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A metasztázis képzés modellezésére számos elmélet jött létre az elmúlt évtizedek során. Ezek közül 
az elméletek közül az egyik legújabb a daganat őssejtek létezését feltételező teória. Az elmélet szerint 
a primer tumoron belül csak a specifikus sejtfelszíni markereket expresszáló daganat őssejtek képe-
sek áttétképzésre. Ez a sejtpopuláció a tumoros szövet sejtjeinek csak nagyon kis hányadát alkotja. 
Legfőbb jellemzőik az önmegújulás, a korlátlan proliferációs képesség és a heterogén daganatsejtté 
történő differenciáció. Míg az őssejtek létezése egyes daganatokban már bizonyított, addig a melano-
ma őssejtek létezése humán melanomában erősen vitatott. Egyes feltételezések szerint, a melanoma 
őssejtek prekurzor és/vagy érett melanociták tumoros transzformációja során alakulnak ki.

Vizsgálataink során célunk volt microarray vizsgálatainkkal korábban kimutatott ABCB5 és to-
vábbi, az irodalomban ismert őssejt markerek (CD133, ABCG2, CD271) mRNS expresszió szintjé-
nek meghatározása valós-idejű qRT-PCR-t alkalmazva primer melanoma (n=15) és melanoma me-
tasztázis (n=10) eredetű humán sejtvonalakon. A sejtvonalak inváziós képességét előzőleg Matrigel 
inváziós kamra segítségével határoztuk meg.

Eddigi eredményeink szerint az ABCB5 és CD271 gének mRNS szintje csökkent az invazív sejtvo-
nalakban a nem invazív sejtvonalakhoz képest. Ugyanakkor a metasztázis eredetű sejtvonalakat a CD271 
génexpresszió relatív fokozódása jellemezte, míg az ABCB5 génre lényeges eltérést nem találtunk. 
Lehetőségünk nyílt azonos betegekből származó primer és metasztázis sejtvonal pár (összesen 4 pár) 
vizsgálatára is. Az ABCB5, a melanoma iniciáló sejtek feltételezett markere 3 sejtvonal párnál muta-
tott mRNS szintnövekedést az áttét mintában a primer sejtvonal párhoz viszonyítva. Erre a három 
sejtvonalra a lokális metasztázisképzés volt jellemző. A 4. sejtvonalpárnál az ABCB5 gén down-regu- 
lációját figyeltük meg a tüdő áttétből származó metasztázis sejtvonalban a primer sejtvonalhoz ké-
pest.

Fenti eredményeink arra utalhatnak, hogy a metasztázis és az inváziós hajlam kialakításában eltérő 
útvonalak aktiválódása játszhat szerepet. Ugyanakkor az őssejt markerek expressziójában különbség 
figyelhető meg a szervspecifikus áttétképzési hajlamhoz kapcsolódó molekuláris eltérésekben is. Az 
ABCB5 expresszió elsősorban a lokális áttétképzéshez kapcsolható, míg a tüdő áttét kialakulása más 
molekuláris útvonalon valósulhat meg. Ennek oka lehet, hogy a különböző szervek az áttétképzés 
során eltérő mikrokörnyezetet biztosítanak. További vizsgálataink során limitált hígításos módszer-
rel tervezzük meghatározni a sejtvonalakon belüli melanoma őssejt arányt. Tervezzük, hogy a fenti 
markerek expresszióját primer melanoma és melanoma metasztázisokban is meghatározzuk.
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