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ÖSSZEFOGLALÁS  A terhességi trofoblasztbetegségek (GTD, 
gestational trophoblastic diseases) változékony, helyileg bur-
jánzó és áttétet adó elváltozások. A sejtek közötti mátrixot 
szétbontó enzimek különbözô családjairól, köztük a mátrix-
metalloproteinázokról (MMP-krôl) kimutatták, hogy szerepük 
van a trofoblasztok burjánzásában.

A GTD-k általában kifejezetten érzékenyek a kemoterápiára, 
de néha − a kemoterápiaérzéketlen choriocarcinoma és pla-
centaágyi trofoblasztdaganatok eseteiben − szükség lenne új 
hatásmódú gyógyszerekre.

Az MMP-k szerepének jobb megértése a GTD-k biológiájában 
új kezelési lehetôséghez vezethet. Az MMP-k mûködését gátló 
szerek hasznosak a GTD-k kezelésében.

Kulcsszavak: mátrix-metalloproteinázok, MMP, terhességi 
trofoblasztbetegségek, GTD, choriocarcinoma, placentaágyi 
trofoblasztdaganat

BEVEZETÉS  A terhességi trofoblasztbetegségek (GTD) olyan, 
egymással kapcsolatban lévô kóros elváltozások, amelyek a 
chorion szö ve tek kóros növekedésével jellemezhetôk, és ma-
gukba foglalják a változékony, helyileg burjánzó és távoli 
áttétre hajlamos molaterhességet, az invazív molát, a chorio-
car ci no mát és a placentaágyi trofoblasztdaganatot. Közel 50 
éve, amióta elôször alkalmaztak metotrexátot a chorio car cino-
mák kezelésében, a GTD-k már a leghatékonyabban ke zel he-

tô rosszindulatú daganatok közé tartoznak (1–2). A GTD-k 
kutatása rendkívüli klinikai eredményeket hozott a betegség 
kórismézésében és kezelésében. A rohamosan fejlôdô moleku-
láris biológiának köszönhetôen egyre többet tudhatunk meg a 
betegség molekuláris alapjairól, és egyben újszerû kezelési le-
he tô sé gek hez is közelebb juthatunk. 

A GTD kóreredete még ma sem pontosan ismert. A betegség 
kórokát kutatva felmerülnek anyai, magzati, anyai-magzati, 
genetikai és immunológiai tényezôk, de a vírusfertôzés sem 
zárható ki. A WHO 1983-ban a GTD-t a trofoblasztokból ki-
induló jó- és rosszindulatú folyamatokként határozta meg, és a 
kö vet ke zô kép pen csoportosította:

• mola hydatidosa (a chorionbolyhok részleges vagy teljes 
elfajulása); 

• invazív mola (a molaterhesség beszûri a méhizomzatot, és 
áttétet is adhat);

• terhességi choriocarcinoma (a cito- és szinciciotrofoblaszt-
sejtek rosszindulatú daganata, bolyhok nincsenek);

• placentaágyi trofoblasztdaganat (PSTT) (a méhlepény be-
ágyazódási helyérôl kiinduló, fôként intermedier tro fo blaszt-
sej tek bôl álló daganat) (1–3).

Ismeretes, hogy a GTD-k gyors burjánzása és áttéti hajlama el-
lenére kifejezetten érzékenyek a gyógyszerekre, és eredménye-
sen ke zel he tôk. Sajnos, gyakran az egészséges várandósságok 
után kialakuló PSTT a kemoterápiára nem érzékeny, így elsôd-
le ges kezelése még mindig a méheltávolítás (3).

A lepényszövet trofoblasztsejtjei nagyon különbözôek: szin ci-
cio tro fo blasz tok ból, citotrofoblasztokból és extravillózus tro-
fo blasz tok ból állnak. Míg a méhlepénybolyhok trofoblasztjai 
nem törnek a kör nye zô szövetekbe, a bolyhokon kivüli tro fo-
blasz tok a rosszindulatú daganatsejtekhez hasonlóan szö vet be-
tö rôk (inva zí vak), ezért ezeket, mint a ráksejtek hasonmásait, a 
daganatkutatásban elterjedten használják. A méh le pé nyi trofo-

*A közlemény megjelent a Gynecologic Oncology folyóiratban (2011;122(1):178–82). 
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blasz tok burjánzása a méhnyálkahártyában szigorúan sza-
bályozott folyamat. A bolyhokon kívüli tro fo blaszt sej tek a 
lepény rög zí tô bolyhok alaphártyájáról vándorolnak, és a mély-
be törve elérik a méhizomzatot (4–5). A folyamat az anyai 
szövetek extra cel lu la ris mátrixának (ECM) enzimatikus 
lebontásán alapszik; ebben részt vesznek kü lön bö zô fehérje-
bontó enzimek, mint a szerinproteázok, a katepszinek és az 
MMP-k (5–6). Az MPP-k köz re mû köd nek bizonyos élettani 
folyamatokban (szerv fej lô dés, szövetátalakulások), gyulladá-
sos folyamatok szabályozásában és betegségek (pl. daganatok) 
kialakulásában. Az MMP-k a cinkatomot tartalmazó endo pep-
ti dá zok családjába tartozó enzimek, amelyek az ECM sokféle 
alkotóját képesek lebontani. Közel huszonötféle MMP-t mu-
tattak ki. Fajlagosságuk alapján négy fô csoportba sorolhatók: 
kollagenázok, zselatinázok, stromelizinek és membrántípusú 
MMP-k. Az MMP21 és az MMP28 célmolekuláját nem sike-
rült tisztázni. Az MMP-k hatástalan proenzimek formájában 
keletkeznek. A fehérjebontó hatásuk szigorúan szabályozott, 
számos biológiai molekulától (hormonok, citokinek, szöveti 
gliko pro tei nek, növekedési faktorok) függô folyamat. Szöveti 
gátlóik (tissue inhibitor of metalloproteinase, TIMP) kötôd nek 
az MMP-k hatékony formáihoz, és visszafordíthatóan gátolják 
a fehérjebontó hatásukat (6–7). A lepény kép zô dés folyamata 
pontosan vezérelt: az anyai és az embrionális szövetek növe-
kedési té nye zôi, cito ki nek stb. − parakrin és autokrin módon 
– irányítják. Amennyiben valamilyen belsô vagy külsô hatás 
megzavarja ezt az önszabályozó, összehangolt folyamatot, a 
sejtek elkezdenek ellenô ri zet le nül növekedni, és ez végül 
rosszindulatú átalakuláshoz vezethet. Ennek a beindításához 
egy-egy gén, illetve fehérjetermékének a hibája, valamint 
csökkent, illetve fokozott kép zô dé se ele gen dô lehet. 

Tanulmányunk célja az ép lepényi és a kóros trofoblasztok szö-
vetbetörését befolyásoló fehérjéinek vizsgálata; kép zô dé sük, 
hatásuk és lehetséges kóroki szerepük a terhességi tro fo blaszt-
be teg sé gek kialakulásában.

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

IMMUNHISZTOKÉMIA  Formalinban rögzített, parafinba ágya-
zott szö ve tek bôl készült szövettani metszeteken végeztük az 
immun hisz to ké miai vizsgálatokat. Tanulmányoztuk az MMP7, 
14, 21, 28, a TIMP3, 4 és a CD147 keletkezését harminc ter-
hességi tro fo blaszt be teg ség ben (10 részleges mola, 10 teljes 
mola, 5 chorio car ci no ma és 5 PSTT), valamint 10 ép, elsô 
harmadból való méh le pény ben. Vizsgáltuk még az MMP1, 
2, 3, 9, 13 és a TIMP1 kép zô dé sét az öt choriocarcinomás és 
az öt PSTT esetünkben. Szemügyre vettük a sejtek és külön a 
sejthártya, valamint a sejtmagok fes tô dé sét az ép méhlepény, 
a részleges és teljes mola szincicio-, cito- és bolyhokon kívüli 
trofoblasztjaiban, valamint a cho rio car ci no ma és a PSTT da-
ganatsejtjeiben. Erô sen pozitívnak ítéltük a festôdést, ha a sej-
tek több mint 50%-a, gyengén pozitívnak pedig, ha kevesebb, 
mint 25%-a, és mérsékelten pozitívnak, ha a sejtek 25–50%-a 
festôdött kifejezetten. Negatívnak véleményeztük a festôdést, 
ha a sejtek több mint 50%-a maradt festetlen. 

ELEKTROKEMILUMINESZCENS VIZSGÁLAT (MSD-VIZSGÁLAT)  MSD-
vizsgálattal tanulmányoztuk az ép trofoblaszt (3A-Sub-E), a 
Jar- és a JEG3-choriocarcinoma sejttenyészeteiben az MMP1, 
2, 3 és 9 szintjét. A trofoblaszt (3A-Sub-E) és a cho rio car ci-
no ma (Jar, JEG3) sejtvonalakat az American Type Culture 
Collection (ATCC) cégtôl szereztük be. A sejteket hôvel sem-
legesített magzati borjúszérummal (10% FCS), L-glutamin-
nal (2 mM/ml), penicillinnel (100 U/ml) és sztreptomicinnel 
(100 g/ml) kezelt Eagle-féle minimális esszenciális (normál 
tro fo blaszt és JEG3-sejteknél) vagy RPMI-1640 (Jar-sejteknél) 
médiumot tartalmazó táptalajban tenyésztettük 96 lyukú tálcán, 
37 °C-on, 5% CO2-t és 95% levegôt tartalmazó nedves légkör-
nyezetben, egy ré te gû (monolayer) sejtkultúrában. 100% kon-
flu en ciá nál gyûj töt tük össze a felülúszó mintákat, a sej tek bôl 
pedig lízis puf fer segítségével lizátumokat készítettünk. 10-10 
ép tro fo blaszt, Jar és JEG3 felülúszó és lizá tum min tá ban Meso 
Scale Discovery Sector 2400 eszközzel, az elô ír tak szerint ha-
tároztuk meg a MMP1, 2, 3 és 9 fehérjeszinteket (8).

STATISZTIKAI ELEMZÉS  Az immunhisztokémiai vizsgálatok 
eredményeinek adatait RxC kontingenciatáblázat, az MSD-
vizsgálat adatait meg a nem parametrikus Mann−Whitney-
teszt használatával, a Minitab 13.1 statisztikai szoftvercsomag 
segítségével elemeztük. Statisztikailag szignifikáns különbség-
nek a 0,05 határértéket fogadtuk el.

EREDMÉNYEK

IMMUNHISZTOKÉMIAI ELEMZÉS  Az MMP7 lényegesen erôsebben 
fes tô dik a choriocarcinomás sejtekben, mint a részleges mola 
boly ho kon  kí vüli tro fo blaszt jai ban (p <0,05). Összehasonlítva 
a PSTT-sejteket a cho rio car ci no masejtekkel, nem volt szignifi-
káns különbség. A bolyhokon kívüli trofoblasztok MMP14-fes-
tô dé sé ben nem volt különbség az ép méhlepény, a részleges és a 
teljes mola között. Viszont a szinciciotrofoblasztok MMP14-fes-
tô dé se ugyanezen csoportokban szignifikánsan kifejezettebb volt 
(p <0,05, p <0,05). A PSTT-sejtek MMP14-festôdése bizonyult 
a leggyengébbnek az ép méhlepényhez, a részleges és a teljes 
molához, valamint a choriocarcinomához képest. A cho rio car ci no-
ma- és PSTT-sejtek MMP21-kifejezôdése szignifikánsan erô sebb 
volt, mint az ép méhlepény, a részleges és a teljes mola boly ho-
kon  kí vü li trofoblasztjaié. A choriocarcinoma MMP28-fes tô dé se 
szignifikánsan erôsebb, mint az ép méhlepény bolyhokon  kí vü li 
tro fo blasz tjaié és a PSTT-sejteké (p <0,01, p <0,05) (1. táblázat).

A TIMP3 képzôdése choriocarcinomasejtekben gyengébb, mint 
az ép méhlepény és a teljes mola bolyhokon kívüli tro fo blaszt-
jai ban, valamint a PSTT-sejtekben (p <0,01, p <0,01, p <0,05). 
A boly ho kon  kí vü li trofoblasztok az ép méhlepényben, a részle-
ges és a teljes molában szignifikánsan erôsebb TIMP4-fes tô dé-
sû ek, mint a chorio carci no ma sejtek (p <0,01, p <0,01, p <0,05). 
A PSTT-sejtek TIMP4-fes tô dé se szintén erôsebb a cho rio car ci no-
más sejtekénél (p <0,05). Kifejezetten festôdött CD147 szerint az 
ép méh le pény mindhárom sejtfajtája (CT, ST, ET: 100%). A cho-
rio car ci no ma sej tek CD147-fes tô dé se szignifikánsan erô sebb volt 
a részleges és a teljes mola tro fo blaszt jai nál (p <0,01, p <0,01).
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ELEKTROKEMILUMINESZCENS VIZSGÁLAT  Az ép trofoblasztok felül-
úszójának MMP1-szintje magasabb volt, mint a Jar- és JEG3-
cho rio car ci no ma sej tek felülúszójának, és az ép tro fo blasz tok 
lizá tu má nak MMP1-szintje (p = 0,0001, p = 0,0001, p = 0,0003). 
A Jar- és JEG3-cho rio car ci no ma sej tek lizátumainak MMP1-
szintje szignifikánsan magasabb volt a felülúszókéinál 
(p = 0,0001, p = 0,0001). Az ép trofoblasztok, a Jar- és a 
JEG3-cho rio car ci no ma sej tek felülúszóinak MMP2-szintje vi-
szont szig ni fi kán san magasabbnak bizonyult a lizátumokénál 
(p = 0,0002, p = 0,0001, p = 0,0008). Az MMP2-szint a Jar-
cho rio car ci no ma sej tek felülúszójában és lizá tu má ban volt a 
legmagasabb. Az ép tro fo blasz tok felülúszójának és lizá tu má-
nak MMP3- és MMP9-szintje magasabb volt, mint a Jar- és 
JEG3-cho rio car ci no ma sej te ké. Az MMP3- és MMP9-szint az 
ép tro fo blasz tok felülúszójában szignifikánsan magasabb volt, 
mint a lizá tu má ban (p = 0,0002, p = 0,04) (2. táblázat).

MEGBESZÉLÉS  Ismereteink szerint a trofoblasztok burjánzása, 
betörése és megmaradása a méhnyálkahártyában és a méhfal-
ban az anyai immunválasz, a deciduasejtek fehérjéi és a méh-
nyálkahártya vérellátása által szigorúan szabályozott folyamat. 
Amennyiben a szabályozó folyamatok egyensúlya megbomlik, 
a trofoblasznövekedés ellenôrizhetetlenné válik: helyi és távoli 
áttétet képezve rosszindulatú trofoblaszdaganat alakulhat ki. 

A sejtkívüli mátrixot szétbontó enzimek különbözô család-
jairól, köztük az MMP-rôl kimutatták, hogy közremûködnek 
az anyai szövetekbe hatoló trofoblasztburjánzás folyamatá-
ban. Tanulmányok igazolták, hogy az MMP-k szerepe fontos 
bizonyos rosszindulatú daganatok fejlôdésében és az áttétek 

képzésében is. Az MMP-k tanulmányozása segít megérteni a 
daganatsejtek és a környezô sejtek közötti kapcsolatot, amely 
a daganatburjánzás és az áttétképzôdés alapja. Az MMP-k, az 
ECM összetevôinek bontásán kívül, képesek gerjeszteni más 
MMP-ket, például az MMP7 az MMP2-t és az MMP9-et, az 
MMP14 pedig az MMP2-t, és így fokozzák a daganatsejtek 
szövetbetörési képességét (6–7). Az MMP-k fokozott kép zô-
dé sét sokféle daganatban kimutatták: az MMP7, 14 és 28 meg-
növekedett tevékenységét az emlôrákban, az MMP21-ét pedig 
a petefészek- és a vastagbéldaganatokban (9–12). Ért he tô tehát, 
hogy az MMP-k miért váltak a rosszindulatú daganatokra ható 
gyógyszerek kutatásának egyik célpontjává.

Ennek alapján vizsgáltuk meg az MMP-k, a szöveti gátlóik és 
szabályozóik jelenlétét az ép méhlepényben és a terhességi tro-
fo blaszt be teg sé gek ben. 

Choriocarcinomában, viszonyítva az ép lepényéhez, a részleges 
és teljes molához, fokozott volt az MMP7, 14 és 28 mûködése, 
a TIMP3 és 4 tevékenysége viszont csökkent. Korábbi tanul-
mány már igazolta a fokozott MMP1 és 2, valamint a csökkent 
TIMP1 képzôdését choriocarcinomában. Valószínû tehát, hogy 
a cho rio car ci no ma sej tek szövetbeterjedô képességét a fokozott 
MMP- és a csökkent TIMP-mûködés befolyásolja.  

A PSTT lassabban növekszik, késôbb képez áttétet, kevesebb 
hCG-t termel, és kevésbé érzékeny a gyógyszerekre, mint a 
cho rio car ci no ma (13). A PSTT alapvetôen eltérô viselkedését 
részben magyarázhatjuk az eltérô MMP-mûködéssel. A cho rio-
car ci no má val összehasonlítva PSTT-ben fokozottnak mértük a 
TIMP1, 3 és 4 és csökkentnek az MMP14 és 28 keletkezését.

Az MMP-t serkentô CD147 alapvetô szerepe az emlô- és pete-
fészekrákok szöveti terjedésében kimutatott: az MMP1, 2, 3 és 
9 ezekben a daganatokban fokozottan keletkezik (14). Az ép 
méhlepény citotrofoblasztsejtjeinek erôs CD147-fes tô dé se arra 

1. táblázat  Mátrix-metalloproteinázok, szöveti gátlóik és szabályozóik szabványos 
(0–3) mennyiségei az ép méhlepényben és a terhességi trofoblasztbetegségekben

Sejtfajta MMP7 MMP14 MMP21 MMP28 TIMP3 TIMP4 CD147

Ép méhlepény
(n = 10) 

CT 2,4 2,8 0,9 2,8 2,8 2,2 3,0

ST 2,6 2,9 0,6 2,9 2,7 2,3 3,0

ET 1,0 2,8 0,5 2,7 2,3 2,6 2,8

SC 2,0 2,5 0 2,8 2,7 2,9 0,6

Részleges mola
(n = 10)

CT 2,0 2,4 2,6 2,0 2,0 2,3 1,4

ST 2,0 2,2 1,8 1,4 2,4 2,7 2,3

ET 0,3 2,8 1,6 1,5 1,2 2,9 0,5

SC 2,0 2,5 1,6 1,7 2,1 3,0 1,0

Teljes mola
(n = 10)

CT 1,5 2,7 2,3 2,8 2,4 2,1 1,6

ST 1,3 2,4 1,6 2,9 2,4 2,8 2,3

ET 0,7 2,6 2,0 2,5 1,5 2,4 0,8

SC 2,0 2,5 2,0 2,9 2,0 2,3 1,0

Choriocarcinoma (n = 5) 2,0 2,6 3,0 2,6 1,0 1,2 2,6

PSTT (n = 5) 1,0 1,4 3,0 1,2 2,0 2,4 1,0

ST = szinciciotrofoblaszt, CT = citotrofoblaszt, ET = bolyhkívüli (extravillózus) 
trofoblaszt, SC = strómasejt

2. táblázat  Mátrix-metalloproteinázok szintje ép trofoblasztok, JEG3- és Jar-
choriocarcinomasejtek felülúszójában és lizátumában. Az adatok pg/ml egységben 
értendôk

Minta formája MMP1 MMP2 MMP3 MMP9

Ép méhlepény Felülúszó
(n = 10)

243,9
(SD: 112,9) 

23825,9
(SD: 233,5) 

38,0
(SD: 4,49) 

38,0
(SD: 4,49) 

Lizátum
(n = 10)

57,7
(SD: 46,2) 

1615,5
(SD: 846,1) 

22,7
(SD: 32,7) 

22,7
(SD: 32,7) 

JEG3 Felülúszó
(n = 10)

4,36
(SD: 5,3) 

384,7
(SD: 287,0) 

3,4
(SD: 3,3) 

3,4
(SD: 3,3) 

Lizátum 
(n = 10)

192,0
(SD: 208,3 

83,9
(SD: 29,0) 

2,5
(SD: 2,2) 

2,5
(SD: 2,2) 

Jar Felülúszó
(n = 10)

2,5
(SD: 3,7) 

135459,8
(SD: 521,7) 

1,0
(SD: 1,5) 

1,0
(SD: 1,5) 

Lizátum
(n = 10)

151,0
(SD: 196,8) 

8013,6
(SD:3092,1) 

2,0
(SD: 1,8) 

2,0
(SD: 1,8) 
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utal, hogy ezek a hámeredetû sejtek képesek érfali (endo the-
lia lis) sejtekké alakulni és részt venni az erek képzôdésében. 
Az erô sza ko san ter je dô daganatok (például a melanóma, az 
emlô-, a prosztata-, a petefészek- és a tüdôdaganatok) képesek 
létrehozni a nö ve ke dô sejttömegükön belül olyan csatorna-
rendszert, amelyeknek nincs endotelborítása, de közlekedik az 
érrendszerrel. A csatornákat nem endotelsejtek, hanem maguk 
a daganatsejtek bélelik. Ez a „vasculogen mimikri” jelensége. 
A genetikailag rendkívül képlékeny daganatsejtek embrio-
nális angio blasz tos feladatokat újraindíthatnak: megjelennek 
bennük az endotelsejtekre jellemzô átíró tényezôk, enzimek, 
sejtfelszíni jelzôk és a tapadó (adhéziós) molekulák. Ez teszi 
le he tô vé, hogy az endotelsejtekhez hasonlóvá váljanak, és haj-
szál ér sze rû csatornákat képezzenek a vérellátás biztosítására. 
A CD147 ennek a folyamatnak egyik mutatója (14). A daga-
natsejtek nagyfokú változékonysága az oka a kemoterápiával 
szembeni ellenállásnak is. Choriocarcinomában szignifikánsan 
erô sebb CD147-tevékenységet észleltünk a PSTT-hez, vala-
mint a részleges és teljes molához képest.

Az MMP-k serkentô, illetve gátló hatással is lehetnek az érkép-
zô dés re. Az MMP9 fokozza az érképzést a VEGF felszabadítá-
sával. A plazminogén viszont az MMP2, 3, 7, 9, 12 hasításával 
angio szta tint képez, amely gátolja az új erek képzôdését (6–7). 

A terhességi trofoblasztdaganatok általában kifejezetten érzé-
kenyek a kemoterápeutikumokra, de néha gyógyszerérzéketlen 
esetek is elôfordulnak, ezért folyamatosan szükség van új ha-
tásmódú és támadáspontú gyógyszerek kifejlesztésére. A kísér-
leti szakaszban lévô MMP-ket gátló molekulák (prinomastat, 
tanomastat, marimastat stb.) új kezelési lehetôséget kínálnak 
a terhességi trofoblasztdaganatok és más rosszindulatú daga-
natok kezelésére. A batimastat és a marimastat az MMP1, az 
MMP2, az MMP3, az MMP7, az MMP9 és az MMP14 hatását 
gátolja, ez a TIMP1 hatástartományának felel meg (15–16). 

Eredményeinkbôl arra következtethetünk, hogy az MMP-k, 
a szöveti gátlóik és szabályozói fontosak a terhességi tro fo-
blaszt be teg sé gek keletkezésében és lefolyásában. A MMP-k 
ki fe je zô dé si mintázatának ismerete segítséget nyújthat az ép 
méhlepény kialakulásának és a terhességi tro fo blaszt be teg sé-
gek viselkedésének jobb megismeréséhez, továbbá lehe tô sé-
get adhat új gyógymódok bevezetésére is. Valamely daganat 
MMP-sajátosságainak pontos ismeretében a meg fe le lô idôben, 
kellô mennyi sé gû MMP-gátlóval rendkívül hatékony, kevés 
mellékhatással járó kezelést végezhetünk. A MMP-k mû-
kö dé se és a terhességi trofoblasztbetegségek közötti pontos 

kapcsolat még sok kérdést vet fel, ezek tisztázásához további 
kutatások szükségesek.
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