
Rusz Orsolya 
 

Témavezetők:  
Kahán Zsuzsanna, Deák Péter  

 
SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika,  

Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont  

Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának  
kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása  

a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával” 

 

Genomikai Központ 

„PhD szakmai találkozó”  

2012. 11. 27 

 



5-Fluorouracil: S-fázis ellenőrzési 

pont és osztódási orsó ellenőrzési 

pont mutánsokra hat + Okra és RecQ  

Thiotepa: RecQ 150 nM, többi mM-os 

koncentrációnál érzékeny 



 sejtciklus ellenőrzésért és szabályozásért felelős gének 

expressziójának és a tumor terápiára adott válaszának 

összevetése 
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*epirubicin, 

*doxorubicin 

**irinotecan 

alkilező szer 

 

cisplatin ciklofoszfamid cisplatin oxaliplatin 

antimetabolit 5-fluorouracil 
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capecitabine 
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5-fluorouracil 

capecitabine 

Terápia 

* Topoizomeráz II gátló és interkaláló vegyületek 

** Topoizomeráz I gátló 



Módszerek 

 mintavétel és RNS izolálás 

◦ biopsziával a tumorokból illetve egészséges 

szövetből mintavétel 

 fej-nyak 

 emlő 

 méhnyak 

 végbél 

◦ a szövetek feltárása 

◦ RNS izolálása  

◦ génexpresszió mértékének meghatározása 

kvantitatív real-time PCR 



 Fej-nyak 
 n=12 beteg egészséges és tumoros szövetmintája lett feldolgozva 

 összesen n=20 betegtől történt mintavétel 

 Emlő 
 eddig n=13 beteg tumorából történt mintavétel (n=25 tervezett) 

 egészséges szövetet műtét során eltávolított szövetből nyerünk 

 citológiai vizsgálat (a biopsia-val nyert szövethenger tumoros eredetének 
ellenőrzése) 

 Vastagbél 
 etikai engedély folyamatban 

 n=25 beteg bevonása tervezett 

 Méhnyak 
 etikai engedély folyamatban 

 n=25 beteg bevonása tervezett 

 

Vizsgálatba bevont betegek és gyűjtött 
szövetminták 



Kvantitatív real-time PCR 

 

 12 fej-nyaki daganatos beteg ép és tumoros szövetéből 

izoláltuk az RNS-t 

  RAD51, p53, RecQ és RAD18, Rad18-like,  ATR és Mad2 

gének expressziós mintázatának vizsgálata ép és tumoros 

szövetekben 

 referencia gén: HPRT (J. B de Kok 2005) 

 expressziós változás meghatározása:  

 

 
Ratio = (Etarget)

ΔCt
target

 (normal-tumor)/ (Ereference)
ΔCt 

reference
(normal-tumor) 

/Pfaffl (2001)/  



  Rad51 p53 recQ Rad18 Rad18-like ATR Mad2 

1)  hypopharynx 1,64484 0,830105 1,259884 0,59684 0,476922 0,651132 0,322063 

1.b)  szájfenék 9,772331 1,4802 1,345531 1,313984 2,65483 1,923235 6,220527 

2.) mandula 0,68754 0,654198 1,119091 0,474862 0,12912 0,233712 0,290921 

7.) hypopharynx 0,42298 1,398222 0,471898 0,349061 1,045712 0,543734 0,332911 

8.) hypopharynx 1,152998 0,392839 0,675133 0,25804 0,325116 0,440781 0,406714 

9.) nyelvcsap 0,524536 0,26285 0,32474 0,309023 0,53203 0,69961   

10.) hypopharynx 0,414362 0,29927 0,32362 0,466162 0,48857 0,21617   

11.) hypopharynx 1,1006 1,16637 0,36056 0,235667 0,31522 0,37274   

12.) nyelvgyök 1,663246 2,18109 0,86198 1,782168 26,4178 32,6494   

13.) hypopharynx 1,246775 0,06072 0,24773 0,314494 0,26564 0,37023   

14.) mandula 1,769542 2,46474 0,69672 1,22924 0,80626 0,94767   

15.) nyelvgyök 3,11804 0,1349 1,05653 0,948562 0,8974 1,41842   

17.) nyelvgyök 1,327176 3,23372 0,69262 0,906084 0,65018 0,76165   

Eredmények 



Eredmények 



Eredmények 
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Összefoglaló  

 A RAD51 gén jelentős overexpressziót mutatott 2 páciens esetében 

 A tumor szupresszor p53 gén 1 esetben mutatott overexpressziót és 3 esetben csökkenést 

 A RecQ gén, amely a kettős szálú DNS törések javításában játszik szerepet, 1 esetben 
mutatott jelentős (4.16X) csökkenést  

 A Rad18-like gén szignifikáns overexpressziot mutatott egy esetben (26,4X) és igen jelentős 
csökkenést (7.75X) 1 esetben  

 Az ATR  gén szignifikáns overexpressziot mutatott egy esetben (32,64X) és igen jelentős 
csökkenést 2 esetben  

  A DNS hibajavító és checkpoint gének expressziós szintje a legtöbb esetben különböző volt a 
normál és a daganatos szövetekben 

 A DNS hibajavító és checkpoint gének expressziós szintje eltért a különböző tumorokban 

 A páciensek kezelése befejeződött, minden fej-nyaki daganatos beteget ugyanazzal a 
kemoterápiás hatóanyag-kombinációval kezeltek (docetaxel, 5 - fluorouracil, cisplatin)  

 A közeljövőben további gének expressziójának meghatározását tervezzük, majd összevetjük a 
tumor PET-CT alapján meghatározott terápiás válaszával 
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