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BEVEZETÉS 

 

Az emésztésben résztvevő enzimek működése számára rendkívül fontos a nyál és a 

hasnyálmirigy által termelt folyadék összetétele. A nyálmirigyek és a hasnyálmirigy víz- és 

ionszekréciója során bikarbonát ionban gazdag, alkalikus nedv termelődik. A szekréciós 

folyamatok rendellenességei (pl. az örökletes cisztikus fibrózis, Sjögren szindróma) az 

emésztési folyamat súlyos zavarához vezetnek, ezért szükséges az elválasztás és 

szabályozásának pontos mechanizmusát megértenünk. A funkcionális kísérletekhez kellő 

mennyiségű humán szövetet gyűjteni gyakorlatilag nem lehet, ezért kézenfekvő lehet olyan 

sejtvonalak felhasználása, melyek a natív szövethez hasonló differenciált állapotot mutatnak. 

Kísérleteinkben a jól differenciálódott, patkány parotisz acináris eredetű, immortalizált Par-

C10 sejtvonalat, és az emberi hasnyálmirigy duktusz adenokarcinómából származó, 

funkcionális CFTR-t nem tartalmazó HPAF sejtvonalat használtuk. Mindkét sejtvonal jól 

differenciálódott, stabil sejtvonalat képez. A két sejtvonal folyadék- és ionszekréciójában 

résztvevő transzporterek funkcionális jelenlétét és membrán-specificitását, illetve a Par-C10 

sejtek intracelluláris Ca2+-koncentrációjának szabályozásában résztvevő plazma membrán 

Ca2+ ATP-áz (PMCA) működését vizsgáltuk. 

 

CÉLKITŰZÉSEK 

 

Kísérleteinkben a következő kérdésekre kerestünk választ: 

1. A Par-C10 parotisz acináris sejtvonalban van-e transzepiteliális HCO3¯ szekréció, és 

ha igen, milyen mechanizmusok segítik. 

2. Par-C10 sejtekben az intracelluláris Ca2+-szintet milyen mechanizmusok 

szabályozzák. 

3. HPAF emberi hasnyálmirigy adenokarcinómából származó, duktális eredetű, 

funkcionális CFTR-t nem tartalmazó sejtvonalban létrejön-e transzepiteliális HCO3¯ 

transzport, és ha igen, milyen transzporterek segítségével valósul meg. 
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MÓDSZEREK 

 

Sejttenyésztés: A Par-C10 sejteket DMEM/F-12 1:1 arányú keverék tápfolyadékban 

tenyésztettük, melyet 10% fötális borjúszérummal, 0,1 μM retinsavval, 2 nM trijódtironinnal, 

0,4 μg/ml hidrokortizonnal, és 100 IU/ml penicillinnel, 1 μg/ml streptomycinnel egészítettünk 

ki. A sejteket hetente 1:50 arányban passzáltuk. Az HPAF sejtek tápoldata L-glutamint és 

NEAA-t, Na-piruvátot, 10% FBS-t, 100 NE/ml penicillint és 1 μg/ml streptomycint 

tartalmazó MEM. A sejteket hetente 1:10 arányban passzáltuk. A sejtvonalak tenyésztése 

minden esetben 37ºC-os, párásított, 5% CO2-vel dúsított levegőn, tenyésztőszekrényben 

történt. A sejteket egy poliészter membrán (Costar, Transwell-CLEAR) felületére ültettük, 

500k sejtszámmal. A konfluens monolayer létrejöttét a transzmembrán-rezisztencia (TER) 

rendszeres mérésével ellenőriztük. A kísérleteket 10-12 nap elteltével, HPAF sejtek esetén 

1000 /cm2, Par-C10 sejteknél 3000 /cm2 ellenállás elérésekor végeztük el. 

Molekuláris biológia: A vizsgált sejtvonalakból Qiagen RNeasy Plus kittel (Qiagen, 

Düsseldorf, Németország) RNS-t izoláltunk, és ebből reverz-transzkriptáz (RT) segítségével 

kópia DNS-eseket (cDNS) hoztunk létre. Polimeráz láncreakció (PCR) módszerrel vizsgáltuk 

a sejtekben a transzporter gének mRNS expressziós szintjét. A reakciót Diamond Mix-szel 

készítettük (Bioline Co., London, UK), és magunk-tervezte primer párokkal dolgoztunk. A 

PCR reakció Eppendorf Mastercycle Gradient PCR készülékben zajlott (Eppendorf AG, 

Hamburg, Németország), a primereknek és a DNS polimeráznak megfelelően írt program 

alapján. A termékeket agaróz gélben, etídium-bromid jelenlétében elektroforézissel 

szétválasztottuk, és méret alapján azonosítottuk.  

Rövidzárlati árammérés: A rövidzárlati áram (ISC) méréshez a konfluens monolayer-eket egy 

Warner-féle két-csatornás Ussing-kamrába helyeztük (U-2500, Warner Instrument Co., 

Hamden, CT). A transzepitél potenciálkülönbséget (Vm) folyamatosan mértük Ag/AgCl 

elektródokon és agaróz-KCl hidakon keresztül. Az elektródok egy epiteliális voltage-clamp 

erősítőhöz kapcsolódtak (EC-825, Warner Instrument Co., Hamden, CT). A bazolaterális 

oldalhoz viszonyítva az apikális oldal feszültségét ábrázoltuk. A rövidzárlati áramot (ISC) az 

Ag/AgCl elektródokon, a feszültséget 0 mV-ra történő állításával mértük. A pozitív eltérések 

negatív ionok bazolaterális-apikális irányú vándorlását vagy pozitív ionok ellenkező irányú 

vándorlását jelzik. 

Intracelluláris pH (pHi) mérés: A mérés kezdetén a sejteket 37ºC-os oldattal átmostuk, majd 

30 percig 37ºC-on BCECF-AM indikátorral töltöttük, és egy Nikon TE200-as inverz 

mikroszkóp tárgylemezén nyitott perfúziós kamrába helyeztük. A vizsgálandó sejtek 
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bazolaterális és apikális oldalát 2 ml/min sebességgel, perisztaltikus pumpa segítségével, 

különböző oldatokkal perfundáltuk. Az epitél kis részletét 440 és 490 nm-es 

hullámhosszúságú fénnyel váltakozva világítottuk meg. Az emissziót detektálva a pHi értékét 

az F490/F440 arányból kalibráció segítségével számoltuk. A kalibrációt külön kísérletben, 

nigericinnel töltött sejteken végeztük, magas K+- koncentrációjú, különböző pH-ra beállított 

oldatok segítségével. A kezelés hatására a perfúziós oldatok pH-ja egyenes arányosságban 

volt a mért F440/F490 aránnyal. Az eredményekből kalibrációs egyenest vettünk fel, és ennek 

segítségével számoltuk az intracelluláris pH-t. 

A pHi változás mértékét lineáris regresszióval vagy negyedik hatványú görbeillesztés utáni 

egy kezdeti pontban történő deriválással számoltuk. Az HPAF kísérletekben ezeket az 

értékeket pufferkapacitás mérés után átszámoltuk ionfluxus értékekre. Röviden összefoglalva, 

a belső pufferkapacitást a következőképpen határoztuk meg: A sejteket Na+-mentes közegben 

különböző (0-20 mM) NH4
+ koncentrációjú oldatoknak tettük ki, és a pHi változást 

regisztráltuk. A teljes pufferkapacitást a pHi függvényeként határoztuk meg, a mért 

értékekhez hozzáadva az intracelluláris HCO3¯ és CO2 prediktált hozzájárulását a 

pufferkapacitáshoz. Az ionfluxus értékeket (JB) a pHi változás meredeksége és a megfelelő 

pHi értéknél leolvasott teljes pufferkapacitás szorzatából kaptuk. A pozitív JB értékek bázis 

influxot (vagy sav effluxot) jelölnek. 

Ca-imaging: A Fura-2-AM-mel töltött sejteket egy Nikon TE2000-es inverz epifluoreszcens 

mikroszkóp tárgylemezén gravitáció-hajtóerős (Harvard Apparatus Ltd., Kent, UK) perfúziós 

kamrába helyeztük. A képadat gyűjtését és kiértékelését MetaFluor/MetaMorph imaging 

szoftverrel végeztük (Molecular Devices, Downington, PA). A háttér kivonással mért 340 és 

380 nm-es fluoreszcens képeket a számítógépen számolt 340/380-as arányra alakítottuk át. 

Minden mérést szobahőmérsékleten végeztünk (20-22°C). Üveglemezre ültetve a sejteket 2 

napos tenyészeteket vizsgáltunk. A lemezt mikroszkóp alatt 40x-es nagyításon, immerziós 

olajos optikával, 3 x 3 binning módban és 1 Hz-es adatgyűjtési frekvenciával mértük. A 

Transwell membránon növesztett sejteket nyitott perfúziós kamrába helyeztük, és a sejtek két 

oldalát külön perfundáltuk. 40x-es, extra hosszú munkatávolságú objektívet használtunk, 

hogy a bazolaterális folyadékrétegen (2-3 mm) és a membránon keresztül is fókuszálni tudjuk 

a sejteket. Ez az obejktív (NA, 0,6) lényegesen kevesebb fényt tudott gyűjteni, mint az 

előzőekben használt x40 S-Fluor objektív (NA, 1,3), ezért 8 x 8 binninget alkalmaztunk a zaj 

kiszűrésére. A háttérsugárzást a kísérletek végén a sejteket lemosva mértük. 
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EREDMÉNYEK 

 

Par-C10 sejtek ionszekréciós vizsgálatai: Rövidzárlati áramméréseink során a Par-C10 

sejtekben mind a purinerg receptor agonista ATP (50 µM), mind az adenilil-ciklázt serkentő, 

és így intracelluláris cAMP-jelet generáló forskolin (10 µM) hatására növekedett a mért 

rövidzárlati árammennyiség. HCO3¯ tartalmú közegben a forskolin hatása erőteljesebb volt. 

Az apikálisan adott kis mennyiségű amilorid (10 µM) a hatást nem befolyásolta. HCO3¯-

mentes közegben 100 µM bumetanid, amely az NKCC szelektív gátlószere, 48 ± 15%-ára 

csökkentette a forskolin hatását. 

A pHi mérések során mesterséges acidózisból a sejtek bazolaterálisan jelenlévő Na+-tól függő 

módon regenerálódtak. HCO3¯-mentes közegben az NHE1-re szelektív 30 µM EIPA 

szignifikánsan gátolta a pH regenerációt acidózisból. HCO3¯-ot tartalmazó oldatban azonban 

az EIPA önmagában nem volt hatással. Az NBC1-re szelektív H2DIDS-szel (500 µM) 

együttesen alkalmazva viszont képes volt gátolni a pH emelkedését. 

EIPA és H2DIDS bazolaterális alkalmazásakor pHi csökkenést észleltünk, amely valószínűleg 

a HCO3¯ folyamatos effluxának köszönhető. A hatás ATP-vel és forskolinnal is fokozható 

volt. CFTRinh-172 apikális adása a forskolin hatását jelentős mértékben gátolta, de 

bazolaterálisan nem okozott különbséget. 

Amikor a bazolaterálisan Cl¯-mentes oldattal perfundáltuk a sejteket, pHi emelkedést 

tapasztaltunk, amely anion-kicserélők jelenlétére utal. A pHi emelkedést 3 mM DNDS 

alkalmazása gátolta. Az ATP vagy a forskolin nem okozott változást. 

Molekuláris biológia: A funkcionálisan kimutatott iontranszporterek mRNS szintű 

expresszióját RT-PCR módszerrel vizsgáltuk. A Par-C10 mintából a várt méretű 

transzkriptumokat CFTR, NBC1 (SLC4A4), NKCC1, NHE1, NHE2, és AE2 vizsgálatánál 

kaptunk. 

Par-C10 sejtek PMCA transzportereinek funkcionális vizsgálata: Az üveglemezen növesztett 

Par-C10 sejtek, az egér parotisz acinushoz hasonlóan karbakol (CCh) hatására forskolinnal 

stimulálható Ca2+ oszcillációt mutattak. A Transwell membránra ültetett sejteknél a CCh (100 

µM) nem emelte az [Ca2+]-t apikális oldalról, de robusztus választ váltott ki bazolaterális 

oldalon, míg az ATP (10 µM) éppen fordítva, apikális oldalról volt hatásos, ám bazolaterális 

oldalrónem váltott ki Ca2+-szint emelkedést. A PMCA inhibitor La3+-t (1 mM) külön-külön a 

bazolaterális és apikális oldalon alkalmaztuk, így lehetőséget kaptunk a bazolaterális és 

apikális PMCA aktivitás szeparált mérésére egy tipikus Ca2+-clearance assay-ben. 

Amennyiben mindkét oldalon adtunk La3+-t a sejteknek, szinte teljesen megakadályoztuk a 
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Ca2+ kiürülést azután, hogy eltávolítottuk a perfundáló oldatból a Ca2+-t. A La3+ egyoldali 

alkalmazása lassította, de nem teljesen függesztette fel a Ca2+-clearance-t. Ezt a módszert 

használva funkcionálisan elkülönítve tudtuk vizsgálni a bazolaterális és apikális PMCA 

aktivitást. A bazolaterális PMCA aktivitás kisebbnek adódott, mint az apikális. A forskolinnal 

kezelt sejtekben az apikális PMCA aktivitás jelentősen fokozódott, elérte a maximális 

clearance 149 ± 9%-át is, míg a bazolaterális PMCA aktivitásra a forskolin nem volt 

befolyással. Időben párosított méréseket végeztünk. Ahol La3+-t nem adtunk, ott a második 

clearance konzekvensen az első 104 ± 7%-ának adódott, és képviselte a „maximális PMCA 

aktivitást”. Hasonló kísérleteket végeztünk, mikor a második clearance mérésnél La3+-t 

adtunk bazolaterális és apikális oldalon egyaránt. A maradék clearance 5 ± 1%-a volt az első 

clearance-nek (n = 4, 49 sejt), amely egy kis érték, de mégsem teljes gátlás. Mivel a Ca2+ 

clearance gátlása nem volt teljes bilaterálisan adott La3+ mellett sem, és mivel a La3+ nem 

specifikus gátlószere a PMCA transzportereknek, szükségesnek éreztük, hogy megerősítsük, a 

mért Ca2+ clearance a PMCA-n keresztül történik. A sejteket mitokondriális Ca2+-felvételt 

gátló Ru360-nal (10 µM) előkezelve és, a Na+/Ca2+ kicserélőt gátolva, Na+-mentes közegben 

vizsgáltuk, de nem találtunk szignifikáns különbséget. A PMCA-ra szelektív karboxieozin 

azonban dózis-függő Ca2+ clearance gátlást idézett elő. 

Az HPAF sejtvonal ionszekréciójának vizsgálata: A kis nyugalmi rövidzárlati áramot 50 µM 

ATP apikális alkalmazása HCO3¯ jelenlétében és hiányában is körülbelül azonos mértékben 

növelte. Bumetanid előkezelés ezt a hatást HCO3¯ mentes közegben mintegy 60%-ban 

gátolta, HCO3¯ jelenlétében azonban nem volt hatással. 

Ezt az NKCC1-től független, HCO3¯-függő anionszekréciót pHi változtatásával 

tanulmányoztuk. Mesterséges acidózisból a sejtek mind apikális, mind bazolaterális oldalon 

Na+-függő módon regenerálódtak. HCO3¯-mentes közegben az EIPA és a benzil-guanidin 

származék HOE-694 a két oldalon különböző koncentrációban volt képes gátolni a pHi 

emelkedését. Apikálisan 10 µM EIPA vagy 10 µM HOE-694, bazolaterálisan 30 µM EIPA 

vagy 50 µM HOE-694 gátolta legalább 85%-ban a pHi acidózisból történő regenerációját. 

HCO3¯ jelenlétében az EIPA mindkét oldali alkalmazása azonban nem volt hatással. Amikor 

bazolaterálisan H2DIDS-et (500 µM) is alkalmaztunk, a kezelés a pH visszatérést mintegy 

90%-ban gátolta. 

EIPA és H2DIDS bazolaterális és EIPA apikális alkalmazása mellett pHi csökkenést 

tapasztaltunk, amely ATP (50 µM) apikális alkalmazása fokozott, de forskolin (10 µM) nem 

befolyásolt. 
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MEGBESZÉLÉS 

 

Par-C10 sejtek ionszekréciós vizsgálatai: A Par-C10 sejtvonalat körülbelül egy évtizede 

tenyésztették ki. A sejtek polarizált monolayer-ként növekszenek, muszkarinerg ACh és 

adrenerg stimulusokra is reagálnak és kifejezik a legfontosabb a nyálmirigy acinusra jellemző 

transzporterek mRNS-eit. Nem ismert azonban, hogy a sejtekben kimutatható anionszekréció 

egyedül Cl¯ szekréciót, vagy a Cl¯ és HCO3¯ együttes transzportját foglalja magába. 

Kísérleteink egyik részében a HCO3¯ aniontranszportban játszott szerepét vizsgáltuk. 

Rövidzárlati áramméréseink szerint nem csak az ATP, de a cAMP-szint emelő forskolin is 

stimulálta az anionszekréciót. Ugyancsak megfigyeltük, hogy az NKCC gátlószereként ismert 

bumetanid gátolja a forskolin ISC–re kifejtett hatását. Ez a megfigyelés összhangban van 

korábbi eredményekkel, melyek szerint a parotisz Cl¯ szekréciója nagymértékben függ a 

bazolaterális membránban megjelenő NKCC1 aktivitásától. A HCO3¯ jelenléte mintegy 

kétszeresére emelte a forskolin ISC emelő hatását. 

Azonban egyedül rövidzárlati árammérések alapján nehéz megállapítani, hogy ilyen 

esetekben a HCO3¯ együtt szekretálódik a Cl¯-nal, vagy csak segíti a Cl¯ szekrécióját. Hogy 

erre a kérdésre választ kapjunk, mikrofluorometriás vizsgálatokat végeztünk. HCO3¯ mentes 

közegben acidózisból a pHi regenerációja bazolaterálisan Na+-függőnek és EIPA-

érzékenynek mutatkozott, amely az NHE1 transzporter jelenlétére utal a sejtek bazolaterális 

membránjában. HCO3¯ jelenlétében is Na+-függő volt a pH visszatérés, amelyet gátolt az 

EIPA és H2DIDS együttes jelenléte. Eredményünk bizonyítja, hogy az NBC1 transzporternek 

ugyancsak fontos szerepe van a sejtek HCO3¯ felvételében. Mikor a bazolaterális oldalon 

EIPA és H2DIDS adásával meggátoltuk a HCO3¯ felvételét, a folytatólagos apikális oldali 

HCO3¯ leadás miatt a sejt pH-ja esni kezdett. A pH csökkenés kezdeti meredekségéből 

következtethetni tudunk a HCO3¯ szekréció aktivitására. A Par-C10 sejtekben EIPA és 

H2DIDS bazolaterális alkalmazása pH csökkenést eredményezett, és ez a hatás fokozható volt 

forskolinnal. Az eredmény mutatja, hogy cAMP-aktiváción keresztül stimulálható a HCO3¯ 

efflux a sejtekben. Adataink erősen sugallják, hogy ezekben a sejtekben van transzepiteliális 

HCO3¯ szekréció, amely stimulálható cAMP-on keresztül. A forskolin-indukált savasodás 

gátolható volt apikális CFTRinh-172 adásával, ami igazolja, hogy a CFTR csatorna valamilyen 

szerepet játszik a sejtek HCO3¯ szekréciójában. A CFTRinh-172 csak apikális adásakor fejtett 

ki gátló hatást, bazolaterális alkalmazásakor nem, ami alátámasztja, hogy CFTR csatornák 

csak a sejtek apikális felszínén jelennek meg, és hogy a HCO3¯ efflux az apikális oldalon 

történik. A HCO3¯ szekréciót ugyancsak fokozza a Ca2+-jelet kiváltó, apikálisan adott ATP. 
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Intracelluláris Ca2+-szint méréseink szerint az ATP Ca2+-szint emelkedést csak apikális 

adásakor eredményez, bazolaterálisan adva nincs hatása a sejtek Ca2+ koncentrációjára. 

Ezeket az eredményeket összegezve vonzó arra következtetnünk, hogy jelen esetben a cAMP- 

és Ca2+-szignál transzdukciós rendszerek szinergista módon befolyásolják egymást. Az ATP a 

szekréciós granulumokból szabadul fel, és ha ATP-függő Cl¯ csatornák vannak jelen az 

apikális felszínen, akkor ezen csatornák parallel aktivációja tovább serkenti a szekréciót. Cl¯ 

szubsztitúciós kísérleteink alapján egy Cl¯/HCO3¯ kicserélő mechanizmus működik a Par-C10 

sejtek bazolaterális membránjában. A kicserélő aktív nyugalmi állapotban, és nem érzékeny a 

cAMP- vagy a Ca2+-szint emelkedésére. DNDS gátolta az anion-kicserélő működését, ezért 

valószínűleg a legtöbb epitél sejt bazolaterális membránjában megtalálható AE2 izoformát 

sikerült kimutatnunk. 

Funkcionális eredményeinket molekuláris biológiai módszerrel is alátámasztottuk. 

Vizsgálataink szerint az NKCC1, NHE1, NBC1, CFTR és AE2 transzporterek mRNS szinten 

is kimutathatók a Par-C10 sejtekben. 

Par-C10 sejtek Ca2+-clearance vizsgálatai: A szekréció megfelelő működéséhez 

elengedhetetlen az intracelluláris Ca2+-szint szigorú szabályozása. Ennek közelebbi 

megismerése érdekében intracelluláris Ca2+-szint mérésekkel vizsgáltuk a plazma 

membránban jelen lévő, a Ca2+ clearance-ben résztvevő transzporterek elhelyezkedését és 

aktivitását. Par-C10 sejtekben a forskolin növelte a CCh-kiváltotta intracelluláris Ca2+-jelet. 

Valószínű tehát, hogy korábban vizsgált natív egér parotisz sejtekhez hasonló intracelluláris 

Ca2+-szint szabályozó mechanizmusok működnek a patkány eredetű Par-C10 sejtekben. 

Továbbá, a Transwell membránra ültetett sejtekben robusztus Ca2+-jelet eredményezett az 

ATP apikális vagy a CCh bazolaterális alkalmazása. Ebből következtethető, hogy a P2Y2 

purinerg és a muszkarinerg receptorok polarizáltan fejeződnek ki a sejteken. A Par-C10 sejtek 

ugyanakkor kevésbé érzékenynek bizonyultak CCh-ra, mint a natív egér parotisz acináris 

sejtek. Ennek oka valószínűleg a stabil sejttenyészet fenntarthatósága miatti valamilyen fokú 

dedifferenciálódás következményeként a muszkarinerg receptorok számának csökkenése. 

Ennek ellenére az adatok azt mutatják, hogy a Par-C10 sejtekben, hasonlatosan az egérből 

izolált parotisz acinusokhoz, a Ca2+-szignációs útvonal működik, ezért a sejtvonal alkalmas 

modellként az összehasonlító vizsgálatokhoz. 

La3+ gátlás segítségével el tudtuk különíteni az apikális és bazolaterális PMCA aktivitást. 

Eredményeink szerint a funkcionálisan izolált apikális PMCA a teljes PMCA aktivitás 

mintegy 40%-át adja, míg a bazolaterális transzporter a teljes aktivitás körülbelül 20%-át 

biztosítja. Nehéz figyelmen kívül hagyni, hogy az izolált PMCA aktivitások összege nem tesz 
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ki 100%-ot, hanem csak körülbelül 60%-ot. Ennek oka lehet az, hogy egyéb Ca2+ clearance 

útvonalak is szerepet játszanak a mechanizmusban, mint például a mitokondriális Ca2+ 

felvétel vagy a NCX kicserélő. Kísérleteink szerint azonban sem a mitokondriális Ca2+ 

felvétel gátlása (Ru360-nal), sem a lehetséges NCX kicserélő gátlása (Na+ mentes közeg 

alkalmazásával) nem volt hatással a sejteken mért Ca2+ clearance mértékére. Továbbá, a 

PMCA-ra specifikus gátlószer karboxieozin alkalmazása a La3+-hoz hasonló eredményeket 

hozott, igazolva, hogy a La3+-érzékeny Ca2+ clearance a PMCA aktivitásának köszönhető. 

Lehetséges azonban, hogy az 1 mM La3+ nem okozza a PMCA transzporterek teljes gátlását, 

és a maradék clearance a gátlás nélkül maradt PMCA aktivitásnak köszönhető. Egy másik 

lehetőség a különbség magyarázatára, ha a La3+ a szoros kapcsolatok fellazulása miatt képes 

volt átdiffundálni a sejtek másik oldalára, és ott részlegesen gátolni a PMCA transzportereket. 

Mindenesetre a legfontosabb megfigyelés, hogy forskolinnal az apikális oldali PMCA 

aktivitása fokozható volt, míg a bazolaterális PMCA nem reagált a forskolin kezelésre. 

Amennyiben a La3+ átszivárgott volna a szoros kapcsolatokon, úgy ilyen mértékű 

különbségek forskolin jelenlétében nem lettek volna mérhetők. Ugyancsak, ha a forskolin a 

mitokondriális Ca2+ clearance mértékét növelte volna, úgy a különböző oldalra adagolt La3+ 

ugyanazt az eredményt hozta volna, lévén a mitokondrium transzportereit a La3+ nem 

befolyásolja. Összességében ezek a funkcionális eredmények meggyőzően támasztják alá, 

hogy az apikális oldali PMCA aktivációja megkülönböztetett, és PKA aktiváción keresztül 

történik a Par-C10 sejtekben, hasonlatosan az egér parotisz acináris sejtekben 

megfigyeltekkel. A bazolaterális oldali PMCA nem aktiválható a PKA-rendszeren keresztül. 

Az HPAF sejtvonal ionszekréciójában szerepet játszó transzporterek vizsgálata: Az HPAF 

sejtvonal egyike azon emberi hasnyálmirigy adenokarcinómából származó sejtvonalaknak, 

amelyet alkalmas lehet in vitro ionszekréciós vizsgálatokhoz modellként. Mindezek a 

sejtvonalak megtartották a duktális epitélsejtek egyes jellemzőit, de vannak bizonyos 

defektusai is, és egyiket sem találták minden szempontból tökéletesnek. Az HPAF sejtvonal 

permeábilis felületre növesztve egy relatív magas transzepiteliális ellenállású monolayer-t 

alkot, a sejtek között szoros kapcsolatokkal. A sejtek Ca2+ stimulusra transzepiteliális Cl¯ 

szekrécióval válaszolnak, ami gátolható volt az NKCC1 gátlószereként ismert bumetanid 

bazolaterális alkalmazásával. Az eredmény szerint az NKCC1 valószínűleg fontos szerepet 

játszik a sejtek bazolaterális oldalán a Cl¯ felvételben. A bumetanid gátlása azonban nem volt 

teljes, amiből arra következtetünk, hogy a Cl¯ más mechanizmuson keresztül is bejut a sejtbe, 

esetleg az intracelluláris Cl¯ koncentrációnak valamennyi időre van szüksége, hogy az NKCC 

gátlása esetén kialakuló új egyensúlyi állapotot elérje. HCO3¯ jelenléte a perfúziós oldatban 
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nem befolyásolta az alap, illetve az ATP-vel stimulált ISC értéket, de a bumetanidnak nem volt 

szignifikáns hatása az ATP stimulált ISC értékre. Feltételezve, hogy ezen körülmények között 

is kialakult a bumetanid gátló hatása az NKCC1 transzporteren, eredményeink szerint a 

HCO3¯ jelenléte megnyitott egy új anionszekréciós útvonalat, amely a Cl¯ bazolaterális 

felvételétől függetlenül is működik. Ez a megfigyelés azonban nem pontosítja, hogy jelen 

esetben a HCO3¯ szekréciójáról, vagy egy HCO3¯-függő Cl¯ szekrécióról van szó. Ezen 

kérdés tisztázása érdekében szükséges volt azonosítani az HPAF sejtekben a sav/bázis 

egyensúly fenntartásában szerepet játszó transzportereket. 

HCO3¯ mentes környezetben acidózisból a pHi visszatérés apikális és bazolaterális oldali H+-

transzporttal is megvalósult. A folyamat Na+-függőnek, és EIPA-, illetve HOE-694-

érzékenynek mutatkozott, ezért következtetésünk szerint NHE közvetítette. Az NHE 

kicserélők (SLC9 transzportercsalád), főként az NHE1, széleskörűen expresszálódnak epitél 

sejtek bazolaterális membránjában. Egyes sejtekben, például egér és patkány hasnyálmirigy 

nagyobb duktuszokban, azonban az apikális felszínen is megjelennek NHE transzporterek, 

főként az NHE2 és/vagy az NHE3. Az apikális és bazolaterális NHE aktivitás különböző 

mértékű EIPA- és HOE-694 érzékenysége nem egyezik a leírt NHE elrendezéssel, és további 

vizsgálatokat kíván. Az apikális oldali NHE megjelenéséből azonban következtethetünk arra, 

hogy az HPAF sejtvonal az emberi hasnyálmirigy nagyobb duktuszaiból származik. HCO3¯ 

jelenlétében a pHi visszatérését savterhelés után nagymértékben segítette egy H2DIDS-

érzékeny, Na+- és HCO3¯-függő transzporter mechanizmus a bazolaterális membránban. Ez 

nagy valószínűséggel az NBC1 transzporternek köszönhető. Az ilyen nagyfokú bazolaterális 

NBC1 aktivitás mindenképpen felveti a vektoriális HCO3¯ szekréció lehetőségét. Ugyanakkor 

az NBC1 és egy lehetséges Cl¯/HCO3¯ kicserélő összehangolt munkája révén, indirekt úton a 

Cl¯ szekréciót is segítheti.  

A sejtek HCO3¯ felvételi és H+ leadási transzportereit gátolva a pHi változás kezdeti 

sebességéből megbecsülhettük az apikális HCO3¯ efflux aktivitását. Vizsgálataink eredménye 

szerint míg az ATP fokozta az inhibitorok kiváltotta savasodás kezdeti sebességét, a forskolin 

nem volt hatással az pH változásra. Ez beleillik az HPAF sejtekről leírt korábbi elképzelésel, 

mely szerint az HPAF sejtek anionszekréciója nem érzékeny a cAMP szint változásaira. 

Eredményeink emellett alátámasztják, hogy a purinerg receptorok aktivációja, valószínűleg az 

apikális membránon keresztüli, HCO3¯ kiáramlást vált ki a sejtekben. Habár az össz 

anionszekréció mértéke, amelyet az ISC mérés mutatott meg, nem változik, ha HCO3¯-t adunk 

a sejtek körüli folyadékhoz, eredményeink szerint a HCO3¯ mégis fontos részét képezi az 

aniontranszportnak fiziológiás körülmények között. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Összegfoglalva eredményeinket, a Par-C10 sejtek konfluens tenyészetet hoznak létre 

permeábilis felületen, és egy jó kísérleti modellrendszerként szolgálnak nyálmirigyek HCO3¯ 

szekréció vizsgálatához. A sejtekben szabályozott, vektoriális HCO3¯ szekréció mutatható ki. 

Bazolaterális oldalon valószínűleg az NHE1 és NBC1 az elsődleges, a HCO3¯ felvételét 

végző transzporterek, míg a Cl¯ felvétele az NKCC1 és AE2 transzportereken keresztül 

valósul meg. Apikális oldalon funkcionálisan is kimutatható CFTR csatorna. A szekréció 

mind cAMP-, mind Ca2+-függő módon stimulálható. 

A Ca2+ clearance és a Ca2+ efflux a Par-C10 sejtek acináris oldalán megkülönböztetett, PKA-

n keresztül aktiválható PMCA transzporteren keresztül valósul meg. Ez a polarizált 

mechanizmus valószínűleg fontos szereplője a parotisz acináris sejtek Ca2+-

szignalizációjának, és jól reprezentálja az exocitózis és folyadékszekréció időbeli és térbeli 

szabályozását.  

Az HPAF sejtek expresszálják a transzepiteliális Cl¯ és HCO3¯ szekrécióhoz szükséges 

bazolaterális oldali kulcstranszportereket, név szerint az NKCC1 és NBC1 transzportereket, 

és igazoltuk, hogy az HPAF monolayer-ek képesek Ca2+-szint emelő stimulus mellett 

bizonyos fokú HCO3¯ szekrécióra (a Cl¯ szekréció mellett). Korábbi tanulmányok kimutatták, 

hogy a Cl¯ szekréció apikális oldali CaCC csatornákon keresztül valósul meg, de a HCO3¯ 

szekrécióban résztvevő apikális transzporter azonossága még nem ismert. 

Eredményeink alapján elmondható, hogy a Par-C10 sejtvonal alkalmas a parotisz acinusok 

folyadékszekréciójának és a Ca2+ szignalizációjának modellezésére. Az HPAF sejtvonal a 

funkcionális CFTR hiánya ellenére aktívan transzportál HCO3¯ ionokat, így alkalmas a CFTR 

hiányos elektrolit transzport modellezésére. 
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