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BEVEZETÉS A korai lepény és a terhesség i trofob laszt 

betegségek közötti élettan i különbség az o nkogén kife

jeződésben nem ismert ( 1 ). A kórismézésben, e lhelyezkedés

ben és a kezelé sben elért utóbb i előrehaladás ellené re a tro

fob laszt daganatok onkogen itása és karc inogenez ise nem tisz

tázódott. Mind a mai napig isme retei nk hiányosak maradtak a 

mólaterhe sség kiüríté se után megmaradó terh ességi tro

foblaszt betegsége k k i fejlődésének korai moleku lárbiológ iai 

el őreje l zőirő l. Az edd igi tanulmányok néhány onkogén 

akt ivációját és a növekedési faktorok megváltozotl kife

jeződését mu tatták ki a trofoblaszt daganatokban (mó la 

hydatidosa és choriocarci noma). Bár so k szabá lyozó 

molekuláró l kide rült, hogy hatással van a trofoblas z t bio lóg ia 

különböző terü lete ire in vitro, a legt öbb tanulmány a kü lön

böző mediátoroknak a trofoblaszt szaporo dására és/vagy 

működési differ enciálódására kifej tett hatá sá t vizsgálta . 

Azo nban, mivel a lepén y i trofoblaszt egy olyan kö rnyezet ben 

fej lőd ik, amelyik egyedülállóan gazdag hormonokban és 

növekedési faktorokban, nagyo n val ószínű, hogy ezen számos 

sza bályozó közöt ti kölcsönhatás a sze rvezetben is érvé

nyesü l (2). 

szerkezetü, ame ly egy szapo rodó alkotóréssze l (c itotro

foblaszt) és egy működésében és sze rkezetében is e lkü lönü lt 

sej trétegge l (sz íncic iotrofob laszt) jel l emezhető (3) . 

A sejtprol iferác ió egy sz igorúan sza bá lyozot t folyama t, ami t a 

spec ifikus daganatgátló gé nek és onkogéne k összeha ngolt 

működése szabá lyoz. Egybehangzó ada tok szer int eze n 

gének, mint pél dáu l a p53 , p2 I, retinoblaszto ma (Rb) és 

mdm2 , kifejeződési mintázatába n (expres s io) létrejövő vá l

tozások sokféle daganat esetében járu lhatna k hozzá azok 

keletkezéséhe z. A leggya krab ban megfigye lt genet ika i vál

tozásokat az ember i daganatokban a misszenz mutác iók és 

de léciók álta l a p53 gé nben okozott e ltérések képvis e lik. A 

sej t mdm2 génje egy potenciál is onkogé n, ame lynek tra nsz

formációs működése túlzott k i fejeződésével fokozód hat. Ha 

az mdm2 á lta l kódo lt fehé,jék tú lzotta n kifejezettek, azzal a 

képességge l rendelk eznek, hogy a p53 fehé,jéhez kötődnek 

(/.ábra). Így az mdm 2 a p53 működés szabá lyozójaként 

működhet. Az mdm2 onkogé n túlzott k i fejeződése úgy járul

hat hozzá a daganat képződéshez, hogy me gzavaija a normális 

p53 működését. Ma már példákat találhatunk o lyan emberi 

daganatokra , amelyek fokozottan termelik az mdm 2 fehé,jét , 
A kimond ottan kon zerva tív proto-onkogének és onkoszup- és normális p53 a llé lekkel rende lkeznek. 

presszor (tumor szuppresszor, daganat gátló) gének sar kalat os 

szerepet játszanak a sej tszaporodásba n és differenciálódásban. 

A génkifejeződés elemzése a lepényben és a terhességi tro 

foblaszt betegség ekben továb bi betekintést nyújthat abba a 

szere pbe, ami t a speci fiku s proto-onkogének játszanak a sza 

porodási és differenciá lódás i folyamatokban. Ez ann ak 

köszönhető, hogy felép ítésük sajátságos boholy trofobla szt 
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A p2 I fehé,je komp lexet alkot, és így gáto lja a G I c iklin

függő kinázok azon képességé t, hogy foszfo ril álják a Rb 

fehé,jé t, és így befo lyáso lják a G 1-S átmenetet ( 4 ). A p2 l -et 

álta lába n a normális p53 tran szak tivá lja, de a p2 I indukció 

p53-t ól függet len reakc ióútja i a kóros sejt szapo rodás 

ellenőrzésének egy más ik megköze lítés i módját képv ise lhet ik 

(/. ábra) (4). A sejten kívü li növeke dést elősegítő és gátló 

jelek va lószínűl eg az Rb foszfor ilációjá n keresztü l integrálód

nak . A hypofoszfor ilá lt Rb a G I fázis folyamán úgy működik, 

hogy gáto lja az E2F és más kapcsol t transzk ripciós faktorok 

működését, am i ahhoz lenne szükséges, hogy az S fázis ban 

szere pet j átszó gének ki fejeződjenek (3). 
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Fiilüp V és munkatár sai 
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/. ábra, Az mdm2 fehérje gátló hatása a p53 és Rb géntermékekre, 

Érdekes módon az emberi lepényben számos növekedé si hor

mon receptor proto-onko gé nek által kódolt. Közöttük a c

erbB (epidermáli s növ ekedés i faktor) receptor és a c-fms 

(ko lonia stimuláló faktor , CS F- 1) rece ptor két o lyan receptor, 

ame ly ik tiros in kináz aktivitással rendelkez ik (2. ábra) (5), Az 

erbB -2 feh érje szerk ezetébe n ha so nló az epidermá lis 

növekedés i faktor (EG F) recepto rához és feltételezhetően 

membr án receptor (6). Gutherson és munkatársai (7) memb

ránfestődést ész leltek a leg több olyan daganat esetében , ahol 

a c-erbB-2 felerősítve vo lt j elen, Továbbá kimuta tták, hogy az 

immunhi sztokémiai festődési mintázat j ó összhangban vo lt a 

c-e rbB -2 felerősítéséve l és a klinikopathológiai j ellemzőkkel 

emlörákokban (7) . A legutóbbi vizsgá latok sze rint a c-e rbB- 2 

onko gé n fehérjeter mékének tú lzo tt kifejeződése számos daga 

natban a ross z kimenete l előrejelzője (8), Ezért a c-e rbB-2 

kifejeződés felmérése hasznos kiegészítő adatot szo lgá ltathat 

ahho z, hogy a normál lepény és a gesz tációs trofobla szt 

daganatok közö tti különbség érthető legyen (8). 

A legutó bbi adat ok sze rin t az apo ptoz is gene tikai szab ályo

zása kritikus jelentőségü a daganatképződés folyamán, 

továbbá az onkogének és daganatgát ló gének szabá lyoz hatják 

az apoptóz ison áteső sejtek arányát és fogé konyságá t. Az 

utóbbi időben intenzív kuta tás tárgyát képe zi az onkogéne k és 

daganatgátló gének részvéte le az apoptotikus sejthal ál sza bá

lyozásába n a többlépcsős rákképződés sorá n, Az eddigi ada

tok azt mutatják, hogy a bolyho k trofoblaszt rétegében előfor

duló néhány di szkontinuit ás a szinciciotro fob laszt apop

tózisából származ ik (2) . 

Kiderült , hogy a bcl-2 fiz iológiás működése mind en más 

ismert onkogénétől különböz ik. Ezen onkogén kifejeződése 

nem gerjesz t prol iferác iót és tran sz formá c iót, de a sejte knek 

egy túlé lési lehetőséget ad még a máskülönben alapvető 

növe kedés i hormonok hiányáb an is (9). A bcl-2 onkogén pro

tein terméke egy belső mitokond riáli s membrán fehérje, am i 

blokkolj a a programo zot t sej thalált , így azo knak a sejtek nek, 

amelyek tú lságosa n ki fejez ik ezt a fehérjét, egy túlé lesi előnyt 
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E I A adenovirus on kogén fehé rje 

E2F tran szkr ipciós fakt or 

Cclk (Cdc) cik l in-függő-protein kináz enzim a 

sejtc iklu sban 

Cyc a sejtc iklu s protein kináz enz imjeit kom
p lexképzés útj án szabá lyoz ó fehé rj ék 

ad a normá l sejte kkel szem ben. A bcl-2 j ele nléte olya n 

sejt ekhez kapc solód ik, amelyek a folyamatban lévő apoptózis 

ellen védettek (9), 

A c- myc kifejeződés szabá lyozás i zavara lényeges szere pet 

játszik a különféle kísé rletes és természetesen el őforduló 

daganat okban. Annak ellen ére, hogy a c-myc- nek nyilvánva ló 

jelentősége van a sej tprolife ráció indukc iójában, az utóbbi 

időben a c-myc kifejeződése kapcso latba került a sejt ha lál 

beindításával különböző sejtek ben és sejtvonalakba n. Ez 

ennek a fehérjének egy általános működése lehet. 

A K-ras onkogén termé k központi sze repet játszik a tirosin 

kin az fehétje recept orokhoz kötődő növekedés i faktorok álta l 

el indított j elek megsokszorozott terjedésében. Mivel azok a 

daga natok (sza rkomák, stb ), amelye k felerősítetten ki fejezett 

c-myc gént tartalm aznak, gya kran hordoznak mutációt a K-ras 

génen, ebben a tanulm ányban a K-ra s gé nen eset legesen elő

fordul ó mutációkat is vizsgá ltuk ( 10) . 

A eddi g tanulmányo zott daganatgátló gének közü l több is 

részt vesz az epithe liális sejtek növekedé sének e llenőrzésében 

( 11-12). Növekvő szá mú bizonyíték sze rin t a je len leg 

isme rtek en kívül tová bbi növekedést gát ló gé nt azo nosíta nak 

a különféle sejt ekben. Az egyi k je lölt erre a szere pre az 

általunk elsőként je llem zett és klónozott DOC-2 gén, a

melyről kimut atták , hogy va lamenny i normális petefészek 

ep ithelsejt ki fej ezi, de sz ign ifikánsan lesz abályozott vagy 

hián yz ik az összes vizsgá lt petefészekrák sejtvonalában ( 13) . 

A DOC-2 fehé1j e bioló giai funk ciój a mindm áig ismeretlen 

maradt , de a feltételezet t fehérje sorrend bizonyos mértékű 

homol óg iát mutat más fajok hason ló fehérjé ive l. 

SAJÁT VIZSGÁLTAINK CÉLJAI ÉS MÓDSZEREI Ez a retrospe ktív 

tanu lmány a p53, p2 1, Rb, mdm2 , c-myc , c-er bB-2, c- fms, 

bcl-2 és DOC-2 fehérj ék ki fejeződését vizsgá lja no rmál lepé

nyekben, rész leges és te ljes móla hydat idósá kban és chorio

carcin ómákban, és kutatja a lehetséges , egymás közöt ti kap-
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Újabb adatok a normál lepény és a terhességi t,vf oblas:t betegségek onkogenetikájához 

2. ábra. A növekedési faktorok, onkogének és a DOC szerepe a sejtek működésében. 

Max a myc fehérjével heterodimen alkotó kis fehérje, mely dimer a myc mííködő formája a sejtben és transzkripciót aktivál. Sos guanin nukleotid kicseré lő 
faktor. Grb-2 SH-2/SHJ adapter, a tirozin kinázok és a Sos közötti kapcsolódás mediátora, az Sos-sel komplexet képez. Sch receptorhoz kapcsolódó adapter 
molekula. Raf szerin/theronin kináz enzim, komplexet képez a Ras-sel és a Ras közvetlen elTectora 

cso lata ikat. Ezen vizsgálatok immunh iszto kémia i móds ze rrel 

a kereskede lem ben elérhető mon oklonáli s és po liklonális 

e llenanyagok seg ítségéve l történ tek ( 14) . A munkát 

nagymértékben segí tette azon monoklonális és pol ikloná lis 

e llenan yagok beszerezhetősége, ame lyek megbízha tóa n képe

sek fe lismerni ezeket az onkoprot e ineket és daganatgát ló 

fehérjéket a rutinszerűen fixá lt anyago kban , kü lönö se n 

amik or az antigénv issz anyerés i módszereket , pé ldául a mikro

hu llámot haszná lju k. A DOC-2 fehérje ese tében Weste rn b lot 

e lemzést és reverz transzkriptá z PC R-1 (RT-PCR) is 

végez tünk a fehérjekifejeződés vizsgá latára, va lami nt gén

tra nsz fekciós kí sér lette l próbáltuk igazo lni eze n fehé tj e 

feltéte lezett daga natgát ló hatásá t is. Az nem megl epő, hogy az 

egyes szövete knek megvan a saját je llegze tes onko- és tumor 

szup presszo r fehérje k i fejeződési mintá zata , amit nem sza bad 

figye lmen kívül hagy ni akkor , amikor a daganato ka t 

imm unhi sztokémia ilag vizsg álj uk (9). 

Bár a tenyésztett chor iocarc inóma sej tvona lak vizsgá lata adta 

az el ső komoly ere dményeket eze k közül a tanul mán yok 

közü l ( 15), az ilyen sejtek és szöve tek korá ntsem nevezhetőek 

fiz iológ iásnak. Nem haso nlíthatóak azok a viszo nyok sem az 

emberi testben előfordu l ókéhoz, amelyek a Petri csészék ben 

létez nek ( 16). Ezé rt a fent i gé nek ki fejeződését 18 normá l le

pény , 17 rész leges mó la, 25 te ljes mó la és 11 choriocarc inóma 

para ffinos b lokkja ibó l szá rmazó szöve ttani metsze teke n vizs

gáltu k. Ezt követően pol imeráz láncreakció - egyszá lú kon

formác iós pol imorfizmus (PCR -SSCP) módsze rre l keres tük a 

p53 poz itív esete k anya gaiba n az ese tlegese n előfordu ló mutá

ciókat. 
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EREDMÉNYEINK Ebben a visszatek in tő tanu lmányban 53 tro

foblaszt daganatban és 18 normá l lepényben vizsgá ltuk a p53, 

p2 I, Rb, mdm2, c-myc , bcl-2, c-e rbB- 2, c- fms és a DOC-2 

túlságos ki fejeződésének előfordulását immu nhiszto kémiai 

módszerekke l, az on kogén lerméke k megfestéséve l. 

Csak 4 (22 ,2%) lepényből szá rmazó és 3 ( 17,6%) rész leges 

mólás minta mulatott helyi gye nge pozit ivitás t a p53 sejtma g 

festődésre (/. táblázat). Ezek ben a cso portokban az összes 

több i minta nega tív vo lt. Valam ennyi choriocarc inóma és a 

teljes mó lák többsége hete rogé n min tázatú , erős vagy 

mérséke lt poz itív festődést mut atot t (2. táblázat) . Csak egy 

te ljes móla muta tott nega tív festődés!. Ezzel sze mben a teljes 

mó lák közül 23 (92%) minta mutatott köze pes vagy erős ill. 

kiterjedt festödést , míg a choriocarcinómák közü l mind a 11. 

A különbségek a lepény és a teljes móla, vala mint a lepé ny és 

a cho rioca rc inóma között sz ignifikánsak vo ltak (p<0,000 1 ) . A 

kü lönbségek a rész leges mó la és a te ljes móla, va lami nt a 

rész leges móla és a chor iocarc inóma közö tt is sz ignifikán sak 

voltak (p<0,000 1 ). A chorioca rc inómák festödése erősebb 

vo lt, mint a telje s mó láké, de a különbség nem volt sz ig

nifikáns . A poz itíva n festődő sejt magok elsősorban a cyto- és 

spora dikusan a bolyhon kívüli trofoblasztban je lentek meg . A 

sz incic iotro foblaszt sejtek so hase m mutat ta k p53 immunr eak

tivitást. 

A lehetséges mut ác iók kimutatására az 5-1 1-ig terjedő p53 

gén exono kat fe lerősítettük PC R-ra l és SSCP-ve l vizsgá ltuk. 

Egyet len no nsze ns mu tác iót ta lá ltunk a PCR elemzés sorá n, 

aminek alapján nagy va lószínűséggel állíthatjuk, hogy a tú l-

1 13 



Fiilöp V és mwzkaJársai 

I. 1áblázat. A p53, p2 I, Rb és mdm2 fehérjékre immunreakciót adó sejtek számának és fcstödésük mértékének értékei a lepényben és a móla 1erhességekben 

p53 p21 Rb mdm2 
C+Bk Sz e Sz+Bk C+Bk Sz C+Bk+Sz 

N 1 N N 1 N I N N 

l epény 
SI I+ I+ I+ I+ 3+ 2+ 3+ 2+ 
S2 I+ I+ 2+ I+ 3+ 3+ 
S3 I+ I+ I+ I+ 3+ 2+ 
S4 I+ I+ 2+ 2+ 2+ I+ 
S5 I+ I+ 2+ 2+ 2+ I+ 
S6 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 2+ 
S7 I+ I+ 3+ 3+ 2+ I+ 
SB I+ I+ 3+ 2+ 2+ 2+ 
S9 I+ I+ 3+ 2+ 3+ 2+ 
S/0 I+ 2+ 2+ 2+ 3+ I+ 2+ 2+ 
SI/ 2+ 3+ 3+ I+ 3+ 3+ 
S/2 I+ I+ I+ I+ 3+ 2+ 
Sf 3 I+ 2+ 2+ 2+ 2+ I+ 
Sl4 2+ 2+ 2+ I+ I+ I+ 
S/5 I+ I+ 3+ 2+ 2+ I+ 
S16 I+ I+ 3+ I+ 2+ I+ 
S/7 2+ 2+ 3+ 2+ 2+ I+ 
S/ 8 I+ I+ I+ I+ 2+ I+ I+ 2+ 

Részleges móla 
SI I+ l+ I+ I+ 3+ 2+ 
S2 3+ 3+ I+ I+ 3+ 3+ 
S3 I+ i+ I+ I+ 3+ 2+ 
S4 2+ I+ 3+ 3+ 3+ I+ 
S5 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ I+ 
S6 I+ I+ I+ l+ 2+ 3+ 
S7 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ 
S8 l+ I+ 2+ 3+ .2+ 3+ 2+ 3+ 
S9 I+ 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 
SIO I+ 2+ 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 2+ 
SI/ I+ I+ I+ I+ 2+ 3+ I+ 2+ 
S/2 2+ 2+ I+ I+ 3+ 2+ 
S/3 2+ 2+ 3+ 2+ 3+ I+ 
Sl4 2+ 2+ 3+ 2+ 3+ 2+ 
Sl5 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 2+ 
S16 2+ 2+ 3+ I+ 3+ I+ 
S/7 2+ 2+ 3+ 2+ 2+ I+ 

Teljes 111óla 
SI I+ 2+ 2+ 3+ I+ I+ 3+ 2+ 
S2 I+ 3+ 2+ I+ 3+ 2+ 
S3 I+ 3+ 3+ 3+ 2+ 2+ 3+ 2+ 
S4 I+ 3+ 3+ 3+ 2+ 2+ 3+ 2+ 
S5 I+ 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 3+ 3+ 
S6 3+ 2+ 2+ 2+ 3+ 2+ 3+ 3+ 
S7 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 2+ 3+ 2+ 
SB 2+ 2+ 3+ 2+ 3+ I+ 3+ 2+ 
S9 2+ 3+ 2+ 2+ 2+ 3+ I+ I+ 
SIO I+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 
SI/ 2+ 3+ I+ 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 
S/2 I+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 
Sl3 I+ 3+ 2+ 3+ 3+ 3+ 2+ I+ 
S14 I+ 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 2+ 2+ 
S15 I+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 3+ 
S/6 I+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 3+ 
Sl 7 I+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 
S/8 2+ 2+ I+ I+ 3+ 3+ I+ I+ 
S19 2+ 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 2+ 3+ 
S20 I+ 3+ 2+ 3+ 3+ I+ 2+ I+ 
S21 I+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ I+ 3+ 
S22 I+ 3+ 2+ 2+ 2+ 3+ I+ 2+ 
S23 I+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 
S24 I+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ I+ 3+ 
S25 I+ 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 3+ 3+ 

C citotrofoblaszt Bk bolyhon kívüli lrofoblaszt Sz szinciciotrofoblaszl Na festett sej1ek száma/ a magfes1ődés mértéke 
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Újabb adatok a normál lepény és a terhességi trofoblaszt betegségek 011kogenetikájál,oz 

2. 1ábláza1. A p53, p2 I, Rb és mdm2 fehérjékre immunreakciót adó sejtek számának és festödésük intenzitásának értékei a choriocarcinómában 

p53 p2I Rb mdm2 
N N N N 

Clwriocarcinóma 
S I 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 
S2 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 2+ 
S3 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 2+ 2+ 
S4 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 
S5 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ I+ 2+ 2+ 
S6 3+ 3+ 2+ 2+ 3+ 2+ 2+ 2+ 
S7 3+ 2+ 3+ 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ 
SS 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 2+ 
S9 3+ 3+ 2+ 2+ 3+ 3+ 2+ 3+ 
S10 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 2+ 2+ 2+ 
SI! 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 2+ 

Na festett sejtek száma / a magfestödés intenzitása 

zottan kifej ezett p53 normáli s-típu sú volt (te ljes móla és choriocarc inómá ban volt ki muta th ató (} ., 2. táblázat). 

cho riocarc inóma). Másrészről ped ig 9 lepé ny, 3 rész leges móla, 5 teljes móla 

A p2 I esetében a magfestődés egyen letes volt és nem talál

tunk negat ív esetet. Erős vagy kiterjedt poz itív festődést ta lá l

tunk egy lepényben, 3 rész leges mó lában, 2 1 te ljes mólában 

(84 %), és 9 chor iocarci nómá ban (8 1 %) (/. , 2. táblázat). 

Á ltalánosság ban a legerősebb festődést a teljes mó lákban és 

a chor iocarc inómákban ész le ltük. A festődési mintá za t a p53 

ellenanyagé tól el térő volt, mive l az főként a sz inc iciotro

fob laszt rétegben és a lka lmankén t a bolyhon kívül i tro

foblaszt ban vo lt látha tó. A normál lepénnye l és a rész leges 

móláv al összehaso nlítva sz ignifikán san erősebb pozi tív fes

tődés! kaptunk teljes mólában (p<0,0001 ; p<0,000 1) és chori

ocarc inómába n (p<0,0001; p<0,0001 ). Még a rész leges mól a 

minták is sz ig inifik ánsan erősebben festődtek (p<0,005), mint 

a lepé nyek. 

Az Rb fehé rje esetében 11 lepény minta (6 1%), 11 rész leges 

mó la minta (65%), 2 1 te ljes móla minta (84%) és 10 chor io

ca rcin óma minta (9 1 %) kapott 3+-t az intenz itásra vagy sej t

szá mra vagy mindkettőre, és egyet len nega tívan festődő ese tet 

sem figye ltünk meg(/., 2. táblázat). Bár az álta lános p é11ék 

nem vo lt sz ign ifikáns (<0,07) , figyelemreméltó sz ignifikan cia 

trend mutatkozott a cso por to k kö zö tt, ame lyben a leg

gye ngébb festődést a rész leges mólák , a legerősebbet pedig a 

chor iocarc inómák adták. A festődés csak kissé volt erősebb a 

lepényekben m int a részleges mó lákban. Ismét sz ignifikásan 

erősehh festő<lésr t;ilá ltunk ;i te ljes mó lák ban (p<0,03) és a 

choriocarc inóm ákban (p<0,03) mint a rész leges mó lákban. A 

poz itívan festődő mago k elsősorban a citotrofo blaszt ban és a 

bo lyhon kívül i trofoblasztban je lentek meg. Rb génterméket 

sohasem ész leltünk a sz inciciotrofob laszt sejte kben . 

A legegyen letesebb festődést akkor láttuk a sejtm agokban, 

am ikor az mdm2 el lenanyago t haszná ltuk . Az erős és közepes 

festődés (inten zitás és sejt szám) 8 (44%) lepénybe n, 14 (82%) 

részleges mólában , 20 (80%) te ljes mólában és 11 ( 100%) 
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mutatott gye nge festődést. Gyenge festődést egyetlen chor io

ca rcinóma mintában sem tapasz taltunk. A trofob lasztdaganat 

m intá k többségében a légtö bb sejt köze pes vagy erős festődést 

mutatott . Csak egy lepény kapott negatív értéke lést a 71 eset 

köz ül. A részleges móla és a te ljes móla sz igni fikánsan 

erősebben és kiterjed tebb en festődött, m int a lepény 

(p<0,0007; p<0,007). Továb bá a rész leges mó la szignifi

kánsa bban erősebb festődést muta tott, mint a choriocarc inóma 

(p<0,0 1 ). A festődési mintá zat heterogén vo lt, és a pozit ív 

barna sz ínü sejtma gok mindenfajta trofoblasztsej tben megje

lentek, legk ifejez ettebben a c itotrofo blasztban és a bo lyhon 

kívüli trofob lasztban . 

Az immunfe stés a c-myc és a bcl-2 fehérjékre a sz inciciotro

foblaszt sej tekbe n je lent meg . A c-myc an tites ttel a c itop laz

matikus imm un festés he terogé n képet mutatott egyetlen 

negat ívan értékelt mintá val a részleges mó la ese tei között . A 

festődési reakció valame nnyi lepénym intába n erős vo lt. A tel

j es mó lák közö tt csa k két minta, a chor ioca rcinomá k között 

csak egy mint a mutatott mérséke lt festődési mintázatot , a 

többi erősen poz itívnak bizony u lt (3., 4. táblázat) . Ellenben 

egy ik rész leges mó la mintáb an sem ta láltunk erős poz itivi tást. 

A kü lönbségek a rész leges móla és a lepé ny között, a részlege s 

móla és a te ljes mó la között , valam int a rész leges móla és a 

cho riocarc inóma között szign ifikánsak voltak (p <0,000 1; 

külön-kü lön) . 

A legegyenletesebb citoplazma tiku s festődés! a bcl-2 fehé rje 

mutatta. A lepény és rész leges mó la m intá i közü l csak 

egyet len rész leges móla mintáza ta muta tott erős festődési 

reakc iót. A két nem festődő minta a rész leges mó la csoportban 

fordu lt elő. Általán osság ban a lepény i és rész leges móla 

szöve tek gye ngén festődtek, diff úz citop lazma tikus festődési 

mintázattal, és a festődés kiterjedése a mérsékel t és gye nge 

között váltakozott . 2 1 (84%) te ljes mó la és 8 (72 ,7%) chor i

oca rcinóma mutat ott erős immunr eaktiv itást bc l-2 e llenanyag -
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Fiilöp Vés 1111mkatársai 

3. táblázat. A c-myc, c-erB-2. c-fms és bcl-2 fehérjékre immunreakciót adó sejtek számának és festődésük mértékének é11ékei a lcpényben és a móla terhességekben 

c-myc c-erB-2 c-fms bcl-2 
Sz Bk Sz Bk Sz Bk e Bk 

N N 1 N N 

Lepény 
SI 3+ 2+ 2+ 3+ 2+ 2+ 
S2 3+ 3+ 3+ 3+ I+ I+ 
SJ 3+ 3+ 2+ 2+ 2+ I+ 
S4 3+ 2+ 2+ 3+ 2+ 2+ 2+ I+ 
S5 3+ 2+ I+ I+ 2+ 2+ I+ I+ 
S6 3+ 2+ I+ 2+ I+ 2+ I+ I+ 
S7 3+ 3+ I+ 2+ I+ 2+ 
S8 3+ 3+ I+ I+ 2+ 2+ I+ I+ 
S9 3+ 3+ 2+ 3+ 2+ 2+ 
S10 3+ 3+ 2+ 2+ 2+ 3+ 2+ 2+ 
SI/ 3+ 3+ I+ 3+ 2+ 2+ 
512 3+ 2+ I+ I+ I+ !+ 2+ !+ 
513 3+ 2+ !+ 2+ 3+ 3+ 2+ !+ 
5/4 3+ 2+ 2+ 3+ !+ I+ 
515 3+ 2+ !+ I+ !+ I+ 
S/6 3+ 2+ I+ I+ I+ !+ 
517 3+ 3+ I+ !+ 2+ I+ I+ I+ 
518 3+ 3+ 2+ 2+ 2+ I+ 

Részleges móla 
SI 2+ 2+ I+ I+ I+ I+ 
S2 2+ 2+ I+ I+ I+ I+ 
SJ 2+ 2+ 2+ 2+ I+ I+ 
54 I+ I+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 2+ 
55 2+ 2+ I+ I+ 2+ 2+ 2+ 2+ 
56 I+ I+ 2+ 2+ I+ I+ 
57 2+ 2+ 2+ 3+ 2+ I+ 
S8 I+ I+ 2+ 3+ 2+ 2+ 2+ I+ 
S9 2+ 2+ I+ I+ 2+ 2+ 2+ I+ 
SIO I+ I+ 2+ I+ 2+ 2+ !+ I+ 
SI! I+ I+ !+ 2+ 
S/2 I+ I+ !+ I+ 2+ 2+ I+ I+ 
SIJ I+ I+ I+ I+ I+ 2+ !+ I+ 
S14 I+ I+ 2+ 3+ I+ 2+ J+ !+ 
Sl5 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 2+ I+ 
S/6 2+ 2+ I+ I+ I+ 2+ I+ I+ 
S/ 7 2+ 2+ 2+ 3+ 2+ 2+ I+ I+ 

Teljes 111óla 
SI 3+ 2+ 3+ 2+ 2+ 2+ 3+ 2+ 
S2 3+ 2+ 3+ 3+ 2+ 2+ 3+ 3+ 
SJ 3+ 3+ 2+ 3+ 2+ 3+ 2+ 2+ 
54 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 2+ 3+ 2+ 
SS 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 
S6 3+ 3+ 3+ 3+ I+ 2+ 3+ 3+ 
57 3+ 3+ 3+ 2+ !+ I+ 3+ 2+ 
S8 3+ 3+ 3+ 2+ I+ I+ 3+ 3+ 
S9 3+ 2+ I+ 3+ 3+ 2+ 
SIO 3+ 3+ !+ 3+ 3+ 3+ 
SI! 3+ 3+ 2+ 3+ 2+ 2+ 3+ 3+ 
S/2 3+ 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ 
S/3 3+ 3+ !+ 3+ 2+ 3+ 3+ 3+ 
S/4 3+ 3+ 2+ 3+ I+ I+ 3+ 2+ 
SI 5 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 2+ 3+ 2+ 
Sl6 3+ 2+ 3+ 3+ 2+ 3+ 3+ 2+ 
S/7 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 3+ 3+ 2+ 
Sl8 3+ 3+ 2+ 3+ I+ 2+ 2+ 2+ 
S/9 2+ J+ 3+ 3+ 3+ 2+ 3+ 2+ 
S20 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 3+ 3+ 2+ 
S2! 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 3+ 3+ 3+ 
S22 3+ 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 
S23 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 3+ 3+ 3+ 
S24 3+ 2+ 3+ 3+ 3+ 2+ 2+ 3+ 
S25 2+ 2+ 3+ 3+ I+ I+ 3+ 2+ 

Bk bolyhon kívüli trofoblaszt Sz szinciciotrofoblaszt Na festett sejtek száma I a festődés intenzitása 
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Új abb adatok a 11ormá/ lepé11y és a terhességi 1rofoblasz1 betegségek 011koge11etikájálwz 

4. táblázat. A c-myc, c-erbB-2, c-fms és bcl-2 fehérjékre immunreakciót adó sejtek számának és festődésük ménékének énékei a choriocarcinómában. 

c-myc c-erbB-2 c-fms bcl-2 
N N N 

Choriocarci11ó111a 
SI 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 
S2 3+ 3+ 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 
SJ 3+ 3+ 3+ I+ 2+ 2+ 3+ 2+ 
S4 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 3+ 
S5 3+ 3+ 3+ 2+ I+ I+ 3+ 2+ 
S6 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 3+ 2+ 
S7 3+ 2+ 3+ 2+ 3+ 2+ 2+ 2+ 
SR 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 
S9 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 2+ 3+ 3+ 
S/0 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 2+ 
SI/ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 2+ 3+ 2+ 

Na festett sejtek száma / a festődés ménéke 

ga l (3 .. 4. tábl ázat ). Sz ignifikánsa n erősebb volt a festődés a ca rc inó má ban (p<0,0001 ; p<0,0001 ) . A festődési mintázat 

te ljes mó lákban, mint a lepén ye kben (p<0,000 1 ), tová bbá egye nletes vo lt. 

a cho riocarcin ómák ban is a lepényekh ez v isz onyí tva 

(p<0,000 1 ). A különbségek a rész leges mó la és a te ljes mó la, A c-fms onkofehé tje felsza porodá sa a c itoplazmában jele nt 

valamint a rész leges móla és a chorioca rcinóma között is meg. A sz incici ot rofo blaszt réteg c-f ms fehérje festődési 

sz ignifikán sak vo ltak (p<0,000 1, külön-kü lön). mérték e egye net len, foltos mintázatot adott va lmenny i cso

A tová bb iakban megv izsgá ltuk a K-ras génen eset legesen elő

fordu ló mut ác ió(k) je lenlété t azokban a te lj es mó la és ter

hesség i cho riocarci nóma mintákban , am e lye k erős poz itivi tást 

mutatt ak c-myc festődésre. A korábbiakban a K-ras mutatió t 

gya kran ész le lték o lyan rossz indu latú daga nat ok között , 

amelye kben a c-myc gén fe lerősödött. A 12 és 13 exo nok 

kerültek felerősítésre PC R-ra l, hogy a lehetséges mutá ció(ka) t 

kim utassuk. A 33 megvizsgált terhességi trofoblaszt daganat 

köz ül egy ikben sem találtunk mutációt. 

A c-erbB-2 fehérje kizáró lagosa n a bo lyhon kívüli tro

foblasztban fejeződött ki, és a bo ho lytrofob lasz t sejt ek fes

tetlenül maradtak. Ez eset ben kettő, a kereskedele mbe n 

kap ható ell enanyagot vizsgá ltun k. Buismanis és munkatársai 
( 17) eredm énye ive l össz hangban mi is azt találtuk , hogy bár a 

Novocastra tó l származó ellenanyag kielégítő érzéke nységet 

mut atott, ez azza l a probl émá va l társu lt, hogy je l entős aspec i

fikus festést kaptunk , amely a tovább i haszná latát kizár ta. Bár 

a Dako cégtől szá rmaz ó ellenanyag va lamelyes t kisebb 

érzékeny séget mut atott, ez azo nban nem társult hami s pozi tív 

festésse l, ezért ezt az e llenan yago t használtuk va lamen ny i 

mintánk fes tésére . Az immunf es tödés a sej thártyában je lent 

meg , és a bolyhon kívüli trofo blasztra korlátozódo tt. Erős 

poz itív festődés! ta lá ltunk egy lepényb en (5,5%) , 3 ( 17,6%) 

rész leges mólában, 23 (92%) te ljes mó lában és va lamennyi 

chorioca rc inomá ban (2., 3., 4. táblázat). Azonban 10/ 18 le

pény, 4/ l 7 rész leges móla és 1/25 te ljes móla nem mutatott 

· festődést. A normál lepényhez vagy a rész leges mó lához 

haso nlít va a poz itív membránreakció sz ignifikán san erősebb 

vo lt a te lj es mólában (p<0,000 1; p<0,0001) és a chorio -
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port ban , és nem mutatott sz igni fikán s kü lönbség et a cso portok 

között. Azonban á lta lánosságban véve az immunreak tiv itás a 

choriocar c inómákban némi leg erősebb volt , mint a több i cso

portban. Csa k két negat ív ese te t talá ltunk, mindkettőt a teljes 

mólákban. Erős festés vo lt megfigyel hető 7/ 18 (39%) lepény

ben, 2/ 17 ( 12%) rész leges mó lában, 9/25 (36%) te ljes 

mólában és 7/ 11 (64%) cho rioca rc inómában. 

Tize nnyo lc lepény mintábó l 14 (77, 7 %), 17 rész leges 

mó lából 5 (29,4 %) és 25 teljes mólábó l 3 ( 12 %) muta tott 

erős DOC -2 fehétje kifejeződést. A 11 chor iocarci nóma eset

ből egynél sem fordu lt elő a fehé rje jelentős ki fej eződése. 

Ezze l szemb en 2 ( 11,7 %) rész leges móla , 17 (68 %) te ljes 

mó la és 7 (63 ,6 %) chorioca rcin óma mintánk adott a DOC-2 

ant itesttel gye nge poz itivitást vagy negatí v reakc iót, míg a 

lepényben ilye n jellegű festődés egy ese tben sem fordult elő. 

A DOC -2 festődés szignifikánsa n erősebb vo lt a lepényben, 

mint a részleges mó lában, a te ljes mólában és a chorio

ca rc inómába n (p<0,0 14; p<0,001 ; p<0,001 külö n-külön). 

Még a rész leges mó la is erősebb festődés! mutat ott, mint a te l

jes móla és a choriocarc inóma (p<0,001; p<0,0 15) kü lön

külön. A festődés a ci totrofob lasz t és - kissé erősebben - a 

sz inc ic iotrofo b laszt c itoplazm:.íj iibun je lent meg , míg a boly

hon kívü li trofo blaszt nem mutatott DOC-2 immunr eakt iv

itást. Mindeme llet a Weste rn b lot vizsgá lat is megerősítette azt 

a fe ltétel ezés ünk et, hogy a DOC-2 fehé rj e lényegesen 

erősebben ki fej e ze tt a chorioca rcinóma sej tvo na lakban 

(BeWo, Jar, JEG-3) , mint a lepényi sejt vona lban. Ezt az RT

PCR kísér letünk még az za l is megerősítette, hogy a lepé nyben 

a DOC- 2 mR S produkc ió és sz int jelentősen nagyo bb annál, 

mint ami a chorioca rcinom ában átíródik. 
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A DOC-2 feltételezett daganatgátló hatásának igazolásakor 

azt figye ltük meg, hogy ha DOC-2 gé nt vektor transzfekció

va l beültettük a cho riocarc inóma sej tek génjeibe, a DOC-2 

fehérje fokozo ttabb kifejeződése után a chor iocarc inóma 

sejtek szaporo dá sa sz ignifikánsan lecsökke nt a kontroll 

chor iocarcinóma sejtvona lakéhoz képest. 

MEGBESZÉLÉS Talán va lame lyest meglepő, hogy a p53 daga

natgátló gé n megnöve kede tt kifejeződését talá ltuk a teljes 

mó lás és chorioca rcinó más ese teinkben , am i látszólag ellent

mond a daganatképződésnek ( 15). A normál p53 tú lságos ki fe

jeződése általába n a sejtszapo rodá s fel függesztésé hez vezet 

( 18). A p53 fehé,j e azonban akár egyetlen sejt protoonko gén 

termék negat ív szabá lyozása alatt is állhat (/. ábra) ( 19). A 

p53 ilyen formájú gát lása gyakran meg figyelhető a ter

mészetesen előforduló embe ri daganatokba n (19). 

A mi eredménye inkhez hasonlóan , az irodal omban talá lhatók 

közlemények olya n daganatokkal kap csol atban , ame lye k 

immunhi sztokémia i módszerre l vizsgálva fokozottan kife

je zik a p53 fehérjét , gén mutációt azonban SSC P elemzésse l 

nem lehet kimutatni. Érdekes módo n a da ganatse jtekb en a p53 

fehérj e magas szintjének jelenléte vagy hián ya imm unhisz

tokémiai mérések alapján nagyon jó prognosztikai előrejelző

je a beteg túlélésének, mive l a p53 fehérje magas sz intje je len

tős kó,jel zője a beteg rövidebb túlélési idejének . Bár a p53 

gén misze ns mutációi képviselik az immunhisztokémiai lag 

kimutatható ese tek többségét, sok példa van arra is, hogy a 

normáli s p53 fehérje nagy töménységben mutatha tó ki a 

daganat szöve tben , és ezért valószí nű, hogy hozzájárul a daga

natok egy rossz kó,jóslatú csopo rtjának a kifejlődéséhez. 

Több folyamat ismert, amelyek stabil izá lják a normál p53 

fehérjét és növelik tömény ség ét (D S károsodás, kötődés 

viráli s onkogénekhez, stb). Ebben a tanulmányban is vala

mennyi chor iocarci nómás eset ben megnövekedett szintű p53 

fehé,je volt kimutatható a sejtmagban, de p53 mu tációt nem 

lehe tett találni (egy kivéte léve l) (20). Így valószínű, hogy az 

em beri ro ssz indu latú daganatok közül néhány kikerül a p53 

által szabá lyzott növekedési gát lás aló l. 

Adataink és a fenti idézett közlemények azt mutatják , hogy a 

p53 fehérje működését egyetlen fehé,je is képes meggátolni. 

Az mdm2 transzformációs működéssel rende lkez ik, ami a gén 

túlzott kifejeződésekor fokozódhat ( 15). Az adato k azt 

mutatják, hogy ez a gén az emb eri daganatok egy jelentős 

részében fokozottan ki fejezett , ami az t jele nti, hogy az mdm 2 

túlzott kifejeződése szerep et ját sz ik ezen daganato k kórok

tanában. March etti és munkatársai (2 1) kimutattá k, hogy a 

kapcsolat az mdm2 gé n fel erősítése és az mdm2 fehé,je kife

jeződése között sz ignifikán s. Munkánk során az mdm2 fe

hérje határozott kifejeződését ész leltük te ljes mól a és 

2 18 

cho riocarc inóma ese teinkben. Talán kissé meglepő, hogy a 

p2 I és Rb daganatgát ló gének is túlságosan ki fejeződtek 

ugyanezen mintáinkban , am , látszó lag ellentétes a 

daganatképződéssel. Az mdm2 fehérje kötődni képes a p53 és 

Rb fehérj ékhez, és megza varha tja azok gát ló hatá sát ( /. ábra). 

Ezért mind az Rb fehérj e, mind a p53 fehérje, egye tlen sejt 

proto-onkogén termékn ek a negatív sza bá lyozása alá kerülhet 

( 19). Az Rb és p53 egyidejű inakt ivác iója gyakra n megfigyel

hető a külö nféle termé sze tesen előforduló emberi daganatok

ban ( 19). 

Valószínűnek tűnik, hogy a p53 és p2 I fehérjék relatív ará nya 

és kölc sönhat ásuk fonto s szere pet ját sz ik a sejtosztódás sza

bály ozásá ban ( 18). Egy önszabá lyozó vissza jelentő kör tartja 

egye nsú lyban a p53 aktiv itást és az mdm2 sz intjét a sejtben. 

Azok a tényezők, ame lyek megzavarják ezt a kö11, és növelik 

az mdm2 szintje it (a gé nte,mék felszaporításán keresztül ) 

vagy fokozzák az mdm2 működését, e lősegítik a sejtsza

porodá st, míg azok , amelyek megvál toz tatják a p53 fehérje 

mdm2 serkentő hatásá t vagy megáll ítják az mdm2 működését, 

a növekedés megakadályozásáho z vezetnek (22). Ezt az 

elképzelést az a korább i észlelés is alátámasztja, miszerint 

azok a dagana tok, amelyekben az mdm 2 gén felerősített, 

ritkán rendelkeznek k imutatható p53 eltérésekkel. Meggyőző

désünk szer int az mdm2 géntermék a p53 fehérje sejtes szabá

lyozójaként mü ködh et, mive l oligomer kom plexet képezhet a 

normális p53 fehé,j ével. Így az mdm2 túlz ott kifejeződése 
legyőzheti a normál p53 fehérje növe kedést gát ló tulajdon 

ságát, és daganatos átalaku lást eredményezhet. Ezért 

valószínű, hogy bizonyos ember i da ganatok kikerü lnek a p53 

álta l szabályozott növe kedési ellenőrzés aló l azáltal, hogy fel

erősítik és túlzottan kifejezik az mdm2-t. Az mdm2 túlságos 

kifejeződése a daganatos növekedést a p53 fehérje vissza

szorítá sán túl más módokon is elősegíthet i (23). Néhány 

kuta tó az mdm2 és az E2FI fehérje közö tti közvetlen köl

csönhatásról számolt be, me ly sze rint az E2F I aktivációs 

doménja az mdm2 -höz kötődik (/. áhra) . Továbbá a DPI 

fehérje is képes az mdm2-höz kapcsol ódni, ame lyik he

terodime,1 képe z az E2F I fehérjével. Ezért az mdm2 nemc sak 

megszün teti a szapo rodási blokkot azá ltal, hogy a p53 gé nt 

elnémítja , hanem pozitívan is fokozza a sejtszaporodást az S 

fázis serkentéséve l azálta l, hogy induká lja az E2F 1/ DP 1 

transzkripciós faktort, ame ly mind a p53-tó l, mind az Rb-tól 

függe tlen (24). Továbbá az is jól megalap ozott megfigyelés, 

hogy az mdm2 és Rb fehé,jék stab il komp lexet képeznek, és 

az E2F nem szükséges az Rb/mdm 2 komp lex kialakításához. 

A sejtcik lus során a nem foszforilá lt Rb fehérje az E2F I /DP 1 

heterod imerek hez kötőd i k, és gáto lja transzaktivációs 

működésüket. Erős összefüggés van az Rb/E2F komp lex 

kia laku lása és az Rb fehérje G I /S átmenete t b lokko ló hatása 

között. Azo nban a túlzottan ki fej ezett mdm2 fehé ,je komplex

et képe z az Rb-vel és a p53-tól függetle n módo n megszünteti 

az Rb fehérje E2F transzakt ivációs működésére kifejtett 
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Újabh adatok II normál /epém' és a rerhességi rmfohlas:r betegségek 011koge11etikájá/ro; 

gát lását(/. ábra) ( 19). Jon es és munkatársai (25) az utóbbi mive l a p53 poz itív sejtmagok többsége min tá inkban, a 

időben azt is megfigyelték, hogy bár az mdm2 a p53 -tó l c itotrofoblasztban volt jelen . Ennek alapján val ószínű, hogy a 

független módon komplexet képezhe t az E2Fl / DPl -gye l és a p2 1 kifejeződése és a sej tdiff ere nciá lódás között szo ros 

p53-ma l, az ilyenfajta kötődés csak akkor segíti e l ő a sejt- kapcso lat van ( 16). Adataink összhangban vannak a rossz in-

növekedést , ha egyúttal módosítani képes a p53 működését is. dulatú daganat kia lakulásának következő modelljével. Ahogy 

Az va lószínűtl en, hogy a daganatsejtekben az mdm2 és a p53 

kifejeződését befolyásoló tényezők csa k pusztán vélet lenü l 

jelennek meg; inkább ésszeríínek látsz ik azt feltételezni , hogy 

va lamif éle kiválasztódási vagy növekedési e lőnyt je lenthet ez 

a szce nárió bizonyos daganattípusokban,Továbbá úgy tíínik, 

hogy ez a jel enség a rossz kl inikai lefolyás jel zője, Va lószínű, 

hogy az mdm2 és p53 fehé,jék között kia lakuló komplex 

bizonyos körü lmények között egy o lyan működést serke nt, 

ame lyik elősegíti a daganatképződést, Egy másik lehetőség 

az, hogy ezek a fehé,jék egy másik , de szine rgiszt ikus transz

formációs reakcióúton hatnak. A p53 rákok ban já tszott 

központi szerepe miatt a későbbiekben fontos lesz , hogy 

megértsük a p53-mdm2 önregulációs visszajelentő kört és 

azokat a tényezőket, ame lyek sz abál yozzák azt (22) . 

Termé szetesen a p53 és mdm2 fehérjék túlzott kifejeződése a 

mi terh esség i trofoblaszt daganatainkban e l őreje l zője lehet a 

rossz kim enete lnek. (20). Vélemenyünk szerin t a chor iocarci

nómák és a telje s móla te rhességek azálta l, hogy a normá l p5 3 

és mdm2 fehérje sz intjük magas, egy példáj át képvise lik a 

daganatok azon osztályá nak , amelyek a kóros p53 ki fejeződés 

egy má sik formáj át mutatják ( 15). 

Ere dménye ink a látámasztják azokat a fentiekben idézett ada

toka t, am elyek azt je lzik, hogy a p53 és Rb fehé ,jék egyaránt 

fogékonyak egye tlenegy onkofe hé,je gát ló hatá sára. Ez támo

gatja azt az elké pze lést, hogy ern1ek a két fehérjének a 

növeked és t gát ló hatá sa pá rhuzamosan mííködik. Ebbe n az 

eset ben az mdm2 egy o lyan sejtf ehérje , ame ly közvet lenül 

képe s gátolni mindk ét daganatgátló géntennék mííködését 

( 19). Hason lóan, a p53 fehé rje és az Rb fehé,j e bizonyos DNS 

daganatvírusok cél pontja ikén t is szolgá lha tnak. Így mind 

maga a sejt, mind a víruso k azonos módot alakítanak ki az Rb 

és a p53 fehé ,jék működésének megzavarására ( 19). 

A p2 I onkogén a szabályozás i láncban egy a p5 3 a latt i sz intet 

kepviselő, a p53 által sza bályo zott effekto r, bár a p53- tó l 

függe tlen , a p2 I gén túlzott kifejeződését beind ító reakc ióuta k 

is ismertek. Több emberi növekedési hormon beindíthatja a 

p2 I kifejeződést azokban a sejt ekben, ame lye k a normá l p53 

gént hordozzák. Ez megfe le l a mi ada tainknak , mive l a p2 I 

főként a sz inc iciotrofob lasztban fejeződött ki, ahol jel entős 
sz ámban ta láltak növekedés i faktor rece ptoro kat (26). 

Adataink azokat a mások á ltal is le írt eredményeket támo

gatják, melyek sze rint a p2 I kifejeződés topo lógia i sza

bá lyozása lega lább részben független a p53-tó l mind 

immunhisztokémiai , mind pedig genet ikai vonatkozásban , 
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a jóindu latú daganat a rossz idulatú átalaku lás felé ha lad, 

bizonyos je lek a kóros mikrokörnyezeteben (sejt-sejt vagy 

sej t-stroma kölcsönhatás) beindíthatj ák a normá l p53 kife 

jeződését és az ezt követő p2 I indukciót ( 16). Azo nban, 

amikor a túlzottan ki fejezett mdm2 jelen va n, a p53 fehé,je 

p2 I indukáló képessége gá tlás a lá kerül. A p53 génnek ilyen 

körülm ények között egyfajta "vészfékként" ke llene működ

nie , ellenőrizve a továb bi fékezet len szaporo dást, azonban az 

mdm2 megszüntet i eze n funkc ióját ( 16). Ezeknek 

megfelelően tanu lmányu nkban az mdm2 és a p53 főként a 

c itotro foblasztban j elent meg , ahol a p2 I gén túlzott kife

jeződését nem tapasz ta ltuk. Továbbá a p2 I pozit ív sejte k már 

a norm ál lepé nyben és a rész leges mó lában megje lentek, aho l 

alig ta lá ltunk va lamifé le p53 pozitív sejt ma got , am i egy p53-

tó l függet len indukc iót felté te lez. Másrészrő l nem vizsgá ltuk 

meg a lehetséges mutáció előfordulását a tú lzotta n kifejezett 

p2 I géne n, mive l a p2 1 mutác ió hiányá t már megfigye lték a 

különfé le ember i daganatokban (26). A p2 I jó l ismert an-ól, 

hogy va lamennyi cdk enz im á ltalános gátlója. Ezek az en

z imek különböző ciklinekke l á llnak kapcso latban, és a sejt

ci klus később i szakasza iban az Rb foszfori lációjában vesznek 

részt. Azonban, az mdm 2 fehérje ezt a folyamat ot is megá l

líthatj a azá ltal, hogy egységet képez az Rb-géntermékke l (/. 

ábra) ( 19). Az is valószínű, hogy a p2 I a p53-tól függet len 

reakc ióutakon keresztü l közve tí ti a növekedést ellenőrző 

jel eket. A cdk enzimek sza bályozása olya n gá tlókka l, mint a 

p2 1, egy olyan á ltalános mííködést képv ise lhet, ami a kül ső 

jelekre és sejtn övekedési programokra vá laszként adott sejt

szaporodást ell enőrz i (3). Val ószínű, hogy a p2 1 mutác iója és 

inakt ivác iója végzetes, és a sejt ha lálát e redményez i. Ezért, ha 

előfordul nak egyálta lán a p2 I mutác iói az em beri dagana tok

ban , csak nagyon ritkán lehet nek j elen (27). Feltéte lezik, hogy 

a p2 I fehérje sz intjei azé rt kr itikusak , mert negatív szabályozó 

hatásuk van a sejtci klus folyamatára (27). 

APOPTÓZIS Bárme ly onkogé n kész let szabá lyozási zavara 

vagy inakt ivác iója ellenőrizhetetl en sejtszaporodás hoz, a sejt

cik lus végső leállít ásához, vagy a pro gra mozott sejtha lál 

(apoptózis) fokozódásához vezethe t. A külső je lek, amelyek 

apoptózishoz vezet nek, va lószí nííl eg olya n különbözőek 

lehetnek, mint azok a je lek, ame lyek diffe renc iá lódás t vagy 

sza porodást idéznek elő, és magukba n fog la lják a sejte n kívüli 

jele k visszavo nását és azok megje lenését. Úgy tíín ik , hogy az 

apoptózis gát lój ának a lapvető túlé lés i tényezőktől va ló füg

gősége szé les körben e lterjedt jel enség (28). 

219 



Fiilöp V és 1111111katórsai 

A c-myc protoonk ogé n, amely erősen kifej ezett a lepény-, a 

teljes móla - és a choriocarcinoma mintáink többségé ben, 

fontos sze repet ját sz ik a sejtp roliferá ció és differenciác ió 

szab ályozásá ban ( 14). Bár az edd ig közö lt tanulm ányok adatai 

meglehetősen e llentmondá sosa k, vizsgá lata ink sze rint a szin

ciciotrofob laszt réteg jelentős része tiszta c-myc kifejeződést 

mutat, kü lönöse n fehérje sz inten (29) . Eze knek az ered

ménye knek a megbízhatósága a forma linba n fixált és paraf 

finba ágyazott mintákb an az onkoprot ein immunreakt ivitás 

kielégítő megőrzésétől függ. Ezt úgy biztos ítottuk, hogy azon
nali rögz ítés t végez tünk , és nagy érzékenységű imunhisz

tokém iai módsze rt alkalmaznmk (avidin-bio tin). onná lisan 

a myc fehérj ék a magi matr ix fehétjékhez kötődnek. Azonban 

munkánk során a myc fehérjéket a citop lazmában észle ltük , 

amely egybevág a mások álta l közö lt, paraffinba ágyazott 

szöve ttani metsze teken végze tt elemzésse l. A c-myc protein 

eze n megvá ltozott sej telosz lása a fixáció és feldolgozás ered

ményeként létre jö tt átrendeződésnek tul ajdo nítható (30). 

Kimut atták továbbá , hogy a c-myc mRNS sz intéz is kizáró 

lagosa n a kora i citotrofob lasztba n emelk edett, míg c-myc 
fehérje immunr eakti vitást a sz incic iotrofobla sz tban figyelték 

meg (3 1 ). A dagantokban a c-myc k i fejeződés szabályozás i 

zavara kifejezette n á ltalános , am i azt mutatja, hogy aktivizá

c iója lényeges lehet a daganat képződésben ( 14). A myc túlsá

gos kifejeződése gáto lja a sejtdiff erenci álódás t, de elősegíti a 

sejtszaporodást és a daga natkialakulá st (32). Emiatt a korább i 

adat ok a c-myc onkogé n felsza porodását agresszív rákokkal 

társ ították ( 10) . A növe kedés i hormono k és rece ptora ik 

előidézhetik a c-myc fehérje ki fejeződését (2. ábra) (30). A 

c-myc beindíthatja mind a sejtszaporodást , mind az apop

tózis t, és a sejt döntése ezen két vá lasz közül más egyéb o lyan 

je lek által meghatározo tt, mint a növeke dési faktorok vagy 

más túlélés i serkentők (ox igén stb.) j elen léte (33). Az utóbbi 
időben leírták, hogy a c-myc konstitutí v k i fejeződése a 

növe kedés t kor látozó fe ltéte lek között előseg í theti az 

apoptotikus sejthalál beindít ásá t a sejtvon a l kultúrákban ( 14). 

A myc va lószínűleg közve tlenül azo n fehé rjék ki fe

jeződésének szabályozásá n keresz tül hat , amelyek a sejtc iklus 

ki fej eződéséhez és a G I ciklin ekhez szükségese k. A myc 

azoknak a géneknek a ki fejeződését is gáto lhatja, ame lyek a 

sejtn öve kedés leá llításához és a sejtd ifferenc iálódáshoz kap
cso ltak, és fontos tényező lehet a sz inciciotro foblaszt fej l ődés

ben, differenc iálódásban és működésben, ahol tulajdonkép

pen a mi mintá inkban is kifejeződött (32) . A myc közvet ítette 

apoptóz ishoz nem szükséges de novo fehérje sz intézis (34). 

Az apo ptóz is leírása a normál lepé nyi szinciciotrofo blasz t 

rétegben ésszerű magyarázattal szolgá l ahhoz , hogy megért

sük a lepény átjár hatóságát o lyan nagy molekula súlyú fehér

j ék szá mára, mint az alfafeto prote in (2) . A mi v izs
gála tainkban a bc l-2 kifejeződés kizá rólagosan a telj es mólák 

és chor ioca rcinomák d ifferenciáltabb sz inciciotrofo blasztja ira 

korlátozód ik. Mive l ebben a tanulmán yban csak para ffin 
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viaszba ágyazott anyagokat vizsgál tun k, ame lyben sok fehér

j e immunreakti vitása káro sodo tt, a bcl-2 kifejeződés igazi 

mértéke a terhesség i tro foblasz t daganatokban nagyob b lehet, 

mint az itt közölt eredmények ( 14). A bcl-2 csök kenti a 

kórosan szabál yozott c-myc k i fejeződés apop tot ikus hatását 

anélkül, hogy annak folyama tos sej tnöve kedést el ősegítő 

képességé re hatna, és így mechan isztiku s alapul szo lgá l az 

onko genetikai sz inergizmu sra eze n két protoonkogén közöt t. 

Egy olyan gén kóro s elválto zása, mint a bcl-2, ame ly ik a 

sejtha lált ell enőrzi , gyakori elsődleges elvá ltozás lehet a 

daga natok több t ípusában ( 14). A bc l-2 kifejeződéssel ren

delkező daganatok egy o lyan kezdeti történést képv iselhetnek , 

amely lassú daganatnöve kedéshez vezet het. 

Kimu tatták, hogy a myc , am ikor ki fejeze tt , beindítja a 

programo zott sej thal ált a megfel e lő növeke dés i faktorok 

hiány ában vagy olyan sejt ekben , amelyek más úton, például a 

hypox ia által b lokko ltak (32) . 

Az életképesség tényezői az éretl entől az érett sejtek felé 

történő egész d ifferenciálódás folyamán szükségesek. Bár 

nagyon sok életképesség i tényező egyben növek edési faktor 

is, az éle tképesség és a növeked és elkülönü lten sza bályozo tt . 

A különböző típusú sej teknek többfél e specifikus növek edési 

tényezőre va n szükség ük , hogy é letben maradjanak 

(életképesség i tényezők: növeke dési hormono k, oxygén stb. ) 

és az ilyen tényezők eltávolítása programozott sejthalá lt ered

ményez (35) . Azon szo lid daganatok , amelyek nem ki

elégítően oxygen izá lt területekkel rendelkeznek, a kezeléstől 

függetlenü l rossza bb prognozisúak , mint a j ól oxygen izált 

daganato k. A hypox ia, amely szé les körbe n megtalálható a 
kü lönböző eredetű, fejlődő szo lid daga nato kban, elegendő 

élettan i daganat-m ikrokörny ezeti stressz ahhoz, hogy be indít

sa a daganat kialaku lást (36). A chorioca rcinómában a 

hypox ia által előidézett megnövekedett szin tű tumor angio
genez is faktor kifejeződés, am it Cao és munkat ársai (37) 

figyeltek meg, alátáma sztja az a lacsony ox ige nizációjú 

körn yeze t létezésé t a trofob laszt daganatmassza bizonyo s 

területein. lgy a hypoxia nemcsak a tumor angiogenez is fak

tor ki fejeződési sz intjét szabá lyozz a, hanem valószínűleg a c

myc k i fejeződést is a gesztációs trofobla sz t daganatokban, 

ezá ltal fokozva a tumor genetikus kép ességé t (3 7). Az 

alapvetően szüksége s túlélés i tényezők hiányában a bcl-2 
onkogén, hasonlóa n a mi teljes móla és chor iocarcinóma 

ese teinkhez, gáto lhatja a c-myc közve títette apoptózis t , és így 

lehetővé tesz i, hogy a sejt ek elv iseljék a c-myc szabál yozás i 

zava rát, így egy még agressz ívebb dagana tot idézhet elő (34). 

A bcl-2 gén gátolhatja az apoptóz ist anélkül, hogy az 

é letkép esség i tényezők eltáv olítása után beindítaná az 

életképesség i tényezőktől függő sejtek növeke désé t (32). 

Továbbá azokban a sejtekben, amely ek nem fej ezik ki a p53-

at , a myc túlságos kifejeződése nem indítja be az apopt óz ist 

(mint a mi szinciciotrofo blaszt sej tjeink esetén) . Azonban azt 
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fontos hangsú lyoz ni, hog y bár a normál p53 sz ükséges a myc 

induk á lta sejth a lá lhoz, má s tényezők hatá lytala níth atjak ezt a 

reakcióutat. Így egy o lya n tú lé lés i gé n tú lságos kifejeződése, 
mint a bc l-2, még a normá l p53 j ele nlétében is le fogja á llítani 

az apoptózist. Érdekes mód on a bc l-2 túlságos kifejeződése 
blokkol hatj a mind a p53 függő, mind ped ig a p53 függet len 

útjait az apoptó z isnak, ami azt suga llja , hogy a p53 függő és 

p53-tó l függet len reak cióutak vé lt közös ta lá lkozási pontjátó l 

le fe lé ha ladó fo lya mato k va lamely ikére hat. Több adat mutat 

ja, hogy a bc l-2-n ek az antiox idáns rea kc iófo lyamat ban van 

sze repe, miután hatá sát a szu perox id felszap oro dá sa és per

ox idokká alaku lása után fejti ki, ezá ltal megakadál yozva e l ső

sorban a lipidperox idat iós sejtkár osodást (38) . Ezek az adatok 

azt muta tják , hogy az onkogenet ikai vá ltozáso k módosí thatj ák 

a sejt ek fogékony ság át az apoptóz isra (37 ). Az onkoge ne tikai 

áta lakulás növe li a sejt ek érzékenységét a hypox iára , és a 

hypoxia tér be lileg megegyez ik az ap optóz issa l. Ugya na zo k a 

ge net ikai történé sek, ame lyek gá tolj ák a hypoxia indukált 

apoptóz ist az onkogcnet ikaila g áta la ku lt sejtekb en egy

bee shetnek egy csök kent apopt óz issa l is a daga nat fej lődés egy 

későbbi sza kas zá ban (36). 

Eze k az e llent étes, myc induk á lható reakc ióutak a sej tc ik lus 

fo lyamatába n és a scjthal á lba n a myc szabályo zási zavar á ltal 

e lindít ott daganatképződés extra kom plexi tását tükrözik (32) . 

A c- myc és a bcl-2 között i kö lcsö nh atás az onk ogé n 

együttműködés új mode llj é t képvise li, ame ly nek hatása van a 

daganat os bet egsége k kia laku lására és fo lyama tára is (33) . Az 

ak tivá lt c-my c és bcl-2 onkogé nek kül önfé le komb inác ióit tar

ta lmazó sej tek növe kedésé nek és ha lá lának a további tanul

mányozása bet ekinté st nyújt hat abba , hogy hogya n hatna k 

egy másra ezen onkogé n osztá lyo k kül önfé le tulajd onsága i 

(33) . Az cgyidőben kórosa n szabá lyozo tt bcl- 2 és c -my c 

ge netikai kiegészítődése sze repet ját sz hat egy sok lépcsős 

daganatképződésben ( 14 ). A rák ép pen úgy beteg sége a ter

veze tlen tú lé lésnek , min t a tervezet len növe kedés nek (39). 

Eredm énye ink a lapján a K-ra s onkogén mutá c iója , nagyo n 

so k da ga nattó l eltérően, nem képvise l egy kora i gene tika i 

tört énést a terhe sség i trofob laszt da ga natok fejlődésében, és 

nin cs semm iféle fáz is egybeeseés ben és kapcso latba n a c-myc 

tú lzo tt kifejeződésével eze n daganat o k kialakításában (40) . 

Újabb adatuk a normál lepény és a terhességi tmfohlascr betegségek u11koge11etikájához 

szö veti struktúráka t, feno tipusokat. Ezt a folyamato t -

leg alábbi s rész ben - az ak tivált beág yazódó trofob laszt C FS- 1 

rece ptorainak ligand akt ivác iója szabá lyozz a (42). A méh 

ko lón ia st imu lá ló faktor - 1 (CS F- 1) úgy szabá lyoz hatja a 

lepé ny és a terhes ség i trofob laszt daganat fej lődést, hogy 

kölcsö nhatá sba ker ül a trofo blaszt CSF- 1 rece ptora iva l (29) . 

Számo s köz lemény erősítetle meg az t a e lképze lést , hog y egy 

autok rin c-fms- fehérje /CSF- 1 kölcsönhatá s sze repet ját sz hat a 

sz inc ic ia lizá lódás sza bá lyozásáb an és a trofobla szt szinci

c iotrofob lasz ttá történő diff erenc iá lódásán ak serkentésébe n. A 

rossz indu latú daganatokban egy epi tcliá lis sej t CSF-1 recep

torának da gan at és st roma CSF- 1 á ltali autó- és pa rakrin li

gand ak tivációja se rkenth e ti a da ganat sejt fejlődést és 

elő idézhet i a trofobl aszthoz ha so nló tulajd o nságok kife

j eződésé t, hogy elősegítse az edo me trium st róma és a 

myo mc trium elá ra sz tásá t, és fe lgyors ítsa az ezt követő 

szó ród ást a loko reg ioná lis és távo li he lye kre. Az ilye n 

extraute rin szó ródá st továb b fokoz hatja a keringő CS F-1 más 

rákokban meg figye lt magas sz intje (42). Ebb en a dolgozat ban 

egyértelműen kimutattu k a c-fms /CS F- 1 rece ptor fehérje ki fe

j eződését a terhe sség i trofob lasz t daganat o k sz inc iciotro

fob lasz tja iban, és a legtöbbe t a choriocarc inómákba n ta lá ltuk. 

A korábbi tanu lmányokban is a bo lyhok sz inc ic iotro fobla sz t 

rétege folött detektá lták a lepényi c- fms fehérje sz inté z ist a 

normál lcpénybe n a mo laterhesség ben és a chorioca rcinoma 

ban, ott , ah ol a hCG termelődik. Ezé rt a sz ine ic iotrofo blasz

to kban a c-fms fehérje hath atósan közreműködhet ab ban a 

szahál y07.Ó rcakc ió folyamatban , ami a trofob laszt diff e ren

c iá lódá st és mind a lepényi laktogé n, mind a choriál is 

go nad otrop in kivál asz tá sá t irány ítja (5, 43) . 

Ez zel sze mben a c-erbB -2 gé n tú lzott k i fejeződése 

kizárólagosan a szöv e tek be betörő és azo kat e lára sz tó bo lyhon 

kívü li trofob lasztban figyel hető meg , amely normál isan a 6 és 

14 hét köz ötti anya i dee idua trofobla sz t invaz iój áért fe le lős 

(43). A e-e rbB- 2 lokali zá lódása a bolyhon kívüli trofoblaszt

ban az t je lezheti , hogy a e-e rbB -2 fontos lehet a bo lyhonkívűl i 

trofob lasz t inváz iój ába n és d iffere nciá lódásá ban. Figye lemb e 

véve az EGF recep tor szere pét a növe kedé s ellenőrzésében és 

az t, hogy kifejezett a homológ iája a c-c rbB -2 onkogén transz

lációs te rm éké hez , ésszerűnek lát sz ik az , hogy a tro foblaszt 

sejt ek on kogé n stimulác iój a és normál nö veked és t szabá lyozó 

mec han izmu suk közöli összecsato lódá s lehet (6). Eze n túl-

menően a c-e rbB -2 túlzo tt kifejeződését emlőrákos betege ken 
A trofob lasz tban a fej l ődés és a működő szöveti sze rke ze t is kimut a tlák, és ez annak a p2 1 gé nnek az egy idejű kif e-

fenntartá sa a sejt szaporo dá s, sejt érés és sejth a lá l közötti jeződéséhez társult , amel yik szórvá nyosa n a mi esete ink bo ly-

egyensú lytő l függ. hon kívü li trofo blasz tjai ban is megje lent (44 ). 

A c- fm s onkogén kódo lja a makrofá g ko lónia st imulá ló faktor 

(M-CS F) nag y affinitá sú rece ptorá t, amely fontos sze repet j á t

sz ik a s ejte k tú lé lésébe n, sza porodásá ban és differ en

c iálódá sában (41 ). A trofob lasz t funkc ioná lis j ellemzői (a 

makrofágokh oz haso nlóa n) magukb an fogla lják a sejtproli

ferációt és azt a ké pességet , hogy e lára sszá k a heterogén 
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LEGÚJABB ADATOK Je len mu nkánkban bemutattuk , hogy az 

á lta lunk először körülha táro lt DOC-2 fehérje és mR NS erősen 

leszabá lyozot t a chorio carcinómákban a lepény hez viszo ny ít

va . A festődési mintázatbó l arra követke ztethetünk , hogy a 

DOC-2 lcszabá lyozo ttsága össze függésbe n lehet a trofob lasz t 

sejt ek rossz indu latú képességéve l. Ezt az RT-PC R ered-
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Fülöp Vés munkatársai 

mények is megerősítik, sőt a mRNS csökkent sz intje a chorio

carc inoma kban arra uta lhat, hogy a fehérje kifejeződés le

szabá lyozása eze kben a sejtekbe n és a teljes mólában transz

kripcionális szi nten történik (45). Azonban más gene tikai vál

tozások, így a DOC-2 gén promóter régiójának pont mutáció

ja, vagy e rég ió meti lác iós á llapotában bekövetkező vá ltozá

sok is a DOC-2 leszabályozásához veze thetn ek a cho rio

carci nómákban. A DOC-2 lesza bályozása a részleges mólák

ban és még kifejezettebben a teljes mólákban és cho rio

carcinómakban in vitro és in vivo azt mutatja , hogy a DOC-2 

fontos sze rep et játs zhat a normá l trofob laszt növekedésében 

és differenc iálódásában, és leszabályozása közreműködhet a 

terhességi trofoblaszt betegségek, különösen a teljes móla és a 

chor iocarc inóma kifejlődésében. Vizsgálata ink során azt talál

tuk , hogy a DO C-2-ve l tran sz fektált chori ocarc inóma sejtvo

na lak növekedési aránya szign ifikánsan a lacsonyabb, és 

ennek alapján va l ószínű, hogy az endogén DOC-2 gá tolja a 

chor iocarc inóma sejtek növekedésé t. Xu és munkatársai (46) 

sze rint a daga natgát ló hat ás annak tu lajdo níthat ó, hogy a 

DOC-2 gén a Gra b2 fehérjé hez kötődik és azt szekveszt rálj a 

az Sos fehé1jétől (2. ábra). A DOC-2 lesza bályozása a ter

hesség i trofoblaszt betegségekből szá rmazó trofoblaszt sejtek 

ben megzavarhatja az Sos- Grab2 kötődést, és Íh'Y hozzájáru l

hat a normá l lepényi trofob laszt sejtek rossz indu latú áta

laku lásá hoz (46) . Mive l az Sos egy guan in nukleot id kicserélő 

faktor a Ras onkogé n számá ra, érdekes lenne tanul mányozni, 

hogy a DOC-2 lesza bályozás nem veze t-e a Ras akt ivá

ciójá hoz, ame ly a normál trofob lasztsejtek áta laku lását ered

ményezné. 

Mindenesetre ezeknek a túlzottan kifejezett vagy leszabá

lyozott onkofe hérjéknek a bio lóg iai szere pe, kapcsolatuk a 

különböző szövetta ni vagy klin ikai paramét erek hez és kóris

mézési, valamint kórjós lati érték ük tovább i kiértékelést és 

elemző munká t igénye l. 
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