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BEVEZETÉS  A hámszövet szervezôdésében az egyes sejtek 
közötti kapcsolatok meghatározó fontosságúak, és ezek fel-
lazulása számos megbetegedésben, kiemelt fontossággal a 
daganatokban, gyakori jelenség. A sejtek közötti kapcsolat lét-
rehozásában több ún. sejtkapcsoló szerkezet vesz részt. A leg-
inkább felszínirányú elrendezôdésben az ún. „szoros kapcsolat” 
(tight junction – TJ), majd a ragasztó kötelék (adherens junctio), 
végül a desmosomák következnek (1). Ezeket a „struktúrákat” 
meghatározott arányban és összetételben különbözô fehérjék 
alkotják. Az összetevô fehérjemolekula-családok különösen az 
utóbbi években kerültek az érdeklôdés középpontjába, ugyanis 
eltéréseik számos daganatban kimutathatók, és közülük néhány 
esetleges kezelési célpontként is felvetôdhet.

A sejtkapcsoló fehérjék felfedezése, szerkezetük megismerése 
a közelmúltban történt meg. A TJ bonyolult kapcsolatában kü-
lönösen fontosak, mintegy a gerincet alkotják az ún. claudinok, 
amelyeket egy japán munkacsoport fedezett fel 1998-ban, és 
azóta 24 formáját azonosították emberben (2). A különbözô 
hámszövetek egyes sejtjei több claudinformát tartalmaznak, 
a clau din min tá zat pedig igen állandó és jellegzetes a sejtre és 
a szövetre nézve. Azon túlmenôen azonban, hogy a TJ-fehérje 
összetétele megszabja a sejtkapcsolat „szorosságát”, gátat képez 
a folyadék- és az ionáramlás számára, így befolyásolja a sejt-
hártyán keresztüli átáramlást, valamint a sejten belüli jelátvitel 
folyamatában is részt vesz. Érthetô tehát, hogy a daganatkutatók 
újabban különös figyelemmel fordulnak ezen fehérjék szerepé-
nek a kutatása felé, és igyekeznek tisztázni azt, hogy milyen 
szerepet töltenek be egyes daganatok keletkezésében és növe-
kedésében. Emellett különösen nagy figyelmet keltettek azok az 
észlelések, amelyek ezeknek a fehérjéknek csökkent vagy ép-
pen fokozott ter me lô dé sét írták le egyes daganatokban, ugyanis 
fel ve tô dött, hogy a felhasználhatók lennének egyes daganatok 

korai kimutatására (3–5). Az egyik terület, ahol a legfigyelem-
reméltóbb megfigyelések születtek a claudinok elváltozásaira 
vonatkozóan, éppen a nôgyógyászati daganatok (6–7).

A daganatok korai felismerése különösen fontos, hiszen jelenleg 
kb. 10,9 millió új esetet és 6,7 millió rákkal kapcsolatos halált 
tartanak nyilván a statisztikák, továbbá 24,6 millóan élnek daga-
natos megbetegedéssel világszerte (8). A leggyakoribb tüdôrák 
után az emlô rák következik, amelyet szorosan a vastag- és a 
végbélrák követ, míg a rákhalálozásban világszerte elsô helyen 
ugyancsak a tü dô rák áll, amelyet a gyomorrák és a májrák követ 
(8). A nô gyó gyá sza ti daganatok is többnyire igen „elô ke lô” he-
lyet foglalnak el a statisztikai adatokat összeg zô jegyzékekben. 
Az egyes évek adatait elemezve azonban a „helyezések” változ-
nak. Így 2002-ben a méhnyakrák gyakoriságban a 2. helyen állt 
világszerte (8), míg 2008-ban a 3. helyet foglalta el a nôk között 
(9). Lényeges földrajzi különbségek ész lel he tôk azonban az elô-
for du lá sok ban, és ez különösen érvényes a méhnyakrákra. Míg a 
világ elmaradottabb területein az elô for du lá sa nagyon magas, a 
fejlettebb országokban, beleértve hazánkat is, a gyakorisága és a 
halálozás is alacsonyabb. Kásler és Ottó (10) összefoglalásának 
a Nemzeti Rákregiszterre alapozott adatai szerint hazánkban a 
méhtest, a petefészek és a méhnyak daganatai a 6–8. helyet fog-
lalják el a nôk között, és ez 2006-ban 1291, 1276, illetve 1135 
új esetet jelentett. A halálozási sorrendet tekintve a petefészek-
rák vezet a nôk nél (612 eset), ezt a méhnyak- (416 eset) és a 
méhtestrák (375) követi a 2005-ben összegzett adatok alapján 
(10). Ezek a nemzetközi és hazai statisztika adatok azt az ismert 
tényt támasztják alá, miszerint a kor sze rûbb szû rô mód sze rek, a 
fejlettebb eljárások és a korai kórisme, valamint a sikeresebb ke-
zelés elô se gít he tik a daganatok gyakoriságának és eredménye-
sebb kezelésének a le he tô sé ge it. Ezt szolgálja a számos új vagy 
újonnan felismert da ga nat jel zô (tumor marker) alkalmazása, il-
letve olyan célpontok keresése, amelyek sikeresen felhasználha-
tók lehetnek egyes daganatok kezelésében.

A fentiek alapján az egyik ígéretesnek mutatkozó új fehérjecsa-
ládot a TJ-fehérjék jelentik, ezek közül is kiemelten a claudinok, 
amelyek jelentôségét, felhasználhatóságát a következôkben 
foglaljuk össze (1. táblázat).
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A CLAUDIN KÉPZÔDÉSE A MÉHNYAKRÁKBAN ÉS RÁKELÔZÔ ÁLLA

POTAIBAN  A cervicalis intraepitelialis neoplasia (CIN) fogal-
mának bevezetése és az emberi papillomavírus (HPV) kóroki 
szerepének felismerése óta világossá vált, hogy a méhnyakrák 
hosszú, több lép csôs folyamat következménye, amelyben mole-
kuláris változások sorozata észlelhetô, lépcsôzetesen egymásra 
épülve (11). A HPV kóroki szerepének a felismerése – ame-
lyért Harald zur Hausen heidelbergi professzor 2008-ban No-
bel-díjban részesült – megteremtette a sikeres oltás gyártásának 
az alapjait (12–13). A HPV-fertôzés okozta daganat kialaku-
lásához veze tô hámsejteltérések egy része már a rákképzôdés 
korai szakaszában észlelhetô, mint a p16INK4A, a p27KIP1 stb., 
mások a daganatképzôdés késôbbi szakaszaiban következnek 
be (14). A daganatos átalakulás egyik fontos lépcsôje a sejtkap-
csolatok megváltozása, többnyire fellazulása, amely a ráksejtek 
szétszóródásának és az áttétképzésnek is az egyik fontos része. 
Ennek alapján a kutatók, köztük magunk is azt vártuk, hogy a 
méh nyak rák egyes szakaszaiban az egyes sejtkapcsoló fehérjék 
mennyisége csökken, lehetôvé téve a genetikailag károsodott 
sejtek kö te lék bôl való kiszakadását, meglepô módon azonban 
ennek az ellen ke zô jét észleltük (3), amelyet azóta számosan 
meg erô sí tet tek (15–16).

A CIN1–3-ban fokozatosan növekszik a claudin-1 és -7 ki fe-
je zô dé se (expressziója), de az alaphártya áttörésekor csökken, 
ám még mindig magasabb, mint a méhnyak szabályos laphám-
jában. Ez az észlelés a kórmegállapítás szempontjából is fontos, 
hiszen a p16 immunhisztokémiai kimutatásához hasonlóan a 
fokozott fes tô dés jelzi a kóros hámot. A fehérje fokozott ter-

me lô dé sé nek vizsgálata jól használható daganatjelzôként. Ez a 
felismerés ugyan újraértelmezi a sejtkapcsolatokban részt vevô 
egyes össze te vôk változásának és egymáshoz való viszonyának 
a folyamatát, a betegség felismerésében azonban jól használha-
tó megközelítési módnak ígérkezik, elsôsorban a sejtmintákra 
való kiterjesztéssel. Másrészt a claudin-1-et fokozottan képzô 
daganatsejtek esetleges ellenanyag-kezelés célpontjai lehetnek, 
hasonlóan például az emlôrák Herceptin-kezeléséhez.

A CLAUDIN KÉPZÔDÉSE A MÉHNYÁLKAHÁRTYA DAGANATAIBAN  
A méhnyálkahártya daganatainak I-es (endometrioid) és II-es 
(seropapillaris és világos sejtes) típusra való felosztása je len-
tô sen segítette ezen daganatok biológiai sajátosságainak a 
megértését (17–18) A gyakoribb I-es típusú, jobb kórjóslatú 
méh test rák ösztro gén füg gô, kapcsolatban van a méhnyálka-
hártya-túltengéssel, és többnyire nem észlelhetô benne a p53 
daganatgátló gén hibája, ellentétben a rosszabb indulatú, idô-
sebb korban elô for du ló II-es típussal. Mind a két típus eltérô 
kar cino ge ne zis útját vetette fel, az ún. dualisztikus modellt 
(19–20). A claudin-1,2,3,4,5 és -7 mennyiségének növekedése 
ész lel he tô a méhnyálkahártyarákban, ám a két típusban eltérô 
mértékben. Az I-es típusban a claudin-2, a II-esben a claudin-1 
feje zô dik ki je len tô seb ben (3). Ez alátámasztja azt a feltétele-
zést, hogy a kétféle daganat kialakulásának a folyamata elté rô. 
Mivel a két szövettani típus néha keveredhet, a két forma köny-
nyebb elkülönítését, az arányuk megállapítását is segítheti a 
claudinok immun hisz to ké miai kimutatása. A rosszabb kórjós-
latú II-es típus kifejezett claudin-1 képzése a célpontkezelés le-
he tô sé gét adhatja. Mindkét forma claudin-3-at és -4-et is képez 
(6). Mivel ezek a claudinok a Clostridium perfringens bélmér-
gének (ente ro toxin já nak) kötôfehérjéi, ez a méreg a jövôben 
esetlegesen sikeres lehet a kezelésben, ezzel kapcsolatban már 
folynak a vizsgálatok (21).

Endometriosisban is észlelhetô a claudinok megváltozása: a 
claudin-3 és -4 kevesebb (22), és felvetôdött az, hogy ennek 
szerepe lehet az endometriosis kialakulásában. Nem világos 
azonban, hogy a sejtkapcsoló molekulák ezen eltérése oka 
vagy következménye-e az endometriosisnak. 

A CLAUDIN KÉPZÔDÉSE A PETEFÉSZEKRÁKBAN  A petefészekrák 
a fenti adatok alapján az elsô a halálozásban a nôgyógyászati 
daganatok között (természetesen az emlôdaganatokat nem szá-
molva). A claudinok közül különösen a 3-as és a 4-es típusok 
fokozott termelését mutatták ki gén- és fehérjeszinten a hám ere-
de tû petefészekrákban (4, 7, 23–24). A korábbiak alapján ez a 
kórismézésen kívül különösen jelentôs, hiszen ezek a clau di nok 
a Clostridium perfringens bélmérgének jelfogói (receptorai). 
Több vizsgálat folyik világszerte arról, hogy ez a sajátosság a 
célkezelésben kihasználható legyen. A túlélési adatok emellett 
azt mutatják, hogy a sok claudin-3-molekulát képzô savós pe-
tefészekrákban szenvedôk életkilátásai rosszabbak (25).  

ÖSSZEGZÉS  A fenti áttekintés azt igazolja, hogy a molekuláris 
vizsgálatok eredményei, amelyek kezdetben csak elméleti ér de-

1. táblázat  Claudinok expressziója, fel- vagy leregulációja nôgyógyászati rákokban

Szövet Claudinexpresszió Irodalom

Cervix  

Normalis hám 1, 2, 4, 7 kimutatható (3)

CIN/CIS 1, 2, 4, 7 fokozott (3, 15)

Invazív carcinoma 1, 2, 4, 7 fokozott (3, 15–16)

Endometrium

Normalis mirigyhám 1, 2, 3, 4, 5, 7 kimutatható (28–29)

Endometriosis 3, 4, 7 csökkent (22)

Hyperplasia 3, 4 fokozott (22–28)

Carcinoma (nem részletezett) 1, 2, 3, 4, 5, 7 fokozott (30)

   I. típus 1 le, 2 fel, 7 fel
3, 4 fel 

(28)
(22)

   II. típus 1 fel, 2 le 
3, 4 fel 

(28)
(22)

Ovarium

Adenoma 
Cystadenoma

3, 4 le (4, 7, 24–25, 30–31)

Serous carcinoma 3, 4 fel

7 fel
10 fel

(4, 7, 24–25, 30–31)

(32)
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kes sé gûek voltak, és az egyes daganatok kialakulásának jobb 
megértését szolgálták, hamarosan a kórismézés részévé válhat-
nak, sôt egyedi célzott kezelés lehetôségét adhatják. Több da-
ganat esetében jelentôsen segítheti a pontosabb kórismét egyes 
sejtalkotók vizsgálata. Így az emlôrák rossz kórjóslatú formája, 
a „tripla negatív” (ösztorgén, progeszteron, Her2) basaloid for-
ma, a claudin-4-et fokozottan választja el (26). A prosztata- és 
hólyagdaganatok túlélése összefüggést mutat egyes claudinok 
ki fe je zô dé sé vel (27). A claudin-1 a hepatitis-C-vírus (HCV) 
koreceptora és gátlásával a HCV-újrafertôzés sikeresen gátol-
ható a HCV-zsugormáj miatt májátültetett betegekben. Mindez 
arra utal, hogy remélhetôleg a nôgyógyászati daganatok terüle-
tén is a sejtkapcsoló szerkezetek egyes proteinjeinek je len tô sé-
ge, gyakorlati haszna mind a kórmegállapítás, mind a kezelés 
szempontjából felértékelôdik.
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