006). A mintákat az 
eredeti immunjelölések (c-erbB-2 / HER-2 / neu Ab-12, Thermo Fisher Scientific Inc. USA) 
kiértékelései alapján úgy válogattuk ki, hogy a negatív minták mellett minden pozitivitási 
osztály (1+, 2+, 3+) képviselve legyen. Ezt követ�en kett� TMA mintát festettünk Her2 FISH 
reagenssel (pharmDx™ kit, K5331, Dako, Denmark). A szkennelés után a digitális lemezek 
egy praktizáló patológus által lettek kiértékelve a Pannoramic Viewer szoftver segítségével 
(1.15.2 ver. 3DHISTECH Ltd., Hungary). Maximum 40 sejtmag került kiértékelésre az 
ajánlott score-olási metódus alapján (HER2 FISH pharmDx™ kit scoring guideline).�
Ezt követ�en az IHC eredményeket, a patológus kiértékeléseit és az algoritmus méréseit 
hasonlítottuk össze. Mivel a kapott adatok nem voltak normál eloszlásúak, a javasolt Cohen’s 
kappa és Spearman -korrelációt, nem paraméteres teszteket használtuk a kiértékeléshez 
(Landis és Koch, 1977). A statisztikai analíziseket MedCalc v. 11.2.1.0 szoftverrel végeztük 
(MedCalc Software, Mariakerke, Belgium).�
 �

�

Eredmények�

Mintaanalízis és algoritmusfejlesztés�

A felvett háromcsatornás képeket csatornánként külön analizáltuk. A DAPI-val festett 
mintákon a kék csatornán az epitheliális sejtmagok intenzitásdinamikáját és morfológiai 
sajátosságait vizsgáltuk. Adaptív kontrasztnövelést követ�en megállapítottuk, hogy a 
sejtmagok intenzitásprofilja egy speciális lapos haranggörbét követett, ahol a legintenzívebb 
pixelértékek a sejtmag centrális kromatinjához tartoztak (1. A ábra). A sejtmagdetekcióban 
ezt úgy használtuk ki, hogy az algoritmus a DAPI csatornán els�ként az intenzitás térképen a 
haranggörbék tetejét azonosítja. Ezt követ�en egy régiónövelési eljárással határoztuk meg a 
sejtmag tényleges formáját és területét. A sejtmaghatáron, a sejtmagmembrán és a marginális 
kromatin régiójában egy jól általánosítható meredekségi görbét definiáltunk. Ezt a 
régiónövelés megállási feltételeként alkalmaztuk a továbbiakban.�
Az extended focus eljárásnak köszönhet�en a FISH jelek egy virtuális fókuszsíkba 
rendez�dnek, az így el�állított képeken minden szignál élesen jelenik meg. Ennek 
következtében a FISH pontok geometriai és intenzitás paraméterei közel azonosak lettek egy 
felvett csatornán belül (1. B, C, D ábra). Ez lehet�vé tette, hogy a képfeldolgozó algoritmus 
jeldetektáló modulja egy lokális intenzitásnövelést követ� küszöböl� eljárást alkalmazva az 
egész mintára általánosan használható legyen. �

�

1. ábra. Az intenzitásanalízis eredményei a DAPI (A), FITC (B) és rhodamin (C) 
csatornákon, valamint azok integrált háromcsatornás képe (D).�

�

A jelreprezentációt minden detektált sejtmagban meghatároztuk és a sejtmagokat az 
alkalmazott próbának megfelel�en csoportosítottuk. �
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�

Algoritmus validálása�

Els�ként egy szegmentációs profilt definiáltunk (Microscopical Image Sefmentation 
Profile:.misp fájl), amit a sejtmagok morfológiai sajátságaihoz -átmér�, geometria- , valamint 
a minta kontraszt és intenzitás min�ségéhez optimalizáltunk. Ezt a profilt használtuk a 
kés�bbiekben a 39 TMA szövetminta kiértékeléséhez. A sejtmagdetekciót követ�en az egyes 
magokat az ajánlott klasszifikációs protokollnak megfelel�en csoportosítottuk, így 
megkülönböztettünk amplifikált, normál és artefakt csoportokat (2. ábra). �

�

2. ábra. Szövetszegmentálás eredménye. �

�

A mérési eredményeket táblázatba mentettük és összehasonlítottuk az IHC kiértékelésekkel. 
Az eredményeink egy közel azonos egyezést mutattak a patológus és a szoftveres kiértékelés 
között (1. táblázat). �

Variációk� Cohen’s���

(95%�CI)�

Spearman’s�rho�

(df,�95%�CI,�p)�

Patológus�vs.�Algoritmus� 0.911�(0.750�1.0)� 0.992�(25,�0.981-0.996,�<0.0001)�

Patológus�vs.�IHC�eredmények� 0.606�(0.322�0.890)� 0.659�(25,�0.357-0.836,�=0.0003)�

Algoritmus�vs.�IHC�eredmények� 0.703�(0.498�0.909)� 0.762�(39,�0.588-0.869,�<0.0001)�

1. táblázat. A különböz� kiértékelési esetek összehasonlításának eredményei.�
Összegzés�

Az általunk kifejlesztett FISH kiértékel� algoritmus két külön modulból, egy 
sejtmagdetekciós és egy jeldetekciós részb�l áll.  Az algoritmus alapját a korábbi intenzitás és 
morfometriai mérések alapján meghatározott “ideális sejtmagmorfológia” adja. Ez alapján 
lesznek kiválasztva a megfelel� diagnosztikus potenciállal rendelkez� sejtmagok.  �
Az algoritmust TMA mintákon teszteltük, összehasonlítva a patológus diagnózisát és a 
szoftver által meghatározott értékeket. A validáláshoz a korábbi IHC minták eredményeit 
szintén felhasználtuk. Az eredményeink azt mutatják, hogy a patológus és a szoftveres 
mérések nagy mértékben korrelálnak. �
Manapság egyre nagyobb számban veszik igénybe a FISH jelölést a napi rutin 
diagnosztikában. A fluorescensen jelölt minták kiértékelése jelenleg fluorescens 
mikroszkóppal, elsötétített szobában történik. Ez az eljárás igen kényelmetlen és fárasztó tud 
lenni hosszú távon a diagnosztizáló patológus számára. Ezen a problémán segíthetnek a teljes 
tárgylemez digitalizáló szkenner technológiára épül� képszegmentáló eljárások, aminek 
segítségével kényelmesen juthatunk reprodukálható mérési eredményekhez. További el�nye a 
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módszernek, hogy nagyszámú sejtmagot képes kiértékelni, akár az egész mintaterületet 
használva, miközben a fluorescens minta nem halványul el.�

 �

�
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 A kisállatokon (egér, patkány, nyúl) végzett képalkotó eljárások fontos szerepet 

játszanak az orvos-biológiai alapkutatásban, továbbá diagnosztikai és terápiás módszerek 

preklinikai tesztelésében. Az in vivo preklinikai képalkotás a közelmúltban különösen nagy 

fejl�dést mutatott, köszönhet�en az elektromechanika, a detektortechnológia és a 

számítógépes analitika fejl�désének. A preklinikai vizsgálatok jelent�sége az orvostudományi 

és gyógyszerészeti kutatásokban egyaránt megn�tt. A jelenleg legszélesebb körben 

alkalmazott képalkotó technológiák közé izotópos (SPECT, PET), röntgenabszorpciós (CT) és 

rádióspektroszkópiás (MRI) módszerek tartoznak. A kisállatokra adaptált képalkotó 

technológiák immár igen nagy, akár 30 mikrométeres voxelfelbontásra is képesek. A 

módszerek tandem kombinálásával (pl. SPECT/CT, PET/MRI) két eljárás el�nyei 

egyesíthet�ek. Lehet�vé vált, hogy nagy id�- és térbeli felbontással kövessük az él� 

szervezeten belüli élettani vagy kórélettani folyamatokat, és egyúttal szinkron módon pontos, 

anatómiai lokalizációt lehet�vé tev� morfológiai képet is kapjunk. A preklinikai képalkotás 

segítségével meger�síthet�ek és validálhatóak az élettani alapkutatások, farmakológiai vagy 

sebészeti fejlesztések eredményei, valamint diagnosztikai és terápiás eljárások tervezhet�ek és 

tesztelhet�ek in vivo modellkörnyezetben, ezzel is segítve a humán terápiás beavatkozások 

eredményességét.  

 Saját kutatásainkban els�sorban bizonyos patológiás folyamatokkal illetve speciális 

nanorészecskék biodisztribuciójával foglalkozunk. A patológiás folyamatok között kiemelten 

foglalkozunk a központi idegrendszer gyulladásaival (pl. Alzheimer-kór) és onkológiai 

állapotokkal. A nanorészecskék között saját fejlesztés�, multimodális kontrasztanyagok 

szervezeten belüli eloszlását, köt�dését, élettartamát mérjük. A multimodális 

kontrasztanyagok különleges méretbeli és ligandum-köt� tulajdonságainkál fogva alkalmasak 

arra, hogy mind terápiás, mind pedig diagnosztikai alkalmazásra kerüljenek. Az ilyen, terápiás 

és diagnosztikai alkalmazásokat egyszerre lehet�vé tev� nanorészecskéket teranosztikumnak 

nevezzük. Segítségükkel látványosan új és hatékony orvosi módszerek kifejlesztésére nyílik 

lehet�ség.  
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MILLIMETER SCANNING RANGE AND NEAR-MICROSECOND 
TEMPORAL RESOLUTION 

Balázs Rózsa 
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The understanding of brain computations requires complex methods that read out activity on 

different spatial and temporal scales simultaneously.  

Although following signal propagation and integration across a neuron and recording the 

concerted activity of hundreds of neurons pose distinct challenges, a single recording system 

performing both operations is desirable. Here we present a three-dimensional, high-resolution, 

acousto-optic two-photon microscope with random-access and continuous trajectory scanning 

modes reaching a millimeter scan range (over 1,000 x 1,000 x 1,400 μm3). Demonstrating the 

use of this microscope on different spatial scales, we present three-dimensional optical 

recordings of action potential back propagation and dendritic Ca2+ spike forward propagation 

in long dendritic segments in vitro, at near-microsecond temporal resolution. Furthermore, we 

show volumetric random-access Ca2+ imaging of spontaneous and visual stimulation-evoked 

activity from hundreds of cortical neurons in the visual cortex in vivo.



KÉPALKOTÓ TÖMEGSPEKTROMETRIA – SZÖVETEK 
JELLEMZÉSE KÉMIAI UJJLENYOMAT ALAPJÁN 
 
Takáts Zoltán 
Semmelweis Egyetem, I.sz. Gyermekklinika 

 
Az orvostudomány fejlődésével egyre nagyobb eséllyel vehető fel a küzdelem a 

daganatos betegségek ellen. A kombinált sebészeti és onkológiai kezelés hatására egyre jobb 
eredmények érhetőek el a terápiában, ám ennek ellenére is a vezető halálozási okok között 
szerepelnek napjainkban a daganatos betegségek. Az orvosi gyakorlatban a sugár-, 
gyógyszeres és immunterápiák mellett még mindig a sebészeti kezelés tekinthető az egyetlen, 
a teljes gyógyulás eléréséhez szükséges megoldásnak. Így nem meglepő, hogy a sebészeti 
gyakorlatban is egyre újabb technikák és technológiák kerülnek bevezetésre, melyek 
segítségével a daganat eltávolító műtétek hatásfoka mind jobban növelhető. 

A daganatsebészet egyik legfontosabb alapelve a tumor ép szélben történő 
eltávolítására való törekvés. Ennek lényege, hogy az eltávolított szövetrészletet határoló 
metszeti szélek daganatmentesek legyenek, minimálisra csökkentve a tumor kiújulásának 
esélyét a hátramaradó sejtekből. Ennek a törekvésnek a tökéletes megvalósítása azonban 
gyakran akadályba ütközik, akár a daganat elhelyezkedéséből adódóan, akár a daganat 
széleinek pontos meghatározásának nehézsége miatt. Az utóbbi probléma megoldására 
számos, jelenleg is alkalmazott és kísérleti stádiumban lévő technika is a sebészek 
rendelkezésére áll. A legáltalánosabban használt módszer, ami természetesen nem kizárólag a 
metszeti szélek vizsgálatát szolgálja, az intraoperatív szövettani vizsgálat. Ez a módszer, 
amellett, hogy viszonylag pontos szövettani információt ad egy kérdéses területről, több 
hátrányos tulajdonsággal is rendelkezik. A vizsgálat 20-40 percig is eltarthat, ami a műtét 
szempontjából hosszú időnek mondható. Az analízis viszonylag kis területről ad megfelelő 
felbontású szövettani képet, eredménye pedig szubjektív (Winther et al., 2011). 

A műtéti területen lévő daganat pontosabb elkülöníthetőségét teszik lehetővé az 
úgynevezett vitális festési technikák. Ezekkel a módszerekkel olyan, tumorokban feldúsuló 
anyagok bejuttatása a cél, melyek az operáció közben vizualizálhatóak, és ilyen módon 
megkönnyítik a sebész számára a tumor kiterjedésének megítélését. A vitális festések 
esetében szintén felmerülnek bizonyos gyakorlati problémák. A festékanyagok nem minden 
esetben mutatnak megfelelő szelektivitást, a festés hatékonysága nagymértékben függ a 
dózistól, valamint a beadástól eltelt időtartamtól. A vitális festésnél jobb eredményt ad a 
műtét közbeni mágneses magrezonanciás képalkotó vizsgálat. A módszert a preoperatív 
diagnosztikában igen elterjedten használják, viszont a műtét közbeni alkalmazása 
körülményes és speciális eszközök használatát igényli. Nem utolsó sorban pedig rendkívül 
drágák az erre a feladatra alkalmas készülékek (Sherman et al., 2011). 

Ezeknek a tényeknek a tükrében felmerül az igény egy olyan eszköz kifejlesztésére, 
ami megfelelő mértékben szelektív, képes a teljes műtéti területről releváns és objektív 
információt szolgáltatni, illetve az általános műtéti protokollt nem befolyásolja 
nagymértékben. 

Biológiai szövetek közvetlen tömegspektrometriás (MS) vizsgálata már az 1970-es 
években felmerült, azonban az akkor rendelkezésre álló technikai feltételek mellett a módszer 
nem szolgáltatott elegendő hasznos információt a minták kémiai összetételéről. A területen az 
első áttörést az úgynevezett deszorpciós ionizációs módszerek (másodlagos ionizációs 
tömegspektrometria, SIMS; mátrix-segített lézer deszorpciós ionizáció, MALDI) megjelenése 
hozta. Ezekkel a technikákkal, a megfelelő mintaelőkészítést követően, biológiai 
szövetminták kémiai képalkotó (imaging) elemzése valósítható meg (van Hove et al., 2010). 
Már az 1990-es évek végén nyilvánvalóvá vált, hogy a képalkotó vizsgálatok során nyert 
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tömegspektrometriás adatok nagymértékű szövettani specificitást mutatnak, azaz a szöveti 
hisztológia meghatározza a tömegspektrometriás információt és vice versa (Rompp et al., 
2011). Ez a megfigyelés a detektált fehérje és peptid típusú komponensek esetében nem 
meglepő, a fehérjék szövetspecifikus expressziója ugyanis közismert, az immunhisztokémiai 
eljárások éppen ezen a jelenségen alapulnak. A tömegspektrométerrel detektált, jórészt 
sejtmembránokból származó, összetett lipidek hasonló szöveti specificitása azonban meglepő 
eredménynek számított (Belsare et al., 1968). Mivel a fehérjék eloszlása jó egyezést mutatott 
az immunhisztokémiai módszerekkel nyert eloszlási mintázatokkal, a lipid komponensek 
eloszlása korábban viszonylag kis figyelmet kapott a szakirodalomban. 

A közvetlen ionizációs tömegspektrometriás módszerek megjelenésével egy új 
korszak kezdődött a biológiai minták vizsgálatában. A deszorpciós elektrospray ionizáció 
(DESI) volt az első olyan MS technika, amely lehetővé tette tetszőleges tárgyak (vagy akár 
élőlények) mintaelőkészítés nélküli, nem invazív vizsgálatát, függetlenül azok mechanikai 
tulajdonságaitól vagy alakjától (Takats et al., 2004). A technika egyik potenciális 
alkalmazásaként már igen korán felmerült a biológiai szövetek közvetlen vizsgálatának 
lehetősége. A DESI, a fentebb említett módszerekhez hasonlóan, alkalmas biológiai szövetek 
metszeteinek képalkotó elemzésére, a minta bármiféle módosítása nélkül, azonban a szövetek 
DESI spektruma szinte kizárólag lipid komponensek ionjait mutatja. A DESI módszert 
követően számos új, direkt ionizációs módszer került kifejlesztésre (Huang et al., 2011), 
viszont szövetminták esetében szinte mindig csak lipid komponensek detektálhatók, ami a 
figyelem középpontjába helyezte ezeket a molekulákat. A metszeteket követően logikus 
lépésként következett az intakt, illetve élő szövetek vizsgálata, ezen a területen azonban az 
első generációs módszerek kudarcot vallottak. 

Az első, élő szövetek közvetlen tömegspektrometriás vizsgálatára alkalmas módszert, 
a gyors elpárologtatásos ionizációs tömegspektrometriát (REIMS), 2009 nyarán írta le 
kutatócsoportunk (Schafer et al., 2009). Ez a második generációs módszer is elsősorban a 
szövetek lipid jellegű komponenseiről ad információt, de különböző metabolit molekulák és 
bizonyos fehérjék kimutatását is lehetővé teszi. Legfontosabb előnye, hogy a 
tömegspektrometriás adatok hisztológiai szintű specificitásának köszönhetően, lehetőséget 
teremt a biológiai szövetek kémiai összetétel alapján történő azonosítására. A REIMS 
módszer különlegessége abban rejlik, hogy míg az előzőekben ismertetett 
tömegspektrometriás technikákhoz speciális, az adott módszerhez kifejlesztett ionforrásokat 
kell használni, addig ebben az esetben ionforrásként a sebészeti gyakorlatban használt 
eszközök szolgálnak. A módszer tehát alkalmas műtéti környezetben történő mérések 
kivitelezésére is, illetve egy komplex szövetazonosító rendszer részeként, daganat eltávolító 
műtétek során, segítséget nyújthat az operáló sebésznek a műtéti terület pontosabb 
hisztológiai feltérképezésében. A különböző szövetroncsoló és vágó eszközök, mint a 
diatermiás kés, a sebészeti lézer, illetve az ultrahangos szövetporlasztó működésekor olyan, a 
vágott szövetre jellemző összetételű aeroszol keletkezik, mely ionizált sejtalkotókat is 
tartalmaz. Ezek közül, a REIMS módszer szempontjából, az intakt membránalkotó 
foszfolipidek fontosak, melyek egyrészt tömegspektrometriásan jól detektálhatók, másrészt az 
összetételük jellemző az adott szövettípusra. A tömegspektrometriás analízis 
megvalósításához mindössze egy hatékony elszívó rendszer kifejlesztésére volt szükség, 
amely a műtéti területről a vágás pillanatában keletkező aeroszolt a tömegspektrométerbe 
vezeti. Erre a célra egy úgynevezett Venturi cső szolgál, valamint a fent említett sebészeti 
eszközök kézidarabjait úgy kellett módosítani, hogy az aeroszol elszívható legyen rajtuk 
keresztül.  

A füstgázok elemzése a tömegspektrométerben pillanatszerűen, néhány tized 
másodperc alatt valósul meg, melynek eredményeként egy szövetspecifikus foszfolipid 
tömegspektrumot kapunk. Az összegyűjtött spektrumok elemzése egy speciális kiértékelő 
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szoftverrel történik, mely erre a célra lett kifejlesztve. A szoftver, a műtét során folyamatosan, 
összehasonlítja a beérkező adatokat egy adatbázisban tárolt, validált spektrumtömeggel, 
besorolja a megfelelő osztályba, majd az eredményt vizuálisan megjeleníti a sebésznek. A 
spektrumok feldolgozása statisztikai módszerek segítségével történik (Balog et al., 2010). 
Mivel egy tömegspektrum önmagában is rengeteg információt tartalmaz, ezért mindenképpen 
szükséges az adattömeg dimenziószámának lecsökkentése. Erre alkalmas az úgynevezett 
főkomponens analízist (PCA), melynek segítségével a kevésbé releváns változók kiszűrhetők 
az adattömegből, majd a releváns változók segítségével a hasonló spektrumokat ugyanabba, 
míg a különbözőket különböző osztályokba sorolhatjuk. Ez a csoportosítás két, illetve 
háromdimenziós térben elhelyezkedő pontok és pontcsoportok segítségével szemléltethető. 
Mivel a tömegspektrumok variabilitása viszonylag minimális, ezért szükséges az osztályok 
egymástól való lehető legjobb elkülönítése. Ezt a célt szolgálja az úgynevezett lineáris 
diszkriminancia analízis (LDA), mellyel a PCA tér lineáris transzformációja valósul meg 
olyan módon, hogy a benne lévő pontcsoportok egymástól való távolsága maximalizálva 
legyen. 

A szövetazonosításhoz nagyszámú validált spektrum szükséges, melyek mindegyike 
egy adatpontként jelenik meg a szövetazonosításhoz alkalmazott modellben. A műtét közben 
keletkező spektrumok is egy-egy új adatpontként jelennek meg a rendszerben. A különböző 
osztályokba történő besorolás alapja az úgynevezett Mahalanobis-távolság mérés, melynek 
során a modellben lévő pontcsoportok és az új adatpont közötti távolság határozza meg a 
vágott szövet típusát. Amennyiben az új adatpont helyzete az térben nem felel meg bizonyos 
peremfeltételeknek, úgy a szövet ismeretlenként (outlier) lesz jellemezve. 

Az előzőekben leírtak alapján rendszer - tömegspektrometriás alkalmazásról lévén szó 
- legfontosabb eleme az ionforrás. A REIMS módszer esetén ezt a szerepet több különböző, a 
sebészeti gyakorlatban alkalmazott eszköz is betöltheti. A legelterjedtebben alkalmazott ezek 
közül a nagyfrekvenciás árammal működő diatermiás kés, más néven elektrokauter. Ez az 
eszköz koagulációs funkcióban szövetek vágására, illetve vérzéscsillapításra használható, 
vágási funkcióban pedig finomabb preparálások is végezhetőek vele. Bármely funkcióban 
használva az eszközt, az gyakorlatilag a szövet gyors termikus elpárologását okozza. A 
folyamat során keletkezett aeroszol negatív és pozitív töltésű töltött cseppecskéket tartalmaz, 
melyek tömegspektrometriás detektálása egyaránt megvalósítható. A szövetazonosításhoz 
leginkább negatív ionmódot célszerű alkalmazni, mivel részletgazdagabb spektrumot biztosít, 
illetve a detektált jelek intenzívebbek. 

A diatermiás kés mellet a sebészeti lézerek használatával szintén jó eredményeket 
sikerült elérni (Schafer et al., 2011b). A sebészeti széndioxid lézerek, melyek 10500 nm 
körüli hullámhossz tartományban működnek, bizonyultak a legalkalmasabbnak a feladatra. A 
biológiai szövetek optikai karakterisztikája ugyanis ebben a tartományban teszi lehetővé a 
detektálható ionok keletkezését. Szerencsés egybeesés, hogy ezek a lézerek viszonylag 
elterjedtek az orvosi gyakorlatban, főként a bőrgyógyászat terén. 

Az idegsebészetben, valamint különböző parenchymás szervek sebészetében, 
elterjedten alkalmazzák az úgynevezett ultrahangos szövet aspirátort (Cavitron Ultrasonic 
Surgical Aspirator, CUSA). Ez az eszköz ultrahangos kavitáció segítségével porlasztja el a 
nagy víztartalmú szöveteket, miközben a kötőszövetet, illetve a vér- és nyirokereket 
viszonylag sértetlenül hagyja. Ennek köszönhetően különösen jól használható 
májsebészetben, ahol a máj parenchyma eltávolítása után a nagyobb erek leköthetők, így meg 
lehet akadályozni a nem kívánt vérzést. Az eszköz alkalmazásakor az elporlasztott szövetből 
szintén tömegspektrometriásan detektálható ionok képződnek (Schafer et al., 2011a). A 
májsebészet mellett a CUSA készülékek másik elterjedt alkalmazási területe az idegsebészet 
és az ehhez kapcsolódó onkológiai műtétek. A hasi sebészettel ellentétben itt egészen más a 
gyakorlati megközelítés. Nem minden esetben célszerű ép szélben eltávolítani a daganatot, 
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mivel így fontos agyi funkciók sérülhetnek, ezért inkább a daganatos szöveti tartományban 
próbálják detektálni az ép idegszövet határát, és így meghatározni a vágás vonalát. Ezen a 
területen tehát még fontosabb szerepet kaphat egy olyan módszer, amely objektív információt 
képes szolgáltatni a szövet összetételéről. 

Amellett, hogy több különböző sebészeti eszköz bizonyult alkalmasnak arra, hogy 
membránlipidekben gazdag ionizált aeroszolt hozzon létre a biológiai szövetekből, fontos 
megjegyezni, hogy a tömegspektrumok különböznek egymástól, a különböző ionizációs 
mechanizmusoknak köszönhetően. Ennek következtében a különböző eszközökhöz külön 
szöveti spektrumtárak létrehozása szükséges. 

 
1. ábra: Különböző sebészeti eszközök használatakor gyűjtött tömegspektrumok. Az 
adatok a májszövet tipikus foszfolipid spektrumát mutatják a 600-900 m/z 
tartományban, negatív ion módban, diatermiás késsel (fent), sebészeti szén-dioxid 
lézerrel (középen), valamint CUSA készülékkel (lent) történt vágás során rögzítve.  
 A szövetazonosítás alapját a REIMS technika esetében az egyes szövetekre jellemző 
foszfolipid spektrumok adják. Ilyen módon a módszer nem tekinthető egy kitüntetett tumor, 
illetve szöveti markereken alapuló szövetelemző technikának. A szövetazonosítás a teljes 
szöveti spektrum információtartalmán alapul, ami az egyes foszfolipid specieszek 
jelenlétének, illetve az egyes alkotók egymáshoz viszonyított mennyiségének 
figyelembevételén alapul. A membránalkotó foszfolipidek összetételének sejtspecificitása egy 
jól ismert jelenség. Emellett az a tény is ismert, hogy ez az összetétel kismértékben variábilis. 
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Ez mindenképpen felveti a kérdést, hogy az egyes sejttípusoknak, illetve így az egyes 
szöveteknek ez a sajátossága milyen mértékben befolyásol egy olyan módszert, ahol lényeges 
a jól definiált foszfolipid összetétel ismerete. Több kísérlet történt annak bizonyítására, hogy 
ez az időbeli, illetve különböző külső körülmények által okozott variabilitás nem teszi 
lehetetlenné a módszer használatát. Az egyik variabilitást okozó tényező a bevitt táplálék 
zsírsav összetétele. A szakirodalomban számos kísérleti bizonyítékot találhatunk arra 
vonatkozóan, hogy, valamely zsírsav megvonásával, illetve mások túlsúlyának hatására 
bizonyos sejtek membránösszetétele megváltozik. Ezeket a kísérleteket kutatócsoportunk is 
elvégezte, és az adatok valóban kismértékben megváltozott foszfolipid profilt mutattak. 
Statisztikai módszerek alkalmazása azonban megmutatta, hogy míg a szerven belül a 
különböző táplálás eltérést okoz, addig az egyes szerveket összehasonlítva ez az eltérés 
minimálisnak mondható, a két különböző szerv foszfolipid profilja közötti eltéréshez képest. 
Bebizonyosodott tehát, hogy a táplálkozás nincs hatással a különböző szövetek 
azonosíthatóságára. Hasonló eredményeket születtek az életkorbeli különbségek hatásának 
vizsgálatában is. Mindenképpen figyelemre méltó azonban, hogy az egyes szervek fiziológiás 
hatásokra, például a máj krónikus betegségeinek esetében, olyan változás figyelhető meg a 
membránlipid összetételben, ami statisztikailag detektálható, így ezek az elváltozások is 
vizsgálhatóak és felismerhetőek a tömegspektrometriás módszer segítségével. 

A különböző membránalkotó foszfolipidek tömegspektrometriás vizsgálata során 
számos foszfolipid osztályt lehet detektálni. Ehhez a szövetazonosítási módszerhez megfelelő 
mennyiségű információt tartalmaz a 600-900 m/z régió, melyben megtalálhatók különböző 
hosszúságú zsírsavláncokat tartalmazó foszfatidil-etanolaminok, foszfatidil-szerinek és 
foszfatidil-inozitolok csúcsai, negatív ionmódban történő detektáláskor. Ugyanebben a 
tömegtartományban pozitív ionmód esetén, az előzőekben említett ionok mellett foszfatidil-
kolinok is detektálhatók, illetve mindkét polaritás esetében megjelennek a főleg 
izomszövetekre jellemző plazmalogének csúcsai. Nagyobb tömegtartományban gangliozidok, 
cerebrozidok, szulfatidok, kardiolipinek is detektálhatók, illetve megfigyelhetőek a 
jelátvitelben résztvevő foszforilált lipid komponensek is. Kisebb tömegtartományban, 150-
400 m/z között szabad zsírsavak, főként palmitinsav, sztearinsav, olajsav, arachidonsav 
detektálható, illetve különböző a foszfolipidek termikus degradációjakor keletkező fragmens 
ionok. A vizsgálatokból kiderült az is, hogy egyes membránalkotók jellemzőek lehetnek 
bizonyos szövetekre, míg másokból hiányozhatnak. Ez természetesen megkönnyíti a 
szövetazonosítást, mivel ezek súlyozottabban vesznek részt a statisztikai számításokkor 
kalkulált főkomponensekben. Ilyenek például a vesére, illetve a tüdő felületére jellemző 
speciális foszfolipidek, illetve izomszövet esetében a plazmalogének. 

A kifejlesztett módszer legfontosabb feladata a daganatos szövetek felismerése, és 
nagy biztonsággal történő elkülönítése az őket magukba foglaló ép szövetektől. Mint ahogy 
az előzőekben kiderült, az egyes egészséges szervek jól elkülöníthetőek egymástól a 
membránlipid összetételük alapján. Ez természetesen igaz a különböző daganatos szövetekre 
is, mivel ezek a környezetükben egy különálló szövettípusként jelennek meg. Mint az egyes 
egészséges szövetek, ezek is hordoznak magukban bizonyos karakterisztikus jellegeket, 
például szöveti képükben elkülönülnek az őket befogadó szövethez képest, más a fehérje 
expressziójuk, és eltérést mutatnak az anyagcsere folyamataikban is, így nem meglepő hogy a 
biokémiai karakterisztikájuk is más. 

A következő kísérlet során bebizonyosodott, hogy a különböző tumoros szövetek 
tömegspektrometriás detektálása, felismerése és egymástól való megkülönböztetése 
megvalósítható a kifejlesztett módszerrel. A kísérletben humán vastagbél tumort, és annak a 
májban adott áttétét analizáltuk. A tumoros és ép szövet elkülönülést, illetve a primer tumor 
és az áttét viszonyát is elemeztük. A mintavétel azt mutatta, hogy a tumor mind az ép, mind 
pedig az áttétet tartalmazó szövettől eltér, azonban a primer tumor és az áttét egymástól csak 
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minimális eltérést mutatott. Az áttét tehát hasonlít az eredeti daganatra, így műtéti 
körülmények között az áttétből nyert adatok felhasználhatók az eredeti tumor azonosítására, 
ami nagy segítséget nyújthat az úgynevezett ismeretlen eredetű tumor áttétek kiindulási 
helyének meghatározásában.  

Ezzel szemben bonyolítja az azonosítást, hogy míg a különböző egészséges 
szövettípusok jellemzően reprodukálható és nagymértékben különböző spektrumot adnak, 
addig a rosszindulatú tumorok esetében akár egy tumor típuson belül is nagyfokú variabilitást 
mutat a spektrális információ. Ez a jelenség összefüggésbe hozható a daganatsejtek 
evolúciójával, azaz a betegség előrehaladása során történő folyamatos szövettani 
változásokkal. Ezen változások során a daganatsejtek fokozatosan elveszítik az eredeti szöveti 
környezetre jellemző tulajdonságaikat. Bár ez a jelenség megnehezíti a spektrális információ 
alapján történő azonosítást, megfelelő mennyiségű hiteles adat (ti. minden daganattípus esetén 
minden lehetséges evolúciós fokozatot megfelelően reprezentáló adattömeg) segítségével a 
probléma kézben tartható. A megfelelő szövetazonosításhoz elengedhetetlen egy nagyszámú 
spektrumot tartalmazó adatbázis kiépítése. Ez olyan módon valósítható meg, hogy 
adatgyűjtést végzünk onkológiai műtétek során, illetve friss műtéti preparátumokon.  

Az intelligens sebészeti eszköz tesztelése és az adatbázis építése jelenleg az országban 
három klinikai intézetben folyik: a Semmelweis Egyetem 1. Számú Sebészeti Klinikáján, 
valamint a Debreceni Egyetem Sebészeti és Idegsebészeti Intézetében. A SE sebészeti 
klinikájára telepített készülékkel napi szinten történik adatgyűjtés, tumoreltávolító műtétek 
alkalmával. A kutatás fő irányvonalát a máj primer és szekunder rosszindulatú, illetve 
jóindulatú daganatainak vizsgálata adja. Szintén fontos szerepet töltenek be a kutatásban az itt 
végzett hasnyálmirigy daganat eltávolító műtétek. Az intraoperatív méréseket a műtéti 
preparátumok vizsgálata egészíti ki, amely a Patológiai Intézetben történik. A műtéti 
körülményekhez képest itt kontrolláltabb környezetben folyik az adatgyűjtés, valamint 
folyamatos a konzultáció a patológusokkal. A tervek szerint az év végéig egy megfelelő 
méretű adatbázist lehet felépíteni az összegyűjtött adatokból, amely már alkalmas lesz 
szövetfelismerésre, műtéti körülmények között is. 

A Debreceni Egyetemen folyó vizsgálatok célja szintén a készülék tesztelése, illetve 
emlő, pajzsmirigy és kolorektális daganatok eltávolítását célzó műtétek és különböző 
idegsebészeti beavatkozások közbeni adatgyűjtés. Az in vivo adatgyűjtés mellett itt is 
megoldott a műtét utáni preparátumok vizsgálata, további adatgyűjtés céljából. 
 

2. ábra: Az intelligens sebészeti 
eszköz használata műtét közben, a 
Debreceni Egyetem Sebészeti 
Intézetében. A tömegspektrométer 
(középen) - az összes szükséges 
kiegészítőjével együtt - a műtéti 
követelményeknek megfelelő 
zajszigetelő, kerekeken gurítható 
szekrénybe van zárva. Az 
adatgyűjtéshez és feldolgozáshoz 
szükséges számítógépes rendszer 
(balra) szintén mozgatható 
asztalon lett elhelyezve. 

A két egyetemmel való 
szoros együttműködés eredményeképpen mára a szöveti adatbázis több, mint száz műtétről 
tartalmaz adatokat, az adatbázisba pedig, azonosított szöveti spektrumként, ennek sokszorosa 
került be. A posztoperatív mérések alkalmával gyűjtött spektrumok száma már az ezret is 
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meghaladja. A gyors tömegspektrometriás szövetazonosítás lehetősége az intraoperatív 
alkalmazások mellett számos egyéb, érdekes lehetőséget vet fel. A nagy szöveti specificitással 
rendelkező membránlipid spektrumok elemzése a pre- és posztoperatív vizsgálatok terén is 
előrelépést jelenthet. Mind a preoperatív biopsziás vizsgálat, mind a posztoperatív szövettani 
vizsgálat előtt szükséges a minták fixálása és beágyazása, melyek időigényes folyamatok. A 
bonyolult mintaelőkészítést kiválthatja akár egy egyszerű, közvetlen tömegspektrometriás 
mérés. A minták REIMS módszerrel történő vizsgálata irányadó lehet a későbbi diagnosztikus 
vizsgálatokban. REIMS módszerrel egy biopsziás minta akár percek alatt elemezhető. Egyéb 
tömegspektrometriás képalkotó technikákkal kombinálva (DESI, MALDI) pedig nagy térbeli 
felbontású, kémiai összetételen alapuló információ nyerhető a vágási szélek teljes felületéről. 
A tömegspektrometriás vizsgálatok, természetüknél fogva, objektív biokémiai információk 
alapján definiálják az egyes szöveteket, így elkerülhető a szubjektivitásból adódó esetleges 
hibázás (Takats et al., 2012). 
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 „NUMBER AND BRIGHTNESS” ANALÍZIS (N&B) ÉS KVANTITATÍV 
KOLOKALIZÁCIÓS MÉRÉSEK MOLEKULÁRIS KÖLCSÖN-
HATÁSOK MEGHATÁROZÁSÁRA 
Nagy Péter 
DEOEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
 
 A fehérjék közötti kölcsönhatások elemzése a mai biológiai kutatások egyik fontos 
eleme. Nagyon sokféle eljárás elérhet�, de ahhoz, hogy akármelyiket sikerrel lehessen 
alkalmazni, elengedhetetlen az egyes módszerek korlátainak és lehet�ségeinek ismerete. 
Ebben a rövid ismertet�ben két módszer kerül tárgyalásra. Az els�, a talán legegyszer�bb 
eljárás, amelynek azonban sok buktatója van, a kolokalizáció mérése, a másik a korrelációs 
mikroszkópiás eljárások családjába tartozó „number and brightness” (N&B) analízis. 
A kolokalizáció vizsgálata 
 A kolokalizáció vizsgálata során két fluoreszcensen jelölt molekula kölcsönhatását 
szeretnénk vizsgálni fluoreszcens, manapság általában konfokális mikroszkópiával. Ennek a 
megközelítésnek az alapfeltevése, hogy ha két molekula szisztematikusan ugyanazokban a 
pixelekben található, akkor közöttük valamilyen kölcsönhatásnak kell lennie. A probléma az, 
hogy kolokalizációt nemcsak a vizsgált molekulák közötti direkt vagy indirekt kölcsönhatás 
hozhat létre (valódi kolokalizáció). El�fordul, hogy a molekulák véletlenül találhatók 
ugyanazokban a pixelekben (különösen magas expressziós szintek esetén; véletlen 
kolokalizáció), és a kolokalizáció lehet látszólagos is, ha megítélésére rossz metodikát 
használunk. Ez utóbbi gyakran fordul el� akkor, amikor a kolokalizációt két különböz� 
fluoreszcens csatornában felvett kép egymásra rétegzése alapján ítélik meg az additív szín (pl. 
vörös+zöld�sárga) megjelenése alapján. Ez túltelített képek esetén valódi kolokalizáció 
nélkül is gyakran el�fordul. Ezért kiemelked�en fontos, hogy a kolokalizáció mérése esetén a 
két vizsgált molekula eloszlásának korrelációját kvantitatív analízis segítségével ítéljük meg. 
Ennek leggyakrabban alkalmazott módszere a Pearson-féle korrelációs együttható 
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1. ábra. A determinációs koefficiens és a korreláció jóságának összefüggése. 
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kiszámolása, de számtalan más módszer is rendelkezésre áll (1). Ebben a rövid áttekintésben 
csak a Pearson-féle korrelációs együtthatóról lesz szó, amit a következ� képlettel kell 
kiszámolni: 
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ahol xi és yi a két képben külön-külön mért pixelintenzitásokat jelenti, a fels� vonással pedig 
ezek átlagát jelöljük. A korrelációs koefficiens a két mennyiség közötti lineáris összefüggés 
er�sségét méri, értéke -1 és +1 között változik. -1 esetében tökéletes lineáris antikorreláció, 
+1 esetében tökéletes  lineáris korreláció, 0 esetében pedig a lineáris korreláció teljes hiánya 
állapítható meg.  
 Amikor két mennyiség közötti lineáris korreláció er�sségét vizsgáljuk, azt próbáljuk 
kvantitatív módon megítélni, hogy az x-y pontpárokra illesztett egyenes mennyire jól 
illeszkedik a mérési pontokra. Ezt az egyenes és a mérési pontok közötti négyzetes eltérések 
összegével (SStot, SS=sum of squares) jellemezzük. Ezt fel lehet bontani két komponensre az 
alábbi egyenlet alapján: 
 � 	reg err totSS SS SS  (2) 

ahol SSreg a négyzetes eltérések azon komponense, amit a regresszió megmagyaráz (tehát az 
illesztett egyenes és az y  közötti négyzetes eltérések összege), az SSerr pedig a mérési 
pontoknak az illesztett egyenest�l való eltérése négyzetének az összege (az illesztés hibája). A 
két vizsgált molekulaeloszlás közötti korreláció er�sségét a korrelációs koefficiens négyzete, 

r=0.8 

r=0.2 

2. ábra. A korrelációs koefficiens eloszlásának függése az elemszámtól és a korrelációs 
koefficiens értékét�l. 
Learning by Simulations: http://www.vias.org/simulations/  
 

n=10 n=100
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a determinációs koefficiens határozza meg a következ� egyenlet szerint: 

 21	 � 	reg err

tot tot

SS SS r
SS SS

 (3) 

 Tehát ha egy viszonylag nagy, pl. 0,7 érték� korrelációs koefficienssel állunk 
szemben, a determinációs koefficiens 0,49, tehát az illesztett egyenes az y variabilitásának 
51%-ért nem tud számot adni.  
 A korrelációs koefficiens értelmezésénél figyelembe kell azt venni, hogy egy 
valószín�ségi változóval állunk szemben, aminek szórása van, tehát ha ugyanazt a biológiai 
problémát ugyanolyan körülmények között még egyszer elemezzük, akkor is eltér� értéket 
fogunk kapni. A korrelációs koefficiens szórása nagy, ha alacsony számú x-y pontpár alapján 
becsültük meg, vagy ha értéke alacsony. Tehát kevés pontpár alapján kapott alacsony 
korrelációs koefficiens megbízhatatlan (2. ábra). 

A korrelációs koefficienst csak akkor van értelme kiszámolni, ha az x és y tengelyeken 
ábrázolt változók szórása összehasonlítható. Amennyiben ez nincs így, még valódi korreláció 
esetében is gyakran kaphatunk nullához közeli korrelációs koefficienst a véletlen hibák miatt 
(3. ábra). 
 A korrelációs koefficiensre statisztikai teszteket is lehet végezni. Ha azt akarjuk 
ellen�rizni, hogy a kapott korrelációs koefficiens szignifikánsan különbözik-e nullától, a 
következ�, n-2 szabadsági fokú t-tesztet lehet elvégezni: 
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 (4) 

ahol n az x-y pontpárok száma. Ha egy tetsz�leges feltett értékt�l való szignifikáns eltérést 
kívánjuk ellen�rizni, az alábbi képletet kell alkalmazni: 
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3. ábra. A korrelációs koefficiens nehezen értelmezhet�, ha az x vagy y változó szórása 
sokkal kisebb, mint a másiké.  
Learning by Simulations: http://www.vias.org/simulations/  
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ahol 

 � � � �1 1 1 1ln ,  ln
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rz r z
r
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Az (5)-ös egyenletben definiált z változó standard normális eloszlást követ. 
�

N&B analízis 
 A N&B analízis a fluoreszcencia korrelációs spektroszkópia (FCS) mérési elvén 
alapszik, de míg az FCS-hez speciális m�szer szükséges, addig a N&B analízis egy 
hagyományos konfokális mikroszkóppal is elvégezhet�. A mérés pontosságát növeli, ha a 
mikroszkóp fotonszámláló detektorral rendelkezik, de egy kalibrációs mérés után analóg 
detektorral felszerelt mikroszkópon is elvégezhet� a kísérlet, igaz alacsonyabb 
érzékenységgel (2-4). 

  
 A mérés elméleti hátterét az 5. ábra mutatja be. Mind az FCS, mind a N&B mérések 
szempontjából egy molekuláris egységnek az számít, ami egy egységként diffundál. 
Molekuláris szempontból ez lehet monomer, dimer vagy magasabb rend� oligomer. Egyetlen 
ilyen diffundáló egység által a pixelid� alatt kibocsátott és detektálásra kerül� fotonok számát 
molekuláris fényességnek („molecular brightness”) nevezzük. Az egy pixelben lev� egységek 
számát a Poisson eloszlás írja le. A Poisson eloszlás esetében a relatív szórás nagysága a 
várható érték négyzetgyökével fordítottan arányos. Ez a N&B kísérletek szempontjából azt 
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5. ábra. A N&B kísérletek háttere. 
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jelenti, hogy ha egy adott intenzitást átlagosan �N�� darab molekula hoz létre, akkor ennek 
molekulaszám relatív fluktuációja az �N��négyzetgyökével lesz arányos: 

 1N
N

N N N
�

	 	  (7) 

ahol �N a molekulák számának szórása. 

 A N&B kísérletekben ugyanazt a konfokális szeletet kell felvenni sokszor (50-100 

alkalommal), és az analízis során az egyes pixelekben ki kell számítani a fotonszám szórását. 

Ez az el�z� bekezdésben vázlatosan leírt háttér alapján információt hordoz arról, hogy hány 

darab és milyen fényesség� diffuzibilis egység van egy pixelben. Ennek pontos levezetéséhez 

nézzük meg, hogy az egy pixelben mért intenzitás (fotonszám) varianciája (�2) milyen 

komponensekb�l tev�dik össze. A detektált fotonszám fluktuál egyrészt azért, mert 

véletlenszer�en változik az egy pixelben lev� diffuzibilis egységek száma, másrészt azért, 

mert a fotondetektálás statisztikai volta miatt még akkor is fluktuálna a detektált fotonok 

száma, ha ugyanannyi molekula lenne a pixelben minden id�pillanatban. A fenti okfejtést a 

(8)-as egyenlet írja le: 

 2 2 2
N D� � �	 �  (8) 

ahol �N
2 fotonszámnak az egy pixelben lev� diffuzibilis egységek számának fluktuációjából 

ered� komponense, �D
2 pedig a detektált fotonszám Poisson statisztika szerinti fluktuációja. 

Származtassuk mindkét variancia komponenst a molekuláris fényesség (�) és az �N� 

változókból. A számításokhoz definiáljuk az átlagos intenzitást (fotonszámot) a következ� 

egyenlet szerint: 

 I N�	  (9) 

Statisztikai megfontolásokból következik, hogy a �N
2 a molekuláris fényesség négyzetével 

arányos: 

Fogalmak: 
Pixelid� („pixel dwell time”): az az id�, ameddig a konfokális mikroszkóp egy pixelb�l a 
fotonokat detektálja. 
Képid� („frame time”): az egy kép felvételéhez szükséges id�tartam. Egyenl� a pixelek 
számának és a pixelid� szorzatával. 
Ismétlési id� („repetition time”): az az id�, amely egy pixel kétszeri felvétele között eltelik. 
Nagyjából megegyezik a képid�vel, de kicsit hosszabb nála azért, mert a mikroszkóp 
pásztázó rendszerének az utolsó pixel  után vissza kell térni  az els� pixel pozíciójához. 
Molekuláris fényesség („molecular brightness”): egy diffundáló egység által a pixelid� 
alatt kibocsátott és detektálásra kerül� fotonok száma. 
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 � � � �2 2 2
N Var N Var N N� � � �	 	 	  (10) 

ahol Var a variancia operátort jelenti. A �D
2 a Poisson eloszlás tulajdonságai miatt az átlagos 

detektált fotonszámmal egyenl�:  

 2
D N� �	  (11) 

Definiáljuk a látszólagos fényességet (B) két könnyen meghatározható paraméter, a detektált 

fotonszám varianciájának és várható értékének hányadosaként, és használjuk fel a (8)-(11) 

egyenleteket a képlet egyszer�sítésekor: 
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	 	 	 	 �  (12) 

A fenti képlet szerint a látszólagos fényesség a molekuláris fényességgel szoros összefüggést 

mutat. A molekuláris fényesség definíciójából következ�en változik akkor, ha a molekulák 

oligomerizációs foka átalakul (pl. dimerizáció következik be), hiszen az oligomerizáció 

fokának változásakor módosul a diffuzibilis egységek mérete (molekuláris fényessége) is, ami 

a fenti egyszer� számítással követhet�. A relatív változások detektálása mellett lehet�ség van 

arra is, hogy pontosan megmondjuk, hogy az adott pixelben átlagosan hány monomer alkot 

egy diffuzibilis egységet. Ehhez arra van szükség, hogy egy független mérés során 

meghatározzuk a monomer molekuláris fényességét. Ha pl. GFP-vel fuzionált receptorok 

oligomerizációját vizsgáljuk, akkor a monomer GFP molekuláris fényességét kell 

meghatározni. Ha �GFP monomer=0,15, akkor monomer fehérje esetén a látszólagos fényesség 

1,15, dimer esetében 1,3 lesz a (12)-es egyenlet alapján. 

 Bár sokkal ritkábban használjuk, de a teljesség kedvéért érdemes megemlíteni, hogy 

az egy pixelben lev� diffuzibilis egységek számát is egyszer�en ki lehet számítani N&B 

analízissel (ebb�l ered az eljárás nevének els� bet�je). Ehhez definiáljuk a látszólagos 

molekulaszámot az átlagos intenzitás négyzetének és a variancia hányadosaként: 
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 (13) 

Amennyiben a molekuláris fényességet a (12)-es képletb�l meghatároztuk, a diffuzibilis 

egységek valós számát (�N�) a fenti egyenletb�l egyszer�en ki lehet számolni. 

 A módszer alkalmazásakor figyelembe kell venni azt, hogy a fluktuációk helyes 

detektálása akkor hajtható végre, ha a pixelid�vel és az ismétlési id�vel kapcsolatban két 

feltétel teljesül (6. ábra): 
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FEHÉRJE�ASSZOCIÁTUMOK�KVANTITATÍV�JELLEMZÉSE�ÚJ�FRET�
MÓDSZEREKKEL�
�
SzöllJsi�János,�Szabó�Ágnes�és�Nagy�Péter�
Debreceni�Egyetem�OEC�Biofizikai�és�Sejtbiológiai�Intézet�
�

�
Fehérje� asszociátumok� kimutatására� használt� egyik� leggyakoribb� módszer� a�

fluoreszcencia�rezonancia�energia�transzfer�(FRET)�jelenségét�használja,�ahol�egy�gerjesztett�
donor� molekula� energiát� ad� át� sugárzás� mentesen,� dipól�dipól� kölcsönhatás� révén� a�
közelben� elhelyezkedJ� akceptor� molekulának.� A� FRET� sebessége� a� donor� és� akceptor�
molekulák�közötti�távolság�negatív�hatodik�hatványával�arányos,�így�optimális�körülmények�
között�kiválóan�alkalmas�molekuláris�vonalzónak.�Amikor�a� folyamat�egy�donor�és�az�attól�
spektroszkópiailag� eltérJ� akceptor� között� játszódik� le,� hetero�FRET�rJl� beszélünk.� Homo�
FRET�esetén�az�energia�átadás� folyamata�egy�donor�és�egy�vele� spektroszkópiailag�azonos�
“acceptor”� molekula� között� játszódik� le,� úgy� hogy� az� “akceptor”� molekula� a� következJ�
homo�FRET� folyamatban� donorként� szolgálhat.� A� homo�FRET� következtében� csak� egyetlen�
fluoreszcens�paraméter�változik,�a�fluoreszcencia�anizotrópia�értéke�csökken.��

A�klasszikus�hetero�FRET�alkalmas�arra,�hogy�kimutassa,�hogy�A�és�B�molekulák,�vagy�
azok� egy� része� asszociálnak�e� egymással,� de� a� receptor� asszociátumok� kvantitatív�
összetételére� semmilyen� információt� nem� szolgáltatnak.� A� dimernél� nagyobb� méretV�
homoklaszterek�vizsgálatára�viszont��a�homo�FRET�kimondottan�alkalmas,�hiszen�az�energia�
szétterjed� az� egész� klaszterben,� és� így� a� homo�FRET� egyetlen� manifesztációja,� a�
fluoreszcencia� anizotrópia,� a� klaszter� méretére� (tehát� a� benne� levJ� fehérjék� számára)�
érzékeny� (1).� A� megoldandó� problémát� az� jelenti,� hogy� a� fluoreszcencia� anizotrópiát� nem�
csak� a� homo�FRET� befolyásolja,� ezért� egyetlen� anizotrópia� értékbJl� nem� lehet� a�
klaszterméretre�visszakövetkeztetni.�Ezért�egy�olyan�mintasorozatot�állítunk�elJ,�amelyben�
változik� a� vizsgált� fehérjét� jelölJ� fluoreszcens� antitestek� denzitása.� Ezt� úgy� érjük� el,� hogy�
ugyanazon� antitest� fluoreszcensen� jelölt� és� jelöletlen� változatát� keverjük� össze,� és�
fokozatosan� változtatjuk� arányukat,� miközben� a� teljes� antitest� koncentráció� konstans�
marad,�és�ügyelünk�arra,�hogy�az�antitestkeverék�telítse�a�kötJhelyeket.�Ebben�az�esetben�a�
fluoreszcens� antitest� által� elfoglalt� epitópok� aránya� (szaturáció,� s)� egyenlJ� a� fluoreszcens�
antitest� moláris� arányával.� A� modellben� azt� tételeztük� fel,� hogy� a� fehérjék� egy� része�
monomer�(arányuk�mon),�míg�az�adott�típusú�fehérje�többi�része�N�mert�alkot,�ezek�aránya:�
1�mon.�A�binomiális�eloszlás�felhasználásával�annak�valószínVsége,�hogy�egy�N�meren�belül�
k�darab�fehérjéhez�kötJdik�fluoreszcens�antitest,�amikor�a�jelölt�antitestek�aránya�s:�
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� (1)�

Runnels�és�Scarlata�szerint�egy�ilyen�homoklaszter�fluoreszcencia�anizotrópiáját�a�következJ�
egyenlet�írja�le�(2):�
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� (2)�

ahol� r1� és� rFRET� rendre� az� elsJ� gerjesztett� fluorofór� anizotrópiája� és� a� FRET�tel� gerjesztett�
fluorofórok� anizotrópiája.� Azt� tételeztük� fel,� hogy� minden� FRET� által� gerjesztet� fluorofór�
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teljesen� depolarizált� fluoreszcenciát� emittál,� tehát� rFRET=0� (2).� Egy� monomerekbJl� és� N�
merekbJl� álló� keverék� fluoreszcencia� anizotrópiáját� az� anizotrópiák� intenzitással� súlyozott�
átlaga�adja�meg�(3):�
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� (3)�

ahol� k/N� egy� korrekciós� faktor,� amely� a� monomerek� és� N�merek� fluoreszcencia� összegét�
egyre�normálja.�A�(1)�(3)�egyenletek�kombinálásával�adódik�az�eredJ�anizotrópia:�
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� (4)�

A� fenti� egyenlet� a� 1.� ábrán� látható� jóslatokat� teszi� az� anizotrópiára� a� monomer%� és� a�
klaszterméret�függvényében.�Látható,�hogy�monomerek�jelenlétében�az�anizotrópia�állandó,�
dimer� esetében� lineárisan� csökken� a� szaturáció� mértékével,� nagyobb� méretV� oligomer�
esetében�a�csökkenés�egyre�meredekebb.�
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� A�kísérletek�során�meghatározott�anizotrópia�szaturáció�párokra�a�(4)�es�egyenletet�
illesztettük,�amelybJl�meghatároztuk�a�monomerek�arányát�és�a�klaszterméretet.�Ezek�után�
Monte� Carlo� szimulációt� hajtottunk� végre,� és� az� anizotrópia� átlagának� és� szórásának�
ismeretében�250�véletlen�adatsort�állítottunk�elJ.�Ezekre�az�anizotrópia�szaturáció�szimulált�
adatsorokra� szintén� a� (4)�es� egyenletet� illesztettük,� így� 250� darab� monomer%� és�
klaszterméret� értéket� állítottunk� elJ,� amelyek� hisztogramjai� kerülnek� bemutatásra� a�
késJbbiekben.�Az�egész�algoritmus�folyamatábráját�a�2.�ábra�foglalja�össze.�

1.�ábra.�Az�anizotrópia�függése�a�klasztermérettJl�és�a�monomerek�arányától.�A�(4) egyenlet�alapján�számított�
görbékhez�a�r1=0,27�anizotrópiát�tételeztünk�fel�az�elsJdlegesen�gerjesztett�fluorofór�esetében.�
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�

A�(4)�es�képlet�alkalmazhatóságához�még�két�paraméter�értékét�kell�meghatározni,�az�
r1� határanizotrópiát� és� az� R0/R� hányadost.� A� határanizotrópia� meghatározásához� a� Perrin�
egyenletet� használjuk� fel,� amely� leírja� egy� fluorofór� anizotrópiájának� változását� a� rotációs�
korrelációs�idJ�és�a�fluoreszcencia�élettartam�függvényében:�
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� (5)�

ahol� �fl� és� �rot� rendre� a� fluoreszcencia� élettartam� és� a� rotációs� korrelációs� idJ.� Mivel� a�
hetero�FRET� a� fluoreszcencia� élettartamot� csökkenti,� Perrin� ábrát� lehet� szerkeszteni� a�
hetero�FRET�hatásfok�változtatásával:�
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� (6)�

ahol� �D� a� donor� élettartama� FRET� hiányában.� Az� 1/r� vs.� (1�E)� ábrára� illesztett� egyenes�
tengelymetszete� a� határanizotrópia� reciproka.� A� hetero�FRET� hatásfok� variálásához� a�
sejteket� donorral� jelölt� antitesttel� jelöltük� meg,� majd� változó� koncentrációban� akceptorral�
jelölt� másodlagos� antitesttel� rájelöltünk.� Mind� a� hetero�FRET� hatásfokot,� mind� az�
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2.�ábra�A�homo�FRET�mérések�algoritmusa.
Áramlási�citométerrel�lemértünk�50000�sejtet,�amelyeket�jelölt�és�jelöletlen�antitestek�keverékével�jelöltünk�
meg.� Az� analízis� során� csak� az� intakt� sejteket� vettük� figyelembe,� melyeket� az� elJre� irányú� (FSC)� vs.� oldal�
irányú� fényszórás� (SSC)� pontábrán� azonosítottunk.� A� következJ� kapuzási� lépés� során� csak� a� magas�
fluoreszcencia� intenzitású� (Itot)� sejteket� vettük� figyelembe.� Az� ábrán� a� vastag� szaggatott� vonal� a� jelöletlen�
sejtek� átlagintenzitását� mutatja.� A� mintasor� mindegyik� mintáján� meghatároztuk� az� anizotrópia�szaturáció�
értékeket,�és�a�pontsorra�illesztettük�a�(4)�es�egyenletet.�Az�anizotrópia�átlagának�és�szórásának�ismeretében�
250�véletlen�adatsort�állítottunk�elJ,�amelyeket�ugyanúgy�elemeztünk,�mint�a�valódi�kísérleti�adatokat.�Az�így�
kapott�250�klaszterméret�és�monomer�arányból�hisztogramot�számoltunk.�
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anizotrópiát� megmértük,� és� a� kapott� Perrin� ábrákra� egyenest� illesztettünk,� amelyek�
tengelymetszetébJl� meghatároztuk� a� határanizotrópiát� (3.� ábra,� r0,A488�trastuzumab=0,268;�
r0,A488�trastuzumab�Fab=0,289;�r0,A488�Mab528=0,226;�r0,A488�Mab�EGFR455=�0,170).�
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� A� Perrin� analízis� alapján� meghatározott� határanizotrópiáról� (r0)� azt� tételeztük� fel,�
hogy�azonos�az�izolált,�homo�FRET�kölcsönhatásban�nem�álló�fluorofór�anizotrópiájával�(r1).��
� Az�(R/R0)�meghatározásához�elJször�az�R0�értékét�határoztuk�meg�két�AlexaFluor488�
közötti�homo�FRET�kölcsönhatásra�az�alábbi�egyenlet�szerint�(4):�
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Az� átfedési� integrált� az� Invitrogen� honlapján� elérhetJ� spektrumokból� becsültük� meg� az�
alábbi�képlet�szerint:�
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ahol� fD� a� fluorofór� normalizált� emissziós� spektruma,� �D� a� fluorofór� moláris� abszorpciós�
koefficiense.� Az� AlexaFluor488� kvantumhatásfokát� (�D)� korábban� 0,6�nak� mérték� ki� (5).� A�
törésmutató�(n)�és�az�orientációs�faktor�(�2)�értékeire�rendre�1,4�et�és�2/3�ot�tételeztünk�fel,�
és� így� az� AlexaFluor488� homo�FRET� kölcsönhatására� az� R0� érték� 4,8� nm�nek� adódott.�
Független� hetero�FRET� mérések� segítségével� megállapítottuk,� hogy� a� (2)� egyenlet� d�
paramétere�1,3�R0.�
� Egy,� a� fent� leírt� módon� mért� és� kiértékelt� mérést� mutat� a� 4.� ábra,� amely� alapján�
levonható� az� a� következés,� hogy� az� általunk� kidolgozott� módszer� megbízhatóan�
alkalmazható� a� homo�FRET� mérésére� és� a� klaszterizáció� kvantitatív� jellemzésére.� Mivel�
áramlási�citometriás�méréseken�alapszik,�statisztikailag�megbízható.�Az�általunk�alkalmazott�
egyszerVsítJ� feltevések� miatt� az� illesztett� paraméterek� száma� alacsony,� így� gyakorlati�
szempontból�is�alkalmazható�megközelítést�jelent,�szemben�más�publikált�adatokkal�(6).��

3.�ábra.�A�határanizotrópia�meghatározása.
A�sejteket�a�feltüntetett�antitestek�telítJ�koncentrációjával� jelöltük�meg,�majd�akceptor�konjugált� (Cy3�vagy�
AlexaFluor546)� másodlagos� antitesttel� rájelöltünk� változó� koncentrációban.� Meghatároztuk� mind� a� hetero�
FRET� hatásfokot,� mind� az� anizotrópiát,� és� a� Perrin� ábrán� az� y�tengelymetszetbJl� kiszámítottuk� a�
határanizotrópiát.�
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Relatív fluoreszcencia intenzitás
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�

A� homo�FRET� módszerrel� elJször� az� ErbB2� homoklasztereit� vizsgáltuk� meg� SKBR�3�
sejteken.� Nyugalomban� lévJ� sejteken,� melyeket� 0,1%� szérumot� tartalmazó� médiumban�
éheztettük� egy� éjszakán� át,� az� ErbB2� #60%� monomer� volt,� de� a� fennmaradó� hányad�
nagyméretV�klasztereket�alkotott,�melyekben�átlagosan�#110�ErbB2�fehérje�volt�(1.�táblázat,�
5A.� ábra).� A� sejtek� EGF�fel� vagy� heregulinnal� történJ� stimulációja� a� monomer%�ot� nem�
változtatta� jelentJsen,� de� a� klaszterek� méretét� szignifikánsan� csökkentette.� A� változás�
heregulin�esetében�volt�a�nagyobb�mértékV.�

Feltevésünk� szerint� a� növekedési� faktor� által� indukált� ErbB2� homoklaszter� méret�
csökkenést� az� okozta,� hogy� az� ErbB2�t� az� EGF� által� stimulált� ErbB1� vagy� a� heregulin� által�
stimulált� ErbB3� kiszakította� a� homoklaszterekbJl.� Az� így� létrejövJ� vegyes� ErbB2�3� vagy�
ErbB1�2�klaszterekben�az�ErbB2�nem�monomer,�hanem�ott�is�homooligomer,�ezért�nem�nJ�a�
monomer%.� A� fenti� elképzelés� igazolására� a� kísérletet� elvégeztük� úgy,� hogy� a� sejteket� a�
növekedési� faktor� stimuláció� elJtt� pertuzumabbal� elJkezeltük.� A� pertuzumab� antitestrJl�
tudott,� hogy� az� ErbB2� heterodimerizációját� gátolja� (7).� A� pertuzumab� önmagában� is�
csökkentette� az� ErbB2� homoklaszterek� méretét,� ami� arra� utal,� hogy� az� ErbB2�
homoasszociációra� is� gátló� hatást� fejt� ki.� A� heregulin� által� kiváltott� ErbB2� homoklaszter�
méretcsökkenést�a�pertuzumab�elJkezelés�nagymértékben�gátolta�(1.�táblázat,�5A.�ábra).�Ez�
a� kísérleti� eredmény� meggyJzJen� alátámasztotta,� hogy� az� ErbB2� homoklaszterekbJl� a�
növekedési�faktor�által�aktivált�heregulin�receptor�ErbB2�molekulákat�szakít�ki.�

A� fenti� eredmények� alapján� úgy� tVnik,� hogy� a� stimulálatlan� sejteken� az� ErbB2�
klaszterek�mérete�nagyobb,�mint�a�növekedési�faktor�által�stimuláltakon.�Ez�arra�utal,�hogy�
az� ErbB2� klaszterméret� fordítottan� arányos� a� sejtek,� ill.� valószínVleg� az� ErbB2� aktiváltsági�
szintjével.�E� feltételezés�közvetlen�ellenJrzésére�a�nyugalomban� levJ� és� stimulált� sejteken�
megmértük� mind� az� ErbB2� homoklaszterek� méretét,� mind� az� ErbB2� tirozin� foszforiláltsági�
szintjét.� Az� utóbbit� a� foszforilált� ErbB2� és� a� totál� ErbB2� arányával� jellemeztük� áramlási�
citometria�segítségével.�A�két�paraméter�negatív�korrelációt�mutatott�egymással�(5B.�ábra).�
Ezen� eredmények� szintén� megerJsítik� azt� a� feltevést,� mely� szerint� a� nagyméretV� ErbB2�
homoklaszterek�inaktív�ErbB2�t�tartalmaznak,�melyekbJl�a�növekedési�faktorok�által�aktivált�
más�ErbB�fehérjék�kiszakítják�az�ErbB2�t.�

4.�ábra.�Az�anizotrópia�modell�illesztése�kísérleti�eredményekre.
Éheztetett�vagy�növekedési�faktorral�stimulált�sejteket�megjelöltünk�jelölt�és�jelöletlen�antitestek�keverékével.�
Az� ErbB2� jelölésére� trastuzumabot,� az� ErbB1� jelölésére� EGFR455� antitestet� használtunk.� A� szaturáció�
függvényében�megmértük�és�ábrázoltuk�az�anizotrópiát� (szimbólumok),�és�a� (4)�es�egyenletet� illesztettük� rá�
(folytonos�vonalak).�
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� ErbB1� ErbB2�

� klaszterméret monomer%� klaszterméret� monomer%�

kontroll� 4$1� 88$4� 111$12� 60$5�

EGF� 11$2� 71$3� 71$6� 61$4�

heregulin� –�� –� 32$4� 59$5�

pertuzumab� –� –� 84$7� 70$4�

pertuzumab�+�
heregulin�

–� –� 73$6� 58$3�

1.�táblázat.�Az�ErbB1�és�ErbB2�klaszterméret�és�monomer�arányok�éheztetett�és�stimulált�sejteken.�Az�ErbB1�et�
EGFR455� antitesttel,� az� ErbB2�t� trastuzumabbal� jelöltük.� Az� átlag$SEM� értékeket� három� független� mérésbJl�
számítottuk.�

�

Az�ErbB1�receptort�A431�sejteken�jellemeztük,�mivel�ezen�a�sejten�expresszálódik�ez�a�
fehérje� kellJen� magas� szinten� a� homo�FRET� mérések� elvégzéséhez.� Nyugalomban� levJ�
sejteken�az�ErbB1�#90%�monomer�volt,�míg�a�fennmaradó�hányad�viszonylag�kisebb�méretV�
klasztereket� alkotott,� amelyekben� átlagosan� #4� ErbB1� volt� (1.� táblázat).� EGF� stimuláció�
hatására� az� ErbB1� monomer%�a� csökkent,� és� az� átlagos� klaszterméret� növekedett.� Ez� a�
változás� ellentétes� az� ErbB2� fentebb� leírt� viselkedésével,� de� összhangban� áll� az� irodalmi�
adatokkal,� melyek� szerint� az� ErbB1� EGF�fel� történJ� stimulációja� dimerizációhoz� vagy�
nagyobb�méretV�oligomerek�képzJdéséhez�vezet�(1).��
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A� heteroklaszterek� tanulmányozására� a� fent� kidolgozott� homo�FRET� módszer� nem�
alkalmas.� Bár� több� eljárás� is� képes� arra,� hogy� a� heteroklaszterizációt� kvantitatív� módon�
jellemezze�(pl.�kétszínV�FCS�(8)),�ezek�általában�nem�alkalmazhatók�hagyományos�konfokális�
mikroszkópon.�

Az�1990�es�években�Mekler�és�mtsai�leírtak�egy�jelenséget,�amelyet�Jk�a�szenzitivitás�
fotokémiai� növelésének� („photochemical� enhancement� of� sensitivity”)� neveztek� (9,� 10).�

5.�ábra.�Az�ErbB2�homoklaszterek�jellemzése.
(A)� Az� ábrán� feltüntetett� körülmények� között� meghatároztuk� az� ErbB2� homoklaszterek� méretét,� és� a�
konfidencia� intervallumot� Monte� Carlo� szimulációval� becsültük� meg.� Az� ábrán� az� elJállított� 250� szimulált�
adatsorra� történt� illesztés� során� kapott� klaszterméretek� eloszlása� látható� (HRG=heregulin).� (B)� KülönbözJ�
körülmények� között� megmértük� az� ErbB2� homoklasztereinek� méretét� és� az� ErbB2� normalizált� tirozin�
foszforiláltsági�szintjét.�A�két�paraméter�negatív�korrelációt�mutatott�egymással.�
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Eszerint� az� akceptor� tetszJleges� fotokémiai� folyamatát� hetero�FRET� segítségével� elJ� lehet�
segíteni,� hiszen� a� donor� ugyanúgy� gerjesztett� (és� így� reakcióképes)� állapotba� hozza� az�
akceptort� FRET� révén,� mint� az� akceptor� közvetlen� gerjesztése� tenné.� Ebben� az� esetben� a�
FRET�abban�nyilvánul�meg,�hogy�az�akceptor�fotoelhalványítási�kinetikája�felgyorsul�a�donor�
jelenlétében,�ha�a�gerjesztést�a�donor�abszorpciós�maximumán�végezzük.�A� jelenség�akkor�
mérhetJ� könnyen,� ha� fotolabilis� akceptor� mellé� fotostabil� donort� választunk.� A� folyamat�
nemcsak� a� FRET� hatásfok,� hanem� a� donorral� komplexben� levJ� akceptorok� arányának�
meghatározására� is� felhasználható�az�alábbiak�szerint.�Mivel�a�FRET�kölcsönhatásban�részt�
vevJ� akceptorok� preferenciálisan� szenvednek� fotoelhalványítást,� ezért� ki� lehet� számolni� a�
fotoelhalványított�akceptor�populáció�relatív�hozzájárulását�a�FRET�hez�a�FRET�hatásfok�és�a�
szenzitizált� akceptor� emisszió� idJbeli� változásának� összehasonlításával� (10).� A� kinetika�
végpontjánál�a�FRET�hatásfok�nullára�esik,�és�az�akceptor�intenzitás�relatív�csökkenésébJl�ki�
lehet� számolni� a� FRET� kölcsönhatásban� részt� vevJ� akceptor� populáció� hányadát.�
Hangsúlyozandó,� hogy� a� módszer� a� FRET� által� megnövelt� akceptor� fotoelhalványításon�
alapszik,� elneveztük� FRET� szenzitizált� akceptor� fotoelhalványításnak� („FRET�sensizited�
acceptor�bleaching”,�FSAB)�(11).�

A� módszer� matematikai� bevezetése� során� azt� tételeztük� fel,� hogy� a� donorral� való�
kölcsönhatás� szempontjából� kétféle� akceptor� populáció� létezik:� 1)� a� donorhoz� kötött�
akceptor�molekulák,�tehát�amelyek�FRET�távolságon�belül�vannak�a�donoroktól�(Abound)�;�2)�
szabad�akceptorok�(Afree).�Mivel�praktikusan�minden�esetben�a�szabad�akceptorok�is�kiégnek�
a� donor� gerjesztési� hullámhosszán,� ezért� ezt� korrekcióba� kell� venni.� A� szabad� akceptorok�
kiégett� hányadát�BCF�nek� („bleaching�correction� factor”)�neveztük.�A� BCF� értékét�abban�a�
pillanatban� kell� meghatározni,� amikorra� a� kötött� akceptorok� 100%�a� kiég,� tehát� amikor� a�
FRET� hatásfok� nullára� csökken.� A� fentiek� értelmében� fel� lehet� írni� a� következJ�
egyenletrendszert:�

�
�free bound

bleached
free bound

A BCF A
F

A A

�
	

�
� (9)�

� 0bound freeA A A� 	 � (10)�

ahol�Fbleached�a�kiégett�akceptorok�hányadát�jelenti.�Ezek�alapján�kötött�akceptorok�hányadát�
a�következJképpen�lehet�megadni:�

�
0 1

bound bleachedA F BCF
A BCF

�
	

�
� (11)�

Mivel�a�BCF�értéke�antitestenként�változott,�ezért�minden�antitestre�külön�meg�kellett�
határozni.�Mivel�az�akceptornak�alkalmazott�Cy5�festék�fotoelhalványítási�kinetikája� függ�a�
fluorofórok� denzitásától� (12),� ezért� a� BCF�et� olyan� sejteken� határoztuk� meg,� amelyek�
fluoreszcencia� intenzitása� hasonló� volt,� mint� amilyeneket� a� FRET� mérések� során�
használtunk.� Néhány� esetben� tapasztaltunk� olyat,� hogy� a� kötött� akceptor� nem� teljes�
egészében� égett� ki.� Ebben� az� esetben� az� (9)� és� (11)� egyenleteket� a� következJképpen� kell�
módosítani:�

�
0

� �
�� ��free bound FRET bound bleached

bleached
free bound FRET

A BCF A BCF A F BCF
F

A A A BCF BCF

� �
	 � 	

� �
� (12)�

ahol�BCFFRET�a�kötött�akceptorok�kiégethetJ�hányada.�A�BCFFRET�értékét�olyan�mintán� lehet�
meghatározni,� amelyen� biztosan� mindegyik� akceptor� FRET� távolságon� belül� van� a�
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donoroktól.� A� módszer� alkalmazhatóságának� igazolására� elJször� egy� olyan� párt� kellett�
találnunk,�amelyben�a�donor�sokkal�fotostabilabb,�mint�az�akceptor.�
� A�legtöbb�jelenleg�elérhetJ�fluoreszcens�festék�fotostabil,�hiszen�ez�a�fejlesztJk�egyik�
legfontosabb� célja.� A� Cy5� közismerten� relatíve� gyors� fotoelhalványítási� kinetikája� és� az� a�
tény,� hogy� Mekler� és� mtsai� is� cianin� típusú� festékeket� használtak,� arra� utalt,� hogy� ez� a�
flouorofór�jó�választás�lesz�akceptornak.�A�Cy5�kiégése�praktikus�szempontból�még�így�is�túl�
lassú,� CBr4�ot� használtunk� a� kiégetés� felgyorsítására,� hiszen� a� CBr4� a� cianin� festékekkel�
töltésátviteli� komplexet� („charge� transfer� complex”)� alkotva� felgyorsítja� azok�
fotoelhalványítását� (9,� 10).� Ezért� a� donor� kiválasztásánál� a� CBr4� jelenlétében� mutatott�
fotostabilitás� volt� a� döntJ.� Mivel� a� fluoreszcens� QDot�okról� köztudott,� hogy� rendkívül�
fotostabilak� (13),�ezért�kézenfekvJ�választásnak� tVntek�donornak.�Tapasztalatunk�szerint�a�
donorként� szóba� jövJ� QDot�ok� fotoelhalványítási� kinetikáját� a� CBr4� jelentJsen� felgyorsítja,�
ezért� más� lehetJség� után� kellett� néznünk� (6.� ábra).� Az� AlexaFluor� festékek� szintén�
fotostabilitásukról� nevezetesek,� bár� ebbJl� a� szempontból� elmaradnak� a� QDot�ok� mögött�
(14,� 15).� Kísérleteink� szerint� jó� fotostabilitását� az� AlexaFluor546� CBr4� jelenlétében� is�
megJrzi,�ezért�az�FSAB�kísérletekhez�az�AlexaFluor546�Cy5�donor�akceptor�párt�használtuk�
(6.�ábra).�
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�
� Az� FSAB� módszer� biológiai� alkalmazása� elJtt� igazolni� kellett,� hogy� az� elv� tényleg�
mVködJképes,� tehát� a� donorhoz� közeli� akceptorok� preferenciálisan� kiégnek� a� donor�
gerjesztése�esetén.�A�7.�ábra� tanúsága�szerint�ez� tényleg� így� történt.�Ezen�kísérletbJl�még�
azt� is� meghatároztuk,� hogy�#200� sec� szükséges� ahhoz,� hogy� a� donoroktól� FRET� távolságra�
levJ�akceptorok�teljesen�kiégjenek,�hiszen�ekkorra�csökkent�a�FRET�hatásfok�nullára.��

6.�ábra.�A�CBr4�hatása�potenciális�donorok�és�akceptorok�fotoelhalványítási�kinetikájára.�
SKBR�3� sejteket� az� ábrán� feltüntetett� fluorofórral� konjugált� trastuzumabbal� jelöltük� meg,� majd� abszorpciós�
maximumuk� környékén� (AlexaFluor546,� QDot605� –� 543� nm;� Cy5� –� 633� nm)� történJ� gerjesztés� mellett�
vizsgáltuk� fotoelhalványítási� kinetikájukat� CBr4� jelenlétében� és� nélkül.� A� gerjesztéshez� a� két� különbözJ�
hullámhosszon� hasonló� lézerintenzitásokat� használtunk,� és� ez� hasonló� volt� az� FSAB� kísérletek� során� használt�
teljesítményhez.� A� kiégetést� 30� másodpercenként� megszakítottuk,� hogy� gyengébb� lézerteljesítménnyel�
képeket�vegyünk�fel.�A�szimbólumokat�csak�minden�harmadik�mérési�pontnál�tüntettük�fel.�
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� Még� mielJtt� az� FSAB� technikát� az� ErbB1�2� heteroklaszterek� vizsgálatára� használtuk�
volna,� ellenJriztük,� hogy� a� homo�FRET� mérésekhez� hasonló� eredményeket� szolgáltat�e� az�
ErbB1�és�ErbB2�homoklasztereire.�A�8A�B.�ábrák�összehasonlításával�azonnal� látható,�hogy�
az� FSAB� módszer� szerint� is� az� ErbB2� nagyobb� aránya� alkot� homoklasztereket,� hiszen� az�
akceptorral� jelölt� ErbB2� ellenes� antitest� kiégését� a� donorral� jelölt� ErbB2� ellenes� antitest�
jelentJsen� felgyorsította,� míg� a� donorral� jelölt� ErbB1� ellenes� antitestnek� elhanyagolható�
hatása�volt�az�akceptorral�jelölt�ErbB1�ellenes�antitest�fotoelhalványítási�kinetikájára�(11).�
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7.�ábra.�Az�FSAB�módszer�elvének�igazolása.
SKBR�3�sejteket�megjelöltünk�AlexaFluor546�trastuzumab�és�Cy5�trastuzumab�antitestek�keverékével,�majd�az�
FSAB� módszerrel� vizsgáltuk� az� akceptor� fotoelhalványodását� és� a� FRET� hatásfok� csökkenését� a� donor�
gerjesztése�közben.�

8.�ábra.�Az�ErbB1�és�ErbB2�homo��és�heteroklasztereinek�jellemzése�FSAB�módszerrel.
(A�B)�Szérum�éheztetett�SKBR�3�sejteket�az�ábrán�jelölt�antitestekkel�jelöltünk�meg,�és�megmértük�az�ErbB1�(A)�
és�az�ErbB2�(B)�homoklasztert�formáló�hányadát.�A�homoasszociátumot�alkotó�arány�meghatározásához�a�200�
sec�nál� mért� intenzitásokat� helyettesítettük� az� (11)�es� egyenletbe� (ennek� magyarázatát� l.� 16.� ábra).� Így�
megállapítottuk,�hogy�az�ErbB1�13%�a,�míg�az�ErbB2�83%�a�van�homoklaszterekben.�A�mérések�hibáját�(SEM)�
az� áttekinthetJség� kedvéért� csak� minden� ötödik� mérési� pontnál� tüntettük� fel.� (C)� A� heteroklasztert� formáló�
ErbB1�és�ErbB2� receptorok�száma�stimulálatlan�és�EGF�kezelt�SKBR�3�sejteken.�Az�ábra�mind�a� szabad� (nem�
heteroklaszterben� levJ),� mind� a� heteroasszociált� molekulák� számát� feltünteti.� Az� így� kapott� számok� alapján�
megbecsültük�az�ErbB1�2�heteroklaszterek�átlagos�összetételét�kezeletlen�és�EGF�stimulált�sejteken.�
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�

�

A� FSAB� módszer� segítségével� kvantitatív� analízisnek� vetettük� alá� az� ErbB1� és� ErbB2�
heteroklaszterizációját� nyugalomban� levJ� és� EGF� stimulált� SKBR�3� sejteken.� Olyan�
sejtekben,�amelyeket�egy�éjszakán�át�alacsony�szérumtartalmú�médiumban�tenyésztettünk,�
az� ErbB1� #40%�a� alkotott� heteroasszociátumot� az� ErbB2�vel,� míg� az� ErbB2� #10%� volt�
heteroklaszterben� az� ErbB1� molekulákkal� (8C.� ábra).� Ahhoz,� hogy� a� fenti� arányszámokat�
receptor� számokká� tudjuk� konvertálni,� szükség� volt� arra,� hogy� az� analizált� sejteken�
meghatározzuk� az� ErbB1� és� ErbB2� proteinek� számát.� Ezt� kombinált� áramlás� citometriai� és�
konfokális�mikroszkópos�mérésekkel�valósítottuk�meg�(11).��

A� nyugalomban� levJ� sejtek� után� megvizsgáltuk� az� ErbB1�2� heteroasszociációt� EGF�
stimulált�sejteken.�Az�ErbB2�heteroklaszterizációt�mutató�hányada�#2�szeresére�növekedett�
EGF� kezelés� hatására,� míg� az� ErbB1� heteroasszociáló� hányada� nem� változott� jelentJsen.�
Értelmezésünk� szerint� ennek� az� az� oka,� hogy� az� EGF� nemcsak� ErbB1� homoasszociációt,�
hanem� ErbB1�2� heteroasszociációt� is� kivált,� ezért� az� ErbB1� heteroasszociáló� hányada� nem�
változik.� Az� elJzJekben� ismertetett� homo�FRET� mérések� szerint� az� ErbB2� nyugalomban�
tekintélyes� méretV� homoasszociátumokat� alkot,� melyekbJl� EGF� stimuláció� hatására� a�
növekedési�faktor�által�aktivált�ErbB1�proteinek�ErbB2�t�szakítanak�ki.�Ezt�a�feltételezést�az�
FSAB�mérések�alátámasztották,�hiszen�az�ErbB2�ErbB1�gyel�heteroklasztert�formáló�hányada�
tényleg�szignifikánsan�nJtt�EGF�stimulációt�követJen.�

Az�FSAB�módszerrel�lehetJségünk�nyílt�arra�is,�hogy�a�heteroklaszterek�átlagos�relatív�
összetételét,� sztöchiometriáját� megbecsüljük.� Eszerint� stimulálatlan� sejtekben� az� ErbB1�2�
heteroklaszterekben� az� ErbB1� és� ErbB2� arány� #1:1,5,� és� ez� #1:4�re� nJ� EGF� stimuláció�
hatására.� Összegzésképpen� megállapíthatjuk,� hogy� az� FSAB� módszer� betekintést� nyújt� a�
receptorok� által� alkotott� heteroklaszterek� összetételébe,� és� az� általa� szolgáltatott�
eredmények�a�homo�FRET�kísérletekkel�összhangban�vannak.���
�
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AMIKOR BARÁTUNK A ZAJ: FLUORESZCENCIA KORRELÁCIÓS 
SPEKTROSZKÓPIA (FCS) MOLEKULÁRIS MOBILITÁS ÉS 
KÖLCSÖNHATÁSOK VIZSGÁLATÁRA 
Vereb György
Debreceni Egyetem OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 

 

A genomika és proteomika utóbbi években tapasztalt hihetetlen ütem� fejl�dése többszáz 

olyan molekula-párt hozott a sejtbiológia látóterébe, melyek – legalábbis in vitro – képesek 

lehetnek egymással kölcsönhatásba lépni. Azt azonban, hogy ezek a kölcsönhatások in situ, az 

él� sejtben valóban végbemennek, igen ritkán állíthatjuk bizonyossággal. Viszont 

nyilvánvaló, hogy ezek a kölcsönhatások kritikusan fontosak mind a sejtek stabil, nyugalmi 

állapotának fenntartásában, mind pedig aktviációs folyamataik véghezvitelében és azok 

eredményeképp a sejtet ért stimulusokra adott válaszok létrehozásában. Éppen ezért egyre 

gyakrabban tesszük fel napjaink sejtbiológiai kutatásai során a kérdést: két (vagy több) adott 

molekula találkozik-e, kölcsönhat-e adott id�pontban a sejt membránjában vagy valamely 

kompartmentjében. A kérdésre különböz� szint� és érték� válaszokat kaphatunk a modern 

mikroszkópia, biofizika és digitális jelfeldolgozás eszköztárának segítségével. A 

legegyszer�bb megközelítés a mikroszkópos szint� kolokalizáció vizsgálata, azonban ez a 

módszer csak a közös kompartmentek, vagy membrándomének meglétér�l ad információt, a 

molekulák tényleges köcsönhatásáról nem. A fluoreszcencia energiatranszfer (FRET) 

áramlási citometriás és mikroszkópos változatai képesek a vizsgált molekulák nm-es 

közelségét megállapítani, azonban az eredmény a mérés pillanatára vonatkozik, és az átlagos 

távolságra jellemz�. Az alábbiakban egy harmadik módszert, megfigyelési módot ismertetünk 

kivonatosan, mely a molekulák lokális diffúziós viszoyait képes akár egyedi molekula 

érzékenységgel jellemezni, és molekuláris együttmozgás kimutatásával a megfigyelés 

id�tartományában stabil molekuláris interakciókat teszi vizsgálhatóvá. 

  

Ez a módszer a fluoreszcencia korrelációs spektroszkópia (FCS), mely nagy 

hagyományokkal bír oldott molekulák kölcsönhatásainak és fizikokémiai vagy kémiai 

átalakulásainak vizsgálatában. Segítségével meghatározhatók különféle kémiai reakciók, a 

fluorofór gerjesztése kapcsán kialakuló triplet állapotok sebességi állandói, azonban 

legelterjedtebb a gyógyszeriparban, ahol molekuláris kölcsönhatások úgy vizsgálhatók vele 

nagyon egyszer�en és gyorsan, hogy az egyik vizsgált molekulát szilárd fázishoz vagy lassan 

diffundáló nagyméret� részecskékhez kötik, és a hozzávegyített másik molekula 
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diffúziójának megsz�néséb�l vagy lassulásából következtetnek a kölcsönhatásra. A módszer 

adaptálható sejtes rendszerek vizsgálatára is, azonban nem tartozik a könnyen alkalmazható 

és egyszer�en értelmezhet� eredményeket adó rutin mérések közé. Tapasztalataink szerint 

azonban alkalmas arra, hogy a citoszolban, vagy a sejtmembránban molekulák rövidtávú 

diffúzióját jellemezze, s így arra is, hogy a kölcsönhatások megléte vagy megsz�nése miatt 

változó diffúziós állandót mérhet�vé tegye. (A diffúziós állandó, mint ismert, a molekula 

vagy aggregátum tömegének gyökével fordítottan arányos.)  Egy speciális alkalmazásban 

arról is információt nyújthat, hogy két eltér� fluorofórral jelzett molekula együtt (egymás 

molekuláris közelségében) diffundál, vagy sem. Ennélfogva a módszer a sejtmembrában, 

vagy a sejten belül lejátszódó molekuláris kölcsönhatások (pl. ligandum és receptor, DNS és 

transzkripciós faktor) vizsgálatára használhatónak t�nik .  

 

A korrelációs spektroszkópiai mérések kivitelezéséhez a konfokális térfogat kicsinységét, 

femtoliteres nagyságrendjét használjuk ki. A mérés a vizsgált molekulák által emittált 

fluoreszcencián alapszik, ezért fluoreszcencia korrelációs spektroszkópiának (fluorescence 

correlation spectroscopy, FCS) nevezik. Alapja, hogy a fluoreszkáló molekulák diffúziójuk 

során „beúsznak” a megvilágított konfokális térfogatba, ott fluoreszcens jelet adnak, melyet 

érzékeny lavina fotodiódával detektálunk, majd mikor a térfogatból kilépnek, a jel megsz�nik 

(l. ábra). Amennyiben elég kicsiny a megfigyelt térfogat, és elég híg a fluorofórokra nézve az 

oldat, adott megfigyelési intervallumban csak egy, vagy néhány molekula tartózkodik a 

konfokális térfogatban. Mivel ekkor a molekulák száma a térfogatban statisztikus (Poisson) 

ingadozást mutat, az id�ben regisztrált F(t) fluoreszcencia függvény is fluktuációkat fog 

mutatni. Ezt az ingadozást a molekulák mér�térfogatból való ki-be mozgásán, azaz a diffúzió 

sebességén kívül fotofizikai folyamatok és a fluoreszcenciát befolyásoló kémiai reakciók is 

befolyásolják. Ha a fluoreszcencia intenzitása F(t) a t id�pillanatban, a fluoreszcencia 

ingadozás pillanatnyi értékének eltérése az átlagos fluoreszcencia intenzitástól: 

FtFtF �	 )()(%  
ahol &F' az átlagos fluoreszcencia intenzitása a megfigyelés teljes id�tartam alatt. A �F(t) 

értékekb�l id�beli G(�) autokorrelációs függvényt lehet számítani, melynek jellegzetes 

formáját az ábrán az alsó panel mutatja: 
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Az egyes �((��()t) id�tartamokhoz rendelhet� G(�) értékek az egymástól � id�különbséggel 

mért valamennyi �F rendezett pár - �F(t) és �F(t+�), lásd ( )F t% görbe - átlagos 

fluoreszcencia intenzitással normalizált szorzatának átlagai.  

 

Az ábrán látható példában egy sejtmembránban diffundáló fluoreszcensen jelzett receptorról 

szeretnénk információt szerezni. Amennyiben csak diffúzió történik, a kapott G(�) 

autokorrelációs függvény alakját a konfokális térfogat alakja, mérete, valamint a fluoreszkáló 

molekulák abszolút koncentrációja és diffúziós állandója fogja megszabni, s így a 
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egyenlet� próbafüggvénnyel illeszthet�, ahol �D a karakterisztikus diffúziós id�. A 

( )F t% görbén látszik, hogy ha a � ezen a karakterisztikus diffúziós id�n belül van, a �F 

értékek nagyobb valószín�séggel azonos el�jel�ek, és így G(�) pozítív, hiszen a diffundáló 

molekula még mindig a megfigyelési térfogatban tartózkodik, vagy még mindig nem lépett 

be oda. Ha � a karakterisztikus diffúziós id�t jelent�sen meghaladja, az egymástól �  

id�tartammal elválasztott két intenzitásérték viszonya véletlenszer�, a diffúziótól független, 

és így a �F értékek el�jele is független, szorzatuk átlaga tehát a zérushoz tart.  

 

 A Gdiff(�) függvényben  S  a konfokális térfogatelemre jellemz� alakfaktor, mely a konfokális 

térfogat axiális (hosszabb) �z sugarának aránya a horizontális �xy sugárhoz képest, míg  N a 

mér�térfogatban átlagosan található fluoreszkáló részecskék száma. A függvény illesztésével 

nyert � = 0-ra extrapolált N érték 
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a térfogatelem méretének becslése után alkalmas a vizsgált molekulák lokális 

koncentrációjának meghatározására. A �D diffúziós korrelációs id� a membránban történ� 

kétdimenziós diffúzió miatt a konfokális térfogat sejtmembrán általi elmetszésének �xy 

sugarától és a D diffúziós állandótól függ: 
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A diffúziós állandó megváltozásából következtethetünk a molekulák köt�dési és/vagy 

aggregációs viszonyaira (pl. stimulációt követ�en a receptorok lassabb diffúziója 

oligomerizációra vagy a citoszkeletonhoz való kiköt�sésre utal, az internalizált receptorokról 

a lizoszómák savas közegében ledisszociáló fluoreszcensen jelölt antitestek diffúziója 

felgyorsul, stb.). Emellett az térfogatelemb�l detektált átlagos fluoreszcencia intenzitás és az 

ott található diffundáló elemek átlagos számának hányadosa (változatlan gerjesztési 

intenzitás mellett)  arányos a diffundáló egységeken található fluorofórok átlagos számával, 

ennek növekedése – a diffúzió lassulása mellett – az aggregáció érzékeny mutatója lehet. 

 

A diffúziós állandó korrelációs spektroszkópiával történ� mérésének speciális esete, mikor 

két különböz� fluorofórral jelölt molekula (a képletben a és b indexek) együttes diffúzióját 

vizsgáljuk. Ekkor a G(�) autokorrelációs függvény helyett számítható a két diffundáló 

molekula id�beli keresztkorrelációs függvénye is: 
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A képlet tehát annyiban módosul, hogy az egyik fajta molekula t id�pillanatban mért 

fluoreszcenciáját a másik fajta molekula különféle � id�k múlva mért jeléhez viszonyítjuk. Ez 

a keresztkorrelációs spektroszkópia (fluorescence crosscorrelation spectroscopy, FCCS). 

Amennyiben a két jel egymással is korrelációt mutat, a közös diffúziós korrelációs id� a két 

molekula komplexének diffúziós ideje lesz, és az, hogy ilyenkor az ún. keresztkorrelációs 

függvény egyáltalán kialakul, annak a csalhatatlan jele, hogy a kétfajta jelölt molekula 

populációban vannak olyan egyedek, melyek stabilan komplexet alkotnak legalább annyi 

id�re, amennyi a konfokális térfogaton együtt történ� átdiffundáláshoz szükséges. Ezt 

nevezhetjük az „együtt mozgás” jelenségének, amely egy dinamikus módszerrel feltárt, 

id�ben állandó (statikus) asszociációra utal, szemben a fluoreszcencia rezonancia 

energiatranszfer módszerrel demonstrálható „pillanatnyi együttállással”. Az auto- és 

keresztkorrelációs függvény amplitúdóinak arányából a di- (vagy oligo-)merizált molekulák 

arányára is következtethetünk. 
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Fluoreszcensen jelölt receptorok diffúziójának mérése él� sejtek membránjában. A fókuszált 
lézernyalábbal megvilágított femtoliter nagyságú konfokális térfogatba belép� és onnan 
kilép� fluoreszkáló molekulák a nagy érzékenységgel detektált F(t)id�beli fluoreszcencia 
függvényben �F fluktuációkat okoznak. Az �F(t) függvényb�l generálható G(�) 
autokorrelációs függvény segítségével a molekulák átlagos N=1/G(0) száma és D = �2/4	D 
diffúziós állandója egy mérésb�l meghatározható. 
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GLOBÁLIS EPIGENETIKAI VÁLTOZÁSOK �SSEJT 
DIFFERENCIÁCIÓ SORÁN 
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DEOEC, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debreceni Egyetem 

A sejtek megnyilvánulásait, sorsát meghatározó génkifejez�dési mintázatok a génekr�l átírt 
RNS-molekulák mennyiségének chip-módszerekkel történ� meghatározása segítségével 
megismerhet�ek. Bár az ilyen analízisek egyszerre adhatnak részletes és globális képet, az így 
nyert információözön egyel�re és önmagában ritkán mutat túl az érintett sejtbiológiai jelenség 
kialakításában, szabályozásában részt vev� gének listáján. Hasonlóan, egyre részletesebb 
képet alkotunk az egyes sejtállapotokra jellemz�, a génkifejez�dést meghatározó epigenetikai 
mintázatokról, de csak lassan bontakozik ki az adatok tengeréb�l a rendszer egészének 
viselkedése. Ugyanakkor a génszabályozásnak a kromatinszerkezet egymásra épül� emeletein 
zajló, egymásra szuperponált mozzanatai azt sugallják, hogy olyan regulációs útvonalaknak is 
létezniük kell, melyek kromatinterületek sokaságát egyszerre érint� változásokat idéznek el�. 
A kromatin jelent�s részét egyszerre érint� változásokra példa az embrionális �ssejtek 
differenciálódása kapcsán bekövetkez�, a teljes kromatinra kiterjed�, mélyreható 
kromatinszerkezeti változás is, mely a nukleoszómákon belül a különböz� hisztonok 
kohéziójának mértékét is érintik. A globális kromatinszerkezeti tulajdonságok vizsgálatára 
kidolgozott új módszereink a különböz� hisztonmodifikációkat hordozó hisztonok sóelúciós 
és DNase I érzékenységi profiljai pásztázó lézer mikroszkópos (LSC) mérésén alapulnak és 
alkalmasak pl. a H3K4me3, a H3K27me3 és az ún. bivalens modifikációk 
megkülönböztetésére és kvantitálására. Ugyanezen modifikációk az egyes gének aktivációs 
ill. elhallgattatott állapotára is jellemz�ek. 

A funkcionális hurkokba rendez�d� kromatinfonalak dinamikusan szervez�d�, és egyben 
(lényegében ismeretlen módon) kihorgonyzódó struktúrák, melyeken belül a DNS kett�s-
spirál önmaga körül is feltekeredett ún. szupertekercselt (szuperhelikális) állapotban van. 
Ezen szupertekercsel�dés a DNS-en zajló folyamatok akadályává válhatna, ha a DNS egyik 
szálának folytonosságát átmenetileg megszüntetni képes topoizomeráz enzimek nem 
relaxálnák a hurkokat. A hurkok dinamikus voltát szemléletesen demonstrálható azokban a 
kísérletekben, amikor a DNS replikáció folyamatát szekvenciálisan adott nukleozid 
analógokkal tesszük láthatóvá: az aktuálisan folyó DNS szintézisre jellemz� inkorporációt 
mindig a hurkokat kihorgonyzó magi régióban látjuk, a korábban beépült analógok csak 
késleltetve kerülnek ki a szuperhelikális hurkokra. Ez a jelenség jól mutatja, hogy a kromatin 
egésze (minimum) két, topológiailag elkülönült, de dinamikusan formálódó szerkezeti 
egységbe rendez�dik. Az általunk kidolgozott, nukleáris halo (dehisztonizált sejtmag) 
preparátumok vizsgálatára alkalmas LSC-mérésen alapuló módszer kiválóan alkalmas a 
hurkok átlagos szuperhelicitása mértékének kvantitatív jellemzésére. A módszer – 
érzékenysége, LSC-alapú kivitelezése és egyedi molekula lézer csipeszes mérésekkel kalibrált 
volta miatt – a korábbi módszerekkel alig vizsgálható szuperhelicitási jelenség és az átlagos 
hurokméret vizsgálatát egyaránt lehet�vé teszi. 
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A pluripotens �ssejtek típusai,  jelent�sége  
Az �ssejtek az egyedfejl�dés során biztosítják a szervezet kialakulását, a születés után pedig a 
különböz� szerveink regenerálását. Az egyedfejl�dés során való megjelenésük és ezzel 
összefügg� differenciációs képességük alapján az �ssejteket a következ� három csoportra 
oszthatjuk: 
Totipotens �ssejt: a megtermékenyített zigóta és az ezt követ� néhány osztódás során 
keletkez� sejtek, amelyekb�l egy egész szervezet kialakulhat. 
Pluripotens �ssejt: a hólyagcsíra állapotban a bels� sejtcsomó sejtjei, amelyekb�l a szervezet 
összes testi sejtje kialakulhat (teljes szervezet nem, mert az extraembrionális szöveteket nem 
képes kialakítani). Az ilyen állapotú �ssejtekb�l sejtvonalak alapíthatók, amelyek 
laboratóriumi körülmények között korlátlan ideig fenntarthatóak. 
Multipotens �ssejt: a szöveti elkötelez�dést�l (csíravonalak megjelenése) életünk végéig 
megtalálhatóak a szervezetünkben. A szöveti környezetnek megfelel�en a számuk, a 
differenciációs képességük és így a regenerációban betöltött szerepük is nagyon változó lehet. 
Nagy számban fordulnak el� például a csontvel�ben, de nagyon korlátozott számban a 
központi idegrendszerben, vagy a szívizomban. Laboratóriumi körülmények között nem 
megoldott a szaporításuk.  
A pluripotens �ssejteknek jelenleg két fajtáját ismerjük; az embrionális �ssejteket és az 
indukált pluripotens �ssejteket. Az embrionális �ssejteket a bels� sejtcsomó sejtjeib�l 
nyerhetjük [1], míg az indukált pluripotens �ssejteket érett testi sejtek genetikai 
visszaprogramozása után kapjuk [2]. Ez a két sejttípus nagyon különböz� forrásból származik, 
differenciációs kapacitásuk, tenyésztési körülményeik és morfológiájuk azonban nagyon 
hasonló (1.A ábra). Így felhasználási lehet�ségeik is átfed�k; mivel valamennyi típusú testi 
sejt képz�dhet bel�lük, fejl�désbiológiai vizsgálatoknak, gyógyszerhatások tesztelésének, 
vagy a sejtalapú terápiás fejlesztéseknek egyedülálló modelljei.  
 
A pluripotencia jellemzése  
Ahhoz, hogy a pluripotens �ssejtekb�l kiinduló kísérleteink megbízhatóak és ismételhet�k 
legyenek, a kiindulási pluripotens �ssejt-tenyészeteinket folyamatosan ellen�rizni kell. A 
pluripotencia jellemzésének jelenleg legelfogadottabb módja, amelyet a sejtvonal 
alapításoknál használnak, az in vivo teratóma képzés vizsgálata. Humán pluripotens sejteket 
immundeficiens egerekbe oltva olyan tumorokat (teratóma) kapunk, amelyek a 
legváltozatosabb sejttípusokat eredményezik. A már meglév� és jól jellemzett vonalaknál ezt 
a tesztet nem végezzük rutinszer�en, elegend� az in vitro vizsgálatokat elvégezni. A 
pluripotens állapotra jellemz� kulcsfontosságú transzkripciós faktorok (Oct4, Nanog, Sox2) 
jelenlétét fluoreszcens mikroszkópiával, a populációs szint� eltéréseket ismert felszíni 
markerek (SSEA3, SSEA4, PODXL, TRA1.60, TRA1.80, VE-Cadherin) áramlási citometriás 
mérésével végezzük. A humán embrionális sejtvonalak egyik legnagyobb el�nye a többi 
immortalizált (többnyire tumor-eredet�) sejtvonallal szemben, hogy normális a kariotípusuk. 
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Ezt azonban szintén ellen�rizni kell, mert ha hosszú ideig kultúrában tarjuk a sejteket, 
megjelennek a kromoszóma rendellenességek.  
A „korlátlan” differenciációs képességet is lehet in vitro tesztelni, a spontán differenciációs 
képesség ellen�rzésével. Humán embrionális �ssejtek esetében spontán differenciáció alatt azt 
értjük, amikor a szérummentes médiumban és adherens körülmények között növ� �ssejteket 
enzimatikusan eltávolítjuk a felületr�l és 20% szérumot tartalmazó médiumban, szuszpenziós 
kultúrában tartjuk �ket 4-7 napig. Ilyen körülmények között ún. embrioid testek (EB) 
alakulnak ki, amelyek mindhárom csíravonal irányába differenciálódott sejtekb�l állnak. Az 
érettebb sejttípusok kialakulásához az EB-ket zselatinnal fedett felületre tesszük és adherens 
körülmények között tartjuk a sejteket. Ilyenkor a részlegesen differenciálódott embrioid testek 
letapadnak és tovább differenciálódnak a legkülönböz�bb sejttípusok irányába. A 
differenciáció kezdeti szakaszában a három csíralemezre jellemz� markerek megjelenését 
érdemes ellen�rizni, kés�bb pedig a már érettebb sejttípusokra jellemz� festéseket 
alkalmazhatunk. 
Laboratóriumunkban a következ�, széles körben elterjedt módszereket és technikákat 
alkalmazzuk a pluripotens állapot igazolására (lásd még [3]): 
 
Transzkripciós faktorok festése - konfokális mikroszkópia: 
A pluripotens tenyészetekben a sejtek magjában találhatók a pluripotenciára jellemz� 
transzkripciós faktorok, kivéve az osztódó sejteket, ahol a transzkripciós faktorok a 
citoplazmában helyezkednek el (az 1. ábrán nyíllal jelölve). Az alábbi ábrán olyan 
tenyészeteket láthatunk, ahol a sejtek többsége kifejezi, míg néhány sejt már nem fejezi ki a 
megfelel� markert (Oct4 vagy Nanog), ez utóbbiakat az ábrán bekarikáztuk. 
 

 

Oct4 NanogA B C

1. ábra Humán pluripotens �ssejtek jellemzése 
A humán pluripotens �ssejtek feeder sejteken kompakt csomókban, ún. clumpokban n�nek 

(A). Az Oct4 (B) és Nanog (C) transzkripciós faktorok a sejtmagban fejez�dnek ki a 
pluripotens sejtekben (fehér szín-transzkripciós faktor, szürke –magok). Az osztódó (nyíl) 
vagy részlegesen differenciálódott sejtekben (kör) pedig nem figyelhet� meg a magokban. 

 
Felszíni markerek vizsgálata – áramlási citometriával: 
A pluripotens felszíni markerek nemcsak a tenyészetek állapotának jellemzésére alkalmasak, 
hanem a részlegesen differenciálódott sejtek sejt-szorterrel való kiválogatására, illetve a 
differenciálódási folyamatok követésére is. Adewumi [4] és munkatársai összefoglaló 
vizsgálatai alapján a legérzékenyebb �ssejt marker az SSEA4, és ugyan több kritériumot is 
figyelembe véve, azt a tenyészetet tekintjük pluripotensnek, amelyben az SSEA4 expresszió a 
sejteken meghaladja a 90%-ot. Az alaptenyészet rutinszer� ellen�rzésére ez elegend�, de a 
kísérletek közben javasolt még néhány további felszíni marker vizsgálatát is beiktatni. A 2. 
ábrán az SSEA4 és a PODXL áramlási citometriás (FACS) analízisére mutatunk példát. 
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FFLL44  --  SSSSEEAA--44  FFLL22 -- PPOODDXXLL  
2. ábra Pluripotens �ssejtek felszíni marker expressziója 

Egy-egy jellemz� hisztogram, az SSEA-4 és a PODXL kifejez�dést humán embrionális 
�ssejteken áramlási citométerrel mérve. 

 
Spontán differenciációs rendszer - konfokális mikroszkópia: 
A pluripotens �ssejtek spontán differenciálódása során létrehozott embrioid testekben 
megkezd�dik a csíravonalak elválása. A csíravonalakra jellemz� fehérjék megjelenését 
immunfestéssel ellen�rizzük; endoderma markerként az AFP, ektoderma markerként a B III 
tubulin, míg mezoderma markerként az SMA fehérjék eloszlását vizsgáljuk. A három napos 
EB-ket zselatinnal fedett konfokális kamrára tapasztjuk, majd még három napig hagyjuk, 
hogy n�jenek és tovább differenciálódjanak. A differenciáció hatodik napján festett 
tenyészetekben mindhárom csíralemez irányába elkötelezett területeket találhatunk (3. ábra).  
 

 
 

3. ábra Csíralemez markerek kifejez�dése 
A humán pluripotens �ssejtek kifejezik az SMA (mezoderma), AFP (endoderma) és B III 

tubulin (ektoderma) markereket a spontán differenciáció 6. napján. 
 
Pluripotens �ssejtekb�l létrehozható sejttípusok jellemzése 
Mivel a szervezetünkben megtalálható szöveti �ssejteken végzett kísérletek nehezen 
reprodukálhatóak, ezért minden sejttípus, amely pluripotens �ssejtekb�l el�állítható, fontos 
kísérleti objektum lehet. Terápiás szempontból azonban azok a legfontosabbak, amelyek 
nehezen regenerálódó szövetek pótlására használhatók (ilyenek pl. a szív és idegi progenitor 
sejtek) illetve azok, amelyek terápiás felhasználása már a közeljöv�ben ígéretes (ilyenek 
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például a mezenchimális stroma sejtek, MSC-k). A következ�kben röviden összefoglaljuk 
azokat a differenciációs protokollokat és a különböz� típusú sejtek jellemzésre alkalmas 
technikákat, amelyeket laboratóriumunkban szívizom-, ideg- és mezenchimális sejtek 
el�állításakor alkalmazunk. 
Mindhárom sejttípus el�állítása az embriótest (EB) képzéssel kezd�dik. A pluripotens sejteket 
a tápláló (feeder) rétegr�l kollagenáz enzimmel szedjük fel, majd az így agregálódott EB-ket 
6 napig szuszpenziós kultúrában tartjuk. Ebben az állapotban az alap differenciációs 
médiumhoz segédanyagokat teszünk. A szívirányú differenciáció el�segítésére 100uM C 
vitamint, az idegi differenciáció el�segítésére 4 ng/ml bFGF-et adunk. Az EB-ket 6 nap múlva 
zselatinnal fedett tenyészt� edényre szélesztjük, hogy el�segítsük a további differenciációt. 
Az idegi progenitorokat (morfológiai jellemz�ik alapján felismerhet�k) illetve a dobogó 
szívizom telepeket további vizsgálatokhoz mechanikusan távolítjuk el. A mezenchimális 
sejtek létrehozásához limitált tripszinezést alkalmazunk - a differenciáció során létrejött 
sejttípusok közül a fibroblaszt megjelenés� mezenchimális jelleg� sejtek távolíthatók el 
leggyorsabban (3 perc) a tripszines kezeléssel. Az így eltávolított sejteket új tenyészt� 
edényre ültetjük és még néhányszor tripszinnel passzáljuk, amíg egységes morfológiájú 
sejteket nem kapunk. Ezeket a kultúrákat 20-50 passzázsig a fenotípus változása nélkül fenn 
lehet tartani. 
Szívsejtek jellemzése konfokális mikroszkópiával: 
A dobogó szívizom-telepeket mechanikusan áttesszük zselatinnal fedett konfokális kamrára, 
majd 2-6 napig hagyjuk, hogy letapadjanak. A kalcium jelek méréséhez a sejteket megtöltjük 
1 uM Fluo4AM kalcium indikátor festékkel (nagyobb csomók esetén a töltés el�tt néhány 
percig tripszinezzük, hogy a fibrozus réteget eltávolítsuk). 30 percig, 37oC-on töltjük a 
sejteket széndioxid termosztátban, majd a festéket HBSS oldattal óvatosan lemossuk és ebben 
az oldatban végezzük a felvételeket konfokális mikroszkóppal (részletesebben lásd [5]) (4. 
ábra).  Ezzel a módszerrel különböz� drogok hatását is vizsgálhatjuk a szívizom m�ködésére.  
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4. ábra Pluripotens �ssejtekb�l differenciáltatott szívizomsejtek spontán kalcium változásai.  
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Az ábrán két, Fluo4-AM festékkel töltött, szívizomsejt kalcium szintjének változását 
rögzítettük konfokális mikroszkóp segítségével. A fels� panel a kalcium szint változásokról 
készült sorozatfelvételekb�l mutat be néhányat, míg az alsó panel ennek a mérésnek az 
értékelését mutatja. Jól látható, hogy a két szívizomsejt szinkronban m�ködik. 
 
A szívizomsejtekre jellemz� fehérjéket vizsgálhatjuk konfokális mikroszkópiával vagy 
áramlási citometriával. A példaként bemutatott konfokális felvételen a szívizomsejtek festését 
mutatjuk Troponin I-vel (5. ábra). 
 

    
   

5. ábra Szívizomsejtek Troponin I festése 
A képen megfigyelhet� a harántcsíkolt mintázat. 

 
Idegi sejtek jellemzése konfokális mikroszkópiával: 
Az idegi progenitor sejtek ún. rozetta formában helyezkednek el, könnyen felismerhet�k és 
mechanikusan átvihet�k új felületekre, így dúsíthatók a spontán differenciációs 
tenyészetekb�l. Az érettebb, nyúlványos idegsejtek mechanikusan már nem helyezhet�k át, 
ezért a rozetta „vakarást” követ�en a vizsgálni kívánt sejteket érdemes azon a felületen tovább 
differenciáltatni, amelyen vizsgálni kívánjuk (konfokális kamra vagy üveglemez). A 
következ� ábrákon a rozetta állapotot (6. A ábra), majd az érett idegsejtek különböz� 
ellenanyagokkal történt festését mutatjuk be (6. B,C,D ábra). 
 

 
 

A C D B 

6. ábra Idegi sejtek jellemzése 
Az A panelen nyíllal jelöltük a rozettákat, amelyek az idegi progenitor populációnak felelnek 
meg. A B és D panelen a neuron-szer� (B III tubulin illetve a magban a NeuN festés), míg a C 

panelen az asztroglia-szer� sejtek (GFAP festés) figyelhet�k meg. 
. 
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Mezenchimális stroma sejtek (MSC) jellemzése áramlási citometriával: 
A pluripotens �ssejtekb�l létrehozott MSC kultúrák egymáshoz nagyon hasonló, fibroblaszt 
jelleg� sejtekb�l állnak. Jól szaporodnak, tripszinnel könnyen passzálhatók. A kultúrák 
alapításakor illetve magasabb passzázsszámnál viszont ellen�rizni kell a sejtek 
homogenitását. Mivel az MSC sejtek nem rendelkeznek csak rájuk jellemz� felszíni 
markerrel, ezért az ellen�rzéshez markerek kombinációját alkalmazzuk az irodalomnak 
megfelel�en [6]. A pluripotens �ssejtekb�l származó MSC-k felszínén megtalálható a CD73, 
CD44, CD90, és változó mértékben a CD105 marker, míg a pluripotencia markerekre 
(SSEA4, PODXL stb.) illetve a hemopoetikus markerekre (CD34, CD45, CD 14) negatívak. 
A 7. ábrán azokra a felszíni markerekre mutatunk példát, amelyek kifejez�dnek az MSC-k 
felszínén. 
 

 
7. ábra Humán embrionális �ssejtekb�l létrehozott mezenchimális stroma sejtek jellemzése 
Az MSC sejtek felszíni markereit áramlási citometriával vizsgálva jól látható, hogy a sejtek 
több mint 95%-a kifejezi a  CD73, CD90 és CD44 markereket, míg a CD105 csak a sejtek 

kisebb százalékára jellemz�. 
 
 Génbeviteli technikák, a sejtek klónozása  
A humán embrionális �ssejtek genetikai módosítása elengedhetetlen a kutatások hatékony 
kivitelezésekor. Elég, ha a sejtek sorsának követésére, genetikai betegségek modellezésére 
vagy génterápiás eljárások bevezetésére gondolunk. Ugyanakkor az indukált pluripotens 
�ssejteket is transzkripciós faktorok (Oct4, Sox2, c-Myc, Klf4) bevitelével sikerült el�állítani, 
tehát ennél a típusnál már  az el�állításkor génbeviteli problémával állunk szemben. 
A génbeviteli eljárások közül hosszú ideig f�ként a vírus alapú rendszereket alkalmazták 
széles körben, amelyek génbeviteli hatékonysága nagy, viszont f�leg az aktívan m�köd� 
géneket tartalmazó kromoszóma régiókba integrálódnak. Ezt kikerülend�, megjelentek olyan 
vírusalapú módszerek, melyek nem integrálódnak a genomba (adenovírus) illetve az un. nem-
vírus alapú génbeviteli rendszerek is (pl. plazmidok használatával). Ezeknek a módszereknek 
a hatékonysága azonban elég alacsony. Viszonylag új és hatékony nem virális alapú 
génbeviteli eljárás a transzpozonos rendszer, melynek lényege, hogy egy mobilis genetikai 
elem (transzpozon) a kivágás-beillesztés („cut and paste”) mechanizmussal képes egyik DNS 
lókuszról a másikra áthelyez�dni. Ha ebbe a transzpozonba beépítjük a bevinni kívánt génünk 
kódoló régióját, és tranziensen transzfektáljuk mellé a szükséges transzpozáz enzimet, akkor 
be tudjuk illeszteni az adott gént a sejt genetikai állományába. A transzpozonos rendszerek 
közül kiemelend� az un. Sleeping Beauty rendszer [7], aminek egyik nagy el�nye, hogy az 
aktívan m�köd� génekbe történ� beépülése rendkívül alacsony. Laboratóriumunkban évek óta 
használjuk a Sleeping Beauty rendszert génbevitelre humán embrionális �ssejtek estében, 
illetve indukált pluripotens �ssejteket is ezzel a módszerrel hoztunk létre emberi 
fibroblasztokból [8]. 
A továbbiakban röviden bemutatjuk, hogy hogyan lehet létrehozni humán embrionális 
�ssejtekb�l transzgént expresszáló klónokat. Egy ilyen eljárás fejlesztése során minden lépést 
optimalizálni kell, mert az �ssejtek kis hatékonysággal transzfektálhatók, a klónozási rátájuk 
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rendkívül alacsony, a vírus promótereket csendesítik és nem megfelel� körülmények között 
könnyen elveszítik pluripotens tulajdonságaikat. Az optimalizálásai folyamat végére kialakult 
egy olyan eljárás, amellyel jó hatékonysággal tudunk különböz� transzgéneket bevinni az 
�ssejtjeinkbe. Ezt most az eGFP, mint transzgén mintáján mutatjuk be (8. ábra). A 
transzpozonos vektorba az eGFP elé CAG promótert tettünk, majd nukleofekcióval juttattuk 
be a vektorokat a sejtekbe. A stabilan expresszáló sejtek közül sejt-szorterrel válogattuk ki az 
eGFP pozitív sejteket. Ezeket a sejteket addig növesztettük, amíg meg nem jelentek a 
„clumpok”, majd ezeket mechanikusan passzálva klónokat hoztunk létre. Ett�l a ponttól 
kezdve már csak olyan �ssejtcsomóink n�ttek, amik homogénen expresszálták a transzgént. 
Ezeket a transzgént stabilan expresszáló �ssejteket a „ pluripotencia jellemzése „ fejezetben 
leírt módszerekkel ellen�riztük.. 
 

 GFP 
8. ábra GFP-t kifejez� pluripotens �ssejtvonal létrehozásának vázlata 

A transzfektált sejteket leválogatjuk a GFP fluoreszcencia alapján sejt-szorterrel, majd 
visszatesszük feeder sejt rétegre  és addig növesztjük, amíg a mechanikai válogatáshoz 

megfelel� méret�re n�nek.  
 
Metodikák 
Immunfestés mikroszkópiához: 

A konfokális vagy fluoreszcens mikroszkópiás immunhisztokémiai festéseket 
szobah�mérsékleten végezzük. Amint a fluorofort tartalmazó ellenanyag rákerül a mintákra, 
sötétben tartjuk �ket a mérés megkezdéséig.  
- 3x250 �l DPBS-sel mossuk a festésre kijelölt lyukakat 
-  4%-os PFA-val fixáljuk, legalább 15 percig (a minták ebben az állapotban napokig 
tárolhatók 4°C-n.) 
 - 3x250 �l� DPBS-sel lemossuk a PFA-t 
-  250 �l komplett blokkoló 1 órán át (kivétel a Nanog festés, ahol a másodlagos 
ellenanyag anti-kecske ellenanyag, ezért itt szérummentes blokkolót használtunk) 
-  250 �l, blokkólóban a hígított primer ellenanyagot rátesszük a sejtekre 1 órán át. --
 3x5 perc 250 �l DPBS-es mosás 
- 250 �l, blokkolóban hígított másodlagos ellenanyaggal 1 órán át inkubájuk a mintákat 
sötétben. 
- 3x 250 �l DPBS-el mosunk. (A minták azidos DPBS-ben 4°C -on napokig tárolhatók.) 

Oldatok:   
DPBS: PBS + 0.9 mM Ca2+ + 0.5 mM Mg2+;pH 7.2 (pl. 50ml + 450 �l 100mM CaCl2 + 

 25 �l 1M MgCl2))   
4%PFA: frissen hígítva DPBS-sel 8% PFA-ból, fugálva 10000rpm, 5 perc 
komplett blokkoló: 2 mg/ml BSA + 1% halzselatin + 0.1% TritonX-100 + 5% kecske              

 szérum, centrifugálva 
A magok festésekor 160 �l, DPBS-ben 100x-ra hígított DAPI-val (Invitrogen) 10 percig 
inkubáljuk a sejteket, végül 250 �l DPBS-sel mossuk a mintákat. 

107



1:400Jacksonkecske-IgG-Cy3

1:250Jacksonanti-egér IgG-Alexa 488 nm

Másodlagos ellenanyagok

1:500R&D Systems Inc.egér anti humán AFP

1:100Sigmaegér monoklonális anti-humán SMA

1:250Santa Cruz Biotechnologyegér anti humán GFAP

1:1000Chemiconegér anti humán NeuN

1:500R&D Systems Inc.egér anti humán -III-Tubulin

1:250Sigmaegér monoklonális anti-humán Troponin I

1:100R&D Systems Inc.kecske poliklonális anti-humán Nanog

1:50Santa Cruz Biotechnologyegér monoklonális anti-humán Oct-4
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hígításukEls�dleges ellenanyagok

  
Áramlási citometriás festés: 

 A vizsgálni kívánt sejtkultúrából el�ször sejtszuszpenziót készítünk, majd 
- 2x5 ml 0,5% BSA-PBS-sel mossuk a sejteket.  
- jelölésenként 50 +l 0,5% BSA-PBS-be vesszük vissza a sejteket 
-  50-50 +l sejtszuszpenzióba bemérjük és az ellenanyagokat, majd 37°C -on rázatva 
 inkubáljunk 30 percig. 
-  mosás 2x1 ml 0,5% BSA-PBS-sel (centrifugálás 5 percig 1600 rpm-en).  
A sejteket csövenként 200 +l 0,5% BSA/PBS-be felvesszük, majd a mérés megkezdése el�tt 1 
+l Topro3 vagy 7AAD vitalitás festéket adunk a szuszpenzióhoz. Az egér feeder sejteket a 
Sca-1 antigén, a nem él� sejteket a vitalitás festékek (Topro3 vagy 7AAD) alapján zárjuk ki. 
 

Ellenanyagok FACS mérésekhez: 
 Anti Mouse Sca1-PE (BD Pharmingen) 
 Anti-h/m SSEA-4-PerCp, PODXL-PE, E-Cadherin, CD105-FITC, HLA-DR-FITC, 
 CD90-FITC (R&D System) 
 Anti-h/m CD-34-FITC, CD44-FITC, CD45-APC, CD73-PE Mouse IgG (BD
 Biosciences) 
     Az ellenanyagokat a megfelel� izotípus kontrollokkal használjuk. 
  
Spontán differenciáció: 
A sejteket kollagenázzal passzáljuk centrifugálás után polichemával fedett kisméret� Petri-
csészébe tesszük. A polichema törzsoldatot 20-szorosára higítjuk 96%-os alkohollal, és ebb�l 
2ml-t teszünk a Petri-csészére. Hagyjuk, hogy a folyadék rászáradjon, majd steril fülke alatt 
UV fénnyel besugározzuk 15 percig. A polichema megakadályozza a sejtek letapadását és 
el�segíti a szuszpenzióban maradásukat. A spontán differenciációhoz EB médiumot 
(Knockout DMEM, FBS, NEAA, - merkaptoetanol, bFGF, L- glutamin) használunk és 
sejteket szuszpenziós kultúrában tartjuk.  Ez az ún. embrió testecske (EB) képzési fázis. A 
sejteken naponta médiumot cserélünk. A 6 nap elteltével zselatinnal fedett 24 lyukú plate-kre 
kerülnek, lyukanként 500 μl 10% FBS tartalmú D-MEM médiumba, átlagosan 8-10 EB/plate 
s�r�ségben, melyre 24-48 óra elteltével letapadnak. A vizsgálatokat végezhetjük a plate-ken 
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illetve a keletkezett sejttípustól függ�en mechanikusan vagy enzimatikus kezeléssel vihetjük 
át a vizsgálati rendszerünkbe (konfokális kamra, FACS cs�). 
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A MIKRORNS EXPRESSZIÓS MINTÁZAT VIZSGÁLATA 
Dr. Igaz Péter PhD 

Semmelweis Egyetem ÁOK, II. Belgyógyászati Klinika 
 

A mikroRNS-ek rövid, 20-24 nukleotid hosszúságú, fehérjét nem kódoló, egyszálú 

ribonukleinsav (RNS) molekulák, amelyek az RNS-interferencia endogén mediátorai. Az RNS-

interferencia jelenségét először kívülről bejuttatott (exogén) kétszálú RNS-ek hatására 

jelentkező RNS-lebomlásként írták le. Az RNS interferencia a génexpresszió 

poszttranszkripciós szabályozásának egyik alapvető mechanizmusa. A későbbi vizsgálatok 

során megfigyelték, hogy az RNS-interferencia jelensége nemcsak exogén RNS-ek útján, 

hanem a genomban, külön gének által kódolt endogén mikroRNS-ek révén is létrejön.  

A mikroRNS-ek kifejeződése sejt- illetve szövetspecifikus. Szabályozó hatásuk az ún. 

epigenetikai szabályozások körébe tartozik, mivel a gének kifejeződését a DNS megváltozása 

nélkül befolyásolják. A mikroRNS-eket külön gének kódolják, melyek száma emberben kb. 

1500. Összetett érési folyamaton mennek keresztül (1. ábra). 

 
1. ábra: A mikroRNS-ek képződésének sematikus ábrázolása. miRISC: miRNS indukálta 
csendesítő komplex; mRNS: hírvivő RNS; 3' UTR: 3' nem transzlálódó régió. (Tömböl Z, …, Igaz 
P: A mikro-RNS-ek jelentősége daganatos betegségekben. Orvosi Hetilap 148, 1135-1141, 
2007 nyomán) 
 
Számos alapvető élettani folyamatban igazolták a mikroRNS-ek szerepét, így az 

egyedfejlődés, differenciálódás, programozott sejthalál, sejtosztódás, vérképzés 
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szabályozásában, immunológiai és endokrin folyamatokban. A mikroRNS-ek kifejeződése 

mind időben, mind térben változik, sőt szövetspecifikus eltéréseket is mutat. Hatásuk is 

szövetspecifikus, amelynek keretében ugyanaz a mikroRNS egyes szövetekben 

proapoptotikus, míg másokban antiapoptotikus hatást fejthet ki. 

A mikroRNS-ek megváltozott kifejeződését számos betegségben leírták, többek 

között érelmeszesedés, diabetes mellitus, autoimmun betegségek és neurodegeneratív 

kórképek esetében. A legtöbb kísérletes eredményt azonban a mikroRNS-ek daganatos 

betegségekben betöltött szerepéről közölték. Mivel munkacsoportunk az endokrin 

daganatok, elsősorban mellékvesekéreg- és mellékvesevelő-daganatok kifejeződését 

vizsgálja, a továbbiakban ezekre koncentrálunk. 

A daganatban megváltozott kifejeződést mutató mikroRNS-ek a tumorszuppresszor-

protoonkogén dichotómia alapján osztályozhatók. A fokozott kifejeződést mutató mikroRNS-

eket onkogén („onkomir”), míg a csökkent expressziójú mikroRNS-eket tumorszuppresszor 

hatásúnak tartják. Fontos jelezni, hogy a mikroRNS-ek szövetspecifikus hatásának 

következtében ugyanaz a mikroRNS egyik szövetben daganatképződést elősegítő onkogén, 

míg másikban tumorszuppresszor hatású is lehet. A mikroRNS-ek utóbbi jellegzetessége a 

mikroRNS-ek befolyásolásán alapuló esetleges jövőbeli terápiás próbálkozásokat jelentősen 

nehezítheti. 

A mikroRNS-ek kifejeződésnek vizsgálata daganatokban nemcsak a patogenezis 

megismerése szempontjából fontos, hanem közvetlen gyakorlati lehetősége is lehet. A 

mikroRNS mintázat vizsgálatával olyan biomarkereket találhatunk, amelyek a jó- és 

rosszindulatú daganatok elkülönítésére alkalmasak lehetnek. Különösen olyan szervek 

daganatai esetében lehez ez nagy jelentőségű, ahol a jó- vagy rosszindulatúság megállapítása 

szövettani vizsgálattal nehéz (pl. a pajzsmirigy follicularis daganata, mellékvesekéreg- és 

mellékvesevelő daganatok). Egyes daganatokban, például tüdőrákban és krónikus 

lymphocytás leukémiában a mikroRNS-ek prognosztikus markerként történő felhasználása is 

szóbajön.  

A mikroRNS-ek kifejeződésének mintázata a daganatok osztályozásában is segíthet. 

Mivel a mikroRNS-ekből jóval kevesebb van, mint mRNS-ekből és egy mikroRNS több mRNS-t 

is szabályozhat, a mikroRNS-ek segítségével kevesebb, jobban elkülönülő csoport felállítása 

lehetséges, mint az mRNS kifejeződésen alapuló transzkriptomikai vizsgálatok alapján. A 

mikroRNS-ek további előnye lehet, hogy az mRNS-ekhez képest jóval stabilabbak, ezért 
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nemcsak fagyasztott szövetmintákból, hanem formalin fixált paraffinba ágyazott 

szövetblokkokból is végezhetőek mikroRNS expressziós vizsgálatok. A mikroRNS expresszió 

vizsgálata testfolyadékokból is lehetséges (plazma, szérum, vizelet). 

A mikroRNS-ek patogenetikai szerepének felismerése új terápiás célpontok 

azonosítását is lehetővé teheti. 

Saját vizsgálatainkban a mellékvesekéreg- és mellékvesevelő-daganatokban 

jellegzetes mikroRNS expressziós mintázatokat találtunk. A jó- és rosszindulatú 

mellékvesekéreg-daganatok és a recidivára hajlamos, valamint nem recidiváló 

phaeochromocytomákat elkülönítő mikroRNS markereket sikerült azonosítanunk. 

 

Technikai kérdések a mikroRNS expressziós mintázat vizsgálatával kapcsolatban: 

• Kiindulási minta: szövet (friss fagyasztott minta, formalin fixált szövetblokk (FFPE)), 

mikrodisszekciós anyag (laser capture microdissection), testfolyadék (plazma, vizelet 

stb.) 

• RNS izolálás (teljes vagy mikroRNS) 

• Az izolált RNS minőségének megítélése (abszorbancia, Agilent Bioanalyzer) 

– Fagyasztott szövet esetén teljes RNS minőségének megítélése könnyű. 

– Az FFPE blokkok és plazma RNS sokszor degradált, minőségének megítélése 

nem könnyű. (Spiked in kontroll). (2. ábra) 

 

 

2. ábra: Egy reprezentatív fagyasztott (A) és formalin fixált paraffinba ágyazott (FFPE) (B) 
phaeochromocytoma mintából izolált teljes RNS minta Agilent Bioanalyzer futtatási képe. Az 
A minta RNS integritás száma (RIN 7.7-9.0 között volt), míg a B minta esetén a RIN 2.0-4.0 
közötti és a futtatási kép degradációt jelez. Ennek ellenére a kis molekulasúlyú RNS frakció a 
mikroRNS expressziós mintázat vizsgálatára alkalmasnak bizonyult.  
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Vizsgálatainkban a fagyasztott és FFPE phaeochromocytoma minták microarray eredményei 

jól korreláltak. Hasonló megfigyelést már számos más daganat esetében tettek, ami a 

mikroRNS vizsgálatokra alkalmas minták körét nagyban bővíti (3. ábra). 

 
3. ábra: A paraffinos szövetblokkokból izolált RNS-ekkel végzett microarray eredményei jól 
korrelálnak a fagyasztott mintákkal phaeochromocytoma esetében. A paraffinos minták a 
mikroRNS expressziós mintázat vizsgálatára jól használhatóak.  
 

Külön nehézséget jelez a testfolyadékokból izolált mikroRNS-ek vizsgálata, mivel ezek 

mennyisége általában kevés és sokszor szennyezett. 

 

A mikroRNS expressziós mintázat vizsgálatának fő módszerei: 

• Valós idejű PCR-en alapuló módszerek – Taqman TLDA kártyák 

• Microarray alapú módszerek 

• Új generációs szekvenálás  
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Valós idejű PCR módszerek: 

• Microfluid kártyák 

• Taqman TLDA kártya – közepes áteresztőképességű módszer 

• Nehézség: 

– A mikroRNS-eken nincs poliA farok, ezért a reverz transzkripcióhoz poliA farok 

hozzáadása vagy RT primer kötő hely kialakítása szükséges (stem loop primer) 

– Egységes PCR reakciós feltételek problémásak lehetnek, mivel az egyes 

mikroRNS-ek esetén ezek jelentősen különbözhetnek 

MikroRNS microarray: 

• Hibridizáción alapuló módszer 

• Fluoreszcens jelölés (mikroRNS cirkularizáció veszélye – 5’ defoszforiláció) 

• Költséghatékonyabb, mint a többi módszer 

• Mintatisztaság kérdése, különösen plazma mikroRNS esetén  

Új generációs szekvenálási módszerek (deep sequencing): 

• cDNS könyvtár készítése 

• Masszív szekvenálás  

• Előnye, hogy eddig ismeretlen mikroRNS-ek is azonosíthatók 

• Hátránya, hogy egyelőre nagyon drága. 

• Komoly bioinformatikai hátteret igényel.  

A mikroRNS expressziós mintázat elemzésének problémái: 

• „Housekeeping” gén kiválasztásának problémája (RNU44, RNU48-at használják 

általában, de ez nem mindig jó, ilyenkor a legkisebb szórást mutató mikroRNS 

kiválasztása segíthet). Mellékvesekéreg-daganatokon végzett vizsgálatainkban az 

RNU48 jól használható volt, ugyanakkor a phaeochromocytomákon végzett 

vizsgálataink esetén ez housekeeping génnek nem volt megfelelő, mivel a vizsgálati 

csoportok között szignifikáns expressziós különbségeket mutatott. 

• A szignifikánsan eltérő expressziójú mikroRNS-ek validálása feltétlenül szükséges 

(qRT-PCR), fehérjeszintű validálás. 

• A mikroRNS-ek biológiai hatásának vizsgálata.  

– Bioinformatikai módszerek (TargetScan, PicTar, MicroCosm Targets– rengeteg 

potenciális cél mRNS, a biológiailag releváns cél mRNS-ek kiválasztása nehéz) 
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– Új módszerek, pl. párhuzamos mRNS expressziós vizsgálat alapján 

szövetspecifikus megközelítés 

– In vitro validálás (transzfekció, luciferáz, nagyon nehézkes, SILAC, pSILAC) 

A jövő lehetőségei: 

• Rendszerbiológiai szemlélet 

• A mikroRNS adatok integrálása mRNS és fehérjeszintű útvonalakba. 

• Új metodikai lehetőségek (pl. nanotechnológia). 

• A bioinformatika bővülő lehetőségei. 

• A terápiás befolyásolás lehetőségei: 

– Onkogén mikroRNS expresszió csökkentése 

– Tumor szuppresszor mikroRNS-ek bejuttatása  
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MRNS EXPRESSZIÓS ARRAY ÉS RT-PCR ARRAY VIZSGÁLATOK 
VASTAGBÉL DAGANATOK AZONOSÍTÁSÁRA 
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Szentkirály út 46, 1088 Budapest 
 
 
Összefoglalás 
Vastagbél biopsziák molekuláris biológiai vizsgálata hozzájárulhat a pontosabb, gyorsabb  
diagnózishoz. Kutatásaink célja a daganatokra jellemz� mRNS molekuláris mintázatok  
azonosítása volt teljes genom expressziós array vizsgálatok alapján. Az azonosított 
mintázatokat független mintákon és módszerrel validáltuk. 
 A vastagbél daganatokra (22), adenomákra (20) és egészséges állapotra jellemz�  
mintázatokat(11) azonosítottunk Affymetrix U133plus 2.0 teljes genom expressziós chipeken.  
94 független mintán validáltuk az azonosított molekuláris mintázatot (27 daganat, 24 adenom, 
20 ép minta). Array–real-time PCR-rel sikerült 68 független mintán (24 daganat 24 adenoma, 
20 ép szövet)  validálni az expressziós arrayen kapott eredményeinket. A 11 RNS molekula 
expressziós változása alapján a súlyos dysplasiak és korai daganatok között is 100 
szenzitivitással és 88.9% specificitással  lehetett különbséget tenni. A 11 elkülönít� gén 
között volt a CXCL1, CH3L1, GREM1 gének. A 11-génes expressziós mintázat  alapján a 
vastagbél kialakulás lépcs�it helyesen lehetett osztályozni  mRNS expressziós arrayekkel és 
RT-PCR arrayekkel. Független mintasorozatok is helyeses osztályozódtak. mRNS expressziós 
mintázatok vizsgálata  automizált környezetben a rutin diagnosztika részéve válhat. 

 
Bevezetés 
A vastagbél daganatok a harmadik leggyakoribb daganattípus és a második vezet� daganat 
halálok a nyugati világban(1). A vastagbél daganatok kifejl�dése egy lépcs�zetes folyamat 
eredménye, amelyben genetikai, epigenetikai eltérések eredményeként mRNS és fehérje 
színt� funkció zavarok lépnek fel (2). A daganatok halálozási aránya  függ a felfedezés 
stádiumától. A súlyos dysplasia és a korai daganat állapot elkülönítése szövettani módszerrel 
sokszor nagyon nehéz. A vastagbél daganatra jellemz� molekuláris eltérésekre alapozott teszt 
hozzásegíthetne egy automatizálható, reprodukálható, biztos korai diagnosztikus módszer 
kialakításához.  
Expressziós microarray vizsgálatokat többek között vastagbélre  jellemz�  molekuláris 
mintázatok azonosítására használták (3-14).   A vizsgált eltérések közül  mRNS expressziós 
módszerrel  vizsgálatra került a progresszió(3-8), a carcinogenesis és a metasztázis képzés 
markerei. A  különböz� klinikai kimenetel� daganatok vizsgálata is megtörtént (4,8-10). A 
prognózist illet�en is sikerült megbízható eredményeket kapni (11) expressziós arrayek 
használatával.  
Az expressziós array vizsgálatok  által adott eredmények gyakorlati használhatóságát 
limitálja, hogy  költségük magas, elterjedtségük alacsony. A vizsgálat id� és szaktudás 
igényes. Az eredmények értelmezéséhez bioinformatikai és többváltozós módszerek 
alkalmazására van szükség. 
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Az array PCR technikák megjelenésével azonban egy gyors, nagy kapacitású, alacsony 
költség� módszer jelent meg az expressziós array vizsgálatok eredményeinek hasznosítására. 
Ezek az akár 384 párhuzamos reakció elvégzésére alkalmas technikák párhuzamosan nagy 
számú minta és marker kiértékelését teszik lehet�vé.  A különböz� géneket kiértékel�  PCR 
reakció párhuzamos elvégezhet�ségére egy új eljárást dolgoztak ki be a PCR arrayeken (15).  
Az ugyanazon h�mérsékleti, ion és   id� intervallumokon elvégezhet� PCR alapja a tervezett 
primerek használata. Az úgynevezett Universal Probe Library (UPL)  speciális  LNA 
nukleotidokat használ  (Locked nucleic acid). Ezekkel a 8-9 bázispárból álló próbákkal  
hatékony hybridizációt lehet elérni ugyanazon körülmények között különböz� célgénekre. 
A vastagbél biopsziák vizsgálata során a szövattani vizsgálatot végz� pathológusok számára a 
mintavétali hibák, orientációs problémák által az aberráns crypta fókuszok, dyszplasztikus 
területek, in situ carcinomák azonosítása különösen nehéz. Az egész mintából kinyert mRNS 
expressziós mintázat vizsgálata hozzá segíthet ezen  gondok megoldásához,  Az automatizált 
molekuláris biológiai vizsgálatok  segithetnek a napi rutin terhelés csökkenéséhez.  Az 
expressziós vizsgálatok segítségével lehetséges a biológiai viselkedésre jellemz�  funkcionalis 
eltérések  vizsgálata.  A tumor invazivitás, a metasztázis képzésre hajlamosító gén eltérések 
vizsgálata is elvégezhet�. 
Kutatásaink során teljes genom expressziós microarrayeket  alkalmaztunk gén expressziós 
profilok vizsgálatára a vastagbél adenoma-dysplasia-carcinoma  kialakulás során. Célunk 
volt, hogy a  betegség egyes fázisaira jellemz� mintázatok azonosítása, tesztelése 
diagnosztikus célból független mintasoron is. 
 
Betegek, módszerek, anyagok 
Vizsgálataink során  vastagbél biopsziás mintákat vizsgáltunk, melyeket  rutin vizsgálat során 
gy�jtöttünk RNALater folyadékban ( Qiagen ) és -80 fokon tároltuk feldolgozásig. Összesen 
147 biopsziás mintát vizsgáltunk meg. A génmintázat azonosítására  el�ször 11 ép  biopsziás 
mintát, 20 adenomát és 29 daganatos mintát vizsgáltunk. Az azonosított génmintázatot   
teszteltük egy  29 daganatot, 27 adenomát és 38 ép mintát tartalmazó mintasoron. Az 
azonosított génexpressziós szetet  nemzetközi adatbázisokban is fellelhet� arrayeken is 
teszteltük ( GSE37364). 
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A vizsgálati mintákat és azok csoportosítást az 1-es táblázat tartalmazza.  
 

1 táblázat. Betegcsoportok és mintaszámok 

Alap  Független 
minták  

Diagnózis 

Affymetrix  

microarrayek 

( GSE4183, 

 GSE10714) 

Affymetrix 
microarrayek

GSE37364 

Array  

RT-PCR 

Adenoma 

enyhe dysplasia 
9 16  13  

Adenoma 

súlyos dysplasiaval 
11 13 11 

CRC Dukes A-B 10 14 10 

CRC Dukes C-D 12 13 10 

CRC - - 4 

Egészséges kontroll 11 38 20 

Betegszám 53 94 68 

 
 
A vizsgálat folyamatát az 1-es ábra mutatja.  
 

1 ábra  Vizsgálati folyamat ábra  

Mintavétel, Affymetrix feldolgozás, rt-pcr array vizsgálat, statisztikai analízis 
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mRNS expressziós microarray analízis 
Teljes RNS-t  az RNeasy Mini Kittel izoláltunk a biopsziákból (Qiagen) a gyártó el�állitási 
protokollja szerint. Az izolált  RNS min�ségi és mennyiségi kontrollját gélelektroforézissel 
végeztük  Agilent Bioanalyser 2100-es rendszeren az RNA6000 Pico kitet használva (Agilent, 
USA). Az RNS expresszós analizist el�irás szerint végeztük el AffymetrixHG U133plus2.0 
arrayeket használva, Fluidics Station 450hybridizáló rendszeren és GeneChip 3000-s 
scanneren. 
RNS expressziós profilok statisztikai analízise 
A  minták min�ségellen�rzését a Tumor Analysis Best Practicies Working Group ajánlásai 
szerint végeztük el (36). A beolvasott array képeken >25% jelszázalékot vettük érvényesnek. 
RNS degradació analízis történt. A kiértékelési kritériumok alapján minden biopszia 
megfelelt a minimális min�ségi kritériumoknak. 
 Az Affymetrix arrayeket  gcRMA módszer szerint normalizáltuk. Az eredményeinket a Gene 
Expression Omnibus adatbázisba feltöltöttük GSE4183, GSE1074 számok alatt. 
A szignifikáns elkülönít� géneket SAM módszerrel azonosítottuk. PAM módszerrel 
különítettük el az egyes diagnosztikai csoportokat. Az el�feldolgozás, adatbányászat és 
statisztikai analizisre az R programcsomagot használtuk  Bioconductor környezetben. 
Diszkriminancia analízist használtunk leave-one-out keresztvalidációval a független 
betegminták azonosítására. 
 
Array real-time PCR 
Az azonosított 11 génre (2. táblázat) kommerciálisan elérhet� mRNS quantitativ RT-PCR 
teszteket végeztünk el a Roche(Németo.) Real-Time–Ready tesztjeit használva.  384-es pcr  
teszteket használtunk, melyeken a PCR assayek liofilizálva készen kerültek vizsgálatra. 2.5 ug 
teljes RNS-t használtunk fel és 20 egészséges, 24 adenoma, 24 vastagbél daganatos mintából 
cDNS készítettünk a Transcriptor First Strand cDN Synthesis  kit  segítségével ( Roche). Az 
RT-PCR reakciók quantifikációjára az SDHA és a 18S referencia gént használtuk. 5 ng /minta 
cDNS-b�l kiindulva a készre liofilizált PCR kártyákon végeztük el a reakciókat LC480-as 
rendszert használva. Enzim aktiválás és denaturálás után (95 fok, 10 perc) 45 PCR ciklust 
végeztünk el  (denaturació  95ºC 10 sec, illesztés és szintézis  60ºC 30 sec, mérés 72ºC 1 sec). 



120 

A gén expresszió quantifikációjára a  ,,CT módszert használtuk. Az RNS expressziós 
mintázat és a betegcsoportok közötti korreláció meghatározásra logisztikus regressziót 
használtunk, a következ�  formula szerint 

X = logit(P) = ln (P/(1-P) = b0 + b1,Ct1+ b2,Ct2 + ....+ bn,Ctn 
ahol P a betegség valószin�sége, X=1 ha a betegség fennállása, 0 hanem. 
ROC analízist végeztünk el a szenzitivitás és specificitás meghatározására (37)  
A betegcsoportok elkülönítése f�komponens analízissel és diszkriminancia analízissel történt 
a leave-one-out módszer segítségével (38). 

2 Táblázat. Real-time ready assayek 

Assay 
ID 

Gén Gén név Amplicon 
hossz 

Pozicíó Intron 
spanning

103015 CA7 carbonic anhydrase VII 77 416-492 + 

100950 IL1B interleukin 1, beta 87 162-248 + 

103133 IL1RN interleukin 1 receptor antagonist 76 343-418 + 

103136 IL8 interleukin 8 92 879-970 - 

103109 GREM1 gremlin 1 111 144-254 + 

105522 CXCL1 chemokine (C-X-C motif) ligand 1 105 340-444 - 

103070 CXCL2 chemokine (C-X-C motif) ligand 2 95 431-525 + 

103045 COL12A1 collagen, type XII, alpha 1 66 2287-2352 + 

103035 CHI3L1 chitinase 3-like 1 76 433-507 + 

103210 SLC7A5 solute carrier family 7, member 5 72 1500-1571 + 

103167 MMP3 matrix metallopeptidase 3 110 1210-1319 + 

101128 GAPDH glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase 

112 30-141 + 

102065 B2M beta-2-microglobulin 76 360-435 + 

102488 ACTB actin, beta 102 1047-1148 + 

102079 HPRT1 hypoxanthine 

phosphoribosyltransferase 1 

102 218-319 + 

102119 RPL13A ribosomal protein L13a 124 317-440 + 
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104092 RN18S1 RNA, 18S ribosomal 1, 

18S ribosomal RNA 

73 982-154 - 

102125 YWHAZ tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-
monooxygenase activation protein, zeta 

polypeptide 

130 453-582 + 

  
  
 
 
Adatok elérhet�sége, Gene Expression Omnibus(GEO) adatsor 
A HGU133Plus 2.0 expressziós arrayel elvégzett vastagbél biopsziás kísérletek a GEO 
adatbázisban a GSE8671(16), GSE18105(17) szám alatt találhatóak. Az adatsorokat 
letöltöttük, saját 11-génes klasszifikáló sorunkat ezeken is lefuttattuk és teszteltük. 
 
Eredmények 
Klasszifikáló génset azonosítása 
11 normál, 20 adenoma, 22 vastagbél daganat vizsgálata alapján 11 gént azonosítottunk, 
melyek alkalmasnak bizonyultak a diagnosztikai csoportok elkülönítésére normál-daganat, 
normál-adenoma és adenoma-daganat viszonylatban. F�komponens analízist használva a 3 
csoport elkülönülése jól demonstrálható. Diszkriminancia analízis 92.6%-ban különítette el a 
3 csoportot, keresztvalidációt alkalmazva 83%-os volt a klasszifikációs eredmény .  
ROC analízis alapján  90.9%-os volt a specificitás, 100% a szenzitivás normál-adenoma 
relációban. Normál–daganat csoportokra nézve 100% volt a specificitás és 95.5% a 
szenzitivitás. Adenoma és daganat csoportok között 100% volt a specificitás és 95% a 
szenzitivitás.  A 11 marker 100%-ban elkülönítette a súlyos dysplasiakat (n=11) és a korai 
daganatokat tartalmazó csoportokat (n=10). 
 
A 11 marker tesztelése független beteg mintákon.  
F�komponens analízis a független biopsziás mintákon elkülönül� ép, adenomás és daganatos 
csoportokat mutatott. Diszkriminancia analízis 93.7%-os klasszifikációt jelzett, 
keresztvalidációval, ez az arány 93.6%-ra változott.  
ROC analizissel  a 11 gén a daganatos és ép csoportokat 100%-os szenzitivitással és 97.4% 
specificitással különítette el (2-es ábra).  
 
2. ábra  mRNS array expressziós mintázat  11 markerre, független betegmintákon Daganat vs. egészséges 
minták. 
Jobbra: h�mérsékleti térkép: sorok gének, oszlopok esetek. Zöld színjelzés : alacsony expresszió, Piros jelzés: 
fokozott expresszíó. 
Balra: regressziós klasszifikáció eredménye 
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Az adenomák és egészséges viszonylatban a szenzitivitás 100%   specificitás 96,6% volt. Az 
adenomák és a daganatok elkülönítésében 100%-os szenzitivitást és 86.2%-os specificitást 
kaptunk (3-as ábra). 
 
 
3. ábra  mRNS array expressziós mintázat 11 markerre, független mintákon. Adenoma vs. daganat. 
Jobbra: h�mérsékleti térkép: sorok gének, oszlopok esetek. Zöld színjelzés : alacsony expresszió, Piros jelzés: 
fokozott expresszíó 
Balra: regressziós klasszifikáció eredménye 

 
 
 



123 

A vizsgált súlyos dysplasiakat (n=13) és korai daganatokat(n=14) 100%-os szenzitivitással és 
92.3 %-os specificitással különítette el a 11 marker. 
 
Tesztelés GEO adatbázisban található független mintákon  
A GSE8671 számú  Sabates-Bellver által(16) 32 adenomán és párhuzamosan gy�jött negativ 
mintán elvégzett analizis során a 11 marker által a szenzitivitás és specificitás 100-100% volt. 
A f�komponens analizis szintén elkülön�l� csoportokat mutatott (4-as ábra). 
 
4. ábra mRNS array expressziós mintázat 11 markerre, független adatbázis mintákon.  
Jobbra: h�mérsékleti térkép: sorok gének, oszlopok esetek. Zöld színjelzés : alacsony expresszió, Piros jelzés: 
fokozott expresszíó 
Balra: regressziós klasszifikáció eredménye 

 
 
 
A GSE18105 adatsorban(17) elhelyezett 94 daganat és 17 ép minta vizsgálata szintén 
kiemelked� pontosságot mutatott. Csak 1 ép minta hibás beosztására került sor . 
 
Array real-time PCR eredmények 
Array RT-PCR vizsgálatokat végeztünk független biopsziás mintákon.  A f�komponens 
analízis szerint a normál, adenoma és daganatos minták 3 különálló csoportba osztályozódtak  
A 11 marker diszkriminancia analízise a független mintákon 95.6%-os elkülönítést mutatott, 
keresztvalidációt alkalmazva ez 94.1% volt (5-es ábra).  
 
5. ábra mRNS RT-PCR expressziós mintázat 11 markerre, független mintákon. Daganat vs egészséges 
minták  
Jobbra: h�mérsékleti térkép: sorok gének, oszlopok esetek. Zöld színjelzés : alacsony expresszió, Piros jelzés: 
fokozott expresszíó 
Balra: regressziós klasszifikáció eredménye 
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ROC analízis során a szenzitivitás és specificitás 100% volt daganat és normál 
elkülönitésében. A daganat-normál csoportokat tekintve 95.8%  és 95% volt. Adenoma-
daganat összehasonlitásban  95.8% volt mindkét szempontból . 
 
A súlyos dysplasia és korai daganatok elkülönítése 
Az azonosított 11 marker 24 súlyos dysplasiat és 24 korai daganatot expressziós microarrayen 
83.4% os specificitással és 100%-s szenzitivitással különített el . Ez a marker szet array-PCR-
en súlyos dysplasias és daganatos eseteket (n=10 ill n=11) 81.1% specificitást és 100% os 
specificitást mutatott. A hierarchikus cluster analízis szerint  a 10 daganatos minta helyesen 
osztályozódott, de  3 minta 11  adenómábol  hibásan a daganatokhoz került. A diagnózisok 
felülvizsgálata ill. follow-up adatok alapján 2 adenomás beteg kés�bb in-situ carcinomát 
mutató daganatos betegnek bizonyult. Az  mutatja az ROC analizis ill. a cluster analízis 
ereményeit. A két minta rediagnózisával  a szenzitivás 100% volt a specificitás pedig 88.9% 
volt (6-os ábra).  
 
6. ábra Adenomás minták RT-PCR analízise , rediagnózis el�tt és után 
Felül: h�mérsékleti térkép: sorok gének, oszlopok esetek. Zöld színjelzés : alacsony expresszió, Piros jelzés: 
fokozott expresszíó 
Alul: regressziós klasszifikáció eredménye 
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Diszkusszió 
Vizsgálataink során karakterisztikus mRNS génszetet azonosítottunk a vastagbél daganat 
fejl�dés egyes állapotainak jellemzésérw 53 minta analizise alapján. Független 94 mintán 
teszteltük a diszkriminációs génszetet. 2 további adatsort vizsgáltunk nemzetközi 
adatbázisokból.  
Array-RT-PCR assayt fejlesztettünk az azonosított génszetek olcsó, automatikus nagy 
kapcitású vizsgálatára. Eredményeink szerint nemcsak az eredeti egészséges-adenoma-
daganat csoportok azonosítására alkalmas ez a 11 szet, hanem a súlyos dysplasia és a korai 
rák állapotok elkülönítésére is.  
Az array-RT-PCR módszer alkalmazhatósága nagy jelent�ség�, mivel az expressziós arrayek 
költsége nagyon magas, elérhet�ségük limitált. A vizsgálatok elvégzése jelent�s manuális 
tevékenységeket igényel. Az RT-PCR automatizálható az RNS izolálástól a PCR elvégzéséig 
[18]. 
Ma a szövettani analizískor 4-5 db, 3-5 um-es metszet kerül vizsgálatra a vastagbél különböz� 
helyeir�l nyert biopsziás mintákból. A biopsziákból készült paraffinos blokkokban azonban a 
le nem metszett anyagokban klinikailag jelent�s részek maradhatnak, úgy mint aberráns 
crypta fókusz a hyperplasztikus polypokban, dysplasztikus területek és in-situ carcinomak 
(19-20). Vizsgálatainkban  teljes biopsziás mintákat dolgoztunk fel, amelyek kevert 
sejtpopulációt tartalmaztak. Ezzel a mintavételi hibát ki tudtuk iktatni. A laser 
microdissectioval sejtspecifikus információkat kaphatunk. Ennek a módszernek egyik f� 
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korláta a munkaigényesség és szaktudást igényl� operátor (21). Ez limitálja a módszer 
gyakorlati elterjedését. 
A pathológusok az elmúlt id�szakban  fokozott munkaterhelésnek vannak kitéve. Növekedett 
a mintaszám, a célzott therapiához fontos molekuláris teszteket kell elvégezniük, 
specializálódás ment végbe szervek, betegségek szerint. Ezért egy alternativ, de megbízható, 
automatizálható  módszer munkájuk volumenét adó vastagbél biopsziás minták kiértékelésére 
sokat segíthet. Az általunk bemutatott vizsgálati technika, folyamat szinte teljesen 
automatizálható. 

Az mRNS expressziós analízis bepillantást engedhet a megváltozott sejtfunkciós 
folyamatokba a mikroszkópos felbontás szintje alatt. A kapott információk a tumorok 
biológiai viselkedésére  terápiás érzékenységére is információkat adhatnak. Az azonosított 11 
transzkriptum közül 10 ( IL8, MMP3, IL1B,CH3L1, GREM1, IL1RN, CXCL1, CXCL2, CA7 
és SCLC7A5),  a COL12A1 kivételével a vastagbél kialakulásával már korábban is 
kapcsolatba hozható volt. Az IL8 a CHI3L1, CXCL1, CXCL2, MMP3, SLC7A5 és a CA7 
expressziója már korábbi expressziós array vizsgálatokban is  eltérést mutatott a daganat és az 
egészséges minták között (5,6,9,10,12,22-27). CA7(25) expresszió csökkenést nemcsak  
daganatban, hanem adenoma mintákban is kimutattak. Interleukin 8 (IL8) fokozza a sejt 
proliferációt, a vastagbél daganatsejtek migrációját(28). Az SLC7A5 cationic amino acid 
transporter expressziójának emelkedése szignifikáns kapcsolatban van a sejtproliferációval és 
az angiogenesissel(29), ezenfelül el�segítheti a tumornövekedést in vivo (30). A secretált 
interleukin-like Gro-alpha oncogene (CXCL1) és a matrix-metalloproteinase 3 (MMP3) a 
tumor iniciációhoz és növekedéshez járul hozzá (21-22), a chitinase 3 like-1 (CHI3L1) 
apoptosis ellen véd (31). Emelkedett interleukin 1 beta (IL1B) mRNS szint a tüd� tumorok 
fokozott rizikójához járul hozzá (32). Az IL1B polymorphismus a tumor újra fejl�désével áll 
kapcsolatban stage II vastagbél daganatban(33), Gremlin 1 (GREM1) a BMP (bone 
morphogenic protein) antagonistája. Ez a gén a daganat korai fejl�dését szabályozza(34).  
Korábbi vizsgálatokban a CXCL2 szignifikáns felülíródását mutatták ki tumorokban, 
adenomákban az ép szövetekhez képest. [35]. 
Összefoglalásul tanulmányunkban 11 génes klasszifikáló génszetet azonosítottunk vastagbél 
adenomák, daganatok klasszifikációjára. Ez a génszet a súlyos dysplasias eseteket és a 
daganatos csoportokat is elkülönítette. 10 a 11 génb�l már korábban is kapcsolatba hozható 
volt a vastagbél daganatok kialakulásával. Ennek a 11 génnek kombinált alkalmazását 
diagnosztikai célra mi írtuk le el�ször. Az azonosított génszet  szenzitiv és specifikus markere 
a vastagbél adenoma-dysplasia-daganat szekvenciájának.  Ezek alapján automatizálhat, 
diagnosztikus real-time array PCR protokollok fejlesztése indulhat meg.  
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Bevezetés 
A sejten kívüli keringő szabad DNS (skDNS) származása, szerepe és hatásmechanizmusa 

máig nem teljesen tisztázott. Koncentrációjának változását gyulladással járó és daganatos 

betegségekben már az 1970-es években megfigyelték, az eredetét érintő kérdések azonban 

máig sem tisztázottak[1]. Tumoros megbetegedések esetén több elmélet is magyarázhatja a 

megnövekedett skDNS koncentrációt a vérplazmában. Lehetséges az egészséges és tumoros 

sejtekből való felszabadulás is, ami történhet nekrotizáló daganatsejtekből, apoptózison átesett 

sejtekből apoptotikus testeken keresztül történő kijutás segítségével illetve aktív szekrécióval 

is[2]. A legvalószínűbb azonban, hogy ezek a folyamatok együttesen zajlanak le a 

szervezetben (1.ábra). A daganatsejtekből való származásra utalhatnak azok az adatok, 

melyek szerint a DNS olyan tulajdonságokkal bír, amik kifejezetten tumor-specifikusak, 

úgymint rendellenes mikroszatelliták, epigenetikai változások, például DNS metiláció, 

onkogének, tumorszuppresszor gének jelenléte[3]. Ebből kifolyólag a keringő DNS 

diagnosztikai markerként történő használatát egyre nagyobb érdeklődés övezi, hiszen a 

tumoros megbetegedésekkel járó DNS-szintű változások a perifériás vérbe kerülő DNS 

szakaszoknak köszönhetően kimutathatók. A különböző daganatokra specifikus mutációk, 
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epigenetikai-változások felismerése és vérből történő azonosítása megkönnyítheti a tumoros 

betegségek valamint a terhesség és a magzat molekuláris vizsgálatát[4]. 

A szabad DNS a vérplazmából alighanem felvételre is kerülhet bizonyos sejtek által. 

Tumoros betegségek esetén a skDNS és a daganat fejlődése, metasztázisa közötti kapcsolatra 

a genometasztázis elmélete adhat magyarázatot. Eme hipotézis szerint a tumorból származó 

DNS apoptotikus testekben a véráram útján eljut, majd bekerül távolabbi sejtekbe, és itt 

horizontális géntranszfer révén átalakítja az egészséges sejteket malignussá. 

 
1.ábra Az skDNS lehetséges forrásai Jung és mtsai nyomán [5].  

 A cirkuláló keringő szabad DNS molekulának azonban a gyulladásos betegségeket 

követő regenerációban is szerepe lehet. Feltehetőleg a hatásának közvetítésében a Toll-típusú 

receptor (TLR) család valamely tagjai is részt vehetnek. Mivel a TLR-ek az immunválasz 

kialakításában játszanak szerepet, szükségszerű, hogy egyes receptorok mind az idegen – 

baktériumokból és vírusokból kiszabaduló – mind a szervezet saját nukleinsavainak 

felismerésében is részt vegyenek.  

A szabad DNS felfedezése 
Az 1940-es években Mandel és Mateis detektálta először, hogy a vérplazmában cirkuláló 

nukleinsav (sejten kívüli szabad DNS. skDNS) molekulák találhatók. Kvantitatív technikákat 

alkalmazva megfigyelték, hogy egészséges és különböző betegségben szenvedő páciensek 
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vérében is extracelluláris DNS és RNS molekulák fordulnak elő. Közel 10 évvel később, DNS 

ellen termelődő ellenanyagokat mutattak ki szisztémás lupus erythematosusban (SLE) 

szenvedő betegek vérében. Eleinte azt gondolták, hogy a DNS kizárólag patogén folyamatok 

miatt kerülhet a véráramba, később azonban Anker és mtsai. megfigyelték, hogy vérből izolált 

limfociták in vitro DNS-t bocsátanak ki a tápközegbe, melynek mennyisége nincs arányban a 

nekrotizált sejtek arányával[6]. A keringő DNS és daganatok közötti kapcsolatot első 

alkalommal Leon és mtsai vizsgálták 1977-ben. Kutatócsoportjuk először tudta mérni a DNS 

mennyiségét a vérplazmában. Kimutatták, hogy malignus tumor esetén magasabb a szabad 

DNS koncentrációja, mint a jóindulatú daganatos páciensekben. A DNS mennyiség 

kvantifikálására anti-DNS antitestek használatán alapuló radioimmunoassay módszert 

alkalmaztak, melynek segítségével a tumoros betegek 50%-ánál megemelkedett DNS 

koncentrációt írtak le. Megállapították, hogy az egészséges emberek 13±3 ng/ml, míg a rákos 

betegek 180±38 ng/ml-es átlaggal jellemezhetőek. A DNS koncentráció és a primer tumor 

mérete valamint elhelyezkedése között nem találtak korrelációt. Kapcsolatot állapítottak meg 

azonban a szabad DNS mennyisége és a kezelések hatékonysága között: az eredményes 

kezelés alacsonyabb koncentrációt eredményezett, a hatástalan azonban növekedést mutatott 

vagy nem okozott változást. Leírták, hogy áttétképzés esetén szintén magasabb a skDNS 

koncentrációja (209±39 ng/ml), mint ha nem alakul ki metasztázis (100±30 ng/ml). 

Feltételezésük szerint a DNS vagy a proliferáló ráksejtekből, vagy olyan egészséges sejtekből 

származik, melyek kölcsönhatásba léptek a tumorsejtekkel. Az 1980-as évek végén Stroun és 

mtsai. mutatták ki először, hogy daganatos páciensek esetén a plazmában található DNS 

neoplasztikus jellemzőkkel bír, melyek a tumorból való eredetre utalnak. Két közlemény is 

bizonyította, hogy tumorspecifikus onkogén mutációk találhatóak a rákos betegek 

vérplazmájában lévő skDNS-ben: N-ras mutáció akut myeloid leukaemiában, K-ras mutáció 

hasnyálmirigy adenocarcinomaban szenvedő páciensek esetén. Ezután több kutatócsoport is 

számos genetikai és epigenetikai változást tapasztalt a cirkuláló DNS-en tumoros betegekben, 

beleértve a mikroszatellita instabilitást, (MSI) a heterozigótaság elvesztését, (LOH) és a 

metilációs mintázat megváltozását.  

Genometasztázisok - skDNS és metasztázis 
Daganatos megbetegedések esetén a szabad DNS-en számos onkogén fejeződik ki, 

ahogy hipermetilált tumorszuppresszor géneket, aberráns mikroszatellitákat, valamint 

kromoszóma –átrendeződéseket is találunk. In vivo és in vitro kísérletek is bizonyítják, hogy 

ezek a véráramban található, mutációkat felhalmozott DNS molekulák felvételre is 
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kerülhetnek bizonyos sejtek révén. A bekerülő mutált DNS átalakíthatja az egészséges vagy 

ép sejteket malignus fenotípusúvá, melyek egészséges egerekbe injektálva daganat 

kialakulását indukálják. Kísérletekkel igazolták, hogy vastagbélrákban szenvedő betegek 

vérplazmáját médiumnak használva különböző sejtvonalak daganatossá transzformálhatók, 

majd ezek a sejtek patkányokba oltva szintén tumor progressziót okoznak[7]. Anker és 

munkatársai leírták, hogy humán colorectalis adenocarcinoma sejtvonal (SW480) 

felülúszójának hozzáadásával egér fibroblaszt sejtek (NIH/3T3) tumorossá alakíthatók[8].  

Chen és mtsai szerint, azonban ha a genometasztázis folyamata ebben a formában menne 

végbe, a sugárterápia és kemoterápia miatt bekövetkező fokozott apoptózisnak köszönhetően 

az áttétképződés esélye nagymértékben megnőne. Ez a megfigyelés szintén abba az irányba 

mutat, hogy a rákos megbetegedések során megemelkedett szabad DNS mennyisége 

nagyrészt a még élő daganatsejtekből származik (3. ábra), és nem kizárólag az apoptotizáló 

sejtekből. 

Az skDNS biomakerként történő alkalmazásának lehetőségei 
Már évekkel ezelőtt felvetődött a skDNS diagnosztikus markerként történő 

alkalmazása amelynek alapja az, hogy a malignizáció során a genetikai állományban 

bekövetkező genetikai és epigenetikai változások a tumorból felszabaduló DNS-nek 

köszönhetően a vérplazmából kimutathatók. A skDNS-kutatások megkönnyíthetik a 

daganatok perifériás vér-alapú, nem invazív beavatkozással történő korai felismerését. Ugyan 

a DNS mennyisége határozottan megemelkedik a tumoros megbetegedések során a 

vérplazmában, azonban a keringő DNS mennyiségi vizsgálatai önmagukban nem elég 

érzékenyek a daganat szűrésére. Ezért a DNS-metiláció, mint epigenetikai módosulás 

valamint a tumorok mutációjának vizsgálata merült fel, hiszen ezek a változások az egyes 

tumorokra specifikusak lehetnek. Egy ilyen működő diagnosztikai rendszer vastagbél daganat 

(CRC) esetén az EpiGenomics cég által kifejlesztett szeptin-9 génszakasz vizsgálatán alapuló 

vérteszt. A szeptinek családjába evolúciósan konzervált, GTP-kötő, P-hurokkal rendelkező 

filamentképző fehérjék tartoznak. Feladatuk közé tartozik a sejtpolarizáció meghatározása, a 

citoszkeleton átrendeződésének, vezikulák transzportjának szabályozása valamint az 

exocitózis és membrándinamika fenntartása. A CRC-ben hipermetilálódó szeptin-9 szakaszt is 

tartalmazó DNS darabok kerülnek ki a véráramba, amelynek metilációs állapotát határozza 

meg a perifériás vérrel elvégezhető teszt. A módszer érzékenysége kimagaslóan jónak 

tekinthető (90%, korai stádium esetén 87%), viszont a fals pozitív eredmények miatt (12%), 

szükség lehet további markerek azonosítására[9].  
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Anyagok és módszerek 

Vérvétel, DNS izolálás 
Beleegyezést követően alvadásában gátolt vért gyűjtöttünk, amely 1 órán belül 

feldolgozásra került. A plazma frakció szeparálása 10 percen keresztül, 4C-on, 1000g-vel 

történő centrifugálással történt, amelyet a plazma frakció új csőbe helyezését követően 

megismételtünk. A plazma mintákat felhasználásig -80C-on tároltuk. A plazma frakció szabad 

DNS tartalmának izolálása Qiagen Circulating Nucleic Acid Kit módosított protokolljának 

(Spisák, nem publikált) alkalmazásával történt. Az skDNS koncentrációját fluorométer 

(Qubit, Invitrogen) és valós idejű RT-PCR (LC-480, Roche) készülékekkel határoztuk meg. 

Teljes genom szekvenálás, könyvtárkészítés 
A DNS fragmentumok szekvenálását SOLiD IV technológiával végeztük. A kiindulási 

DNS molekulák egységes mérettartományának eléréséhez a mintákat COVARIS készülékben 

frakcionáltuk. A fragmentált templát molekulához P1 és P2 adaptereket ligáltunk. A nem 

ligálódott, üres adapter molekulákat méret szerinti szeparációt követően (E-Gel, Invitrogen) 

eltávolítottuk. A rendszer lényege, hogy mikrogyöngyök felületére rögzítjük a DNS 

molekulákat, úgy, hogy egy gyöngy felszínére egyetlen DNS molekula kerüljön. Ezt a 

gyöngyök feleslegben történő adásával érjük el. A rögzített DNS molekulákat emulziós PCR 

eljárás során sokszoroztuk. Az üres gyöngyök szeparációját, majd a kvantifikációt követően a 

gyöngyöket a lemezre felvittük, és a szekvenálási reakciót elindítottuk. A szekvenálás ligációs 

eljáráson alapul. A szekvenáló plate egy mikroszkóp tárgylemez nagyságú üveg lemez, 

amelyet egy nagy felbontású kamera szekennel végig minden reakció ciklust követően. Az így 

kapott fluoreszcens jelekből képfeldolgozási algoritmusok segítégével meghatározható az 

adott pozícióban rögzített szekvencia. 

Bioinformatikai elemzések 
A munkafolyamat során az GRCh38 humán referencia genomra illesztettük a kapott 

szekvenciákat (2. ábra), valamint lehetőség nyílik más fajokból származó szekvenciák 

(kórokozó, szimbionta, táplálék) azonosítására. A fő cél azonban az, hogy olyan DNS 

szekvenciákat azonosítsunk, amelyek eltérő mértékben vagy módon vannak jelen a perifériás 

vérében a gyulladás, ill. adenoma és tumor kialakulását követően. 
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2. ábra. Referencia genomra történő illesztés utáni vizualizáció TABLET szoftverrel. Az ábrán egy pár 
száz bázispáros referencia genom részlet látható, amelyre nagy lefedettséggel illenek a mintából 
meghatározott szekvenciák. Észrevehető, hogy bizonyos pozíciókban mutációk azonosíthatók, amelyek az 
adott oszlopban eltérő színnel jelennek meg.  

Eredmények 
Az skDNS koncentrációjának mérése alapján a betegcsoportok teljes mértékben 

elkülönülnek az egészséges kontrolloktól (3. ábra). Mérési eredményeink alapján az 

egészséges plazma DNS tartalma 5ng/ml érték körül mozog. Ez az érték gyulladásban 

megnövekszik. Határozott változás azonban az adenoma és tumoros állapotokban látható.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ábra. Az skDNS koncentrációmérésének eredménye. Látható, hogy daganatos betegekben az érték 1 
nagyságrenddel megnövekszik. 
 
Elektroforetikus vizsgálat során jelentős méretbeli különbségek azonosíthatók az egyes 

fragmentumok között (4.ábra). A minta jelentős része kb. 80% 300bp es 10000bp közötti 

tartományba esik. A fennmaradó rész kb. 15% 300bp valamint 10kb feletti (5%) régió. Az 
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egyes csoportok között mintázat béli eltérést nem tapasztaltunk, csupán a koncentrációk 

között volt különbség. 

  
4. ábra. Az skDNS elektroforetikus képe és méret szerinti eloszlása.  
 
A szekvenálást követően meghatároztuk majd illesztettük a humán referencia genomra illő 

szekvenciákat és azok lefedettségét (5.ábra). Megállapítható, hogy a genom közel egyenletes 

lefedettséggel van jelen a vérplazmában. Azonban olyan régiókat is sikerült azonosítanunk, 

amelyek több száz és több ezerszeres lefedettséggel vannak jelen bizonyos mintákban. Ezek a 

célpontok alkalmasak lehetnek biomarkerré fejlesztéshez. 

 
5.ábra. Lefedettségi táblázat a térképezett szekvenciák alapján. 

Metagenomikai vizsgálatok 
A vérben található szabad DNS elemzésével infekciós jelenségekre, gazda-parazita 

kapcsolatokra deríthetünk fényt. Az elemzéshez 711000db baktérium törzs (beleértve a 
variánsokat is) 16S riboszomális DNS szekvenciáját tartalmazó adatbázist használtuk. Számos 
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vérben élő kórokozó baktérium és DNS vírus jelenlétét azonosítottuk. Azonban a legtöbb 
találatot az E. coli 1500bp-os DNS fragmentuma adta. Ennek alapján végrehajtottuk a teljes 
E. coli genomra történő illesztést, amelynek segítségével több ezer találatot kaptunk. 
Referencia genomként a IAI1_uid59377 azonosítójú szekvenciát használtuk. Az elemzés 
sziget-szerű találat-eloszlást mutat, amiből arra következtetünk, hogy egy közel rokon esetleg 
eddig ismeretlen faj genomjáról kaptunk információt. A továbbiakban érdemes lehet a faj 
nagyobb lefedettségű, de novo szekvenálásával foglalkozni. 

Összefoglalás 
Munkánk során átlagosan 5-8x-os lefedettséggel, újraszekvenáltuk az egészséges, 

valamint vastagbél adenoma, gyulladás és tumoros betegek plazmájából származó skDNS 
frakciókat. Munkánk során mintegy 90Gb szekvencia adatbázist hoztunk létre. 
Megállapítottuk, hogy a teljes genom megtalálható a szabad DNS frakcióban, közel 
egyenletes lefedettséggel, azonban néhány kitüntetett régió, jelentős mértékben feldúsul a 
tumoros mintákban. Ennek oka feltehetően a DNS metiláció vagy a tumorban bekövetkező 
molekuláris átrendeződések lehetnek. Metagenomikai vizsgálataink során kimutattuk, hogy 
faj idegen legfőbbképpen mikrobiális eredetű DNS molekulák mutathatók ki a vérplazmában. 
Azonban adataink szerint olyan fajok DNS-e is kimutathatók, amelyek a bélflórában élnek, 
ezért feltehetően ezek DNS-e a bélfalon keresztül történő felszívódással kerülhet a vérbe. Ezt 
az eredményt a táplálékból származó DNS-ek jelenléte is megerősíti. 

Köszönetnyílvánítás 
A munka az NKTH TECH08:3dhist08 és az OTKA-103244 pályázatok támogatásával készült. 
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A cikk, illetve konferencia előadás célja, hogy bevezetést adjon a sok elemet tartalmazó 
sokváltozós adatok elemzésébe a sejtanalitika területét tanuló fiatal kollégáknak, illetve 
felvillantsa az ezen a területen végzett módszertani fejlesztésünk eredményeit. A matematikai 
korrektség minél jobb megtartása mellett igyekeztünk inkább az érthetőségre, szemléletességre 
fókuszálni.  

Bevezetés: az adatlavina 

A tudományos megismerés során az észlelések, mérések alapján általában modelleket állítunk 
fel, majd azokat a valósággal újra és újra szembesítve tökéletesítjük. Ezek a modellek 
használhatóak arra, hogy jóslatokat tegyünk arra, hogy valamely külső hatásra hogyan reagál a 
rendszer: milyen beavatkozás milyen változást hoz, hogyan javíthatóak a rendellenességek, 
gyógyíthatóak a betegségek. Míg a fizikusok szerencsések abban, hogy olyan „egyszerű” 
jelenségekkel foglalkozzanak, mint a néhány protonból és elektronból álló atomok és pár 
szimbólummal leírható képletekből megjósolhassák pl. a hidrogén színképét, más 
tudományokban erre nincs remény. A sejtek és a belőlük felépülő emberi szervezet talán a világ 
legösszetettebb rendszerének tekinthető. Szervezetünk működése soha nem lesz leírható emberi 
ésszel áttekinthető képletekkel: mivel az élő szervezet bonyolult, modelljeinknek is kellően 
komplexnek kell lenniük. Komplex modellek felállításához, validálásához nagyon sok 
információra van szükség.   

Napjainkban a modern tudományok szinte mindegyike forradalmi változásokon megy át. A 
múltban a kutatásokat jelentősen limitálta az adatok hiánya. Minden szaktudományban kézi 
eszközökkel gyűjtötték az adatokat, majd azokat a kutatók szintén kézi úton rendezték, azokat 
saját memóriájukra és „adatfeldolgozó rendszerükre” alapozva elemezték. A 20. század végén 
mindenki számára elérhetővé váltak a számítógépek, melyek új alapokra helyezték az adatok 
rendszerezését, feldolgozását. Az igazi forradalmat azonban mégsem csupán, és elsősorban a 
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számítási és adattárolási rendszer automatizálása hozta. A számítógépek technológiájával rokon 
mikroelektronikai eszközök betörtek a műszerek, érzékelők területére is. Ma már szinte minden 
műszer közvetlenül vagy közvetve elektronikusan veszi fel az adatokat, majd digitális jellé 
alakítja, és úgy tárolja, illetve továbbítja a feldolgozó egységeknek. Noha ebben a dolgozatban 
igyekszünk sejtanalitikai, mikrobiológiai aspektusait kiemelni ennek a folyamatnak, fontos 
látnunk, hogy az adatgyűjtés forradalma sok más tudományterületen is zajlik. Azért fontos erre 
odafigyelni, mivel más területeken is hasonló problémákkal találják szemben magukat a kutatók, 
és az ott már esetlegesen kidolgozott eljárások és technológiák átvehetőek, implementálhatóak. 
A digitális képek CCD-vel való felvételében élen járó csillagászat és látszólag távoli 
tudományterületek kölcsönhatása egy jó példát mutat erre az új multidiszciplinaritásra. A 
csillagászatban a képfeldolgozástól kezdve a tudományos adattárházakig (Csabai et al. 1997) 
illetve statisztikai algoritmusokig számos technológiát kidolgoztak, melyeket könnyen 
felhasználhatunk a manapság szintén CCD-vel felvett mikroszkópos képek vagy akár az 
expressziós chipek adatainak kiértékelésekor.  

A forradalmi változások tekintetében külön kiemelkedik a mikrobiológia területei közül a 
molekuláris genetika: nem elsősorban azért mert fontosabb, fundamentálisabb lenne más 
területeknél, hanem azért mivel ezen a területen lehet legkönnyebben legtöbb releváns 
információt begyűjteni. Mára már akár teljes genomok megszekvenálása is kisebb 
kutatócsoportok számára is elérhetőek, sőt egy éven belül ígérik azt a nanopórusokon alapuló 
DNS szekvenáló berendezést, amely egy USB pendrive méretében elfér, és 1000 dollár 
összegből tudja a humán genomot leolvasni. A gének expressziós szintje is mérhető teljes 
genomokon (Lukk et al. 2010) akár a mikrochip technológiákkal akár az előbb említett 
szekvenálási eljárásokkal. Sokáig sorolhatnánk a forradalmi újdonságokat, melyek eddig soha 
nem látott új, részletes adatokat nyújthatnak az egészséges és beteg szervezetről, de vizsgáljuk 
meg a kihívásokat is, amelyeket meg kell küzdeni ahhoz, hogy az adatok özönétől eljussunk az 
összefüggések felismeréséhez és azok alapján az új diagnosztikai és gyógyászati módszerekhez. 

Az adat-mátrix 

Két fontos probléma is leküzdésre vár: az adatok mennyisége és komplexitása is nagy. Hogy 
matematikailag kezelni tudjuk az adatokat, azokat általában táblázatokba rendezzük. 
Megállapodás alapján legyenek a táblázat sorai az egyes minták, az oszlopai pedig a mért 
jellemzők.  A konkrétság kedvéért tekintsük az általunk is végzett gén-expressziós viszgálatokat, 
a minták pedig származzanak különböző beteg vagy egészséges egyedektől. Például a 200 fős 
mintánkban legyen 50 egészséges, 50 IBD-ben, 50 adenomában és 50 colorectalis carcinomaban 
szenvedő beteg. Mindegyiküknek mérjük le (pl. mikrochip technikával) a nagyjából 30 ezer 
emberi gén expressziós szintjét valemilyen szövetben mérhető mRNS előfordulásból. A 
példában szereplő adataink tehát egy 200 x 30000 méretű táblázatba rendezhetőek. 
Megjegyzendő, hogy az NCBI expressziós adatokat tároló publikus adatbázisa több mint 700 
ezer mintát tartalmaz jelenleg, hihetetlen mennyiségű adat, mely rengeteg eddig fel nem tárt 
összefüggést rejt. Egy másik fontos óvatosságra intő dolog, amire itt nincs lehetőség itt kitérni, 
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hogy a nyers adatok gyakran sok műszereffektust, műterméket tartalmaznak. Ezek 
beazonosítása, kijavítása önmagában is nehéz feladat (Kondor et al, 2012).  

Magát a táblázatot a matematikában mátrixként kezelhetjük. A mátrix egyes sorai vagy oszlopai 
különválasztva tekinthetőek vektoroknak. Egy-egy sorvektor jelenti egy-egy beteg összes 
génjének expressziós értékeit. Egy-egy oszlopvektor jelenti az adott gén expresszióját a 
különböző egyedekben. Hogy meglássuk a számok dzsungelében a rejtőzködő összefüggéseket, 
általában vizualizáljuk az adatokat. Mielőtt különböző statisztikákat számolnánk illetve 
kumulatív változókat alkotnánk érdemes a nyers adatokat is szemügyre venni. Nagyon gyakran 
vannak kiugró pontok, melyek torzíthatják a statisztikát, de akár indikálhatnak új, érdekes 
jelenséget is. Ha csak két változót mérnénk egy-egy mintán, mondjuk az A és B gén 
expresszióját, akkor egyszerűen kirajzolhatjuk ezt a két értéket egy ábrán minden mitát egy-egy 
ponttal jelölve („scatterplot”). Az általunk is használt Affymetrix U133Plus2.0 chip 54675 
expressziós értékeket mér le mintánként (némely mRNS-nek több szakaszát is, így lehet ez a 
szám a humán gének számánál nagyobb). Az összes lehetséges 54675 x 54674 pár nyilván nem 
nézhető át emberi erővel. Ha geometriai szempontból nézzük, akkor a fenn említet ábra egy 2 
dimenziós sík, és minden pontot az origóból a hozzá mutató 2 dimenziós vektor (x) határoz meg, 
melynek két koordinátája a két expressziós érték. Ezek alapján, ha 3 gén értékét vizsgálnánk 
minden mintán, akkor 3 dimenziós koordináta-vektoraink lennének, és egy 3 dimenziós térben 
ábrázolhatnánk őket. Ügyes berendezéssel valódi 3 dimenziós ábrát is lehetne készíteni, de 
ugyanez a mai számítógépes grafika eszközeivel is könnyen megtehető. Ilyenkor a 
számítógépben 3 dimenzióban nyilvántartott adatok minden elforgatásnál le vannak vetítve a 
képernyő síkjára. Matematikai értelemben a vektorokra egy vetítő operátort (P , ami maga is egy 
2 x 3 mátrix) alkalmazunk:  

yj = P xj 

A kifejezésben xj jelöli az egy beteghez tartozó expressziós adatok vektorát, P a vetítő operátort, 
yj pedig az ábrázolt 2 dimenziós pontot a j-ik mintához. Ha több mintát vizsgálunk, akkor az 
egyes minták xj oszlop-vektorait egymás mellé rendezhetjük, így egy újabb mátrixot, az ún. adat-
mátrixot kapjuk meg: 

X = [x1,x2,x3,x4,…xM], 

mely P-vel transzformálva az Y vetített mátrixot adja.  Y oszlopai sorra a pontok levetített 
koordinátái: 

Y = [y1,y2,y3,y4,…yM] 

Y = P X 
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Dimenzióredukció 

Noha a valódi fizikai tér csupán 3 dimenziós, az analógiát formálisan folytathatjuk 4, 5 … 
változó hozzá vételével magasabb dimenziókra. Ha képesek lennénk 54675 dimenzióban látni, 
akkor egy ennyi dimenziós ábrán egyszerre, láthatnánk az összes adatot. Észrevehetnénk, mely 
minták csoportosulnak, milyen irányban térnek el egymástól az egészséges és beteg halmazok. 
Ilyen szuperképességek hiányában az alacsonyabb dimenzióra vetítés segítségünkre jöhet. A 
vetítés egy magasabb dimenziós vektorhalmazt egy alacsonyabb dimenzióba transzformál, ezt 
nevezzük dimenzióredukciónak is. A vetítő operátort nagyon sokféleképp választhatjuk meg. 
Ahogy a számítógépes grafikai programokban az egér mozgatásával változtathatjuk a vetítés 
irányát (ami egy 2 dimenziós egység-vektor valójában), úgy magasabb dimenziókból egyre 
többféleképp lehet levetíteni az adatokat. A különböző vetítések nagyon más vetületeket 
adhatnak, a vetületek nagy része értelmezhetetlen. A későbbiekben pont azt vizsgáljuk meg, 
hogyan és milyen szempontos szerint találhatjuk meg az optimális vetítő operátort.  

 

Ugyanaz a 3 dimenziós ponthalmaz más-más irányokba vetítve különböző vetületeket adhat. 
(Forrás: D.R. Hofstadter, 1979)   

Ahogy az elnevezés is sugallja, a dimenzióredukció információ-vesztéssel jár. Ha például az 
eredeti 200 x 54675 számot tartalmazó adatmátrixot levetítjük 2 dimenzióra, itt már csak 200 x 2 
szám marad. A nagyon nagymértékű formális információ-vesztés azonban nem feltétlenül jelenti 
azt, hogy a lényeges információt is ugyanilyen arányban elveszítjük a transzformáció során. 
Képzeljük el például, hogy összefüggés van az egyes gének expressziói között. Tekintsünk egy 
nagyon egyszerű esetet: egy gén túltermelődik mely egy szignálútvonalban kulcsszerepet játszik 
és ennek hatására az útvonalban a hozzá kapcsolódó gének expressziója is módosul. Így a 
változás bizonyos értelemben csak 1 dimenziós, de akár több tucat más gén expressziója is 
módosul, így az adatok alapján gyakran nehéz rájönni, hogy egy alacsonydimenziós változás áll 
a háttérben, mi az az egy paraméter, amely megfogja a lényeget. 
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Szinguláris dekompozíció   

Ha a mintáink úgy lettek megválasztva, hogy csak egy (akár összetett) paraméter szerint 
mutatnak változatosságot, reménykedhetünk abban, hogy noha több gén is változást mutat, az 
adatok egy rejtett egy vagy néhány dimenziós vektor alterében szóródnak szét leginkább 
(Kondor et al. 2012). Elviekben egy ideális vizsgálat az lehetne, ha sok egypetéjű ikertől 
vehetnénk mintát, akik egy betegség különböző stádiumában vannak, de minden más 
szempontból teljesen egyformák. Ilyen vizsgálati szempontból ideális eset még állatkísérletekben 
is nehezen valósítható meg, humán minták esetében pedig a kor, nem, vércsoport, hajszín és még 
sok-sok más tulajdonság zavarja a tiszta képet. Mindenesetre, általában feltételezhetjük, hogy 
mivel ezen egyéb változók véletlenszerűen rendelődnek a betegségcsoportokhoz, mégis a 
betegségre jellemző irány dominálja majd az adatokat. Természetesen lehetnek korrelációk is. 
Ismeretes, hogy legtöbb daganatos betegség megjelenése erősen korrelál az életkorral. A 
korrelációkra különösen fontos odafigyelni, hiszen, ha mintáinkban be is azonosítottunk egy 
összefüggést, nem tudhatjuk, hogy az melyik korrelált változót jellemzi, pl. az életkort vagy a 
daganatos betegséget; nagyon nehéz az összes lehetséges dimenziót és azok korrelációit 
szétválasztani. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Az  ábrán az expressziós adatok terét egy véletlen irányban vetítettük le. A szimbólumok egy-egy 
mitát jelölnek a következő színskálával a betegség típusai és stádiumai szerint 1: N;  Negatív, 3: 

UC; Colitis ulcerosa, 4: CD; Crohn disease, 6: AL; Adenoma enyhe dysplasiával, 7: AH; 
Adenoma súlyos dysplasiával, 8: B; Vastagbélrák Dukes A-B, 9: D;  Vastagbélrák Dukes C-D. 

Az egyes csoportok nem válnak szét, a legtöbb levetítési irány hasonlóan értelmezhetetlen 
eredményt ad. 

Létezik egy matematikai módszer, amely egy speciális vetítő operátort határoz meg. Egy olyan 
operátort, amely az eredeti adathalmazt olyan irányba forgatja, amely irányban az 1. 
koordinátához tartozik az adatokban rejtőzködő „legfontosabb”, a 2.-hoz a második 
„legfontosabb”, stb. irány, sőt azt is megmondja, hogy az első k darab vektorral az adatok 
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információ tartalmának hány százaléka magyarázható meg. Az iménti megfogalmazás kicsit 
felületes, a „legfontosabb” kifejezés akkor helytálló, ha a minták úgy lettek összeválogatva, hogy 
valóban a legnagyobb varianciát a legfontosabb vizsgálati paraméterek adják. A matematikai 
módszer a szinguláris dekompozíción, angol rövidítéssel SVD-n alapul. A módszer (melynek 
részleteit nem tárgyaljuk, de számos kézikönyvben megtalálható, pl. a Press et al. 2007 ) az 
eredeti X adatmátrixot három másikra bontja: 

X = U S VT 

Itt az U és V úgynevezett ortogonális mátrixok, azaz oszlopvektoraik egymásra merőlegesek, S 
pedig csak diagonális elemeket tartalmaz, melyek sorra a fent említett „fontosság” mértékét 
jelzik. Számunkra a V mátrix (melynek T indexszel jelölt transzponáltja szerepel a fenti 
kifejezésben) lesz az igazán fontos, ez adja meg ugyanis a vetítő operátort, ennek az 
oszlopvektorai adják az úgynevezett főkomponenseket, fontosság szerint sorba rendezve. Ha a 
fenn már említett mikrochip adathalmazon elvégezzük ezt a transzformációt, akkor a következő 
képet kapjuk az első két főkomponens terére vetítve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az első két komponensre vetítve ugyanazon betegek adatai, mint az előző ábrán. Az eredetileg 
54675 dimenziós adathalmazt 2 dimenzióra csökkentettük az SVD módszerrel. Jól látszik, hogy a 
csoportok elhelyezkedése korrelál a betegséggel, sőt a gyulladásosság illetve malignicitás iránya 

is beazonosítható. (a vetítést egy általunk kifejlesztett ún. „streaming PCA” kód segítségével 
végeztük el (Budavari et al. 2009)). 

Érdekességképp megjegyzem, hogy ha további főkomponensekre vetítjük le az expressziós 
vektorokat, akkor ugyanezen minta pontjai nem feltétlenül csak a vizsgálati célként megjelölt 
betegségstádiumok szerint rendeződnek. Bizonyos komponensek például határozottan két 
csoportra osztják ugyan a mintahalmazt, de a betegségstádiumok véletlenül helyezkednek el 
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bennük. A csoportokat végül sikerült a betegek nemével azonosítani. Egy másik vetület szintén 
két csoportra hasította a halmazt, itt egyik ismert jellemzőt sem sikerült beazonosítani. Végül 
kiderült, hogy egy műszerhez köthető műtermék rejlik a háttérben: az Affymetrix megváltoztatta 
a mintákhoz használt ún. festő kit-et, így a minták ezen speciális „dimenzió” szerint húzódtak két 
csoportba.  

Fontos hangsúlyozni, hogy a módszer az úgynevezett „unsupervised” módszercsaládba tartozik: 
a vetítő operátor meghatározásakor nem használtuk fel a betegségkategóriákat, nem úgy, mint 
számos osztályozási, regressziós és más statisztikai módszernél. Ez általában előnyt jelent, 
hiszen nem fordulhat elő „túltanítás” és jobban bízhatunk abban, hogy a megtalált összefüggés 
más mintán is érvényes lehet. 

Noha az SVD-n alapuló dimenzió redukció nagyon hatékony és empirikus összefüggések 
megtalálására kiválóan alkalmas, ami gyakran diagnosztikai módszerek fejlesztéséhez elegendő, 
egy hátránya van azonban: az eredményeket nehéz értelmezni a szaktudós számára (Mahoney et 
al. 2012). A közelmúltban kidolgoztunk és R keretrendszerben implementáltunk rCUR néven 
(Bodor et al 2012) egy algoritmust, amely lehetővé teszi, hogy értelmezhető összefüggéseket 
hámozzunk ki az SVD eredményeiből, pl. marker géneket találjunk.  

Az SVD transzformációval az a fő probléma, hogy meghatározza ugyan a főkomponensek 
irányait, de azok az eredeti vektorok (példánkban az egyes betegek mRNS expressziós értékei) 
összetett kombinációit tartalmazzák. Hogyan értelmezzük az SVD olyan állításait, hogy pl. „a 
colrectalis daganatot legnagyobb mértékben az a1*gén1 + a2*gén2 + a3*gén3 + … a25000*gén25000 
kombináció befolyásolja”? Milyen mikrobiológiai folyamatra utal ez? Hogyan tervezzünk ez 
alapján diagnosztikát vagy gyógyszert? Az rCUR módszer pont ezt teszi lehetővé, az eredeti 
SVD X = USVT transzformációja helyett a következő felbontást keresi: 

X = CUR 

ahol X az eredeti adatmátrix, C annak néhány „lényeges” oszlopa, R annak néhány „lényeges” 
sora, U pedig egy olyan mátrix, amely gondoskodik arról, hogy az egyenlőség fennálljon. A 
részletek tárgyalása nélkül, a C,U,R mátrixokat úgy kapjuk meg, hogy először elvégzünk egy 
SVD transzformációt, és egy eljárással meghatározzuk, hogy mely oszlop-  és/vagy sor-vektorok 
azok, amelyek leginkább szerepet játszanak az első k legfontosabb főkomponensben. További 
finomítás, hogy amennyiben az egyes oszlopok redundáns információt tartalmaznak (pl. az 
Affymetrix chip-en gyakran több ún. probe is ugyanazon gén expresszióját méri) azokat 
kiküszöböljük. Módszerünket sikerrel használtuk colorectalis carcinoma markerek 
beazonosításához, illetve demonstráltuk, hogy már elég kisszámú génnel is szinte teljesen 
rekonstruálni lehet az expressziós mikrochipből kinyert információkat. Egy érdekes esetet 
említsük meg befejezésül. A betegség markereken túl találtunk olyan géneket is, pl. a C19-
steroid-specific UDP-glucuronosyltransferase, amely szintén erősen klaszterezi a mintákat, de ez 
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esetben valószínűleg nem a betegség stádiumai, hanem a magyar populációban keveredve 
előforduló ún. ázsiai ill. európai típusú metabolizmus genetikai vonatkozásai miatt. 

Köszönetnyilvánítás: A munka az NKTH TECH08:3dhist08 illetve az OTKA-103244 
pályázatok támogatásával készült. 
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A metagenomika (környezeti genomika) lényege, hogy a természetes környezetből vett 

mintákban található univerzális örökítőanyagot (DNS illetve RNS) vizsgálja. Így lehetővé 

válik olyan mikroorganizmusok és más élőlények közösségi szinten történő kutatása, 

amelyeket egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen lehetne tanulmányozni a 

laboratóriumokban.  Új, de extrém ütemben fejlődő tudományágnak tekinthető, hiszen a 

háttértechnológia (szekvenálási kapacitások, technológiák, egységárak) az utóbbi években 

érték el azt a szintet, amely mellett már gazdaságosan alkalmazható ez a módszer alkalmazott 

és ipari kutatások során is. A metagenomikában az a rendkívüli, hogy lehetővé teszi egy 

sokkal összetettebb kép kialakítását a Földön mindenütt jelenlévő mikroszkopikus életről, 

mivel nem korlátozódik a laboratóriumokban tenyészthető mikroorganizmusok rendkívül kis 

hányadára. Szinte minden organizmus olyan közösségekben él, amelynek jól körülhatárolt 

szerepe van az ökoszisztémájában. A környezeti mintákból származó DNS kivonásával 

meghatározhatók a mikrobiális közösségek különböző résztvevői, a résztvevők pontos 

arányai, mennyiségi megoszlása egy adott mintában, és a közösségek domináns tagjainak 

tulajdonságai még akkor is, ha többségükből lehetetlen teljes genomokat elkülöníteni. 

Vizsgálható egy adott ökoszisztéma időbeli változása, változásának dinamikája is, mely 

alapvető jelentőséggel bír például környezetvédelmi stratégiák tervezésekor. Főbb 

alkalmazási területekké válhatnak az élelmiszeripar, környezetvédelem, éghajlatkutatás, 

biomassza alapú energiaforrások kutatása, de bizonyos betegségek diagnosztikája, terápiás 

tervezések során is egyre fontosabb szerepet kap a metagenomikai megközelítés. 
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Kísérleteink során a következő komplex ökoszisztémákat vizsgáltuk metagenomikai 

módszerekkel, háttértechnológiaként a SOLiD új generációs szekvenáló rendszert alkalmazva: 

1. Különböző alapanyagokkal táplált biogáz fermentorok 

2. Szarvasmarha bendőtartalom 

3. Speciális szimbiotikus interakciók (rhizoszféra vizsgálatok) 

 

A projektek esetében közös cél volt a rövid leolvasásokat generáló új generációs 

szekvenálási technológia validálása, alkalmasságának tesztelése metagenomikai 

vizsgálatokra. Emellett specifikus céljaink is voltak az egyes kísérletekkel. 

 

A biogáz üzemek vizsgálata során az alábbi specifikus célokat tűztük magunk elé: 

- Mikrobiális közösségek alapanyagfüggő taxonómiai és funkcionális jellemzése  

- Mikrobiális közösségek időbeli változása (dinamikus) 

- Ajánlások kidolgozása a kívánt metabolikus folyamatok módosítására  

(pl. hatékonyabb fehérjebontás megfelelő inokulum, szubsztrát hozzáadásával) 

- Enzimek azonosítása (új, értékes tulajdonságú ipari enzimek, például cellulázok) 

 

A taxonómiai jellemzéshez metagenomot (mikrobiális közösségek összes DNS tartalma) 

izoláltunk különböző alapanyagokkal ellátott fermentorokból, majd összevetettük az egyes 

fermentorok esetén tapasztalt fajmegoszlásokat. Alap esetben a fermentort kukoricaszilázs 

szubsztráttal tápláltuk (1. ábra). Egyértelmű, jellemző mintázatokat tudtunk azonosítani a 

szubsztrátok típusától függően. 
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1. ábra: Alap biogáz üzem (kukoricaszilázs szubsztrát) taxonómiai profilja 

 

A szarvasmarha bendőtartalom vizsgálata egyértelműen új hidrolítikus enzimek 

azonosítására irányult. A marhabendőben nagy hatékonysággal zajlik a növényi biomassza 

biodegradációja, a meglévő szelekciós nyomás miatt ritka, esetlegesen még nem leírt 

cellulózbontó enzimek potenciális forrásának tekinthető a bendő. Hatékony cellulózbontó 

enzimekre komoly igény van, hisz növényi biomassza hatalmas mennyiségben áll 

rendelkezésre (akár jövőbeni energiatermelési célra is), azonban speciális szerkezete, nagy 

rosttartalma (természetesen hatalmas variációkkal növénytípustól függően) miatt csak 

nehezen bontható elemeire. Ezt a nehezen hozzáférhető szerkezetet alapvetően a glükóz 

egységekből felépülő nagyon kompakt cellulóz képezi (mellette pektin, hemicellulóz a fő 

alkotórészek). A cellulóz biodegradációjára természetesen léteznek megfelelő enzimek a 

természetben, azonban nagy többségük (így az eddig ismertek is) csak lassan katalizálják a 

cellulóz bontását. A cellulóz bontó enzimrendszerek alapvetően a következő három 

enzimtípusból épülnek fel: 1. endo-ß-glukanázok (EC 3.2.1.4) (pl. CMC-áz: karboximetil-

celluláz, 2. exo-ß-glukanázok (EC 3.2.1.91) (pl. cellobiohidrolázok) és 3. ß-glükozidázok (EC 

3.2.1.21) (cellobiázok). 

A bendőtartalom DNS vizsgálatok (SOLiD új generációs szekvenálás) számos teljes és 

részleges celluláz típusú génszekvencia azonosítását eredményezték, a kinyert 

génszekvenciákat élesztő heterológ expressziós rendszerben termeltettük, a tápközegből 

kinyert enzimek aktivitását teszteltük (2. ábra).  
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2. ábra: Újonnan azonosított és ismert cellulózbontó enzimek aktivitásának tesztelése 

(1.,2.: újonnan azonosított enzimek, 4.,5.: ismert enzimek, 3.,6. üres vektort 

tartalmazó kontrollok) 

 

További speciális mikrobiális közösségeket is vizsgálunk, melyekben a fő célunk az adott 

környezetben élő mikroorganizmusok közötti esetleges kölcsönhatások vizsgálata és ezen 

kölcsönhatások minőségének, szintjének karakterizálása. A szimbiotikus interakciók nagyon 

széles skálán helyezhetők el, az egészen szoros kapcsolatoktól (endoszimbiózis) a diffúz 

módon kolokalizálódó közösségekig (a kettő között sokféle egyéb mutualisztikus illetve 

parazita kapcsolattal), és ezekben a szimbiotikus közösségekben nagyon gyakran kifinomult 

sejtszintű kommunikáció figyelhető meg (Orphan 2009).  

Szimbiotikus kutatásaink egyik célpontja a rizoszféra (1-3 mm távolságban a növényi 

gyökérzet felszínétől), mely számos mikroorganizmus élőhelye, ezen organizmusok 

nagy többsége kapcsolatban áll a növénnyel, általában valamilyen módon 

serkentik a növény növekedését (Jones et al., 2007). Ilyenek a Rhizobiumok, 

melyek elősegí t ik  a  ni t rogénf ixáló gümők fej lődését  vagy a  mikorrhiza 

gombák,  melyek  foszfá tot  tesznek elérhetővé a növényi  gy ökérzet  számára.   

A szimbiotikus interakciók erősségének, a közösségen belüli kapcsolatok minőségének 

vizsgálatára metatranszkriptomikai kutatásokat végzünk. Globális környezeti RNS szintű 

vizsgálatokkal igyekszünk feltárni a közösségek egyes tagjainak a molekuláris szintű 

reakcióit, metabolikus válaszatit a környezetben, a közösségben bekövetkező változásokra. A 

metatranszkriptomikai megközelítést mesterségesen létrehozott egyszerű, definiált 

közösségeken vizsgáljuk, validáljuk. 
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WHAT WE EXPECT, AND WHAT WE GET FROM MOLECULAR 
GENOMIC PROFILING OF CANCER? 
Dr. Szállási Zoltán 
Harvard University, Children's Hospital, Boston, MA, USA 

Exploiting the “cancer-ome” data to understand the actual relevant processes in human 

cancer samples faces several, seemingly insurmountable challenges. In addition to the 

well-known issue of overfitting of high dimensional data sets, one is often investigating a 

single human biopsy of high cellular heterogeneity. From these measurements one hopes 

to reconstruct complex dynamic processes, such as the subtype and level of genomic 

instability maintaining human cancer. Fortunately, these processes, such as chromosomal 

instability or DNA repair incompetence, seem to leave their footprints that are 

recognizable in “cancer-ome data” sets. In particular, based on biological knowledge, we 

postulated the existence of a specific pattern of allelic imbalance to characterize BRCA1 

function incompetence. Interestingly, this pattern turned out to be a reliable predictor of 

monoagent platinum therapy in hormone receptor negative breast cancer and ovarian 

cancer in independent validation cohorts. We also applied our chromosomal instability 

measure to investigate whether the previously postulated “optimal zone” of genomic 

instability of human tumors exists and can be reliably identified. In several human cancer 

cohorts, untreated with chemotherapy, we could clearly demonstrate that over a certain 

threshold of genomic instability patients will have a significantly better outcome, 

supporting the idea that extreme levels of chromosomal instability are impeding the 

tumor’s survival. Interestingly, a similar optimal zone for cancer progression also exists 

for ERK1/2, whose over-phosphorylation by downstream inhibition of phosphatases 

holds therapeutic potential for cancers driven by the activated ras pathway. Finally, we 

set up a functional RNAi screen to identify combinatorial therapeutic targets in otherwise 

treatment resistant cancer, producing effective combinations of small molecule agents to 

treat gastric adenocarcinoma in preclinical models.  
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DENDRITIKUS SEJTEK DIGITÁLIS TRANSZKRIPTÓMA 
SZEKVENÁLÁSÁTÓL A PIKKELYSÖMÖRIG  

Filkor Kata, Heged�s Zoltán, Nagy István 

Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Biológiai Központ, Szeged 

 

A b�r a legnagyobb és legfontosabb immunszervünk, amely els�sorban mechanikai barriert 
képez, de ezen felül a veleszületett immundendszer hatékony aktiválásával is védi a 
szervezetet a kórokozókkal szemben. A b�rben a fél-professzionális immunsejteken 
(keratinocitákon) túl a professzionális immun sejtek (dendritikus sejtek – DC) antigén 
prezentáló képességük révén kulcsszerepet játszanak a kórokozókkal szembeni védekezésben, 
az egészséges szövetek homeosztázisának fenntartásában, valamint a krónikus b�rbetegségek 
pathofíziológiájában. Kutatócsoportunk célja olyan gének azonosítása, amelyek a hosszan 
tartó fert�zés vagy krónikus gyulladás során eltér� mértékben fejez�dnek ki. Ennek érdekében 
modellünkben Staphylococcus aureus eredet� peptidoglikánnal (PGN) egyszer vagy többször 
kezeljük a gazda sejteket, a többszöri kezeléssel modellezve a hosszan tartó fert�zést. 
Vizsgálatainkat primer humán éretlen (iDC) és érett (mDC) dendritikus sejtekkel is 
elvégeztük.  

Annak érdekében, hogy a PGN kezelés hatásait globálisan vizsgálhassuk, a tisztított RNS-en 
újgenerációs szekvenálási technológia segítségével digitális transzkriptóma analízist 
végeztünk (Digital Gene Expression; DGE). A DGE eredményeit gén és fehérje expresszió 
szintjén is validáltuk, kvantitatív real-time PCR (qRT-PCR) és ELISA technikákkal és 
megállapítottuk, hogy az DGE megbízhatósága >90%-os. Az irodalmi adatokkal 
összhangban, számos effektor molekula (pl. TNF-� ) génexpressziója a fert�zést követ�en 
gyorsan megemelkedik, amely emelkedés ugyanakkor gyorsan le is cseng. Azonosítottunk 
azonban olyan, a TNF-� fehérje családba tartozó molekulákat, amelyek génexpressziós 
mintázata jelent�sen eltér a TNF-� expressziójától, vagyis a hosszan tartó fert�zés hatására a 
génexpresszió fokozatosan emelkedik, még akkor is, amikor a TNF-�� expressziója már 
lecsengett.   Más citokinek kifejez�dése ugyanakkor jól tükrözi egyes autoimmun 
betegségekben leírt expressziós mintázatokat, ezért a fert�zési modellben azonosított, 
megváltozott expressziójú gének kifejez�dését pikkelysömörös betegekb�l származó 
mintákon is teszteltük. 

Az el�adásban a transzkiptóma szekvenálást valamint az eredmények in vitro és ex vivo 
validálását mutatjuk be.  
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TROMBOCITA AGGREGÁCIÓ GÁTLÓ KEZELÉS HATÉKONYSÁGÁNAK 
GENETIKAI ASPEKTUSAI KORONÁRIA INTERVENCIÓN ÁTESETT 
BETEGCSOPORTBAN 
Dr.Rideg Orsolya1; Dr.Aradi Dániel2; Dr.T�kés-Füzesi Margit1; Dr. Miseta Attila1; 
Dr.Komócsi András2; Dr.Kovács L. Gábor1 
1Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézet 
2Pécsi Tudományegyetem Szívgyógyászati Klinika 
 
Bevezetés: A kardiovaszkuláris megbetegedések (CAD) világszerte milliókat érint�, s a 
középkorú népesség vezet� halálokaként számontartott, igen heterogén, multi-faktoriális 
hátter� betegségcsoport.  
Az iszkémiás szívbetegség kezelésében lényegi áttörést a perkután koronária intervenció 
(PCI) megjelenése jelentette. A módszer sikerei mellett azonban nem elhanyagolható, hogy a 
beavatkozásnak jelenleg is vannak mind rövid, mind hosszú távú korlátai, sikertelenségének 
f� okai a stent trombózis (ST) és az instent restenózis (ISR), amelyek a tágított szakasz 
ismételt lesz�külését vagy elzáródását okozhatják. Ezek kivédésére a clopidogrel+aszpirin 
kett�s trombocita aggregáció gátló (TAG) kezelés alkalmazott.  
A fix dózisú TAG kezelés mellett észlelt egyének közti variabilitás és az ezzel kapcsolatos 
genetikai háttér jelent�ségét a közelmúlt számos vizsgálata vetette fel. 
Célunk volt a clopidogrel terápia hatékonyságát befolyásoló f�bb genetikai variációk 
vizsgálata, stabil angina pektoris miatt, perkután koronária intervención átesett betegekben. A 
genetikai analízis során a clopidogrel transzportot végz� multidrog rezisztencia 1 (mdr1) gén, 
továbbá a metabolizmusban résztvev� citokróm 2C19 (CYP2C19) és paraoxonáz 1 (PON1) 
géneket vizsgáltuk. 
Anyag és módszer: Tanulmányunk során (2008-2011) 200 betegb�l, 189 esetben végeztünk 
CYP2C1911,12,13,117 és PON1 Q192R genetikai analízist, továbbá 181 f�nél mdr 1 C3435T 
és G2677T/A genotipizálást. A genetikai analízishez EDTA-val alvadásgátolt vérb�l izolált 
DNS-t használtunk. A genotipizálást szekvencia specifikus - primerekkel és fluoreszcens 
próbákkal, 2.0 típusú LightCycler valós idej� PCR készülékkel végeztük. A trombocita 
aggregációs méréseinkhez CARAT TX4 optikai aggregométert használtuk. A terápia 
hatékonyságát is jelz�, vasodilator foszfoprotein (VASP) intracelluláris fehérje 
foszforiláltságának vizsgálatát, trombocita specifikus, immunfluoreszcens alapú, flow 
cytometriás vizsgálattal (VASP-teszt) végeztük. 
Eredmények, következtetés: A CYP2C19 farmakogenetikai szempontból releváns alléljai 
lényeges determinánsai a clopidogrel kezelést követ� trombocita reaktivitás mértékének. A 
különböz� CYP2C19 genetikai variánsokat géndózis hatás jellemzi; a funkció-veszt�, 
CYP2C19 12 és 13 allélokat homozigóta formában hordozók rizikója, a magas trombocita 
reaktivitás és az összetett iszkémiás események kialakulására a legmagasabb. 
Ugyanakkor sem a multidrog rezisztencia 1 gén, sem a paraoxonáz 1 gén vizsgált genetikai 
variánsai nem mutattak szignifikáns összefüggést a trombocita reaktivitás mértékével vagy a 
klinikai kimenettel. 
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SZIMPLA- ÉS DUPLASZÁL DNS TÖRÉSEK TÉRKÉPEZÉSE KROMATIN 
IMMUNOPRECIPITÁCIÓ „ON CHIP” MÓDSZERREL 
Szántó András1, Heged�s Éva1, Alain Nicolas2, Szabó Gábor1, Székvölgyi Lóránt1,2 
1Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, Debreceni Egyetem OEC 
2Institut Curie, UMR3244 CNRS, Université Pierre et Marie Curie 
 
A kromoszómális DNS egy sérülékeny struktúra, amelyben a sejtciklus során számos 

alkalommal szimpla- és duplaszáltörések alakulhatnak ki. E léziók hátterében állhatnak 

fiziológiás történések - mint például az immunoglobulin gének izotípus váltása vagy a 

meiotikus homológ rekombináció iniciációja - vagy különféle patológiás, 

(pre)karcinogenetikus folyamatok. Mindezek tükrében világos, hogy a DNS száltörések 

eltávolítása és eredményes javítása a sejtek életképességének szempontjából megkerülhetetlen 

fontosságú, hatékony lokalizálásuk pedig klinikai jelent�ség� lehet. 

Munkánk során olyan kromatin immunoprecipitáció alapú assay-ket dolgoztunk ki, amely 

segítségével a teljes genomban detektálhatjuk a szimpla- illetve duplaszáltörések jelenlétét és 

elhelyezkedését. A szimplaszál törések vizsgálatához használt „Nick-ChIP” módszer során 

limitált in situ nick transzláció révén biotin-dUTP molekulákat építettünk be a 

folytonossághiányok helyére és anti-biotin antitesttel detektáltuk azokat. A duplaszáltörések 

kimutatásához kidolgozott „RPA-ChIP” az MRX (Mre11/Rad50/Xrs2) repair komplex által 

processzált duplaszál töréseket fed� replikációs protein A (RPA) Rfa1 alegységét detektálja 

specifikusan, anti-Rfa1 antitest segítségével. Mindkét eljárás befejez� lépéseként a ChIP 

mintákat a teljes genomot lefed� microarray-khez hibridizáltuk (ChIP-Chip), amely lehet�vé 

tette, hogy a vizsgált sejtekben jelenlév� DNS folytonossághiányokat pontosan lokalizáljuk a 

kromoszómák mentén.  

Módszerünket S. cerevisiae modellszervezetben fejlesztettük ki - az éleszt�sejtek genomjának 

relatíve kicsi (12 Mbp), egyetlen microarray-vel lefedhet� mérete miatt. Hosszútávon a 

Nick/RPA ChIP-nek fontos szerepe lehet a klinikai diagnosztikában, mivel a DNS 

töréspontok felderítéséb�l származó információ helyes értelmezése megkönnyítheti a rák 

kialakulásához vezet� folyamatok mélyebb megértését. Mindezek miatt célunk a metodika 

továbbfejlesztése és humán sejteken/klinikai mintákon történ� tesztelése. 
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A GDF-15 ÉS TGF-- VÁLTOZÁSA IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS HATÁSÁRA EML� 
TUMOR MODELLBEN, VALAMINT EML� TUMOROS BETEGEK MINTÁIBAN 
Sándor Nikolett1, Kahán Zsuzsanna2, Varga Zoltán2, Schilling Boglárka1, Sáfrány Géza1 
Hegyesi Hargita1 
1Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, 1221 
Budapest, Anna u. 5.  
2Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Onkoterápiás Klinika, 6720 
Szeged, Korányi fasor 12. 
 
Munkacsoportunk eml� tumor sejtvonalakon valamint eml� tumoros betegeken vizsgálta 
sugárválasz gének mennyiségi változásait ionizáló sugárzás hatására, az egyéni 
sugárérzékenységgel is összefüggést keresve. 
Korábbi  szupercsaládnak)-munkáink során a GDF-15-r�l (mely tagja a TGF- 
bebizonyítottuk, hogy normál humán fibroblasztokban ionizáló sugárzás hatására , mind a 
GDF-15 gén sugárválasz génnek-expressziója emelkedik. Mind a TGF- tekinthet�, de 
expressziójuk mértéke különböz� intenzitású és id�beli lefutású. Továbbá irodalmi adatok 
alapján tudjuk, hogy számos daganattípus megjelenésével és fejl�désével arányosan n� a 
GDF-15 szérum szintje is, eml�rákban az inváziót  kés�i stádiumban a tumor 
progressziójának-gyorsítja, a megemelkedett TGF- mértékével arányos. Azonban az még 
nem ismert, mekkora az ionizáló sugárzás befolyása (rövid és hosszú távon) ezen gének 
kifejez�désére a tumoros betegeknél, illetve van-e valamilyen összefüggés a terápiás 
hatékonyság, vagy a kés�i mellékhatások kialakulása, és az egyéni fehérje szérum 
koncentráció között. 
Jelen munkánkkal azt vizsgáltuk, hogy hogyan változik a GDF-15 és  fehérje szintje 
sugárkezelésen átesett eml�rákos páciensek vérmintáiban.-TGF- 25 primer eml�rákos 
betegb�l plazma frakciót izoláltunk, minden betegb�l mintát vettünk a kezelés el�tt a 
sugárkezelés befejezésekor, majd 5 és 20 héttel a terápiát követ�en. Emellett in-vitro 
kísérleteket is végeztünk egér eml� tumor sejtvonalon (LM2), illetve in-vivo egérmodelleken. 
Az RNS expressziót valós idej� PCR-rel, a betegek vérszérumának fehérje tartalmát ELISA 
teszttel mértük.  
A GDF-15 expresszió dózisfügg�en n� besugárzás hatására, mind sejtenyészeti körülmények 
között, mind in-vivo egérmodellen 5 x 2Gy frakcionált besugárzás hatására. A GDF-15 
id�kinetikájára jellemz�, hogy maximumát már 2 órával a , csak kés�bb emelkedik és kisebb 
mértékben. A-besugárzás után eléri, a TGF- szingenikus egér modellt vizsgálva, különböz� 
id�pontokban RNS-t izoláltunk a tumor szövetb�l a besugárzást követ�en, itt is a GDF-15 
korai emelkedése volt er�teljesebb. 
Az eml� tumoros betegeket több csoportra lehetett osztani, aszerint, hogy a sugárterápiás 
kezelést követ�en a plazmában milyen mértékben n�tt a GDF-15 fehérje mennyisége. A 
betegek 70%-ában a sugárkezelést követ�en nagymérték� emelkedést kaptunk, majd a 
koncentráció öt-héttel kés�bb visszatért az eredeti szintre. Egyes betegekben a GDF-15 szint 
tartósan magas maradt. A 2 esetében emelkedést csak egyes betegekben és öt-héttel a 
terápia-TGF-  emelkedésének és id�beli lefutásának.-befejeztével mértünk. A GDF-15 és a 
TGF- összevetése a klinikai paraméterekkel és a statisztikai analízis még folyamatban van; a 
gyógyulási folyamatok és mellékhatások tekintetében a két fehérje változása, és a gyógyulás 
min�sége közötti következtetések levonására a jöv�ben kerül sor. 
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A �-SUGÁRZÁS OKOZTA MITOKONDRIÁLIS DELÉCIÓ VIZSGÁLATA IN 
VITRO SEJTKULTÚRÁBAN 
Schilling –Tóth Boglárka, Sándor Nikolett , Hegyesi Hargita, Sáfrány Géza 
Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, 1221 
Budapest, Anna u. 5. 
 
Bevezetés Ismert, hogy az ionizáló sugárzás a teljes génállományra kiterjed� instabilitást 
okoz, ami generációkon keresztül fennmarad. Az utódsejtekben n� a genetikai változások, a 
malignus átalakulások gyakorisága, a mutációk és kromatid aberrációk száma, csökken az 
osztódási képesség, az élettartam. Egyre több olyan adat áll rendelkezésre, hogy a DNS 
károsodáson kívül a sejt egyéb alkotóelemeinek, mint pl. a mitokondrium, sugárzásra 
kialakult károsodása is fontos szerepet játszik a sejt kés�bbi sorsának alakulásában, 
közvetlenül és rövid úton befolyásolja a sejt permeabilitását, a fehérjeszintézis dinamikáját, és 
végs� soron kihat a sejt metabolizmusára és a sejten belüli és sejt-sejt közötti 
kommunikációra. Kísérleteinkben azt vizsgáltuk, hogy a mitokondriális DNS károsodása 
lineárisan függ-e a besugárzás dózitától, hogy kimutatható-e az un. szomszéd hatás, valamint 
mennyi id�n keresztül marad meg a mutáció a sejtekben in-vitro körülmények között.  
Anyagok és módszerek Munkánk során humán fibroblasztokkal dolgoztunk, sugárérzékeny és 
rezisztens sejtkultúrákat hasonlítottunk össze, primer és immortalizált tenyészeteket is 
használtunk. A sejtekben a mitokondrium ún. „Common Delécióját” (CD) vizsgáltuk valós 
idej� PCR-rel, A mitokondrium lassabb hibajavító mechanizmusa detektálhatóvá, és a PCR 
technika kvantifikálhatóvá teszi a mutációt. Egyrészt a kis dózisokat (10-100 mGy), 
másodsorban a szomszéd (bystander) hatást, és végül hosszú idej� követéssel a kés�i 
generációkban kialakuló genetikai instabilitást vizsgáltuk. 
Eredmények Eredményeink szerint a besugárzott és bystander sejtekben is kimutatható a CD 
emelkedett el�fordulása már kis dózisoknál is. Dózisfügg� akkumuláció figyelhet� meg 100 
mGy felett. Kutatásunk során összehasonlítottuk a sugárérzékeny és rezisztens sejtvonalakat, 
és megállapítottuk, hogy a bystander sejtek sugárérzékenysége nem állt összefüggésben a 
sugárzás okozta mitokondriális deléció el�fordulási gyakoriságával. Direkt besugárzásnál 
azonban a sugárérzékeny sejtekben nagyobb volt a relatív CD mennyiség. Hosszú idej� 
követésnél a sugárérzékeny és rezisztens sejtvonal között szignifikáns különbséget találtunk a 
mutáció fennmaradásában is. Mindkét sejtvonalban megfigyelhet� volt egy korai emelkedés a 
mutáció el�fordulási gyakoriságában mely kés�bb lecsökkent, azonban a sugárérzékeny 
sejtvonalban egy második akkumuláció is megfigyelhet� volt. 
Következtetések Megállapítottuk, hogy az ionizáló sugárzás hatására kialakuló CD kimutatása 
valós idej� PCR-rel már kis dózis hatások mérésére is alkalmas módszer. A CD 
felhalmozódása, a szomszéd hatás-, illetve a kés�i genetikai instabilitás kialakulásának is 
érzékeny markere. Különbséget mutattunk ki a sugárérzékeny és rezisztens sejtvonalakban 
korai és kés�i hatásban. Nem találtunk összefüggést a bystander sejtekben kialakuló sugárzás 
indukált CD akkumuláció és a sugárérzékenység között. 
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A P-GLIKOPROTEIN KATALITIKUS CIKLUSÁNAK VIZSGÁLATA 
KONFORMÁCIÓ ÉRZÉKENY ANTITEST SEGÍTSÉGÉVEL 
Bársony Orsolya1, Türk Dóra2, Szakács Gergely2, Szabó Gábor1, Goda Katalin1 
1Debreceni Egyetem, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, Debrecen, Nagyerdei krt. 98, 4012 
2Enzimológiai Intézet, Budapest, Karolina út. 29., H-1113 
 
A P-glikoprotein (Pgp, MDR1, ABCB1) az ABC fehérjék családjába tartozó aktív 
transzporter, mely ATP energiájának felhasználásával távolítja el a sejtekb�l szubsztrátjait. A 
Pgp a szervezet barrier régióiban fejez�dik ki, ahol részt vesz a toxikus anyagok 
eltávolításában, míg a daganatos sejtek felszínén kifejez�dve pedig szerepet játszik a 
daganatok kemoterápiával szembeni rezisztenciája, az ún. multidrog rezisztencia 
kialakulásában.  
Két bakteriális multidrog transzporter (Becker és mtsai, 2001) kristályszerkezetét alapul véve 
fejlesztették ki az ATP-kötött és nukleotid-mentes Pgp molekulák három-dimenziós 
modelljét. Ezen modell szerint a fehérje nukleotid-kötött formája az extracelluláris tér felé 
nyitott konformációjú, míg a nukleotid-mentes formája a citoplazma felé nyitott. Az UIC2 
monoklonális antitest epitópjának kialakításában a fehérje több extracelluláris hurka is részt 
vesz, melyek elhelyezkedése a fent említett konformációs állapotokban különböz�. 
Összhangban a fentiekkel Druley és munkatársai bizonyították, hogy nukleotidok adása a 
Staphylococcus aureus �-toxinnal permeabilizált sejtekhez koncentráció-függ� módon 
csökkenti az UIC2 antitest köt�dését.  
Azonos kísérleti rendszert használva, a különböz� katalitikus lépések gátlásával 
tanulmányoztuk a Pgp katalitikus ciklusában el�forduló eltér� konformációjú átmeneti 
állapotokat, melyhez a pumpa nukleotid köt� helyével kölcsönható különböz� nukleotidokat, 
pl. AMP-PNP-t (nem–hidrolizáló ATP analóg), ATP-t és foszfát-analógokat (BeFx, Vanadát) 
használtunk transzport szubsztrátok jelenlétében és hiányában. A Pgp katalitikus ciklusának 
egyes lépéseit a nukleotid-köt� domén N- vagy/és C-terminális Walker A szekvenciájában 
el�idézett mutációk (K433M, K1076M, K433M/K1076M) segítségével is vizsgáltuk, mely az 
egyik vagy mindkét köt�hely ATPáz aktivitásának elvesztésével jár. Kísérleteinkben azt 
tapasztaltuk, hogy az ATP-hez hasonlóan, a nem-hidrolizáló nukleotid analóg AMP-PNP is 
koncentráció-függ� módon csökkenti az UIC2 köt�dését, ami arra utal, hogy az ATP 
hidrolízise nem szükséges az UIC2 által detektálható konformáció változáshoz. Annak 
ellenére, hogy a dupla mutánsok (MM) is képesek az ATP kötésre (Szabó K és mtsai, 1998), 
nem tapasztaltunk csökkenést az UIC2 köt�désben magas ATP vagy AMP-PNP 
koncentrációnál sem.  
Adataink azt bizonyítják, hogy az antitest által detektálható konformáció változást az ATP 
okklúziója (az ATP szoros köt�dése) okozhatja. Hasonlóan a vad típusú transzporterhez, a 
féloldali mutánsok esetében is kimutattuk a pumpa vanadát által stabilizált konformációs 
állapotát, melynek létrejöttéhez a hidrolízis eseménye szükséges. Mindebb�l arra 
következtetünk, hogy a féloldali mutánsok is képesek legalább 1 ATP hidrolízisére. 
Eredményeink alapján összhangban Sauna ZE és Ambudkar SV (2000) modelljével 
feltételezzük, hogy a Pgp egy ciklus során 2 ATP-t hidrolizál. Az els�ként hidrolizáló 
nukleotid okklúziója kiváltja a transzmembrán domének konformáció változását, majd az 
ATP hidrolízise vezet a szubsztrát disszociációjához. Az újabb szubsztrát megkötésére 
alkalmas magas szubsztrát affinitású konformációs állapot, a második ATP hidrolízise 
következtében jöhet létre, mely alapvet� feltétele a következ� katalitikus ciklus 
iniciációjának. 
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SIDE BY SIDE COMPARISON BETWEEN THE TRADITIONAL ELISA AND THE 
NEW COMPETITIVE FLUORESCENT MICROSPHERE IMMUNOASSAY (CFIA) 
FOR DETECTION OF SIX MYCOTOXINS 
Czéh Árpád, Fehér-Tóth Szilvia, Török Lívia, K�szegi Balázs, Lustyik György 
Soft Flow Hungary Kutató Fejleszt� Kft, Pécs 
 
Background: Metabolic byproducts from a number of fungi need to be identified in order to 
protect the health of both humans and livestock. It is unlikely that mycotoxins occur in 
isolation; often a combination of contaminants will be found. For example when testing a 20 
ton shipment of cereal, 60 sub-lot specimens are required. From such single shipment a total 
of 6 kgs of cereals must be collected. Using traditional ELISA method, the multiple screening 
is costly and time consuming. With the help of the CFIA assay (new Fungi-Plex™ kit) using 
flow cytometry with dedicated software called FCAP Array™ v3.0 (Soft Flow Hungary Ltd., 
Hungary) a significant cost reduction can be achieved. 
Methods: CFIA is a solid phase immunoassays with enhanced sensitivity and simplicity by 
integrating it into multiplexed flow cytometry. The actual CFIA methodology has been 
described before (1). Only 8 wells are required to place the 8 level standards for all 6 
mycotoxins. Therefore 88 wells are free for specimen analysis. The multiplexed algorithm to 
calculate the 8 standard curves and corresponding results are managed by FCAP Array™ v3.0 
software which is specifically fitted for the CFIA (Fungi-Plex™ Kit) system. A kit and 
software combination was developed to work synergistically with polychromatic FC from 
Becton Dickinson, Beckman-Coulter, Partec and Luminex 
Results: The microtiter plating of the 6 mycotoxins standards required 60% less plates. On 
each plate the number of specimens assayed is doubled with CFIA compared to ELISA. The 
results are comparable to ELISA results. However there is a significant reduction in time to 
prepare and manipulate plates.  
Conclusion: This new multiplexed assay platform goes beyond mycotoxins reporting. It is 
possible to add other toxins synthesized by various fungi species. Complementary assays can 
be developed and seamlessly integrated to determine other contaminates; antibiotics, 
hormones and pesticides. This new technology can assure the safety of both human and 
animal food stuff at a significant savings. 
 
(1) Czeh, A., Toth, Sz., Torok, L., Torok, T., Lustyik, Gy., May 2010. Development and 
Validation of Multiplexed Microbead Assay for Detection of Six Mycotoxins in Feed 
Samples Special Issue: Advances in Cytometric Technology and Applications, Volume 77A, 
Issue 5, pages 407–409,  
 
This work was supported by the National Development Agency, GOP 1.1-07/1-2008-0049 
and GOP-1.1.1-09/1-2010-0201 (Hungary) 



158 

PROGESZTERON INDUKÁLTA BLOKKOLÓ FAKTOR (PIBF) MIKROGYÖNGY 
ALAPÚ ÁRAMLÁSI CITOMETRIÁS MÓDSZER FEJLESZTÉSE 
Lantos Erika1, Czéh Árpád1, Marton Krisztina1, Török Lívia1, Polgár Beáta2, Szekeres Júlia2, 
Lustyik György1 
1Soft Flow Hungary Kutató Fejleszt� Kft., Pécs 
2PTE Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, Pécs 
 
A PIBF egy anti-abortív hatású fehérje melyet az egészséges terhes n�k T limfocitái 

termelnek. A PIBF anti-abortív hatása a citokintermelés egyensúlyának befolyásolásán 

keresztül valósul meg. Irodalmi adatok szerint, vizsgált tumoros betegek esetében is a PIBF 

szintje szignifikánsan magasabbnak bizonyult a kontrollokhoz viszonyítva. A tumor m�téti 

eltávolítása, vagy a kemoterápiás kezelés a PIBF csökkenését eredményezte. A PIBF 

potenciális diagnosztikus marker lehet malignus betegségek megállapításában. Kísérleteink 

célja egy mikrogyöngy alapú ELISA típusú eljárás kidolgozása, mely alkalmas PIBF 

kimutatására különböz� humán mintákban. Rekombináns humán PIBF (48 kDa) és ellene 

termelt monoklonális (M1, M3, M5) és poliklonális (aTrPIBF) ellenanyagok állnak 

rendelkezésünkre, melyekkel kompetitív és szendvics ELISA típusú mikrogyöngy alapú 

rendszereket fejlesztettünk, áramlási citometriai kvantitatív PIBF mérésekhez. A méréseket 

BD FACSArray áramlási citométeren végeztük és a mérési eredményeket FCAPArray v3.0 

szoftverrel értékeltük. A poliklonális antitest alkalmazásával, egy kompetitív rendszert 

fejlesztettünk, mely optimalizálás után jól m�ködött, viszont az érzékenysége nem volt 

megfelel� (kimutatási határ: 15,6 ng/ml). Monoklonális antitestek alkalmazásával felépített 

szendvics típusú rendszereknél, az M3 befogó- és M5 detektáló antitestek bizonyultak a 

legmegfelel�bbnek a célunk megvalósításához. Az utóbbi eljárással lényegesen növeltük a 

teszt érzékenységét (kimutatási határ < 0.1 ng/ml). Kísérleteinkben a mintahígító pufferhez 

(PBS/FBS) hozzáadott ismert PIBF mennyiségek visszamérése megfelel� volt. A 

visszanyerések mértéke 88,7-109,2 % volt 10-100 ng/ml-s PIBF tartományban. 

Plazmában/szérumban végzett kísérleteink folyamatban vannak. Mátrix hatások miatt a PIBF 

kimutathatósága humán mintákban eddig alacsony volt. Az okok kiderítése és kiküszöbölése 

jelenleg zajló kísérleteink célja. 
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INTRACELLULÁRIS- ÉS TERMELT CITOKIN MÉRÉSEK EGÉSZSÉGES ÉS 
LÁTENS TBC-S EGYÉNEKNÉL 
Lantos Erika, Czéh Árpád, Bartal Balázs, Lustyik György 
Soft Flow Hungary Kutató Fejleszt� Kft, Pécs 
 
Az utóbbi években a TBC diagnosztikában teret nyertek a T sejt válasz alapú in vitro tesztek, 

melyek alapján különbséget lehet tenni az egészséges és Mycobacterium tuberculosis-szal 

fert�zött egyének között, mivel a kórokozóban jelenlév� specifikus antigének (ESAT-6, CFP-

10) csak a fert�zött egyéneknél indukálnak er�s immunválaszt egy ismételt találkozáskor a T 

sejtekkel. Citokin (IFN�, TNF�, IL2) méréseket végeztünk vérmintákban intracelluláris 

jelöléssel (BD Biosciences FastImmune kitek) és mikrogyöngy alapú módszerrel (BD 

Biosciences CBA Human Th1/Th2/Th17 cytokine kit) a két eljárás alkalmazhatóságának 

összehasonlítása céljából TBC fert�zés kimutatására. Nyolc egészséges és három 

bizonyítottan látens TBC-s (Quantiferon pozitív) egyén mintáiban végeztünk párhuzamos 

méréseket plazmában és T sejtekben, specifikus (ESAT-6, CFP-10) stimulálás után. A termelt 

citokin mérési eredményeit FCAP Array v3.0 (Soft Flow Hungary) szoftverrel analizáltuk. Az 

intracellulárisan jelölt citokin termel� sejtek analíziséhez CellCap v3.0 (Soft Flow Hungary) 

szoftvert alkalmaztunk.  

A termelt IFN�, TNF� és IL2 citokinek különbséget mutatnak az egészséges és fert�zött 

egyének ESAT-6/ CFP-10 antigénekkel stimulált vérmintái között. Intracelluláris citokin 

méréseinkben az egészséges és fert�zött minták közötti különbségek nem voltak 

kimutathatóak minden esetben. CD8, illetve CD4+CD8 IFN� termel� T sejtek integrált 

fluoreszcencia intenzitás értéke (iMFI= pozitív sejtek aránya % x MFI) és plazmában 

meghatározott IFN� szint között szignifikáns pozitív korrelációt találtunk (r= 0,864 illetve 

r=0,875, p<0,001). CD4 sejtek esetében a korreláció gyengébb volt a termelt IFN� (r=0,591), 

TNF� (r=0,118) és IL2 (r=0,431) citokinekkel. Az intracelluláris citokin mérések a 

sejtm�ködés pontosabb, részletesebb jellemzését teszik lehet�vé, míg a termelt citokin 

mérések átfogóbb képet adnak a sejtekben végbemen� eseményekr�l és ezek végeredményét 

tükrözik. Diagnosztikai célra, kísérleteink alapján a termelt citokin méréseket részesítjük 

el�nyben, míg tudományos kutatásokban az intracelluláris citokin mérések lehetnek 

célravezet�k. 
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SEJTANALÍZIS A CELLCAP™ V3.0 SZOFTVERREL 
Bartal Balázs, Lantos Erika, Lustyik György 
Soft Flow Hungary Kutató Fejleszt� Kft, Pécs 
 

CellCap™ áramlási citometriás analízis szoftver hatékony, nagy teljesítmény� sejtanalitikai 

szoftver. Támogatja a hálózati m�ködést, ezen keresztül segíti a csoportos, illetve a 

távmunkát. Két jogosultsági szintet tartalmaz. Oracle express adatbázis alapú mentési és 

adatkezelési er�források használatával lehet�vé teszi a nagy mennyiség� mérési eredmények 

kezelését. A színkompenzáció az analízis során is változtatható a kompenzációs mátrix 

felülírásával, vagy a kompenzálandó két paramétert ábrázoló plot csúszkáinak állításával, 

gy�jtésszimuláció mellett. A program automatikus színkompenzációt is lehet�vé tesz a 

negatív és pozitív populációk paraméterenkénti megfelel� definiálásával. A szoftver 

támogatja az FCS szabvány 2-es és 3-as verzióit, valamennyi piacilag jelent�s áramlási 

citométer gyártó fájl standardjait. A CellCap™ modern megjelenése mellett könnyen 

kezelhet� a jól áttekinthet� és „tartalom érzékenyként” is használható „ribbon bar” 

menürendszeren keresztül. A komplex analízisek összeállítása testre szabható sablonokkal 

gyorsítható. A teljes kísérletsablonok mentése, valamint az automatikus analízis futtatási 

funkció lehet�vé teszi nagy mennyiség�, azonos felépítés� mérés gyors és hatékony 

kiértékelését, mely akár az orvosi diagnosztikában, akár a gyógyszerkutatásban jelent�s 

er�forrásokat takaríthat meg. A szoftver az egyedi igények szerint szerkeszthet� riportok 

gyors és egyszer�, de mindezek mellett 3 szint� hierarchiába rendezhet�, igényes 

összeállítását is lehet�vé teszi. 
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A SEJT-KONFLUENCIA LIPID TUTAJOKHOZ KÖTÖTTEN SZABÁLYOZZA A 
SEJTEK PDGF NÖVEKEDÉSI FAKTORRA ADOTT, KONTEXTUSÁBAN 
ADEKVÁT PROLIFERATÍV, ILLETVE MIGRATORIKUS VÁLASZÁT 
Szö�r Árpád, Szöll�si János, Vereb György 
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
 
Az idegrendszer glia eredet� tumoraiban a tirozinkináz aktivitású PDGF receptorok (PDGFR) 

fontos szerepet játszanak a tumorsejtek proliferációjában, ill. túlélésében. Korábbi 

kísérleteinkben megállapítottuk, hogy a sejtek felszínén a PDGF receptorok szubmikron 

méret� klaszteres elrendez�dést mutatnak. A klaszterek száma és receptor tartalma, továbba a 

receptorok raftbeli lokalizációja a sejtek konfluenciájával n�. Jelen munkánkban arra kerestük 

a választ, hogy a PDGFR béta specifikus tirozin oldalláncairól kiinduló jelátviteli útvonalak 

aktiváltsága mennyiben függ a receptorok raftokhoz való asszociációjától ill. a 

sejtkonfluenciától. A PDGFR-t továbbá a specifikus foszfo-PDGFR-t indirekt 

immunfluoreszenciával, a lipid raftok GM1 komponensét Alexa488-konjugált koleratoxin B 

alegységgel jelöltük. A jelölt molekulák membránbeli eloszlását 1 mikronos optikai 

szeletekben, konfokális lézerpásztázó mikroszkóppal vizsgáltuk. Eredményeink kvantitatív 

jellemzésére digitális képelemz� algoritmusokat dolgoztunk ki. Az els�dleges kimeneteket 

(Akt, MAPK, RhoA foszforiláció Western-blottal vizsgáltuk, a proliferációt jelz� KI67 

pozitivitást, ill. a cortactin széli dúsulását immunfluoreszcenciával mutattuk ki. PDGF-BB 

stimulációt követ�en a Ras / MAPK útvonalra specifikus Tyr716-os illetve a PI3-kináz / Akt 

útvonalra specifikus Tyr751-es oldallánc foszforiláltsági állapota ritka sejtekben megn�tt, míg 

a MAPK útvonalat a Ras-GAP fehérje aktiválásán keresztül gátló Tyr771-es foszforilációja 

csökkent. Ezzel összhangban ritka kultúrák PDGF stimulusra lényegesen nagyobb MAPK 

foszforilációt és magasabb arányú KI67 proliferációs antigén pozitivitást mutattak. 

Ugyanakkor a foszfolipáz-C gamma / CAMK-PKC útvonara specifikus Tyr1021-es oldallánc 

aktiváltsági állapota a konfluens kulturában volt magasabb, ugyanitt a RhoA foszforiláció és a 

cortactin vezet� széleken történ� feldúsulása is sokkal jelent�sebb volt, és a köztes PKC 

aktivációhoz szükséges, PLC-gamma mediált kétfázisú kalciumválasz is megjelent. A tirozin 

foszforiláció az oldallánctól függetlenül dominánsan a GM1 pozitív lipid doménekben 

következett be. Eredményeink szerint ugyanazon növekedési faktor stimulus lipid raft 

platform igénybevételével, a sejtkultúra konfluenciájától függ�en eltér� és adekvát 

irányokban képes befolyásolni olyan jelent�s jelátviteli kimeneteket mint a sejtosztódás, 

túlélés illetve a sejtmigráció. 
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ARE TWO THERAPEUTIC ANTIBODIES BETTER THAN ONE? PRODUCTION 
AND IN VITRO TESTING OF HUMANIZED ANTI-ERBB2 F(AB)2-S AND THEIR 
PARENT ANTIBODIES 
Gábor Tóth, János Szöll�si, and György Vereb 
Department of Biophysics and Cell Biology, University of Debrecen, H-4032 Debrecen, 
Nagyerdei krt. 98. 
 
AIMS: Trastuzumab, a humanized anti-ErbB2 antibody is a specific targeted therapy against 
ErbB2 positive tumors, with a history of both success and a high rate of therapy resistance. 
Another humanized antibody, pertuzumab inhibits ErbB2 heterodimerization. Combined 
application of the two antibodies may improve treatment outcomes by either enhancement at 
the molecular level (e.g. by hypercrosslinking-based enhanced internalization of ErbB2), or 
offering sterically complementary docking sites for NK cells implementing ADCC. 
Distinction between these routes can be ascertained by also testing the F(ab)2 fragments of 
these antibodies. In the first phase, we have generated these fragments and compaired them in 
vitro.  
METHODS:  F(ab)2 from trastuzumab and pertuzumab was produced with pepsin-agarose 
and separated with gel filtration. Affinitiy and lack of Fc fragment on F(ab)2 was tested with 
immunofluorescence in flow cytometry. In vitro Ki was assessed with an MTT based assay. 
ADCC in the presence of the whole antibodies and absence thereof with F(ab)2 was tested in 
a real time adherence assay.  
RESULTS: Since protein A and protein G still showed binding of cleaved F(ab)2, 
chromatography optimized for exclusion size and ionic strength was used to produce proper 
F(ab)2 variants with intact antigen binding but no Fc region taggable with polyclonal anti-Fc. 
The produced F(ab)2 fragments effectively competed for ErbB2 binding sites with their 
parent antibodies on breast tumor cells as revealed bu flow cytometry. The in vitro effect on 
proliferation of the in vitro trastuzumab sensitive BT-474, and the in vitro resistant JIMT-1 
cell lines was not affected by removing the FC region. The only measurable difference was a 
slightly enhanced  dimerization inhibition by the smaller pertuzumab F(ab)2 as opposed to its 
intact parent antibody.  This effect appeared coherent with the decreased EC50 of the F(ab)2 
compared to the parent pertuzumab. 
Intact antibodies mediated ADCC-based killing by freshly isolated human peripheral blood 
mononuclear cells of both tested cell lines, while F(ab)2 fragments did not mediate ADCC.   
Based ont he EC50 values determined as single agents on BT-474 cells, isoboles for a range 
of combinations were also measured for both the whole antibodies and the F(ab)2 fragments. 
In spite of earlier observed potentiation effects with anti ErbB1 antibodies, in this model 
system combination were only additive, hinting that potentiation may only occur in vivo, in 
an ADCC dependent manner. 
CONCLUSIONS: The set of trastuzumab and pertuzumab whole antibodies and their 
F(ab)2s are now ready for in vivo testing of their possible synergistic effects. Possibly 
enhancement by the combination of ADCC-only is currently being tested with the JIMT-1 
xenograft model, which we have earlier shown to be killed by this mechanism exclusively. 
Mixed mode killing will be tested with BT-474 and N87 cell lines, sensitive in vivo to both 
interference of the antibody with signaling pathways and ADCC. 
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ÉTI CSIGA TAPOGATÓMOZGATÁSÁBAN RÉSZTVEV� IZOMSEJTEK 
ULTRASTRUKTÚRÁLIS ÉS KONTRAKTILIS JELLEMZÉSE 
Krajcs Nóra, *Márk László, Elekes Károly, Kiss Tibor 
Kísérletes Állattani Osztály, Balatoni Limnológiai Intézet, Ökológiai Kutatóközpont, Magyar 
Tudományos Akadémia, Tihany, *Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, Általános 
Orvostudományi Kar, Pécsi Tudományegyetem, Pécs 
 
Számos komplex, több irányba történ� tapogató mozgás figyelhet� meg szárazföldi csigák 
esetén, amikor szaglásuk segítségével feltérképezik a környezetüket. Ezen bonyolult 
mozgások egy részének kivitelezésében valószín�leg három, nemrég felfedezett speciális 
tapogató izom (húrizom) vesz részt. Mivel a csigák nem rendelkeznek szilárd vázzal, a 
húrizmok a testfolyadékkal kitöltött, hidrosztatikai váznak tekinthet� tapogató két végéhez 
tapadnak. A hidrosztatikai rendszerekben az izom- és köt�szöveti rostok elrendez�dése 
határozza meg a mozgás típusát, mértéket és a mozgás során bekövetkez� alakbeli 
változásokat, ezért ezen szövetek morfológiai vizsgálata alapvet� fontosságú a mozgásban 
betöltött funkciójuk és a hidrosztatikai rendszerek m�ködésének megértéséhez. Az 
él�világban el�forduló izomtartalmú hidrosztatikai vázak (pl. octopus kar) morfológiai és 
funkcionális tanulmányozása hozzájárulhat új robotikai koncepciók létrejöttéhez. Jelen 
vizsgálataink célja az éti csiga tapogatójában megtalálható, idáig nem jellemzett izomsejtek 
szerkezeti felépítésének, kontraktilis protein összetételének, valamint kontraktilis 
tulajdonságainak megismerése volt. 
Kísérleteinket éti csiga fels� tapogatóiból eltávolított húrizmokon végeztük. Morfológiai 
vizsgálataink Araldite-ba ágyazott elektronmikroszkópos metszetek segítségével készültek. 
Izomkontrakciós kísérleteink során a tapogatóból kivágott izmok mindkét végét rögzítettük, 
majd egy transzducerhez csatlakoztatott fémkapóra felakasztottuk, és számítógép segítségével 
elemeztük a kiváltott kontrakciókat. A tapogató izom és a kontrollként használt, a fej és a talp 
kinyújtásában és visszahúzásában szerepet játszó kolumelláris izom kontraktilis protein 
összetételének összehasonlítása egydimenziós nátrium-dodecil-szulfát poliakrilamid 
gélelektroforézissel történt. A statisztikai analízis során páros t-próbát alkalmaztunk, a p<0.05 
értékeket tekintettük statisztikailag szignifikánsnak. 
Elektronmikroszkóppal végzett ultrastruktúrális vizsgálataink kimutatták, hogy az 
izomsejtekben lév� kontraktilis elemek elrendez�dése a simaizom sejtekre jellemz�. Az 
egymástól távol elhelyezked� izomsejtek közötti extracelluláris térben sok kollagén rost 
található, melyek önmaguk is összehúzódva növelhetik a kontrakciók hatékonyságát. A sejtek 
hosszú szarkolemma nyúlványok segítségével kapcsolódnak egymáshoz. Az izomsejtekben 
nem figyeltünk meg sem szarkoplazmatikus retikulumot, sem transzverzális tubulus rendszert. 
Az izomkontrakció kialakulásához szükséges intracelluláris kalcium raktárként valószín�leg 
szubszarkolemmális vezikulák és a sejtek közepén elhelyezked� mitokondriumok szolgálnak. 
Izomkontrakciót regisztráló kísérleteink azt mutatták, hogy a nagy koncentrációjú kálium-
kloriddal és acetil-kolinnal kiváltott kontrakciók kialakulásához szükség volt a küls� oldatban 
a kalcium ionok jelenlétére. Az extracelluláris oldatban lév� kétvegyérték� kationok (Co2+, 
Cd2+, Zn2+) hatásosnak bizonyultak a kálium által kiváltott kontrakciók kivédésében, ez 
sejtfelszíni feszültségfügg� kalcium csatornák jelenlétére utal. A koffein kalciummentes küls� 
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oldatban is nagymérték� izomkontrakciót váltott ki, ezért jelent�s sejten belüli kalcium 
raktárak jelenlétét feltételezzük. A nátrium-dodecil-szulfát poliakrilamid gélelektroforézis 
eredménye nem mutatott különbséget a puhatest�ekre jellemz� f� kontraktilis proteinek 
jelenlétének tekintetében; az aktin, miozin és paramiozin megtalálható volt a kolumelláris 
izomban és a tapogató izomban is. Azonban néhány sáv esetében eltérést tapasztaltunk, ezek 
feltehet�leg szabályozó enzimek.  
Morfológiai eredményeink alapján a vizsgált izomsejtek a simaizom sejtek közé sorolhatók, 
speciális membránmódosulásokkal, sok kollagén rosttal körülvéve. Az izomsejtek 
m�ködéséhez szükség van extracelluláris kalcium ionok jelenlétére, de jelent�s intracelluláris 
kalcium raktárak is jelen vannak. A húrizom sejtekben megtalálhatóak a puhatest� izmokra 
általánosan jellemz� f� kontraktilis proteinek. Az ultrastruktúrális, biokémiai és kontraktilis 
vizsgálati eredményeink alapján a szárazföldi csigák szaglásában valószín�leg speciális izmok 
vesznek részt, melyek további vizsgálata hozzájárulhat az izomm�ködés pontosabb 
megértéséhez.  
A kutatást a 78224. számú OTKA pályázat támogatta. 
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A TIMIDIN KINÁZ-2 ENZIM GEMCITABIN ÉRZÉKENYSÉGRE GYAKOROLT 
HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA DAGANATSEJTEKEN 
Benedek Anett, Balogh Andrea, Sáfrány Géza, Lumniczky Katalin 
Országos Sugáregészségügyi és Sugárbiológiai Kutató Intézet 
 
Háttér: A gemcitabin egy dezoxi-citidin analóg, melyet tumorellenes hatékonysága miatt 
elterjedten alkalmaznak egyes daganattípusok terápiájában. Sugárérzékenyít� hatással is 
rendelkezik. Alapállapotban inaktív, az aktív metabolitja egy sejten belüli többlépcs�s 
foszforiláció eredményeként jön létre. Az els� foszforiláció a hatásmeghatározó lépés, 
amelyet a dezoxi-citidin kináz enzim végez. Mivel a mitokondriális timidin kináz-2 enzim is 
képes a dezoxi-citidint foszforilálni, ezért lehetséges, hogy a sejtben lév� eltér� timidin kináz 
2 enzimaktivitások, kompetícióban a dezoxi-citidin kinázzal befolyásolják a sejtek gemcitabin 
érzékenységét. 
Célkit�zés: Kísérleteinkben azt vizsgáltuk, hogy milyen összefüggés van a sejtek timidin 
kináz-2 aktivitása és gemcitabin érzékenysége között.  
Módszer: Kísérleteinket in vitro végeztük tüd�, ovárium, pankreász és glioma sejtvonalon. 
Meghatároztuk a sejtek összes dezoxi-citidin foszforilációs kapacitását, amely a dezoxi-citidin 
kináz és timidin kináz-2 együttes aktivitásából tev�dik össze, illetve a sejtextraktum timidines 
telítésével a specifikus dezoxi-citidin kináz aktivitást is. Az enzimaktivitás vizsgálatokat 
elvégeztük úgy is, hogy a sejtek tenyészt� médiumába adtunk timidint. A timidinnel kezelt és 
nem kezelt sejtvonalakhoz fokozatosan növekv� koncentrációjú gemcitabint adtunk és 
citotoxicitási teszttel vizsgáltuk a sejtek gemcitabin érzékenységét. A gemcitabin kezelést 
sugárzással kombinálva is elvégeztük/, és vizsgáltuk, hogy a timidines el�kezelés mennyiben 
befolyásolja a gemcitabin sugárérzékenyít� hatását.  
Eredmény: A különböz� vizsgált sejtvonalak specifikus dezoxi-citidin kináz valamint timidin 
kináz-2 aktivitása eltér� volt. Tüd�karcinómáknál összefüggést mutattunk ki a dezoxi-citidin 
kináz és a timidin kináz-2 aktivitás mértéke valamint a sejtek gemcitabin érzékenysége között. 
Ha a sejteket a gemcitabin kezelés el�tt egy órával timidinnel is kezeltük, a sejtek gemcitabin 
érzékenysége valamennyi vizsgált sejtvonal esetében n�tt, a növekedés mértéke 
sejttípusonként változott. Érdekes módon a tüd� sejtvonalak esetében a timidines kezelés 
fokozta a sejtek specifikus dezoxi-citidin kináz aktivitását is. A gemcitabin sugárérzékenyít� 
hatása sejttípus-függ� volt, de ezt a hatást a timidin kináz-2 gátlása nem befolyásolta az eddig 
vizsgált sejtvonalakban.  
Megbeszélés: A gemcitabin sejten belüli metabolizmusában a dezoxi-citidin kináz kívül több 
más enzim is részt vesz, és nagy valószín�séggel ezek együttes egyensúlya határozza meg egy 
bizonyos sejtvonal gemcitabin érzékenységét. A timidin kináz-2 enzimet eddig nem sorolták a 
gemcitabin érzékenységét befolyásoló enzimek közé. Mivel a timidin kináz-2 enzim dezoxi-
citidint foszforiláló hatásának kiiktatásával fokozni tudtuk a sejtek gemcitabin érzékenységét, 
ez arra utal, hogy a timidin kináz-2 enzim is részt vesz a sejtek gemcitabin érzékenységének a 
befolyásolásában, de még nem tudjuk, hogy milyen mechanizmussal. A timidinnel kezelt 
tüd�karcinóma sejtekben mért dezoxi-citidin kináz aktivitásának a növekedése arra utal, hogy 
egy lehetséges mechanizmus, hogy a timidin kináz-2 gátlás miatt a sejtben a lecsökkent 
citidin difoszfát – trifoszfát pool egy feed-back mechanizmussal indukálja a dezoxi-citidin 
kináz enzimet. 
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VÉRLEMEZKE EREDET� NÖVEKEDÉSI FAKTOR RECEPTOR – EGY KORAI 
MARKER MYELOFIBROSISBAN 
Bedekovics Judit1, Szeghalmy Szilvia2, Fazekas Attila2, Méhes Gábor1 
1Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Pathologiai Intézet,  
2Debreceni Egyetem, Informatikai Kar 
 
A vérlemezke eredet� növekedési faktor (PDGF) szerepét több fibrotikus kórképben is 

bizonyították már. A myelofibrosis kialakításában való részvétele azonban még nem 

tisztázott. A PDGF receptor két alegységb�l áll (PDGFR� és/vagy PDGFR), és a tirozin 

kináz receptor családba tartozik, így imatinibbel gátolható. 

Tanulmányunk célja a PDGFR� és PDGFR expresszió vizsgálata volt immunhisztokémiai 

körülmények között egészséges és fibrotikus csontvel�i biopsziás mintákban. Megvizsgáltuk 

a PDGFR alegység expresszió és a myelofibrosis grádus (MF) közti korrelációt. 

Kidolgoztunk egy képanalitikai algoritmust a teljes csontvel�i minta objektív vizsgálatának 

céljából. 

89 csontvel�i biopsziás minta vizsgálatára került sor, melyek között 20 kontroll és 69 

patológiás bioptátum szerepelt. A PDGFR� és PDGFR expresszió megoszlását kett�s 

immunhsiztokémiai festéssel vizsgáltuk. Az MF grádus meghatározása reticulin festés alapján 

történt. A PDGFR expresszió mértékének meghatározásához két módszert használtunk. 

Egyrészt egy semi-quantitativ pontozási rendszert, másrészt egy digitális képfeldolgozáson 

alapuló többparaméteres elemzést használtunk.  

A normál csontvel�ben a PDGFR� és PDGFR mintázata eltér� volt. Az MF grádussal a 

PDGFR expresszió mutatott korrelációt, melyet a semi-quantitativ (r2= 0,74) és a 

képanalitikai módszerek is meger�sítettek.  

A PDGFR alegység immunhisztokémiai vizsgálata egy új eljárást jelenthet a myelofibrosis 

diagnosztikájában, mely egyszersmind terápiás célpontként is szolgálhat. A digitális 

képfeldolgozás pedig egy új, objektív eszköz lehet az ilyen és ehhez hasonló minták 

értékelésében. 
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CD14/FC FÚZIÓS FEHÉRJE - EGY MESTERSÉGES OPSZONIN 
Vida András1, Majoros László2, Sümegi Andrea3, Bácsi Attila4, Vereb György5, Antal-
Szalmás Péter1 
Debreceni Egyetem 1Laboratóriumi Medicina Intézet,2Orvosi Mikrobiológiai Intézet, 
3Vaszkuláris biológia, trombózis és hemosztázis kutatócsoport, 4Immunológiai Intézet, 
5Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
 
Bevezetés: A patogén baktériumok egyre szélesed� antibiotikum rezisztenciája, valamint új 
antibiotikumok megjelenésének csökken� tendenciája miatt egyre fontosabbá válik olyan, a 
korábbiaktól eltér� hatásmechanizmusú antimkrobiális szerek fejlesztése, melyek széles 
spektrummal bírnak, és a kórokozók konzervatív struktúráit célozzák meg. A probléma egyik 
megközelítése olyan fúziós fehérjék létrehozása, melyek antimikrobiális komponense a 
természetes immunrendszer egy mintázatfelismer� receptora, ami köt�dik különböz� 
kórokozókhoz, míg másik alkotója a humán immunglobulin G Fc része. Az ilyen típusú 
fúziós molekulák, egyfajta széles spektrumú mesterséges antitestként fokozhatják az Fc 
receptorokon keresztüli fagocitózist. Munkacsoportunk létrehozott egy humán rekombináns 
CD14/Fc fúziós fehérjét, valamint egy CD14/His kontroll fehérjét, és vizsgálta azok 
baktériumokhoz, illetve gombákhoz való köt�dését és a CD14/Fc opszonizáló hatását. 
Módszerek: a CD14 molekula cDNS-ét amplifikáltuk, majd szekvenálás után pABC-486 
expressziós vektorba klónoztuk. Az expressziót HEK293 sejtekben végeztük, a fehérje 
tisztítását affinitás kromatográfia segítségével hajtottuk végre. A tisztítást SDS-Poliakrilamid 
gélelektroforézissel ellen�riztük. Áramlási citometriával vizsgáltuk a CD14/Fc fúziós fehérje 
köt�dését fluoreszcensen jelölt baktériumokhoz, illetve vizsgáltuk perifériás vérb�l izolált 
neutrofil granulociták, makrofágok és dendritikus sejtek fagocitózisára gyakorolt hatását. 
Ezen hatás molekuláris hátterének felderítésére gátló antitestekkel blokkoltuk a neutrofil 
granulociták Fc receptorait (CD16, CD32). A baktériumok internalizációját konfokális 
pásztázó lézer mikroszkóppal ellen�riztük. Eredmények: A vizsgált fehérje köt�dött Gram 
negatív baktériumokhoz, a köt�dés függött az inkubációs id�t�l és a CD14/Fc 
koncentrációtól. A köt�dés gátolható volt szabad LPS, illetve anti-CD14 blokkoló antitest 
hozzáadásával is, ami arra utal, hogy a köt�dés LPS-CD14 specifikus. A CD14/Fc fúziós 
fehérje affinitása a tesztelt baktériumokhoz hozzávet�legesen ötvenszer nagyobb volt, mint a 
kontrollként használt CD14/His fehérje affinitása. A CD14/Fc fúziós fehérje jelent�sen 
fokozta a vizsgált sejtek fagocitáló képességét a kontrollhoz képest (fagocitáló sejtek 
százalékos aránya CD14/Fc jelenlétében és hiányában: neutrofil granulociták esetében 
10,65±0,97% vs. 3,72±0,45%, p<0,05; makrofágok esetében 52,54±1,33% vs. 69,01±2,99%, 
p<0,01; dendritikus sejtek esetében 15,36±4,40% vs. 20,46±0,88%, p<0,01). Konfokális 
pásztázó lézer mikroszkópiával igazoltuk, hogy a baktériumok 50-70%-a internalizálódott. A 
neutrofil granulociták Fc receptorainak blokkolásával a fagocitózist fokozó hatás gátolható 
volt. Izolált neutrofil granulociták esetében a CD16 blokkolása 61,64±24,16%-ban (p<0,05), a 
CD32 blokkolása 42,76±20,52%-ban (p=0,07) gátolta a baktérium felvételt. Mindkét Fc 
receptor együttes blokkolása 91,56±3,54%-al (p<0.01) csökkentette a neutrofil granulociták 
fagocitózisát, ami arra utal, hogy a baktériumok felvétele a vizsgált Fc receptrokon keresztül 
történik. Következtetés: Az expresszált CD14/Fc fúziós fehérje opszoninként viselkedik, 
köt�dik Gram-negatív baktériumokhoz, és fokozza izolált neutrofil granulociták, makrofágok 
és dendritikus sejtek Fc receptorokon keresztüli fagocitózisát. 
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A TRASTUZUMAB KÖT�DÉSÉT AZ ERBB2 RECEPTORHOZ GÁTOLJA A 
HYALURONSAV MAGAS HELYI KONCENTRÁCIÓJA 
Mersich Tamás2, Váradi Tímea1, Auvinen Päivi3, Tammi Raija4, Tammi Markku4, Salamon 
Ferenc5, Besznyák Jr István2, Attila Bursics2, Jakab Ferenc2, Baranyai Zsolt2, Szöll�si János1, 
Nagy Peter1 
1Debreceni Egyetem Biofizikai és Sejtbiológiai Intéze, Debrecent 
 2Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-érsebészeti Osztálya, Budapest  
3Department of Oncology, Kuopio University Hospital, Kuopio, Finland 
4Institute of Biomedicine, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland 
5Uzsoki utcai Kórház Patológiai Osztálya, Budapest 
 
Bevezetés: A kemoterápiás célpontként szolgáló ErbB2 receptor magas expressziója eml� 
tumorokban rosszabb prognózissal társul. A Trastuzumab (Herceptin) anti-ErbB2 antitestként 
használatos az ErbB2 felülexpresszáló eml� tumorok kemoterápiájában, de a gyógyszerre 
kialakuló rezisztencia jelenleg elkerülhetetlen és mechanizmusa nem teljesen ismert. 
Munkacsoportunk korábban igazolta sejtkultúrákon és egér xenograftokon, hogy egy 
transzmembrán mucin (MUC-4) vagy a hyaluronsavval maszkírozni képes a sejtfelszínen az 
ErbB2 receptort, így idézve el� trastuzumab rezisztenciát. Ez az összefüggés humán eml� 
tumorokban még nem igazolt. Jelen vizsgálatunkban a trastuzumab ErbB2 köt�désének 
összefüggését vizsgáltuk a lokális hyaluronsav koncentrációval ErbB2-t felülexpresszáló eml� 
tumorokban.  
Módszer: A metszeteket az ErbB2 receptor intracellularis doménje elleni antitesttel (OP15) és 
trastuzumabbal jelöltük meg kett�s fluoreszcens antitest festéssel. A hyaluronsavat HABC 
(hyaluronic acid binding complex) jelölést követ�en tettük láthatóvá. Az immunfluorescens 
képeket konfokális mikroszkóppal készítettük.  
Eredmények: A trastuzumab relatív köt�dését a trastuzumab fluoreszcencia intenzitásának 
OP15-re normalizálásával határoztuk meg. A módszer alkalmazása során a sejtmembrán 
meghatározására felhasználó-vezérelt háttér-szubsztrakciós és képtördeléses eljárást 
alkalmaztunk. A fluoreszcencia intenzitása csak a sejtmembránnak megfelel� pixelekb�l lett 
számolva. A trastuzumab relatív köt�dése negatív korrelációban állt a hyaluronsav lokális 
koncentrációjával, a korrelációs együttható: -0,52. Az effectus különösen a széls�séges 
esetekben volt szembet�n� és nyilvánvaló, így a magas és igen alacsony hyaluronsav 
koncentráció alacsony és magas trastuzumab köt�déssel párosult. A szövetek hyaluronidáz 
enzimmel történ� emésztése után a trastuzumab köt�dés feler�södött, meger�sítve, hogy az 
epitóp szabaddá vált.  
Következtetések: Noha a hyaluronsav biztosan nem az egyetlen molekula, mely szerepet 
játszhat a trastuzumab rezisztencia kialakulásában és az ErbB2 maszkírozásban, 
eredményeink meger�sítik, hogy a hyaluronsav szerepet játszik a trastuzumab köt�désének 
megakadályozásában, így terápiás és diagnosztikus lehet�ségekkel kecsegtet. 
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A HEMOFAGOCITÁS LIMFOHISZTIOCITÓZIS FACS DIAGNOSZTIKÁJA 
Pállinger Éva1, Erdélyi Dániel2, Dérfalvi Beáta2, Kovács Gábor2, Szabó András2, Falus 
András1 
1SE Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 
2SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 
 
A veleszületett hemofagocitás limfohisztiocitózis (HLH) a citotoxikus T limfociták (Tc) és a 
természetes öl�sejtek (NK) funkcionális zavara következtében kialakuló súlyos, életet 
veszélyeztet� immunhiányos állapot. A betegség hátterében a perforin fehérje m�ködését, ill. 
a molekula exocitózisát érint� mutációk állnak. A betegség vezet� tünetei gyakran 
aspecifikusak: f�ként az elhúzódó lázas állapotok, a hepatosplenomegalia és a kering� 
fehérvérsejt populációk csökkenése jellemzik. A laboratóriumi eltérések közül az emelkedett 
ferritin, triglicerid, transzamináz, konjugált bilirubin és a csökkent fibrinogén szintek 
emelhet�k ki.  
A differenciál diagnosztikában kiemelt szerepet kap az immunrendszer m�ködésének 
monitorozása: a kering�  lánc) koncentrációjának meghatározása, valamint az NK/szolubilis 
CD25 (IL-2R sejtek és a Tc sejtek öl� aktivitásának jellemzése.  
2012. februárjában került felvételre a SE II. sz Gyermekgyógyászati Klinikájára egy gyermek, 
akinél a klinikai kép és a diagnosztikus lépések a familiáris HLH fennállását valószín�sítették. 
Az iránydiagnózis bizonyítására áramlási citometriás módszerrel meghatároztuk az NK és a 
Tc sejtek öl�aktivitását, megvizsgáltuk a sejtek perforin tartalmát és in vitro stimulációt 
követ�en detektáltuk a perforin szekréció során felszínre kerül� CD107a molekula 
expresszióját. Tekintettel arra, hogy ezen speciális mérésekhez laboratóriumi referencia 
értékek nem állnak rendelkezésre, az értékelés során a mérési eredményeinket életkorban 
illesztett, egészséges kontroll gyermek vizsgálati eredményeihez hasonlítottuk. 
Eredményeink szerint a beteg NK és a Tc limfocitáinak öl�aktivitása csökkent: a kontrollhoz 
képest kevesebb K562 célsejtet tudtak elpusztítani. Ezzel ellentétben, a többszín� 
immunfenotipizálással fokozott perforin expresszió volt kimutatható bennük. Mindezek 
alapján felmerült a lehet�sége a perforin szekréciót akadályozó mutációnak. Ennek 
igazolására megvizsgáltuk a perforin szekrécióban szerepet játszó lizoszóma-asszociált 
membrán fehérje 1 (LAMP1 = CD107a) sejtfelszíni expresszióját in vitro stimulációt 
követ�en. A PMA + ionomycin stimuláció CD107a expressziót indukált az egészséges 
kontroll limfociták egy részén, ugyanakkor nem okozott expresszió változást a beteg NK és 
Tc sejtjein, ami meger�sítette a perforin szekréció zavarának fennállását. A kés�bbiekben 
elvégzett genetikai vizsgálat is alátámasztotta a FACS módszerrel felállított diagnózisunkat: a 
FHL 3-as típusával összefüggésben álló mutációt igazolt (MUNC 13-4 gén).  
Az esetbemutatással fel kívánjuk hívni a figyelmet az áramlási citométerrel végezhet� 
funkcionális vizsgálatok jelent�ségére az immunhiányos állapotok diagnosztikájában. 
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DIFFERENCIÁL-POLARIZÁCIÓS LÉZERPÁSZTÁZÓ MIKROSZKÓP 
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ÉS A TECHNIKA ADAPTÁLÁSA ÚJ GENERÁCIÓS KONFOKÁLIS 
MIKROSZKÓPOKRA 
Steinbach Gábor, Krzysztof Pawlak, Garab Gy�z� 
Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Növénybiológiai Intézet 
 
Biológiai minták között gyakori a hierarchikusan rendezett, komplex molekuláris szerkezetek 

el�fordulása: például cellulózszálak, összetapadt membránrégiók, párhuzamosan futó 

makromolekula-láncok, önszervez�d� aggregátumok formájában. Az ilyen struktúrák 

esetében a minta és a polarizált fény kölcsönhatását felhasználva más módszerekkel nem 

kinyerhet� információt kaphatunk a minta anizotróp molekuláris szerkezetér�l. 

A Szegedi Biológiai Kutatóközpontban Zeiss LSM410-es konfokális lézerpásztázó 

mikroszkópra kidolgozott differenciál-polarizációs mérési technika (DP-LSM) egyesíti a 

fénymikroszkópos minta-el�készítés egyszer�ségét, a konfokális fluoreszcens leképezés 

min�ségét és a dikrográfok által biztosított szerkezeti információk elérhet�ségét. A 

polarizációs mennyiségek ilyen módon való feltérképezése egy mikroszkopikus skálán 

m�köd� dikrográfot valósít meg (bár a spektrális mérési lehet�ségeket nélkülözni kénytelen, 

illetve meghatározott hullámhosszakra korlátozott, ugyanakkor a fluoreszcencia polarizáció-

tartalmának vizsgálatával a dikrográfok lehet�ségeit meghaladja). 

A DP-LSM-mel történ� mérés hatékonyan alkalmazható szerkezetvizsgálatra, akár él� sejtes 

környezetben is. Ez teremtette meg az igényt a DP-technika új generációs konfokális 

mikroszkópokra való adaptálására. A kompakt, modern kivitel több technikai problémát is 

felvet, ezek miatt szükséges a Zeiss LSM410-es berendezésen alkalmazott sémát módosítani 

és használhatóvá tenni más gyártók mikroszkóptípusaihoz való csatlakoztatásra is. Az 

Olympus FV500-as konfokális mikroszkópon sikerült megvalósítanunk a DP-kiegészít� 

kapcsolódását és az egységek elektronikai összehangolását. 

A DP-LSM technika az új generációs mikroszkópokra is adaptálható; lényegében nem 

módosítva a mikroszkóp bels� szerkezetét, hozzákapcsolható az eredeti berendezéshez. A 

konfokális mikroszkópok DP-kiegészít�vel felszerelve alkalmassá válnak különböz� magas 

molekuláris rendezettség� mikroszkopikus minták anizotrópiás szerkezeti tulajdonságainak 

mérésére és 2D illetve 3D feltérképezésére. 
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LS174T (humán kolorektális adenokarcinóma) sejtklaszter dinamikájának változását 

vizsgáljuk, mint modell-tumor, in vitro körülmények között IFN� és TNF� citokin-kezelések 

hatására.  Inkubátorban, program vezérelt kamerával ellátott objektívvel percenként készül 

egy-egy felvétel, 48 órán keresztül. Az így nyert képekb�l els�sorban a modell-tumor kerületi 

aktivitását illetve "tömegét" követjük nyomon az id� függvényében.  A kiértékeléséhez 

képfeldolgozó programot készítettünk, amit jelenleg is fejlesztünk.  A kapott eredményeket 

korreláltatjuk a sejtfelszíni adhéziós molekulák (CD44, ICAM) expressziós szintjével és 

membrán eloszlásával. Ezen fehérjék jelölése fluoreszcens festékkel konjugált antitestekkel 

történik, melyet áramlási citométeren, illetve konfokális mikroszkópon mérünk. Általánosan 

elmondható, hogy a kontrollhoz képest, az IFN�-kezelt sejt klaszterekben er�sebbé válik a 

sejt-sejt kapcsolat, valamint gyengébbé a sejt-mátrix kapcsolat. Ezzel ellentétben, TNF� 

hatására egy kiterjedt, nagy kerületi aktivitású klaszter (er�sen tagolt határvonak, állábak 

száma megn�l) jön létre er�s sejt-mátrix kapcsolattal és gyenge sejt-sejt adhézióval. Azon túl, 

hogy a metasztázis képz�dés nagyon korai szakaszát igyekszünk vizsgálni és jellemezni, 

lehet�ség nyílik az IFN� és TNF� citokinek által érintett jelátviteli útvonalak közötti "cross-

talk" megjelenésének a vizsgálatára is a sejtszervez�dés szintjén 
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MELANOMAS CAN BE DISTINGUISHED FROM ATYPICAL NEVI BY 

DETECTING CELL CYCLE PROTEINS 

Gerg� Kiszner; Zsófia Buday; István B. Németh; Erika Varga; Irma Korom; Tibor Krenács 
Tibor Krenács 
1st Department of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University, 
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Differential diagnosis between atypical/dysplastic nevi and primary melanomas can be 

difficult. Unlike benign tumors, most malignancies are characterized by accelerated cell 

proliferation. 

The aim of our study was to find cell cycle related biomarkers to distinguish malignant from 

benign melanocytic tumors of the skin with particular focus on atypical lesions. 

We immunohistochemically examined tissue microarrays (TMA) made from archived 

samples of 17 cutaneous common and 71 atypical nevi, 59 primary and 23 metastatic 

melanomas with specific antibodies against cyclin-dependent kinase 2 (CDK2), cyclins 

(cyclin D1, -E, -A), Ki-67, minichromosome-maintenance proteins (MCM2, -6), 

topoisomerase II alpha (Top2�), geminin, aurora kinases (aurora A, -B) p16INK4a, p27KIP1, 

p53 and p21WAF1. 

Atypical nevi were p16 and p27 positive, with similar intensity as common nevi.  Notable 

CDK2 and cyclin D1 immunostaining were more frequent than in common nevi. > 60% of 

atypical nevi presented few MCM6 positive cells. Post-G1-phase proteins were practically not 

expressed in atypical nevi. Melanomas often showed reduced expression of nuclear 

p16INK4a. Expression of almost all the other proteins tested (except cyclin D1 and p27KIP1) 

were significantly more frequent in melanomas than in nevi. Primary melanomas above 1 mm 

thickness showed more frequent positivity for cyclin E, MCM2, MCM6, Ki-67 and post-G1-

phase proteins (Top2�, cyclin A, geminin, aurora A and –B), than thinner melanomas. 

Spearman's rank correlation analysis showed a significant positive correlation between 

histological prognostic markers of primary melanoma (Breslow's thickness, mitotic index, 

ulceration) and the expression of most of the post-G1-phase proteins. 

Detection of cell cycle related proteins can help diagnosing malignancy in doubtful 

“borderline” melanocytic lesions. The detection of aurora B, cyclin A, geminin, and Top2�, 

and the wider spectrum Ki-67, MCM2 and MCM6 proteins can serve as sensitive and specific 

melanoma markers even in doubtful melanocytic lesions. 
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ELECTROHYPERTHERMIA IN COLORECTAL ADENOCARCINOMA 
XENOGRAFTS. 
Meggyesházi Nóra1, Andócs Gábor2 , Krenács Tibor1 
11st Department of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University, 
Budapest, Hungary, 
2Tateyama Machines Co., Toyama City, Japan 
 
Background: Electromagnetic field generated by capacitive coupled, modulated 

radiofrequency (RF) (electro-hyperthermia - mEHT) can mediate a non-invasive, low-energy 

density intervention in tissues through selective enrichment within the tumor without passing 

through cell membranes. 

Objective: The aim of the study was to specify the possible mechanism of action of cell death 

in use of mEHT in case of HT-29 xenografts. 

Method: HT29 human colorectal carcinoma cell line xenografted to both femoral region of 

BalbC/nu/nu mice were treated with a single shot mEHT treatment (LabEHY, Oncotherm 

Ltd, Páty, Hungary) for 30 minutes of ~1.2 cm diameter tumors. Sampling was made after 0, 

1, 4, 8, 14, 24, 48, 72, 120, 168, 216 h in 3 mice each group by keeping 5 untreated animals. 

Flexible electrode size and biophysical parameters were optimized to mice and tumor sizes. 

Histomorphologic (HM), immunhistochemical (IHC) analysis and terminal transferase dUTP 

Nick End Labeling (TUNEL) assay were performed on tissue microarray (TMA) samples. 

Results were analyzed using digital microscopy. An apoptosis protein assay, with several 

apoptosis releated antibodies, was carried out on the isolated protein samples and were 

analised by ImageJ. 

Results: mEHT treatment resulted in a selective and progressive destruction starting from the 

tumor centre. Caspase-3 positive inflammatory and tumor cells occurred exclusively at the 

periphery of the treated tumors between 4-14h. In the tumor centre, dying cells showed 

nuclear shrinking, apoptotic bodies and elevated DNA fragmentation culminating at 48h to 

confirm programmed cell death as the major damage pathway. The protein assay showed that 

after 8 h there is a 3 times up regulation of death receptor TRAIL R2. 

Conclusion: In colorectal cancer xenograft, mEHT generated programmed cell death is the 

main mechanism of tumor destruction. It is most likely that mEHT can induce caspase 

independent programmed cell death (CICD). 
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Several classification systems can be established to assess the pathological response to 

neoadjuvant chemotherapy. However, reliable biomarkers to predict the efficiency of primary 

systemic therapy (PST) are still missing. It is well known, that deregulation of connexin (Cx) 

channels (gap junction) is involved in the carcinogenesis and tumour progression.   

We have tested of 4 out of 21 connexin isotypes in 96 patients of neoadjuvant treated breast 

cancer prior to (pre-chemo) and after chemotherapy (post-chemo) in tissue microarrays 

(TMA) using multilayer and multichannel fluorescence digital microscopy (Pannoramic Scan, 

3DHISTECH, Budapest, Hungary). We have applied 5 classification systems (EWGBSP; 

CPS EG; Miller-Payne; Sataloff; NSABP) to assign the response to PST. 

We found positive correlation between Cx43 pre-chemo and ER, PR both pre- and post-

chemo and had a negative correlation with HER2 pre-chemo. Less than 5% Cx26 expression 

post-chemo correlated with better survival rates (p=0,011) compared with more than 5% 

expression. Only the CPS-EG classification showed correlation with overall survival: cases 

with scores 1 and 2 had significantly better survival rate (p=0,016) than the cases scoring 3-5. 

More than 20% Cx46 expression pre-and post-chemo meant significantly and in one case 

nearly significantly better survival in EWGBSP TR2b (ppre-chemo=0,007; ppost-chemo=0, 059), in 

Sataloff TB (ppre-chemo=0,006; ppost=0, 029) and in Miller-Payne G3 (ppre=0,002; ppost-

chemo=0,012).   

Our results suggest that connexins can refine the classification systems, thus combining them 

can more efficiently prognosticate the response to neoadjuvant chemotherapy. 
 


