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ÖSSZEFOGLALÁS Az emlőrákok kezelése területén a hagyomá
nyos sebész i és sugárkeze léses beavatkozáso kon kívü l egyre 
bővülő kemoterápiás lehetőségek mellett mintegy 3 éve meg
j elent egy célzott keze lései lehetőség, amely molekuláris diag
nosztiká n és erre épülő ún. közve tlen cé lpontú keze lésen (spe
ciális target- terápián) alapul. Emlőrákok esetében a Her2-on
kogén-státusz - a fokozott ki fejeződés (amplifikáció) megléte 
vagy hiánya - meghatározás ebben a kérdésben perdöntő, hi
szen a Her2-k.ifejeződést mutató esetek Herceptin adásával ered
ményese n kezelhetők . Mindezek alapján nyi lvánvaló, hogy az 
elsődleges kórismézés a Her2-státusz meghatározása tekinteté
ben rendkívül fontos. 

A Her2 meghatározásában a nemzetközi szabvá nyoknak meg
felelően Magya rországo n is jó ideig csupán az immunhisz
tokémiai kimutatás terje dt el, ami azonban nem bizonyult 
ellégé tárgyilagos nak, hiszen ,,+", ,,++" és ,,+++" pozitivitást 
kellett megá llapítani, ami tudományos közlemények alapján is 
meglehetősen nagy inter- és intraobse rver különbségeket mu
tatott . Előrelépést j elentett a fluoresce ns in situ hibridi zác ió 
(FISH-) vizsgá lat előtérbe kerülése, melyne k seg ítségéve l pon
tosan, tárgyszerűen meghatározható a kifejeződés mértéke, az
az kétszeres, hároms zoros stb., illetve ún. ,,massz ív amplifiká
ció" fordul-e elő. Ennek megfelelően kialakult a je len pillanat
ban nemze tközi leg is elfogadott meghatározás: a 17-es kromo
szómaszá mhoz képest kétszeres Her2-kópiaszámo t már foko
zottan ki fejeződött esetnek ke ll tekinteni, és ezért a cé lzott ke
zelés Herceptinnel indokolt. 

Jelen vizsgá latunk lényege , hogy kiszívásos sejtkeneteken (as
pirációs cito lógia i keneteken) - tehát már a műtét e lőtt -, meg-
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határozzuk FISH-módszerrel a ki fejeződés pontos mértékét, 
meghatározzuk azt, hogy milyen az aránya a valódi, az ún. 
massz ív vagy kifejeze tt ampli fikációnak, valamint a két-, há

romszoros k.ifejeződésnek, és ez milyen össze függést mutat az 
immunreakc iókka l. Tovább i nagyon fontos cél, hogy kiderül
j ön: van-e különbség a kevéssé (két-, háromszoros) és a j elen
tősen ki fejeződött esetek között a Herceptink eze lés hatásossá 
gát illetően. 84 esetet kezdtünk el vizsgá lni, 52%-ban nem volt 
fokozott kifejeződés, 24%-ban az ampli fikác ió kifejezet tnek 
bizonyult , míg szintén 24%-ban csupán mérséke lt kifejeződést 
találtunk . 

Kulcsszavak emlőrák, Her2-amplifik áció, FISH, immunhi sz
tokémia 

BEVEZETÉS A halálozás i adatok alapján a nőknél előforduló leg
gyakoribb rossz indulatú daganatok közt számo n tartott emlő
rák össze tett kezelésében immár három éve szerepel a Hercep
tin nevű szer. A 2005. áprili s elseje óta adható 100%-os társa
dalombiztosítási támogatás lehetővé tesz i, hogy az összes rá
szoruló beteg hozzá férhessen a gyógysze rhez. Ezen tény miatt 
is fontos, hogy a betegség kórismézéséne k felállításáva l egy 
időben kimuta ssuk az em lőrák Her2/neu fokozott ki fejeződését 

(amplifi kác iój át), a fehérjetermék fokozo tt képződését (over
expressz ióját). A Her2-géntermék egy sejthártyán keresztüli 
(transzmembrán) növekedési faktor receptor, amely a váladék
képző (szekretoros) hám felszínén található, és szerepet j átszik 
a növekedés és az érés sejtszi ntű szabályozásá ban. Az ép sej 
tek esetében 2 db Her2-génszignál és kb. 50000 sej tfe lszíni fe
hérjete rmék ta lálható. Ezze l szemben az emlőrákok mintegy 
20-30%-ában a Her2-gén ki fejeződés sokszorozódása a fehér
j e képződésének fokozódásához, a sejtfelszíni receptorok szá
mának növekedéséhez vezet; ez elérheti a köze l I milliós érté
ket. Számos tanulmány igazolta, hogy a fokozott Her2-aktivitás 
a betegség kedvezőtlen kimeneteléve l társul, és j elezheti a hor
monális- és kemoterápiával szembeni érzéketlenséget (rezisz
tenciát) is. A Her2-gén fokozott működése az átíródás és a fe
hérjeképződés fokozódásához vezet, ami a daganatsejtek szá
mára pro liferációs „parancs" -ként nyilvánul meg. Mive l a gén 
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fehérjeterméke ját szik szerepet a daganat biológiai és klinikai 
viselkedésének szabályozásában , ezért vált a daganatok bizo
nyos (Her2-pozitív) eseteiben a kezelés ideális célpontjává. 

A pozitív esetek kimut atása szokványosan két módszerrel le
hetséges: az emlőminta paraffinos metsze tein elvégzett im
munhi sztokémiai (a fokozot t kifejeződés fehérjetermékének 
kimutatása) és FISH-vizsgálatokkal (amplifik áció-meghatáro
zás) . Az össze tett emlőszűrő módszer (mammo gráfia, ultra
hang és kiszívásos sejtv izsgá lat) térnyerésével lehetőség nyílt 
a sejtken etek sejtj einek FISH-vizsgá latára is. 

AN YAG ÉS M Ó DSZEREK 

BETEGEK A vizsgá latba bevont betegek a Fővárosi Önkormány
zat Szent János Kórház, a Bajcsy Zsilinszky Kórház és az Uzso
ki utcai Kórh áz mammográ fiai szakrendelésén megjelent és 
emlőrák-szűrővizsgálatok során kiemelt betegek közül kerül
tek ki, akiknél az aspirációs citológ iai vizsgálattal nyert kene
tek egy ikén FISH-vizsgá lat történt és Her2-amplifikáció mu
tatkozott. Összese n 84 betegnél végezz ük el az összehasonlító 
FlSH- (kiszíváso s sejtkeneten) és immunh isztokémiai (paraffi

nos blokk metszetein) vizsgálatokat. 

FISH-VIZSGÁLAT A bőrön keresztül végzett vékonytű-kiszívásos 

sejtv izsgá lattal nyert kenetek et 5- 10 percig etano lban rögzít
jük, majd HE-festés utáni vizsgá lat során született pozitív sej t
vizsgála ti eredmény (rossz indulatúság, burjá nzó em lőrák) ese
tén, a fennmaradó keneten ún . dual-color, azaz kettős színű 

tluoresce ns in situ hibridi zációs vizsgá latot végz ünk endogé n 
DNS kimut atására. A gyárilag kapható ún. Her2-kitben (Q
BlO gene, ,,Chromo some l 7q 12 (Her2/neu)/ A lphasatellite 
l 7coc tai l prob e, Dual-co lor". Forga lmazó : BIOM ARKE R) a 
17-es kromoszóma centromerikus próba és Her2-fajl agos pró
ba szerepel együ ttesen két különböző színben . Tehát a vizsgá
lat során egyértelműen lehet látni azt, hogy mennyi 17-es kro
moszóma van je len a daganatsejtben, illetve ehhez képest men
nyi Her2-onkogénje l je lentkez ik. 

IMMUNHI SZTOKÉMIAI VIZSGÁLAT A sebészi eltávo lított daganat 
különböző területeit képviselő szövetn1intákon Her2-immun
hisztokémiai vizsgá latot végzünk, melynek során c-erb2-daga
natfehérjét, a Her2-fehérjetermékét mutatj uk ki avidin-biotin
módszerrel (NOV OCASTRA, ,,Data Sheet c-erbB-2 Oncopro
tein". Forgalmazó : BlOMA RKER). A pozitív eseteket 3 cso
portba sorolj uk: 1) halvány citop lazmatik:us festődés a daga
natsejtek több mint 10%-ánál; ,,+" pozitivitás, 2) nem teljes 
sej thártyafestődés a daganatsejt ek több mint 10%-ánál; ,,++" 
pozitivitás, 3) telj es sejthártyafestődés a daganatsejt ek több 
mint 10%-ánál; ,,+++" pozitivitás. 

EREDMÉN YEK, TOVÁBBI VIZ SGÁLATO K A fenti neveze tt kórházak 
emlőrák szűrővizsgálatán megje lent betegek közül ez idáig 84 
esetben nyílt lehetőség a kiszívásos sejtrnint án Her2 amplifiká
ciós vizsgálat FISH-módszerrel történő elvégzésére, mert ennyi 
esetben állt rendelkezésünkre elegendő számú sejtrninta. Az 
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2. ábra. A daganatsejtekben számtalan piros jel mutatkozik, ami kifejezett 

amplifikációt jelent (FlSH-módszcr) 

esetek valamive l több mint 50%-ában (44 alkalomma l) a génki
fejeződés fokozódás nem volt kimutatható (/ . ábra). 24%-ban 
(20 betegnél) láttunk kifejezett Her2-amplifikációt (2. ábra), 
míg ugyancsak 24%-ban (20 esetben) fordult elő két-, három 
vagy négyszeres kifejeződés (3. ábra) . Számos esetben talál
tunk számszerű 17-es kromoszóma-eltérést is (4., 5. ábra) . 

A kórisme felállítását követően a betegeket megműtötték (rész

leges vagy teljes emlőeltávolítás a hónalji nyirokcsomók eltá
volításával, illetve anélkül). Kutatásunk következő lépésében 
ezen műtét i anyagból származó metszeteken végezzük el az 
immunhisztokémiai vizsgálatot, melynek során megá llapításra 
kerül a daganatsejtek esetleges Her2 pozitivitása és a reakc ió 
mértékének becslése. A molekuláris módszer és az immunh isz
tokémiai módszer eredményének összehasonlításával várunk 
választ arra a kérdésre, hogy a kis mértékben fokozot t (2-sze
res, 4-szeres kópiaszám stb.) esetekben indokolt-e, és hatá-sos-e 
a Herceptinkezelés alkalmazása. A tanu lmányunk majdani, har
madik szakaszában betegkövetéses módszerrel választ kere
sünk arra is, hogy a célzott keze lés sikerességében (túlélési 
időtartam, esetleg telje s gyógyu lás, életminőség) kimutatható-e 
lényeges különb ség a csak kis mértékben-, valamint a ki fej e
zetten amplifikált kromo szóma-eltérés t hordozó egyéneknél. 

Nőgyógyászati Onkológia 2005: 10:79-8 1 
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5. ábra. Monoszómiás daganatsejtek , az egyikben (nyíl) meghatározás szerint 

amplifikációval (FISH-módszer) 

MEGBESZÉLÉS A mind ennapi gya korl atban az immun hisz
tokémiai vizsgá lattal kapott negat ív, ,,+" poz itív és ,,+++" po
zitív esetek megbízhatónak tűnnek, azok további molekulár is 
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vizsgá latára nincs szükség (1-4). A ,,++" poz itív esetekben 
azonban a tényleges Her2-amplifik áció kérdésének eldöntésé
re FISH-vizsgálat szükséges, ami szinte mindi g metszeteken 
történik és többnyire nem a kettős színfestődű FISH-el, ame
lyek csupán a Her2- fokozódást mérik, a 17-es kromoszó ma
számot nem vizsgá lják. Ennek megfelelően pusztán arról lehet 
nyilatkozni, hogy az ún. kifej ezett amplifik áció fermáll-e vagy 
sem. A génkifejeződés mértékének finomabb meghatározására 
akkor van lehetőség, ha nem metszeten (amikor a magok nagy 
része amúgy is elvágott), hanem keneten végezzük a kettős
színes FISH- vizsgá latot. Így pontosan meghatározható a 17-es 
kromoszóma számának változása, valam int a tényleges Her2-
kifejeződés mértéke. Meghatározás szerint a Her2-j elek száma 
osztva a 17-es kromoszómaj elek számával adja az amplifiká
ció mértékét, és ha ez kettő vagy annál nagyobb, akkor tényle
gesen fokozott génműködésről beszé lünk. Nyi lvánvaló azon
ban, hogy a keze lés hatékonyságá t illetően nem mind egy, hogy 
csupán kétszeres vagy ún. kifejezett amplifi kációról van szó. 
Továbbá elképzelhető, hogy aközött is különbség mutatkozik, 
hogy a normális kettő 17-es kromoszóma mellett találunk négy 
Her2-je let, tehát kétszeres a kifejeződés, vagy nyolc darab 17-
es szignál mellett látunk 16 Her2-sz ignált, ami elviekben 
ugyanúgy kétszeres amplifikác iónak felel meg. A fent említett 
nehézsége kkel kapcso latos vizsgá latokról szóló tanulm ányok 
nemze tközi szinten is csak elenyésző számban fordulnak elő, 

j óllehet egy közle mény már foglalkozott enek a kérdésnek a 
fontosságáva l (5). A cikkben leírják, hogy azokban az esetek
ben, amelyekben a Her2-kifejeződés ugyan fokozott, de csak 
egy 17-es kromoszóma fordu l elő . Herceptinkezelés nem hatá
sos (5). Mindezek alapjá n igen fontos lesz az a további vizsgá
lat, ame lyben a részletes ploiditási és amplifikációs eredmé
nyeinket vetj ük össze a szövettani immunvizsgá lat eredménye
ive l és a keze lés hatékonyságáva l. Mindezeket lehetővé tette és 
teszi az AVON Cosmet ics Hungary Kft . és az Európai Nő
gyógyásza ti Rák Akadémia (EAGC) által kiírt nyertes pályáza
tunk, ami ezen vizsgá latok anyagi feltételeit biztos ítja. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A tudományos vizsgá lat az AVON Cos
metics Hungary Kft. és az Európa i Nőgyógyászati Rák Akadé
mia (EAGC) támogatásáva l zajlik. 
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