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RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

 

ABF – activated B-cell factor 

AKT – v-akt egér thymoma virális onkogén homológ; szerin/treonin kináz; más néven 

protein-kináz B (PKB) 

ALK – activin-like kinase 

ALL – akut lymphoid leukémia 

AML – akut myeloid leukémia 

ANK – ankyrinszerű ismétlődések 

APCMin – az adenomatosus polyposis coli gén multiplex intestinalis neoplasiához 

vezető pontmutációja (egérben) 

B-ALL – B-sejtes akut lymphoid leukémia 

B-NHL – B-sejtes non-Hodgkin lymphoma 

C-MYC – celluláris myelocytomatosis onkogén 

CADASIL – cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and 

leukoencephalopathy 

CBF1 – C-promoter-kötő faktor (= RBP-Jκ) 

CLL – krónikus lymphoid leukémia 

CLP – közös lymphoid progenitor 

CHOP – cyclophosphamid – hydroxydaunoburicin (= doxorubicin/Adriamycin) – 

vincristin (= Oncovin) – prednisolon  

COP – cyclophosphamid – vincristin (= Oncovin) – prednisolon  

CR – ciszteingazdag régió 

CSL – CBF1/Suppressor of Hairless/Lag fehérje 

Dll 1/3/4 – Delta-like 1/3/4 (Notch-ligand) 

DN – CD4-CD8- kettős negatív T-sejt 

DSL – Delta/Serrate/Lag-2  

EBF – early B-cell factor 

EBV – Epstein-Barr vírus 

ECL – enhanced chemiluminescence 

EGF – epidermális növekedési faktor 

EGFP – enhanced green fluorescent protein 
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EMT – epithelialis-mesenchymalis tranzíció 

ErbB4 – erythroblastos leukémia virális onkogén homológ 4 (tirozin-kináz) 

ERK – extracellular signal-regulated protein kinase 

FoB – follicularis B-sejt 

FTOC – foetalis thymus-szervkultúra (fetal thymus organ culture) 

GAPDH – glukóz-aldehid-3-foszfát-dehidrogenáz (háztartási gén) 

GSI – γ-szekretáz-inhibitor 

HAT – hiszton-acetiltranszferáz 

HD – heterodimerizációs domén 

HDAC – hiszton-deacetiláz komplex 

HERP – HES-related repressor protein 

HES – Hairy/Enhancer of Split 

HEY – HES-related transcription factor with YPRW motif 

HIF1αααα – hypoxia inducible factor-1α 

HRP – torma-peroxidáz 

HRS – Hodgkin/Sternberg-Reed sejt 

HRT – HES-related transcription factor 

ICN – intracelluláris Notch-receptor 

IgH – immunglobulin nehézlánc 

IgVH – immunglobulin nehézlánc gén variabilitás régió 

IL – interleukin  

JH – joining régió (IgVH gén) 

JNK – c-Jun N-terminális kináz 

lck – leukocyta-specifikus tirozin-kináz 

MAPK – mitogén-aktivált protein kináz 

MEK1 – MAPK/ERK kináz 

MINT – Msx2-interacting nuclear target protein 

MMTV – egér emlőtumor vírus 

Mx – myxovirus rezisztencia gén 

MZB – marginális zóna B-sejt 

N-MYC – neuroblastoma eredetű myelocytomatosis onkogén 

NF-κκκκB – nukleáris faktor κB 



 7 

NICD – Notch-receptor intracelluláris domén 

NLS – nukleáris lokalizációs szignál 

NRARP – Notch-regulated ankyrin repeat protein 

PCR – polimeráz láncreakció 

PEST-domén – prolin/glutamin/szerin/treonin-gazdag domén 

PI3K – foszfoinozitid-3-kináz 

PP2A – protein-foszfatáz 2A 

pre-Tαααα – pre-T-sejt-receptor α lánc 

PVDF – polivinilidén-fluorid 

R-Smad – receptor-asszociált Smad 

RAG2 – rekombináz aktiváló gén 2 

RAM – RBP-Jκ-asszociált modul 

RBP-Jκκκκ – Recombination signal-binding protein 1 for J-kappa 

RIPA puffer – radio-immunoprecipitation assay puffer 

RT-PCR – reverz transzkripció-polimeráz láncreakció 

S1/2/3 hasítás – site 1/2/3 hasítás 

SDS – nátrium-dodecyl-szulfát 

SHARP – SMRT/HDAC-1 asszociált represszor protein 

siRNS – kis interferáló RNS (small interfering RNA) 

SMRT – silencing mediator for retinoic acid receptor and thyroid hormone receptor 

T-ALL – T-sejtes akut lymphoid leukémia 

TS – tranziens amplifikáló sejt 

TACE – TNFα-konvertáló enzim 

TAD – transzaktivációs domén 

TCRB – T-sejt-receptor-béta lokusz 

TGFb – transzformáló növekedési faktor-béta 

TGFbR – TGFb-receptor 

Th – helper T-sejt 

TIEG – TGFb-indukált korai gén 

TNFαααα – tumornekrózis faktor-alfa 

Treg – regulátor T-sejt 

VH – variabilitás régió (IgVH gén) 



 8 

VEGF – vaszkuláris növekedési faktor 

ZAP70 – zéta-lánc asszociált protein tirozin-kináz (70 kDa) 
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1. BEVEZETÉS 

 

A különböző lymphoid sejtek túlélését számos jelátviteli út aktivitásának egyensúlya 

befolyásolja. Ezek a jelutak az evolúció során nagymértékben konzerválódtak, hatásuk 

pedig rendkívül szerteágazó: részt vesznek a sejt- és szöveti differenciáció, a 

sejtproliferáció és a sejthalál, valamint a daganatképződés folyamataiban. 

Jelentőségüket bizonyítja, hogy génmódosított egérmodellekben a szignálok bizonyos 

elemeinek kiütése már az embrionális stádiumban halált okoz, míg a túlzott aktiváció 

tumorok kialakulását indíthatja el (lásd később). A jelátviteli utak komplex jelátviteli 

hálózatokká szerveződnek, biológiai hatásuk eredője pedig a sejt típusától és 

differenciálódási stádiumától függ. Munkám során ezen jelátviteli hálózat két tagjának, 

a Notch-jelútnak és a transzformáló növekedési faktor béta (TGFb)-szignálnak a humán 

B-sejtes non-Hodgkin lymphoma (B-NHL) sejtek túlélésében betöltött szerepét és a két 

jelút lehetséges kapcsolódási pontjainak részletesebb megismerését tűztem ki célul. 

 

1.1. A Notch-receptorok és -ligandok szerkezete 

A Notch-receptorokat és -ligandokat először a Drosophila melanogasterben írták le; a 

receptorok és a ligandok a mutáns egyedek szárnyának fenotípusáról kapták nevüket (a 

heterozigóta Notch-mutánsok szárnyának szélén csomócskák [= „notch”] képződtek). 

Drosophilában egy receptor és két ligand (Delta és Serrate) található.1 Emlősökben 

négy Notch-receptor (Notch1-4; 209,6-272,5 kDa) és öt Notch-ligand (Serrate-

homológok: Jagged1, Jagged2; Delta-homológok: Delta like-1, Delta like-3 and Delta 

like-4 [Dll1, 3, 4]; 64-133,8 kDa) ismert, amelyek szerkezete nagymértékben 

konzerválódott (1. ábra). (Caenorhabditis elegansban a Notch-receptornak a Lin-12, a 

Notch-ligandnak a Lag-2 fehérje felel meg.)1 Mind a receptorok, mind a ligandok egy 

transzmembrán régiót tartalmazó sejtfelszíni molekulák, így fontos szerepet játszanak a 

közvetlen sejt-sejt kölcsönhatások kialakításában.2  

 A Notch-receptorok a sejtekben prekurzor molekulaként szintetizálódnak, és a 

sejtfelszínre transzportálódnak. Transzport közben a prekurzor fehérjét a transz-Golgi 

hálózatban egy furinszerű konvertáz proteolitikusan hasítja (S1 hasítás). A receptor egy 

extracelluláris alegységből, illetve egy transzmembrán és intracelluláris régiót 

tartalmazó alegységből álló heterodimerként kerül a sejtfelszínre. Az extracelluláris 
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alegység 29-36 epidermális növekedési faktor (EGF)-szerű ismétlődő szekvenciát 

tartalmaz, amelyek a ligandkötésben vesznek részt. Az ezt követő három ciszteinben 

gazdag LIN-Notch ismétlődés a ligandfüggetlen aktiválódást gátolja, C-terminálisan 

pedig egy hidrofób régió helyezkedik el, amely a két alegység nonkovalens 

heterodimerizációjához szükséges (heterodimerizációs domén – HD). Az intracelluláris 

domén hét ankyrin-ismétlődést, egy transzaktivációs domént (TAD) és egy PEST 

(prolin/glutamin/szerin/threonin-gazdag) domént tartalmaz. A négy receptor az EGF-

szerű ismétlődések számában illetve az ankyrin-ismétlődések és a PEST domén között 

elhelyezkedő C-terminális szekvenciák szerkezetében különbözik egymástól.3  

 A ligandok egy EGF-szerű ismétlődéseket és egy Delta/Serrate/Lag2 (DSL) 

motívumot tartalmazó extracelluláris és egy rövid transzmembrán részből állnak. A 

Jagged ligandok extracelluláris doménje ciszteinben gazdag régiókat is tartalmaz.  

 Az eddigi irodalmi adatok arra utalnak, hogy a különböző receptorok és 

ligandok közötti kapcsolódás nem specifikus, egy ligand többféle Notch-receptorhoz 

kötődhet, illetve egy receptor többfajta ligandot köthet,4,5 a kötődés affinitása az egyes 

esetekben azonban nem pontosan ismert. 

 

Notch1

Notch2

Notch3

Notch4

Jagged1/2

Delta-like 1/4

Delta-like 3

EGF-szerű ismétlődések LIN

RAM

ANK TAD PEST

NLS

EGF DSLCR

HD

 

 

1. ábra. A Notch-receptorok és -ligandok szerkezete. (CR: ciszteingazdag régió; 

EGF: EGF-szerű ismétlődések; DSL: Delta/Serrate/Lag2 motívum; LIN: LIN/Notch 

ismétlődések; HD: heterodimerizációs domén; RAM: RBP-Jκ-asszociált modul; NLS: 

nukleáris lokalizációs szignál; ANK: Ankyrinszerű ismétlődések; TAD: 

transzaktivációs domén; PEST: prolin-gazdag régió) 

 



 11 

 

1.2. A Notch-jelátvitel 

Ligandkötés során a receptor két lépésben proteolitikusan hasad. Először az 

extracelluláris domént hasítja le a TNFα-konvertáló enzim (TACE) a plazmamembrán 

extracelluláris oldalán (S2 hasítás). A rövid extracelluláris „csonkot” tartalmazó fehérje 

ezt követően a Preszenilin-1 vagy Preszenilin-2 enzimet tartalmazó γ-szekretáz komplex 

szubsztrátja lesz. A membránban bekövetkező proteolitikus hasítás (S3 hasítás) 

eredményeként az intracelluláris domén (NICD) felszabadul és a sejtmagba 

transzlokálódik, ahol a CSL transzkripciós faktorhoz kötődik (CSL = emlősökben CBF-

1, Drosophilában Suppressor of Hairless, Caenorhabditis elegansban Lag; RBP-Jκ 

néven is ismert).6 Aktiváció hiányában a CSL fehérje – kofaktorok (pl. MINT/SHARP) 

segítségével – transzkripciót gátló komplexként működik; a NICD kötődése során 

koaktivátorok (pl. Mastermind, p300) megkötésével a komplex transzkripcionális 

aktivátorrá alakul át (2. ábra).7 Az aktivált Notch-komplex rövid életű, mert a magi 

NICD hamar lebomlik; a degradációt feltehetően a SEL-10 ubikvitin-ligázok 

szabályozzák a C-terminális PEST-domén módosításával. A receptor extracelluláris 

része transz-endocitózis révén a ligandot hordozó jeladó sejtbe kerül, ahol feltehetőleg 

további – egyelőre kevéssé ismert – jelátviteli mechanizmusokat indít el.8 

 A jelút legismertebb célgénjei a Hairy/Enhancer of Split (HES) és a HES-related 

represszor protein (HERP; más néven HES-related transcription factor with YPRW 

motif, HRT vagy HEY) családba tartoznak. A HES és a HERP fehérjék bázikus helix-

loop-helix transzkripciós faktorok, amelyek további célgének (pl. szövetspecifikus 

transzkripciós faktorok) kifejeződését negatívan szabályozzák, így a szövetspecifikus 

differenciációban is részt vesznek. A represszió kétféle módon is megvalósulhat: 

egyrészt homodimerképződés és DNS-kötés során – erre a mechanizmusra példa a 

Mash1 proneurális transzkripciós faktor, vagy a CD4 fehérje a T-sejt fejlődés során.9 

Szintén lehetséges az indirekt represszió, amely során a HES vagy HERP más 

transzkripciós faktorhoz (pl. az izomspecifikus MyoD-hez vagy a p300 koaktivátorhoz) 

kötődik, így megakadályozza, hogy azok más transzkripciós partnerrel komplexet 

hozzanak létre.10  

 Számos megfigyelés utal arra, hogy a Notch-jelátvitel nem csak a fentebb leírt 

„kanonikus” módon történhet: a jelút működhet CSL-függően, a HES/HERP fehérjéktől 



 12 

eltérő célgénekkel, illetve CSL-független módon is.9,11 Az irodalomban leírt más Notch-

célgének valószínűleg a sejt típusára és differenciáltsági állapotára jellemzőek. 

 

γγγγ-szekretáz

RBP-Jκκκκ
RBP-Jκκκκ

Notch-receptor

Notch-ligand

alternatív 
jelutak

SMRT
HDAC

HAT

NICD célgének 
pl. HES-1

HERP-1
Deltex

 

 

2. ábra. A Notch-jelátvitel. (SMRT: silencing mediator for retinoic acid receptor and 

thyroid hormone receptor; HDAC: hiszton-deacetiláz komplex; HAT: hiszton-

acetiltranszferáz) 

  

A Notch-receptorok funkcióját más molekulák is szabályozhatják (1. tábl.). A 

receptorok EGF-szerű ismétlődéseit az endoplazmatikus retikulumban – a 

sejtmembránba kerülés előtt – a Fringe glikozil-transzferázok glikozilálhatják, ennek 

hatására a Jagged-mediált szignált gyengül, a Delta-mediált szignál pedig erősödik.12 Az 

E3 ubikvitin-ligázok közé tartozó Deltex mind agonista, mind antagonista módon 

szabályozhatja a jelátvitelt, és – legalábbis részben – a Notch-jelúttól függetlenül is 

részt vehet egyéb jelutakban.13,14,15 A Numb adapterfehérje – az Itch ubikvitin-ligázzal 

kölcsönhatásba lépve – a Notch1 ubikvitinációját és degradációját segíti elő, így a 

Notch1-receptor funkcióját negatívan szabályozza.16  
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1. tábl. A Notch-jelút elemei emlősökben 

receptorok Notch1 

Notch2 

Notch3 

Notch4 

ligandok Jagged1 

Jagged2 

Delta-like 1 (Dll1) 

Delta-like 3 (Dll3) 

Delta-like 4 (Dll4) 

proteázok Preszenilin1 

Preszenilin2 

transzkripciós faktor CSL/RBP-Jκ/RBP-SuH 

glikozil-transzferázok  

(a receptor glikozilálása) 

Lunatic Fringe 

Manic Fringe 

Radical Fringe 

célgének Hairy/Enhancer of Split (HES) 1,2,3,5,7 

HES-related protein (HERP/HEY/HRT) 1,2,3 

ciklin D19 

c-Myc (T-ALL, thymocyták)17,18,19 

Deltex (T-sejtek)20  

preTα (T-sejtek)20 

Notch-regulated ankyrin repeat protein (Nrarp)21 

szabályozó molekulák Numb (negatív szabályozó) 

Deltex (pozitív/negatív szabályozó) 

MINT/SHARP (negatív szabályozó)22 

koaktivátorok Mastermind7 

 

1.3. A Notch-jelátvitel jelentősége a sejtfejlődés és a lymphoid fejlődés során  

A sejtfejlődés során meghozott döntéseket a jelút a laterális gátlásnak nevezett 

mechanizmussal befolyásolja: ennek során az egyfajta típusú, ekvipotens progenitorok 

először egyenlő mennyiségű Notch-receptort és -ligandot fejeznek ki felszínükön (3. 
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ábra). Egy bizonyos pillanatban azonban a receptorok és a ligandok mennyisége a 

szomszédos sejteken megváltozik, és ezek a változások pozitív és negatív 

visszacsatolási mechanizmusok révén felerősödnek, így az egyik sejten a receptorok, a 

másikon a ligandok száma lesz nagyobb. A főként ligandot kifejező sejtek az 

alapértelmezett fejlődési útvonalat fogják követni, míg a főként receptort kifejező 

sejtekben ez az alapértelmezett fejlődési program gátlódik, a sejtek differenciálatlan 

állapotban maradnak, vagy lehetőségük lesz más, alternatív sejttípus irányába 

differenciálódni.7 

 Lehetőség van azonban az ún. induktív szignalizációra is, ebben az esetben a 

különböző mennyiségű receptort és ligandot hordozó, különböző típusú progenitorok 

lépnek kölcsönhatásba, és az előbbiekben aktiválódó szignál instruktív módon, 

meghatározott fejlődési folyamatokat indukál (3. ábra). Ez történik a különböző sejt-, 

szövettípusok közötti határok kialakulása, illetve a gliafejlődés során.1,7 

 

a.

b.

Notch-receptor Notch-ligand
 

 

3. ábra. a) Laterális gátlás és b) induktív szignalizáció  

 

 A szignálban részt vevő fehérjék funkcióját számos génmódosított 

egérmodellben vizsgálták. A csírasejtes szekvenciát érintő, génkiütéssel inaktivált 

allélok több gén esetében embrionális vagy perinatális elhaláshoz vezettek. A szignál 

lymphoid sejteket érintő speciális szerepét egy-egy sejtfejlődési vonalat érintő 

kondicionális knockout módszerrel vagy a retrovírussal bevitt gént tartalmazó 

csontvelői rekonstitúcióval vizsgálták. (2. tábl.) 
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2. tábl. A Notch-szignál genetikai egérmodelljei.3 (MZB: marginális zóna B-sejt) 

A) Knockout modellek 

Gén Általános fenotípus Hemato-lymphoid fenotípus 

notch1-/- embrionálisan letális; a somito-

genesis és vasculogenesis zavarai  

az embrionális hematopoetikus 

őssejtek képződési zavara 

notch1+/- - kevert csontvelői kimérákban az 

αβ és – kisebb mértékben – a γδ 

T-sejtek számának csökkenése 

notch2-/- embrionálisan letális - 

notch2del1 

(hypomorph 

allél) 

perinatális letalitás; vese-, szív- és 

szemfejlődési rendellenességek 

- 

notch2+/- - MZB és B1 B-sejtek számának 

csökkenése 

notch3-/- - - 

notch4-/- - - 

csl/rbp-jk-/- embrionálisan letális; a placenta-

képződés, somitogenesis és neuro-

genesis zavarai 

 

- 

jagged1-/- embrionálisan letális; a vasculo-

genesis zavarai 

- 

jagged2-/- perinatális letalitás; craniofacialis 

és végtagdefektusok 

a γδ T-sejtek számának csökke-

nése a perinatális thymusban 

dll1-/- embrionálisan letális; a somitoge-

nesis és a mesodermalis 

segmentatio zavarai 

- 

dll3-/- a korai somitogenesis zavarai, 

gerinc- és bordadeformitások 

- 

dll4+/- embrionálisan letális; a vasculo-

genesis zavarai 

- 
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2. tábl. – folytatás. A Notch-szignál genetikai egérmodelljei.3 (MZB: marginális zóna 

B-sejt; FTOC: foetalis thymus-szervkultúra [fetal thymus organ culture]; RAG2: 

rekombináz aktiváló gén 2; Mx: myxovirus rezisztencia gén; lck: leukocyta-specifikus 

tirozin-kináz; DN: CD4-CD8- kettős negatív [double negative] T-sejt) 

A) Knockout modellek – folytatás  

Gén Általános fenotípus Hemato-lymphoid fenotípus 

hes1-/- embrionálisan letális; velőcsői 

defektusok, a neurogenesis zavarai 

normális T-sejt-fejlődés HES1-/- 

FTOC-ban; csökkent T-sejt-re-

konstitúció HES1-/- foetalis 

lymphoid sejtekkel 

mint-/- embrionálisan letális; pancreas- és 

szívfejlődési rendellenességek 

MZB sejtek felszaporodása 

MINT-/- foetalis lymphoid 

sejtekkel rekonstituált RAG2-/- 

egerekben 

lfng-/- a szomitaképződés zavarai, csont-

vázdeformitások 

- 

 
 
B) Kondicionális knockout modellek 

Gén Aktiváló génpromoter Fenotípus 

notch1 Mx a T-sejt-fejlődés blokkja; B-sejtek 

megjelenése a thymusban 

notch1 lck a T-sejt-fejlődés blokkja a DN3-DN4 

átmenetnél 

notch1 CD4 normális T-sejt-fejlődés 

notch2 Mx normális T-sejt-fejlődés 

notch2 CD19 az MZB-sejtek hiánya 

csl/rbp-jk lck a T-sejt-fejlődés blokkja a DN3-DN4 át-

menetnél; γδ T-sejtek felszaporodása 

csl/rbp-jk CD4 normális T-sejt-fejlődés; a perifériás CD4+ 

T-sejtek proliferációjának és citokintermelé-

sének defektusa 
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2. tábl. – folytatás. A Notch-szignál genetikai egérmodelljei.3 (MZB: marginális zóna 

B-sejt; Mx: myxovirus rezisztencia gén; lck: leukocyta-specifikus tirozin-kináz) 

B) Kondicionális knockout modellek – folytatás  

Gén Aktiváló génpromoter Fenotípus 

csl/rbp-jk Mx a T-sejt-fejlődés blokkja; B-sejtek 

megjelenése a thymusban 

csl/rbp-jk CD19 az MZB-sejtek hiánya 

dll1 Mx normális T-sejt-fejlődés; az MZB-sejtek 

hiánya 

dll1 CD19 normális MZB-sejt-fejlődés 

numb β-aktin embrionálisan letális; velőcsőzáródási 

rendellenességek; a neurogenesis zavarai 

 
 
C) Transzgén/overexpressziós rendszerek 

Gén Rendszer Fenotípus 

nicd1 retrovírus/csontvelő-

rekonstitúció 

a korai B-sejt-fejlődés blokkja; thymus-

independens T-sejt-fejlődés a csontvelőben; 

a T-sejt-fejlődés zavara; T-sejtes 

lymphomák kialakulása 

nicd1 lck-függő transzgén CD8+ T-sejtek felszaporodása, CD4+ T-

sejtek számának csökkenése; T-sejtes 

lymphomák kialakulása 

nicd3 lck-függő transzgén a CD25 down-regulációjának zavara; nem 

alakul ki indukált autoimmun diabetes 

dll4 retrovírus/csontvelő-

rekonstitúció 

T-sejtes lymphomák kialakulása; a B-sejt-

fejlődés blokkja 

deltex retrovírus/csontvelő-

rekonstitúció 

a T-sejt-fejlődés blokkja; B-sejtek 

megjelenése a thymusban 

lfng lck-függő transzgén a T-sejt-fejlődés blokkja; B-sejtek 

megjelenése a thymusban 

numb lck-függő transzgén normális lymphocyta-fejlődés 
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 Emberben két olyan öröklött szindróma ismert, amelyeket a Notch-szignál 

elemeinek mutációja idéz elő. A NOTCH3 gén mutációi CADASIL szindrómát 

(cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and 

leukoencephalopathy) okoznak, és végső soron felnőttkorban kialakuló stroke-hoz és 

vaszkuláris demenciához vezetnek.23 A JAGGED1 gént érintő inaktiváló mutációk 

felelősek az Alagille-szindróma kialakulásáért, amely autoszomális dominánsan 

öröklődik, az intrahepatikus epeutak fejlődési zavarával és sárgasággal, arc- és 

szívfejlődési rendellenességekkel jár (pl. Fallot-tetralógia, pulmonalis stenosis).24,25 

1.3.1. T-sejt-fejlődés 

A Notch-rendszer legjobban ismert, legrészletesebben feltérképezett funkciója a T-sejt-

fejlődés szabályozása; a jelút tagjai közül kiemelt jelentőséggel bír a Notch1 receptor. A 

lymphoid sejtek differenciálódása során a progenitorok sorozatos döntéseket hoznak, 

amelyek meghatározzák a fejlődés irányát, a döntési pontoknál pedig a Notch-szignál 

intenzitása befolyásolja a sejtek sorsát (4. ábra). Az első ilyen döntési pontnál a még el 

nem kötelezett progenitorok választhatnak, hogy T- vagy B-sejt irányba fejlődnek-e 

tovább – az aktív Notch1 hatására a T-sejtes differenciációs program fog elindulni. 

Notch1 hiányában nem alakulnak ki T-sejtek, a thymust B-sejtek foglalják el.26 Fordított 

esetben, konstitutívan aktív Notch1-gyel rendelkező transzgén egerek csontvelőjében T-

sejt-előalakok halmozódnak fel, a B-sejt-fejlődés pedig gátlódik.27  

 A T-sejt irányú elköteleződés során a mikrokörnyezet sejtjein jelen levő Delta-

like ligandok biztosítják a szükséges stimulust. A tápláló strómasejtréteggel ko-

kultúrában tartott hematopoetikus vagy embrionális őssejtekből érett T-sejtek fejlődnek 

ki, de csak akkor, ha a strómasejteket Dll1-gyel transzfektálják.28,29 In vivo thymus 

hiányában a hematopoetikus sejtekbe bevitt Dll1 vagy Dll4 transzgén lehetővé teszi a T-

sejtek kialakulását.30 

 A következő döntési pont az αβ vagy γδ T-sejt-receptor (TCR) fejlődési irány 

kiválasztása, amelyet szintén befolyásol a Notch, egyelőre nem tisztázott irányban. 

Kimutatták, hogy a Notch1 vagy az RBP-Jκ aktivitásának csökkentése (Notch1+/- vagy 

RBP-Jκ-/- thymocytákban) az αβT-sejt-fejlődés nagyfokú zavarával jár és a 

differenciálódást γδ irányba tolja,31,32 tehát az aktív Notch1 az αβ differenciációt 

segítheti elő. Ennek ellentmondanak azok az adatok, amelyek szerint a Jagged2-hiányos 

egérembriók thymusában a γδT-sejtek száma szelektíven csökken;33 a konstitutívan 
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aktív Notch1 pedig a korai humán T-sejt-progenitorok fejlődését a γδ irányba mozdítja 

el.34  

 Az αβTCR-rel rendelkező thymocyták további érése során a CD4/CD8 

elköteleződés következik. Úgy tűnik, ennél a lépésnél a Notch1 a CD8+ lymphocyták 

fejlődését segíti elő,35,36,37 más közelmények szerint viszont mind a CD4+, mind a CD8+ 

T-sejtek éréséhez szükséges.38 A CD8+ vonal érését a Notch2 is pozitívan 

befolyásolja.39 

 A perifériás T-sejt-funkciók szintén Notch-szabályozás alatt állnak, amelyben 

mindkét Notch-ligand részt vesz.40 Az antigénprezentáló sejteken kifejeződő Dll1 ligand 

a CD4+ T-sejtek Th1, a Jagged-1 ligand a Th2 irányú differenciálódását segíti elő.41 A 

perifériás T-sejtes tolerancia kialakulását szintén elősegítheti a Notch-ligand stimuláció, 

mind CD4+, mind CD8+ sejtekben.42,43 Notch-aktiváció hatására a sejtek 

citokintermelése, proliferációja és citotoxikus kapacitása csökken, ami a regulátor T-

sejtes fenotípus megjelenésére utalhat.44,45,46 A Notch3 receptorról kimutatták, hogy 

konstitutív aktivációja transzgén egerekben a CD4+CD25+ regulátor T-sejtek számának 

növekedését eredményezi, és az indukált autoimmun diabetes ellen védő hatású.47 A 

Notch-szignál bizonyos citokinek termelődéséhez is szükséges lehet: az IL-4-ről leírták, 

hogy a Notch transzkripcionális célgénje; a regulátor T-sejtek IL-10 termelése szintén 

állhat a Notch szabályozása alatt, ennek pontos mechanizmusa azonban még nem 

ismert.48 

 A T-sejtes differenciálódás lehetséges fejlődési útjainak befolyásolásán kívül a 

Notch-szignál mind thymocytákban, mint érett T-sejtekben védelmet nyújt az 

apoptózissal szemben.42,49  

1.3.2. B-sejt-fejlődés 

A B-sejt-fejlődés során a Notch1 receptornak nincs kiemelt szerepe – a B-sejtek 

működő Notch1 hiányában is kialakulnak. Mindenesetre a normál B-sejtekben érésük 

bizonyos stádiumaiban megjelennek a Notch1 és Notch2 receptorok, Dll1 ligandok, és a 

HES-1 is kifejeződik.48,50 Leírták, hogy csirke B-sejtvonalakban az aktivált Notch1 és 

Notch2 gátolta a felszíni IgM megjelenését;51 mivel a bursában a B-sejtek nagy része 

apoptotizál, és ezt a felszíni IgH down-regulációja előzi meg, felvetődött, hogy a Notch 

a negatív szelekciót is befolyásolhatja.52 A konstitutívan aktív Notch- vagy HES-

jelátvitel valóban apoptózist és G1-blokkot indukál a csirke DT40 éretlen B-sejtes 
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vonalban.53 Egér eredetű érett B-sejtvonalban viszont aktivált Notch1 hatására csak a 

BCR-keresztkötéssel indukált apoptózis fokozódását figyelték meg; spontán apoptózis, 

G1-blokk és felszíni IgM-csökkenés nem következett be.54 
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4. ábra. A Notch-jelátvitel szerepe a lymphoid fejlődés során. (CLP: közös lymphoid 

progenitor; FoB: follicularis B-sejt; MZB: marginális zóna B-sejt; Th: helper T-sejt; 

Treg: regulátor T-sejt) 

 

 A B-sejt-fejlődés bizonyos fázisaiban a Notch2 receptornak lehet jelentősége (4. 

ábra). A marginális zóna B-sejtek fejlődéséhez szükség van Notch2 receptorra és Dll1 

ligandra; a B-sejt-előalakokon található receptor és a heterológ sejttípuson (valószínűleg 

dendritikus sejteken) jelen lévő ligand specifikus kölcsönhatása során az RBP-Jκ-

dependens út aktiválódik. Notch2, Dll1 vagy RBP-Jκ hiányában az MZB-k abszolút 

száma csökken, míg a follicularis B-sejtek (FoB) fejlődése nem károsodik.55,56,57 Az 

MZB/FoB döntési pontnál a Notch-szignált gátló MINT fehérje (Msx2-interacting 

nuclear target protein; humán homológja a SHARP – SMRT/HDAC-1 asszociált 

represszor protein) is jelentőséggel bírhat: a MINT-et kisebb mértékben kifejező 
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sejtekből MZB-k, a MINT-et nagyobb mértékben kifejező sejtekből (a Notch-jelátvitel 

gátlása révén) follicularis B-sejtek fognak fejlődni.22  

 Az aktív Notch2 egyes adatok szerint a CD5+ B1-sejtek fejlődéséhez is 

szükséges egérben.58 

 

1.4. A Notch-jelút szerepe lymphoid daganatokban 

1.4.1. T-sejtes daganatok 

A humán Notch1-receptort T-sejtes akut leukémiák (T-ALL) t(7;9)(q34;q34.3) 

kromoszomális transzlokációt hordozó eseteiben írták le először – ez a transzlokáció a 

T-ALL-k kevesebb, mint 1%-ában fordul elő. A transzlokáció következtében a 

NOTCH1 gén C-terminális része a TCRB lokusz mellé kerül, és csonka, gyakorlatilag 

csak az intracelluláris részt tartalmazó fehérje képződik, amely ligandtól független, 

konstitutívan aktív receptort eredményez.59 Aktív Notch1-gyel rendelkező transzgén 

vagy csontvelői kiméra egerekben is agresszív T-sejtes leukémiák alakulnak ki.60  

 Az újabb kutatási eredmények a Notch1 T-sejtes leukemogenezisben játszott 

központi szerepét támasztják alá: kiderült, hogy a T-ALL-k mintegy 50%-ában 

előfordulnak mutációk a Notch1 génben, leggyakrabban a HD és a PEST domént 

kódoló régióban.61 A mutációk részben a heterodimer stabilitását csökkentik és az S3 

hasítást és az ICN1 felszabadulását segíthetik elő, részben pedig az ICN1 féléletidejét 

növelik.62 Ezek a mutációk – egyelőre úgy tűnik – T-ALL-re specifikusak, és 

mindegyik molekuláris altípusban előfordulhatnak; B-ALL-ben nem találtak ilyen 

eltéréseket.61  

 Leukemogén potenciállal rendelkezik a Notch3 receptor is. T-sejt-specifikus 

N3ICD transzgént hordozó egerekben agresszív T-sejtes leukémiák alakulnak ki; a 

folyamathoz ligand-independens pre-TCR szignalizáció és NF-κB aktivitás is 

szükséges, a kóros sejtek pedig az éretlen thymocytákra jellemző fenotípust mutatnak 

(pl. tartós pre-Tα és CD25-expresszió).20 A Notch3, pre-Tα, HES1 és Deltex kombinált, 

kóros kifejeződése jellemző a T-sejtes leukémiákra, remisszióban pedig mRNS-

expressziójuk csökken; az utóbbi két fehérje fokozott termelődése viszont önmagában 

nem elegendő a leukemogenezishez.63 A ligand-mediált kölcsönhatások fontosságát 

jelzi, hogy a csontvelői sejtekbe retrovirálisan bevitt Dll4-ligand is T-ALL-t indukál 

egerekben.64 
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 A Notch tehát nemcsak a T-sejt-fejlődés, hanem a T-sejtes leukemogenezis 

során is kiemelt jelentőségű. 

1.4.2. B-sejtes daganatok 

A Notch-jelút szerepéről a B-sejtes leukémiák és lymphomák esetében ellentmondásos 

adatok jelentek meg az utóbbi években. Leírták, hogy Hodgkin-lymphoma biopsziákban 

a tumorsejtek intenzív Notch1 festődést mutatnak, a mikrokörnyezet endoteliális és 

simaizomelemei pedig Jagged1-pozitívak. Hodgkin-lymphoma sejtvonalak Jagged1 

ligand stimulációra HES-1 termeléssel válaszoltak, az aktivált jelút pedig serkentette a 

sejtek növekedését és gátolta az indukált apoptózist.65 

 Myeloma multiplex sejtvonalakban kimutatták a Notch3 és a Notch4 fehérjét – 

ezen sejtvonalak nagy része (az U266 kivételével) Notch1-et, egy részük pedig Notch2-t 

is hordoz. A myelomasejtek Notch1-receptorai és a mikrokörnyezetben (pl. a csontvelői 

strómasejteken) található Jagged1 ligandok kölcsönhatása megvédi a sejteket a 

kemoterápiás szerek által indukált apoptózistól, a Notch1-aktiváció viszont nem serkenti 

a proliferációt, sőt, G1-blokkhoz vezet.66 Egy másik munkacsoport viszont úgy találta, 

hogy Jagged1-et kifejező sejtekkel ko-kultúrában tartott myelomasejtek proliferációja 

fokozódik, és mivel Jagged1 a myelomasejteken is jelen van, ezért a szomszédos 

tumorsejtek is beindíthatják a jelátvitel aktivációját.67 

 B-sejtes krónikus lymphoid leukémia (CLL) sejtek esetében fokozott Notch2 

receptor expressziót figyeltek meg, amit a megnövekedett CD23-termeléssel és a sejtek 

túlélésével hozták kapcsolatba.68 A proteaszómagátlók apoptotikus hatását is részben a 

Notch2 transzkripcionális aktivitáscsökkenésének tulajdonították CLL-ben,69 újabb 

vizsgálatok szerint pedig a Notch-szignál a CLL sejtek apoptózis-rezisztencájának egyik 

kulcstényezője lehet.70 Génexpressziós technikák alkalmazásával a Notch2 szintjét lép 

marginális zóna lymphomában is magasnak találták, ennek funkcionális jelentőségét 

azonban még nem vizsgálták.71  

  A fenti adatoknak ellentmond az a közlemény, amelyben leírták, hogy mind a 

négy Notch-receptor aktivált formája vagy ligand általi aktivációja proliferációt gátló, 

apoptózist indukáló hatásúnak bizonyult több B-sejtes leukémia vonalban; a sejthalál-

indukcióhoz a HES-1 fokozott retrovirális expressziója is elegendő volt. A vizsgált 

sejtvonalak között humán prekurzor B-sejtes ALL, myeloma multiplex és Hodgkin-

sejtvonal is szerepelt.72  
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 A Notch2-receptor génjében aktivációt előidéző mutációt ezidáig még nem 

találtak B-sejtes daganatokban. 

 

1.5. A Notch-jelátvitel szolid tumorokban  

1.5.1. Emlőrákok 

A kóros Notch-jelaktivitás több szolid tumorban is onkogén tényezőként szerepelhet. 

Az első állatkísérletes adatok alapján bebizonyosodott, hogy az egér emlőtumor vírus 

(mouse mammary tumor virus – MMTV) a tumorgenezis során nagy gyakorisággal épül 

be a genomban található int3 inzerciós helyre.73 Később kiderült, hogy ez a hely 

megfelel a Notch4-receptor lokuszának; a vírus inzerciója következtében konstitutívan 

aktív, csonka receptor termelődik, amelynek extracelluláris doménje szinte teljes 

mértékben hiányzik és a daganatkeletkezés során oki tényezőként szerepel.74 A Notch1 

lokuszban is megfigyeltek – kisebb gyakorisággal – MMTV inzerciót.75 

 A humán emlőtumorokon végzett vizsgálatok egyelőre nem erősítették meg a 

Notch-jelátvitel tumorképződésben betöltött oki szerepét, de néhány adat ezt látszik 

alátámasztani. In situ ductalis rákok kétharmada Notch1-pozitívan festődik,76 és a 

nagymértékű Notch1- és Jagged1-expresszió a rosszabb túlélést mutató esetekre 

jellemző.77 A Notch1 gyakran c-Myc-kel együtt fejeződik ki, és microarray vizsgálatok 

a c-Myc-et emlőrákokban a Notch1 célgénjeként azonosították.78 A Notch-szignál 

negatív szabályozójaként ismert Numb a humán emlőtumorok felében – különösen az 

agresszívabb formákban – elvész, mint ahogy az emlőtumor sejtvonalak nagy 

többségében is.79 

1.5.2. Medulloblastomák 

A medulloblastoma a leggyakoribb kisgyermekkori rosszindulatú agydaganat; a 

ventricularis zóna és a kisagy külső germinális rétegének neuronális őssejtjeiből vagy 

prekurzor sejtjeiből ered. Ezekben a tumorokban először a Sonic Hedgehog szignál 

kóros működését írták le, amely megnövekedett N-MYC expresszióhoz vezetett.75 

Nemrég azonban a Notch-jelút „közreműködését” alátámasztó adatok is megjelentek: 

primer medulloblastoma mintákban a Notch2 mRNS mennyiségének növekedését 

figyelték meg, ami az esetek 15%-ában Notch2 génamplifikációra volt visszavezethető. 

A HES1 célgén megnövekedett expressziója pedig a rossz prognózissal mutatott 

korrelációt. A Notch2 aktiváló formái in vitro kísérletekben is elősegítették a 
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proliferációt, míg a Notch1 gátolta azt.80 A Notch-szignál farmakológiai gátlása (pl. γ-

szekretáz-inhibitorokkal) a neuroszférákat képző, őssejt-tulajdonságokat mutató 

primitív sejtpopulációt gátolta medulloblastomákban, mind in vitro, mind pedig in vivo 

xenograft modellekben.81 

1.5.3. Colorectalis rákok 

A bélben a Notch-szignál a kriptahám fenntartásáért felelős, mégpedig RBP-Jκ-függő 

módon. Állatkísérletes modellekben az RBP-Jκ vagy a HES-1 gén inaktivációja a 

bélben a tranziens amplifikáló (TA) sejtek proliferációjának megszűnéséhez vezet, a 

sejtek nyáktermelő kehelysejtekké és enteroendokrin sejtekké alakulnak;82,83 az – ezzel 

ellentétes – konstitutív NICD expresszió viszont a kripta progenitorsejtjeinek 

differenciációját gátolja.84 Hasonló eredményt értek el a Notch-jelút farmakológiai 

gátlásával is: γ-szekretáz inhibitor (GSI) kezelés során szintén gátlódik a TA sejtek 

proliferációja és kehelysejtes metaplázia alakul ki.85 A kísérletes adatok alapján úgy 

tűnik, hogy a Notch-szignál mind a proliferáló differenciálatlan kriptaprogenitorok 

fenntartásához, mind az enterocyta irányú fejlődéshez szükséges.  

 A szignál szerepe a colorectalis rákok kialakulása során még kérdéses. A 

colorectalis tumorok egérmodelljében, a multiplex intestinalis neoplasiához vezető APC 

mutációt hordozó (APCMin) egérben kialakuló adenomákban, humán primer colorectalis 

tumorokban és colorectalis carcinoma sejtvonalakban megfigyelték a HES-1 gén 

kifejeződését; az APCMin egerekben kifejlődő adenomákben pedig a GSI-k részleges 

kehelysejtes differenciációt és proliferációgátlást indukálnak. A részleges hatás egyik 

magyarázata az lehet, hogy a Notch-gátlás csak az adenomák kialakulásának a korai 

fázisában hat; másrészt a HES-1 gén expresszióját Notch-független mechanizmusok is 

fenntarthatják.75 

1.5.4. Melanoma malignum 

Melanomákban több jelátviteli út károsodását figyelték meg – ez a lista az utóbbi 

években a Notch-úttal is bővült. Globális génexpressziós profilanalízissel és 

immunhisztokémiai módszerekkel több Notch-receptor és -ligand jelenlétét mutatták ki 

primer humán melanomákban. Melanoma sejtvonalakban a Notch-jelút farmakológiai 

gátlása lelassította a tumornövekedést, míg a konstitutív aktiváció elősegítette a 

növekedést és a túlélést.75 A Notch onkogén hatását ezekben a modellekben a β-katenin, 
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valamint a MAP-kináz és AKT szignálaktivitás erősödésével magyarázták, habár a 

jelutak közötti kölcsönhatás mechanizmusa melanoma sejtekben egyelőre ismeretlen. 

 A Notch-szignál fontos szerepet tölt be a normál melanocyta-fejlődés során. 

Állatkísérletes modellekben az RBP-Jκ gén vagy a Notch1 és Notch2 együttes 

melanocyta-specifikus inaktivációja hiányos szőrszál-pigmentációt eredményezett, ami 

a melanocyta progenitorok és/vagy őssejtek fokozott apoptózisa miatt alakult ki; ezt a 

folyamatot a HES-1 fokozott kifejeződése (transzgén rendszerben) visszafordította.86 

Úgy tűnik tehát, hogy a Notch a melanocyta progenitorok vagy őssejtek túléléséhez 

szükséges. 

1.5.5. Hám eredetű bőrdaganatok 

Egérkísérletekben kimutatták, hogy a bőrben a Notch – az eddig leírt daganatokkal 

ellentétben – tumorszuppresszor funkciókkal rendelkezik. Notch1-hiányos bőrben 

idővel jól vaszkularizált, basalioma jellegű daganatok alakulnak ki. A működőképtelen 

Notch1-receptor bőrrákok kifejlődésére is hajlamosít, mégpedig az aktivált ras génnel 

együttműködésben. A jelút aktivációja nemcsak egér, hanem humán keratinocytákban is 

differenciációt és sejtciklusgátlást indukál. Humán basalsejtes carcinomákban a Notch1, 

Notch2 és Jagged1-expresszió csökkenését írták le, bőr és szájüregi laphámrákokban 

pedig a Notch1, Notch2 és HES-1 mennyisége csökkent.75 A humán bőrdaganatok és a 

Notch kapcsolatának tisztázásához azonban még további vizsgálatokra van szükség.  

 

1.6. Notch és tumor-angiogenezis 

Az embrionális fejlődés során a Notch-szignál több komponense részt vesz az 

angiogenezisben – a Notch1, Notch1+Notch4, Jagged1, Dll1, Dll4, Hey1+Hey2 és a 

preszenilin gének defektusa embrionális letalitást eredményez, amit részben az 

érfejlődés korai szakaszában a vaszkuláris remodeling zavara okoz. A vaszkuláris 

növekedési faktorral (VEGF) együtt a Notch az artériás irányú differenciálódás 

irányítását is végzi; az endothel-fejlődés és az angiogenezis során pedig a Dll4 

ligandnak tulajdonítanak kiemelt szerepet.24,87 

 A tumor-angiogenezis többféleképpen is összekapcsolódhat a Notch-jelúttal: a 

daganatsejtek például pro-angiogén VEGF-t termelnek, a VEGF pedig Dll4 

génexpresszió-növekedést indukál, ami az endothelsejtek proliferációját és migrációját 

segíti elő. A tumorokban gyakran alakulnak ki hipoxiás körülmények, ami szintén 
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indukálja a Dll4, valamint a HIF1α (hypoxia inducible factor-1α) transzkripciós faktor 

génjének átíródását, ez utóbbi a NICD transzkripciós aktivitását fokozza.88 A Dll4-t 

humán emlőcarcinoma sejtvonal xenograftok és humán tumorok ereiben, valamint 

világossejtes veserák érhálózatában is kimutatták.75 Fej-nyaki laphámrákokban a Notch 

VEGF-független módon is serkenti az angiogenezist: növekedési faktorok hatására a 

tumorsejtek fokozták a Jagged1 termelését, amely ko-kultúrában a kapillárisbimbók 

kialakulását indukálja humán dermális mikrovaszkuláris endothelsejtekben.88 

  Paradox módon a Notch-szignál aktivációja gátolni is tudja az angiogenezist – 

sőt, a Dll4 esetében például a túlaktiválás (retrovirális bevitellel) és a gátlás (RNS-

interferenciával) hasonló fenotípust eredményez.88 Ennek oka nem teljesen ismert, 

bizonyos azonban, hogy az élettani folyamatok szempontjából a receptorok és ligandok 

optimális mennyisége, a jelút megfelelő aktivitása és annak finom változásai igen 

jelentősek lehetnek, amit az in vitro és in vivo genetikai rendszerek nem feltétlenül jól 

modelleznek. 

 A közelmúlt eredményei alapján bebizonyosodott, hogy a Dll4 specifikus gátlása 

a tumorokban az angiogenezis fokozódásához vezet, ám az újonnan képzett érhálózat 

nem működőképes, és végső soron a tumor növekedésének gátlásához vezet. A Dll4 

tehát – a VEGF mellett – az anti-angiogenezis terápia ígéretes célpontjának számít.89 

 

1.7. A TGFb-jelátvitel 

A TGFb multifunkcionális polipeptid növekedési faktor, amely számos sejttípus – 

többek között az immunsejtek – növekedését, túlélését és differenciálódását 

szabályozza. Lymphoid sejtekben a TGFb gyakran gátolja a sejtproliferációt és 

apoptózist indukál.90,91A szignál legfontosabb jelátvivő molekulái a Smad fehérjék, 

közülük a kaszkád központi eleme a Smad4. A TGFb-receptorhoz kötődését követően a 

receptor-asszociált Smadok (R-Smad; Smad2 vagy 3) foszforiláció során aktiválódnak 

és kötődnek a Smad4-hez. Az így kialakult komplex a sejtmagba transzlokálódik, ahol 

transzkripciós faktorokkal és más kofaktorokkal lép kölcsönhatásba, és különböző 

célgének átíródását szabályozza (5. ábra).92 A TGFb-Smad kaszkád viszonylag 

egyszerűnek látszik, ám a működésbe lépő intracelluláris folyamatok molekuláris 

komplexitása és a kiváltott biológiai válaszok sokszínűsége ezzel éles ellentétben áll. 

 A daganatképződés és -progresszió során a TGFb kétarcú molekulaként 
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viselkedik: tumorszuppresszorként és tumorpromoterként is működhet. Egyrészt gátolja 

a sejtproliferációt és apoptózist indukál több sejttípusban, többek között humán és egér 

lymphocytákban és lymphoma sejtvonalakban is. A daganat progressziója során viszont 

gátolja a lymphoid rendszer működését – így immunszuppressziót okoz –, elősegíti a 

tumor-angiogenezist és a távoli áttétek kialakulását. A lymphomasejtek gyakran 

elveszítik TGFb-érzékenységüket. Néhány esetben kóros Smad3, TGFbRI/II és Smad4-

expressziót figyeltek meg, ami arra utal, hogy bizonyos hematológiai betegségek (pl. T-

ALL, AML, CLL) kialakulása és progressziója során szerepe lehet a TGFb-jelút 

károsodásának. TGFb-rezisztencia azonban akkor is kialakulhat, ha a TGFb jelátvitel 

elemei jelen vannak a sejtekben.93 A TGFb apoptotikus és antiproliferatív hatásával 

szembeni érzékenység elvesztése érdekes jelenség, azért is, mert maguk a leukémia és 

lymphoma sejtek is termelnek TGFb-t, sőt, leukémiás betegekben a szérum TGFb-

szintje gyakran emelkedett. 
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5. ábra. A TGFb-jelátvitel. 

 

 Az endogén TGFb-val szemben kialakult rezisztencia ellenére az exogén TGFb 

gyakran mégis képes apoptózist indukálni lymphoma sejtekben. Korábbi vizsgálataink 

során kimutattuk, hogy az indukált apoptózis halálreceptoroktól független, függ 

azonban a mitokondriumból felszabaduló faktoroktól, szabályozásában pedig kaszpázok 
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vesznek részt.94,95 Az apoptotikus kaszkád effektorai tehát már – legalábbis részben – 

ismertek, a szignál afferens száráról, a ligandkötés után közvetlenül zajló folyamatokról 

azonban keveset tudunk. 

 Mivel a Smad4 a szignál kulcselemének tűnik, sokáig egyértelmű ténynek 

tekintették, hogy hiánya a TGFb hatástalanságához vezet. Az utóbbi években azonban 

egyre több adat szól amellett, hogy a TGFb bizonyos hatásaihoz nincs szükség Smad4-

re. Microarray vizsgálatok során a TGFb célgénjeit és hatásait Smad4-függő és -

független csoportokra tudták elkülöníteni.96 Megállapították, hogy a TGFb a humán 

keratinociták migrációját és sejtciklusát Smad4-dependens módon gátolja, az 

epithelialis-mesenchymalis tranzíció viszont Smad4 hiányában is lezajlik. Ezek az 

adatok arra is felhívják a figyelmet, hogy a Smad4-funkció kiesése a TGFb 

tumorszuppresszor tulajdonságainak elvesztését eredményezheti, míg a tumorpromoter 

hatások továbbra is érvényesülhetnek.  

 A TGFb szignált egy sejten belüli nagyobb hálózat részeként érdemes 

elképzelni. Ennek a hálózatnak számos más jelátviteli elem is tagja – pl. MAP-kinázok, 

Erk1/2, JNK, protein foszfatázok, PI3K –, amelyek részben egymást szabályozzák, 

részben alternatív jelútvonalak lehetőségét teremtik meg. A TGFb-val és más, 

apoptózist indukáló ágensekkel szembeni érzékenység megváltozásában fontos a 

különböző túlélést segítő és sejthalált gátló egyéb jelek túlsúlyba kerülése. Ennek a 

felborult egyensúlynak a helyreállításával lehetővé válhat, hogy a kóros sejtek 

visszanyerjék TGFb-érzékenységüket, ami akár terápiás szempontból is jelentőséggel 

bírhat. 

 

1.8. A Notch- és a TGFb-jelátvitel lehetséges kapcsolódási pontjai 

A Notch és a TGFb citokincsalád tagjainak „párbeszédjéről” több közlemény is 

megjelent. Microarray vizsgálatok során kimutatták, hogy humán keratinocitákban 

TGFb-kezelés hatására a kezelést követő 60 percen belül megnő a HES-1 mRNS 

mennyisége. Ugyanezt a jelenséget egér myoblast és neurális őssejtvonalakon is 

tapasztalták, és azt is leírták, hogy a Smad3 közvetlenül is tud kötődni az N1ICD-hez, 

és fokozza annak transzkripcionális aktivitását.97 A Notch4-receptor intracelluláris 

doménje szintén tud kötődni a Smad3-hoz, ez esetben viszont a kölcsönhatás 

eredményeként a TGFb-érzékenység csökken – a Notch4-gyel rendelkező humán 
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emlőcarcinoma MCF7 sejtek γ-szekretáz-inhibitor kezelés hatására visszanyerik TGFb-

érzékenységüket.98 

 Az aktív Notch1-szignál humán méhnyakrák sejtvonalon a TGFb 

antagonistájaként működik – ebben az esetben az antagonizmus magyarázata az, hogy 

mind a N1ICD, mind a Smad3 a p300 transzkripcionális koaktivátorhoz kötődik és 

versengenek egymással.99 Az onkogén hatású, konstitutívan aktív Notch1-et kifejező 

Mv1Lu nyérc tüdő epiteliális sejtekben a TGFb sejtciklusgátló hatását az N1ICD 

felfüggeszti, mégpedig a c-Myc közvetett, sejttípus-specifikus regulációján keresztül.100 

(A p300-zal nemcsak a NICD, hanem a Deltex fehérje is közvetlen kölcsönhatásba 

léphet.)14  

 Az egyedfejlődés szempontjából fontos epithelialis-mesenchymalis tranzíció 

(EMT) során megfigyelték, hogy a TGFb több, Notch-célgénként ismert gén (pl. HES-

1, HEY-1/HERP-2 és HEY-2/HERP-1) transzkripcióját is fokozza. A 

transzkripciónövekedés bifázisos: a korai fázis Smad3-függő, Notch-független módon 

megy vége, a késői fázishoz viszont aktív Notch-szignál is szükséges; ez utóbbit a 

szintén TGFb-indukált Jagged1 ligand biztosítja. A működő TGFb- és Notch-jelátvitel 

együttes hatása kell ahhoz, hogy az E-kadherint tartalmazó adherens sejtkapcsolatok 

lebomolhassanak, és a sejtek szétválhassanak.101 Ugyanez a mechanizmus a TGFb 

növekedésgátló hatásához is szükségesnek bizonyult epiteliális sejttípusokban, ez 

esetben a közös szabályozás és a sejtciklusgátlás a p21 fehérjén keresztül valósult 

meg.102 

  

1.9. A Notch-gátlás klinikai jelentősége – klinikai vizsgálatok 

 Mivel a Notch-túlaktiváció központi szerepe T-sejtes leukemogenezisben 

bebizonyosodott, logikus az az elgondolás, hogy a Notch farmakológiai gátlása újabb 

terápiás célpontot jelenthet. Ez jelenleg γ-szekretáz-inhibitorokkal (GSI) érhető el, 

amelyek a γ-szekretáz komplexben található preszenilin enzimeket gátolják.103 Már 

folyamatban vannak olyan fázis I. klinikai vizsgálatok, amelyekben a terápiás 

alkalmazásra kifejlesztett GSI-k toxicitását vizsgálják. Nyolc T-ALL-es és egy AML-es 

beteg bevonásával végzett vizsgálat során az ML-0752 GSI viszonylag jól tolerálható 

szernek bizonyult.104 További fázis I. klinikai vizsgálatok indultak metasztatikus 

emlőrákok esetében,105 és továbbiakat is terveznek, melyek során a GSI+tamoxifen és 
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GSI+paclitaxel kombinációs kezelések eredményességét kívánják tesztelni.106 A γ-

szekretáz-inhibitorok alkalmazása T-sejtes leukémiákon kívül más malignus 

hematológiai betegségek terápiás lehetőségeként is felmerült, és megfigyelték, hogy in 

vitro egyes B-sejtes lymphoma sejtvonalakban is lelassíthatják a sejtproliferációt.107,108  

 Nem szabad azonban elfeledkezni arról a tényről, hogy a GSI-k hatása nem 

specifikus: a négy Notch-receptor mellett számos más fehérjét hasíthatnak, hosszú távon 

pedig nem kívánt mellékhatásaik lehetnek,109 így az új terápiás módszerek tervezésénél 

gondosan meg kell választani azt a célcsoportot, amelyben előnyös hatások várhatók. 

 

A Notch jelút tehát rendkívül összetett rendszer, amelynek komplexitását a többféle, 

csak részben átfedő funkciójú receptor és ligand, ezek speciális térbeli és időbeli 

eloszlása, valamint a jelátviteli molekulák és útvonalak finom, többszintű szabályozása 

teremti meg. A molekuláris szinten bekövetkező változásokra a sejtek eltérő 

érzékenységgel reagálhatnak, a biológiai válasz pedig nagymértékben függ a sejttípustól 

és a differenciáltsági foktól. 
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2. CÉLKITŰZÉSEK  

 

A Notch jelátviteli út jelentősége B-sejtes non-Hodgkin lymphomákban kérdéses, az 

erre vonatkozó irodalmi adatok pedig részben ellentmondók, ezért munkánk során 

ennek alaposabb megismerését tűztük ki célul. Kísérleteinkben a következőket kívántuk 

vizsgálni: 

 

• a Notch jelút elemeinek expresszióját keringő normál B-sejtekben és CLL 

sejtekben, valamint kapcsolatukat a CLL klinikai és prognosztikai 

paramétereivel; 

• a Notch-ligand és Notch-inhibitor túlélést befolyásoló hatását in vitro humán B-

sejtes non-Hodgkin lymphoma sejtvonalakban; 

• a HES-1 géntranszkripció TGFb-függő szabályozását B-NHL sejtvonalakban; 

• a TGFb-érzékenység esetleges változását Notch-ligand és Notch-inhibitor 

jelenlétében B-NHL sejtvonalakban; 

• a TGFb-indukált apoptózis Smad4-függését B-NHL sejtvonalakban. 
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

3.1. Sejtszeparálás és klinikai adatok 

24 CLL-es beteg, valamint egészséges normál donorok alvadásgátolt perifériás véréből 

izoláltunk B-sejteket mágneses MACS CD19 mikrogyöngyökkel (Miltenyi Biotec), 

Histopaque-1077 (Sigma) grádiens centrifugálást követően. A sejteket a további 

felhasználásig -70°C-on tároltuk. A diagnózis felállítása a WHO lymphoid szövetek 

daganatos megbetegedéseinek klasszifikációjára vonatkozó kritériumainak alapján 

történt, klinikailag a Rai-féle stádiumbeosztást alkalmaztuk. A CLL-es betegek 

következő klinikai adatait gyűjtöttük össze ezen kívül: kor, nem, Rai stádium, 

hemoglobin, lymphocytaszám, thrombocytaszám, alkalmazott terápia és progresszió. 

(Progressziónak tekintettük, ha a mintavétel időpontjához képest később a betegség 

magasabb klinikai stádiumba került.) 

 

3.2. Sejttenyésztés 

In vitro vizsgálatokhoz a következő B-sejtes non-Hodgkin lymphoma sejtvonalakat 

használtuk: HT58, Ramos, BL41, BJAB (EBV-negatív Burkitt-lymphomák), U266 

(myeloma multiplex), MED-B1 (primer mediastinalis nagy B-sejtes lymphoma). 

Bizonyos kísérleti rendszerek beállítását a Jurkat (akut T-sejtes lymphoid leukémia) 

sejtvonalon végeztük. A HT58 sejtvonalat laboratóriumunkban hozták létre;110 a MED-

B1 sejtvonalat Dr. Peter Möller (Patológiai Intézet, Universität Ulm, Németország) 

bocsátotta rendelkezésünkre; a többi sejtvonalat az ATCC-től (American Type Tissue 

Culture) szereztük be. A sejteket 10% foetalis borjúszérumot (Sigma vagy Gibco BRL), 

0,03% L-glutamint, 100 U/ml penicillint és 100 µg/ml streptomycint (Sigma) tartalmazó 

RPMI-1640 médiumban (Sigma; Ramos sejtvonal esetében ATCC), illetve IMDM és 

RPMI1640 4:1 arányú elegyében (a MED-B1 sejtvonal esetében), 37°C-on, 5% CO2-t 

tartalmazó légkörben tenyésztettük. A kísérletekhez a növekedés exponenciális 

fázisában levő sejteket használtunk. Rövidtávú in vitro vizsgálatokhoz négy CLL-es 

perifériás vérmintát is felhasználtunk: Histopaque-1077 grádiens centrifugálást 

követően a mononukleáris sejtek legalább 80%-a CD19+CD5+ sejt volt; a sejteket 48 

órán keresztül tenyésztettük az előzőekben leírt adalékokat tartalmazó RPMI-1640 

médiumban. 
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3.3. A kísérletekben használt kezelések 

A kísérletekhez használt szerek támadáspontjait röviden a 3. táblázatban foglaljuk 

össze. A liofilizált TGFb1-t (R&D Systems) 0,1% BSA-t tartalmazó 4 mM-os HCl-ben 

oldottuk fel és -80°C-on tároltuk. A DAPT γ-szekretáz inhibitort (GSI IX; Calbiochem) 

és az ALK-inhibitort (TGFb-RI/ALK inhibitor; Calbiochem) DMSO-ban oldottuk fel és 

-20°C-on tároltuk. Rekombináns humán Dll4 (Notch-ligand; R&D Systems) kezelés 

során a ligandokat a tenyésztőedény falához kikötöttük (az edényeket 1 µg/ml Dll4 

liganddal 2,5 órán keresztül 37 oC-on előinkubáltuk). 1-2x105/ml sejtet (CLL rövidtávú 

kultúrák esetében 6x105/ml sejtet) 24-lyukú szövettenyésztő edényben vagy 25 cm2-es 

flaskában kezeltünk 1 ng/ml TGFb1-gyel,93 10 µM ALK-inhibitorral, 1 µM DAPT-tal, 

illetve Dll4-gyel 0-72 órán keresztül. A DAPT-kezelést 24 óránként ismételtük.  

 

3. tábl. A kezelések során használt szerek támadáspontja. (*Az alkalmazott 

dózistartományban az inhibitorok elsődlegesen a PP2A foszfatázt gátolják.) 

Alkalmazott szer Hatásmechanizmus 

TGFb a TGFb-receptor ligandja 

DAPT γ-szekretáz-inhibitor 

Dll4 humán rekombináns Notch-ligand 

ALK-inhibitor TGFb-receptor I/ALK-inhibitor 

Doxorubicin topoizomeráz II-inhibitor 

Etopozid topoizomeráz II-inhibitor 

Vincristin mitotikus orsó inhibitora 

Rituximab anti-CD20 monoklonális antitest 

Staurosporin nemspecifikus protein-kináz inhibitor 

Bortezomib proteaszóma-inhibitor 

PD98059 MEK-1 kináz inhibitor 

Okadaiksav foszfatázinhibitor* 

Endothall foszfatázinhibitor* 

 

 A HT58 sejteket a következő, apoptózist indukáló – részben a kemoterápiában is 

használatos – szerekkel is megkezeltük: etopozid (50 nM; Vepeside, Bristol-Myers 

Squibb), doxorubicin (50 nM; Biogal-Teva), vincristin (100 nM; Richter Gedeon), 
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rituximab (10 µg/ml; MabThera; Roche), staurosporin (25 nM; Sigma) és bortezomib 

(10 nM; Velcade; a Millennium Pharmaceuticals, Inc. ajándéka). Az etopozid, 

doxorubicin, rituximab és bortezomib hatását 72, a vincristin és staurosporin hatását 24 

óra elteltével vizsgáltuk. 

 A MAP-kináz-aktivitás gátlásához MEK1-inhibitort (PD98059, 1-10 µM, New 

England Biolabs), a foszfatázaktivitás gátlásához okadaiksavat (100-500 nM, 

Calbiochem) és endothallt (endothall thioanhydride, 1-10 µM, Sigma) használtunk. (Az 

alkalmazott foszfatázinhibitorok a használt dózistartományban főként a PP2A 

aktivitását gátolják, de nem teljesen specifikusak; a két inhibitor közül az endothall 

specifikusabb.111,112) Ezek a gátlószerek hosszabb kezelés (48-72h) során igen 

toxikusak, ezért a sejteket 30-45 percig előkezeltük, majd négyórás TGFb-kezelést 

alkalmaztunk. Ezt követően a sejteket kétszer mostuk és friss médiumban tenyésztettük 

tovább. (Az előzőekben megállapítottuk, hogy a 48-72 órán keresztül TGFb-val – 

médiumcsere nélkül – kezelt és a négyórás TGFb-kezelést követően friss médiumban 

továbbtenyésztett sejtek esetén a TGFb apoptotikus hatása megegyezik.) 

 A kísérleteket legalább háromszor ismételtük, egy kísérletben három 

párhuzamos mintát vizsgáltunk. 

 

3.4. Áramlási citometria 

Minden CLL mintából végeztünk áramlási citometriát FACSCalibur áramlási 

citométeren (BD), anti-CD5-FITC, anti-CD38-PE és anti-CD19-PerCP (BD) 

fluoreszcens antitest jelölést követően. Az adatokat CellQuest szoftverrel értékeltük. A 

CD19+CD5+ kóros sejtek aránya a mintákban 81-99,5% volt. A mintákat akkor 

tekintettük CD38+-nak, ha a kóros sejtek legalább 30%-a CD38 pozitivitást mutatott. A 

mintákat az érintett személyek felvilágosítása után, az ő beleegyezésükkel vettük 

(TUKEB engedélyszám: 118/1999, 7/2006).  

 A sejttenyésztés során indukált apoptózis vizsgálatához a sejteket -20°C-os, 

70%-os etanolban fixáltuk, majd lúgos extrakciót (200 mM Na2HPO4, pH 7,4 és 100 

µg/ml RNAse; Sigma) követően 10 µg/ml etidium-bromiddal (Calbiochem) festettük. 

FACScan áramlási citométeren (BD Biosciences) mintánként 10-20000 sejtet mértünk; 

az adatokat WinList (Verity Software House) és CellQuestTM (BD) szoftverrel 

értékeltük.  
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subG1

G1

G2

 

 

6. ábra. Az apoptotikus subG1 populáció detektálásához használt kapuzás 

áramlási citometriás mérés során. (G1: G1-fázisban lévő sejtpopulációs; G2: G2-

fázisban lévő sejtpopuláció; subG1: apoptotikus sejtpopuláció.) 

 

 A >2n mennyiségű DNS-t tartalmazó subG1 populációt tekintettük apoptotikus 

sejteknek (6. ábra). A sejtmorfológiát etanolban fixált, hematoxilin-eozinnal festett 

citospin lemezeken vizsgáltuk. 

 

3.5. A Smad4 funkcionális gátlása 

Domináns negatív Smad4 konstrukciót (A. Moustakas és CH. Heldin laboratóriumából) 

klónoztunk p-EGFP-N1 vektorba (Clontech). A sejteket Amaxa Cell Line Nucleofector 

Kit T (Amaxa Inc.) segítségével transzfektáltuk; a transzfekció hatásfokát 24-48 óra 

elteltével áramlási citométerrel állapítottuk meg.  

 A Smad4 gén rövidtávú lecsendesítéséhez szintetikus siRNS-t alkalmaztunk 

(sense: r(CAU-CCU-AGU-AAA-UGU-GUUA)dTdT; antisense: r(UAA-CAC-AUU-

UAC-UAG-GAUG)dAdG; Qiagen); kontrollként fluoreszceinnel jelölt negatív kontroll 

siRNS-t használtunk (Qiagen). 3 x 106 sejtet 4 ml tápfolyadékban reszuszpendáltunk, 

majd a sejteket 24 µl HiPerFect reagens (Qiagen) és 24 nM végkoncentrációjú siRNS 

hozzáadásával transzfektáltuk. A transzfekció hatásfokát Smad4 siRNS-sel és 

fluoreszcens negatív kontroll siRNS-sel együttesen kezelt mintákból áramlási 

citometriával állapítottuk meg a transzfekció után 6-24 órával. A Smad4 jelenlétét 

mRNS szinten RT-PCR-rel, fehérjeszinten Western-blottolással detektáltuk; a Smad4 
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aktivitását jelző TIEG mRNS indukcióját TGFb-val kezelt (1-2 óra) mintákból RT-

PCR-rel vizsgáltuk.  

 

4. tábl. Az RT-PCR-hez használt primerek. 

gén forward primer (5’→3’) reverse primer (5’→3’) 

Notch1 ACT TCC ACT GCG AGT GCC AGG CAA CGG TAG AAG GGG 

Notch2 CTG GAT GCA GGT GCA GAT 

GCC AAT GC 

GCA GAA GTC AAC ACG GTG 

CCT GGA GG68  

Notch3 TGT GGA CGA GTG CTC TAT 

CG 

TGA CTC GGT CCT TGC AGA 

C 

Notch4 TCA GCT CCC TGC CTG AAC GTC CTT ACA TAT CTG CTT 

GGG C 

Jagged1 TCG CTG TAT CTG TCC ACC TG AGT CAC TGG CAC GGT TGT 

AG113  

Jagged2 CGC TGC GAC GAG AAC TAC 

TA 

CAC ACT CAT CGC AGA ACC 

TC 

Dll1 AGA CGG AGA CCA TGA ACA 

AC 

TCC TCG GAT ATG ACG TAC 

AC 

Deltex AGA AGT TCA CCG CAA GAG 

GA 

AGC CAG CAC GTT GTC TAG 

GT 

Smad4 GTG GAA TAG CTC CAG CTA 

TC 

CGG CAT GGT ATG AAG TAC 

TCC 

TIEG ACA GGA GAA AAG CCT TTC 

AGC 

TTT TAC ATC ACC ACT GGC 

TCC 

ββββ-aktin GTG GGG CGC CCC AGG CAC 

CA 

CTC CTT AAT GTC ACG CAC 

GAT TTC 

 

3.6. RT-PCR és valós idejű PCR 

Az RNS-izolálást PureLink Micro-to-Midi RNS-izoláló kittel (Invitrogen) vagy RNeasy 

kittel (Qiagen) végeztük. 0,25-1 µg RNS-ből MMLV reverz transzkriptázzal 

(Invitrogen) és random hexamer primerekkel (Invitrogen) cDNS-t készítettünk. Az 

NRARP gén egy exonból áll, ezért detektálásához az RNS-mintákat DNázzal kezeltük 
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(RNase-free DNase, 1 U/0,5-1 µg RNS; Invitrogen); a reakciót az elegy Mg2+-

koncentrációjával ekvimoláris EDTA hozzáadását követően hőinaktiválással állítottuk 

le. A PCR-reakciókhoz 25-100 ng cDNS-t használtunk. A PCR-reakciókhoz a 

következő ciklusparamétereket alkalmaztuk: kezdeti denaturáció: 94°C 10 perc, [94°C 1 

perc, anellálási hőmérséklet (57-65°C) 30 másodperc, 72°C 45 másodperc] x 26-32 

ciklus RedTaq (Sigma) vagy FailSafeTM (Epicentre Technologies) polimerázzal. A 

PCR-termékeket 1,5 %-os agaróz gélben megfuttattuk, etidium-bromiddal festettük és 

Kodak Image Station 4000 MM kamerával (Eastman Kodak) fényképeztük. Az 

alkalmazott primereket lásd a 4. táblázatban. 

 Valós idejű PCR-hez TaqMan Assay-On-Demand Gene Expression (ABI) 

termékeket használtunk (HES-1: Hs00172878_m1, HERP1: Hs01012057_m1; NRARP: 

Hs01104102_s1; TIEG: Hs00921811_m; c-myc: Hs00153408_m1). A reakciót ABI 

Prism 7000 Sequence Detection System készüléken végeztük (ciklusparaméterek: 50°C 

1 perc, 95°C 10 perc, [95°C 15 másodperc, 60°C 1 perc] x 50 ciklus). A génexpresszió 

relatív értékét a belső kontrollként szolgáló β-aktin, illetve GAPDH háztartási gén 

szintjéhez (TaqMan Control Reagents, ABI) normalizáltuk. 

 

3.7. Az IgVH gének szekvenciaanalízise 

A CLL szomatikus mutációs státuszának meghatározáshoz 11 CLL mintából genomiális 

DNS-t izoláltunk Nucleospin Tissue Kittel (Macherey-Nagel). Az IgVH génszakaszokat 

Triple Master PCR System Kittel (Eppendorf, Hamburg, Németorszát), a megfelelő VH 

primerrel és konszenzus JH primerrel polimeráz láncreakcióval amplifikáltuk. Az 

amplifikáció során a következő primereket használtuk: VH1-FR1: 5’-GGC CTC AGT 

GAA GGT CTC CTG CAA G-3’, VH3-FR1: 5’-CTG GGG GGT CCC TGA GAC TCT 

CCT G-3’, VH4-FR1: 5’-CTT CGG AGA CCC TGT CCC TCA CCT G-3’, konszenzus 

JH: 5’-CTT ACC TGA GGA GAC GGT GAC C-3’.  Az anellálási hőmérséklet az 

IgVH1 és az IgVH3  gének esetén 58°C, az IgVH4 esetén 55°C volt. (Ciklusparaméterek: 

kezdeti denaturáció: 94°C  10 perc, [95°C 40 másodperc, anellálási hőmérséklet 40 

másodperc, 72°C 50 másodperc] x 35 ciklus; végső extenzió: 72°C 10 perc.) Az 

amplifikált termékek detektálása céljából agaróz-gélelektroforézist végeztünk. A PCR-

termékeket Montage PCR kittel (Millipore) tisztítottuk. A DNS-t BigDye Terminator 

v3.1 Cycle Sequencing Kittel (ABI) szekvenáltuk, a tisztított termékek (NucleoSEQ, 
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Macherey-Nagel) analízisét ABI 310 Genetic Analyzer készülékkel (ABI) végeztük el 

mindkét DNS-szálon. A megfelelő csíravonalbeli IgVH szekvenciát az IMGT/V-

QUEST program (International ImMunoGeneTics Information System, 

http://imgt.cines.fr) programmal határoztuk meg. A csíravonalbeli szekvenciával 

mutatott <98%-os egyezés esetén az IgVH gént szomatikusan hipermutáltnak 

tekintettük.  

 

3.8. Western-blot 

A sejteket RIPA pufferben (140 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl pH 7,5, 1% Triton-X, 

0,5% Na-dezoxikolát, 0,1% SDS, 1mM PMSF, 0,5 mM Na-O-vanadát, proteáz inhibitor 

koktél [Sigma]), illetve a foszforilált fehérjék vizsgálatához 150 mM NaCl, 50 mM 

Tris-HCl pH 7,5, 1% NP40, 1 mM PMSF, 10 mM NaF, 0,5 mM Na-O-vanadát, 10 

µg/ml leupeptid, 10% glicerol összetételű mintapufferben lizáltuk; a lizátumot 10 percig 

jégen tartottuk, majd 15 percig 20000 rpm fordulatszámmal centrifugáltuk. A 

felülúszóból Bradford-assay-vel határoztuk meg a fehérjekoncentrációt. A lizátumokat 

egyenlő térfogatú, β-merkaptoetanolt tartalmazó Laemmli pufferben (BioRad) 

felforraltuk. A fehérjéket 10-12,5%-os SDS-poliakrilamid gélen elválasztottuk és PVDF 

membránra (BioRad) blottoltuk. Blokkolás után a membránokat a következő elsődleges 

antitestekkel inkubáltuk: poliklonális anti-Smad4/DPC4 és poliklonális anti-Notch1 (C-

20) (1:500), monoklonális anti-ERK1, monoklonális anti-JNK2 (D-2) (1:200; Santa 

Cruz Biotechnology), poliklonális anti-foszfo-MAPK/ERK1/2, anti-foszfo-p38MAPK, 

anti-foszfo-SAPK/JNK (Phospho-MAPK Antibody Sampler; New England BioLabs). 

Másodlagos antitestként anti-egér-HRP (1:2000; Santa Cruz), illetve anti-nyúl-HRP 

(1:1500; Cell Signaling) ellenanyagokat használtunk. A membránokat ECL-lel hívtuk 

elő (Pierce) és Kodak Image Station 4000 MM kamerával (Eastman Kodak) 

fényképeztük. A membránokat levetkőztettük (Re-Blot Strong; Chemicon) és anti-β-

aktin antitesttel (Sigma) újból előhívtuk, így ellenőriztük, hogy egyenlő 

fehérjemennyiséget vittünk-e fel a mintákból. 

 

3.9. Foszfatázaktivitás mérése 

A foszfatázaktivitás mérését Non-Radioactive Serine/Threonine Phosphatase Assay 

Systemmel (V2460, Promega) végeztük a gyártó leírása szerint. 107 sejtet 0,5 ml 
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lízispufferrel (10 mM Tris pH7,5; 0,1 % Triton X-100; 140 mM NaCl; 1 mM PMSF; 

proteáz inhibitor koktél) lizáltunk, majd a sejtlizátumokból Sephadex G-25 oszlopokon 

távolítottuk el a szabad foszfátot. A 2 µg fehérjének megfelelő kivonat aktivitását 

enzimspecifikus reakciópufferban (250 mM imidazol pH7,2; 1mM EGTA, 0,1% β-

mercaptoethanol; 0,5 mg/mL BSA), 1 mM foszfopeptid és Molibdate Dye/Additive 

hozzáadását követően állapítottuk meg. Az optikai denzitást kolorimetriás módszerrel 

620 nm-en mértük. A számításokat a párhuzamosan elvégzett standard szabad foszfát 

reakciók alapján végeztük. Az enzimspecifikus reakciópuffer és foszfopeptid szubsztrát 

alkalmazásával az assay a PP2A foszfatáz aktivitását határozza meg. 

 

3.10. Statisztika 

A statisztikai kiértékeléshez Mann-Whitney U-tesztet, rank korrelációs tesztet, 

kovariancia analízist (SPSS), valamint kétmintás párosított t-próbát (Microsoft Excel) 

alkalmaztunk. A p<0,05 értéket tekintettük statisztikailag szignifikánsnak.  
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4. EREDMÉNYEK 

 

4.1. A Notch jelátviteli út elemeinek expressziója CLL és normál B-sejtekben 

A Notch jelátvitel elemeinek feltérképezését RT-PCR-rel, illetve kvantitatív valós idejű 

PCR-rel végeztük. A Notch1 és Notch2 receptor mind a leukémiás, mind a normál B-

sejtekben jelen van mRNS-szinten (7.a. ábra). Western-blot technikával a Notch1 

fehérje jelenlétét is kimutattuk CLL sejtekben (7.c. ábra). Normál B-sejtekben mérsékelt 

Deltex-expresszió figyelhető meg, míg a CLL sejtek változó mértékben expresszálnak 

Deltex mRNS-t. A CLL minták egy részében kismértékű Delta1 ligand expressziót 

tapasztaltunk, a normál B-sejtekben azonban nem detektáltunk Delta1-t. Sem a normál 

B-sejtekben, sem a CLL sejtekben nem tudtunk kimutatni Notch3, Notch4, Jagged1 és 

Jagged2 mRNS-t (7. ábra, 5. tábl.). 

 A HES-1 a klasszikus Notch-szignál célgénje; mRNS-expressziójának 

kvantitatív meghatározásával a jelátviteli út aktivitására lehet következtetni. A normál 

B-sejtek expresszálnak HES-1-t, ami a jelátviteli út mérsékelt aktivitására utal; a CLL 

minták között azonban jelentős ingadozást tapasztaltunk: 19/24 esetben igen kis 

mértékű (a normál B-sejtek átlagához képest 0,1-17,5%), 4/24 esetben a normál B-

sejtekkel összemérhető (67,6-115,3%), egy esetben azt meghaladó mértékű (339,8%) 

HES-1-expressziót detektáltunk (7.b. ábra, 6. tábl.). A normál B-sejtek medián HES-1 

expressziója szignifikánsan magasabb volt, mint a CLL sejteké (95% vs. 6%; p=0,022).  

 

5. tábl. A Notch-jelút elemei normál B-sejtekben és CLL sejtekben (RT-PCR). 

 normál B-sejt CLL 

Notch1 + + 

Notch2 + + 

Notch3 - - 

Notch4 - - 

Jagged1 - - 

Jagged2 - - 

Dll1 - -/+ 

Deltex + +/- 
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7. ábra. A Notch jelátvitel elemei normál B-sejtekben és CLL sejtekben. a.) Notch1, 

Notch2, Dll1 és Deltex génexpresszió (RT-PCR; +: pozitív kontroll). b.) HES-1 

génexpresszió (valós idejű PCR). c.) Notch1 fehérje kimutatása (Western-blot). 

 

4.2. A Notch-receptorok és a HES-1 génexpresszió intenzitása nem korrelál a CLL 

jellemzőivel 

A Notch jelút elemeinek génexpressziós mintázatát összevetettük a CLL-es betegek 

klinikai adataival, valamint a prognosztikus markerként használatos sejtfelszíni CD38-

expresszióval, amelyet áramlási citometriával mértünk. 11 esetben az immunglobulin 



 42 

nehézláncok (IgVH) szomatikus hipermutációs státuszát is elemeztük, amely szintén a 

CLL ismert prognosztikus faktora. Megállapítottuk, hogy a Notch1, Notch2 receptor, a 

Dll1, Deltex és HES-1 mRNS, illetve Notch1 fehérje és a vizsgált klinikai és 

prognosztikus paraméterek között nincs korreláció. Az intenzív (azaz a normál B-

sejtekéhez hasonló) HES-1 expressziót mutató öt CLL-minta közül azonban négyben 

<10G/l lymphocytaszámot találtunk (6. tábl.).   

 

6. tábl. A CLL-es betegek klinikai és kísérletes adatai. (HES-1 expresszió [%]: 

normál B-sejtekhez viszonyítva; SHM: az IgVH gén szomatikus hipermutációs státusza; 

Ly.: lymphocytaszám; n.a.: nincs adat; zöld színnel emeltük ki a normál B-sejtekkel 

összemérhető HES-1 génexpressziót mutató mintákat.) 

 HES-1 

expresszió 

CD38 SHM Rai 

stádium 

Progresszió Ly. (G/l) Kezelés 

1 0,5% 0% +  I - 62,4 - 

2 7% 0% n.a. I - 17,3 - 

3 11% 96,8% - IV + 

n.a. Cyclophosphamid, 

szteroid 

4 105,1% 87% - IV + 9 Cyclophosphamid, 

szteroid, COP 

5 67,6% 0% + I - 9,8 - 

6 0,4% 98% - III + 50 Leukeran, 

Fludarabin, szteroid, 

CHOP 

7 1,3% 47% n.a. III n.a. 11 polikemoterápia 

8 3,3% 24% n.a. IV + 7 Leukeran, szteroid 

9 17,5% 18% n.a. 0 - 55 - 

10 10,1% 70% n.a. II + 14,7 - 

11 7,3% 14% - III + 11,3 Fludarabin 

12 6,3% 80% - III n.a. 20 Leukeran, szteroid 

13 339,8% 12,5% n.a. 0 - 2,8 - 

14 0,7% 0% n.a. II + 29,8 Fludarabin 
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6. tábl. – folytatás. A CLL-es betegek klinikai és kísérletes adatai. (HES-1 

expresszió [%]: normál B-sejtekhez viszonyítva; SHM: az IgVH gén szomatikus 

hipermutációs státusza; Ly.: lymphocytaszám; n.a.: nincs adat; zöld színnel emeltük ki a 

normál B-sejtekkel összemérhető HES-1 génexpressziót mutató mintákat.) 

 HES-1 

expresszió 

CD38 SHM Rai 

stádium 

Progresszió Ly. (G/l) Kezelés 

15 115,3% 0% n.a. III + 8,45 - 

16 11,1% 0% + I + 16,4 - 

17 1,1% 2,2% + II + 16,4 - 

18 0,1% 0,8% + III + n.a. Fludarabin 

19 0,3% 13,8% n.a. II + 40,4 Leukeran 

20 1,8% 98% - III n.a. 

131 Leukeran, 

Fludarabin 

21 103,2% 81% n.a. IV n.a. 30 szteroid 

22 0,1% 72,6% n.a. III - n.a. Leukeran 

23 5,2% 0% n.a. 0 - 17 - 

24 13% 43% n.a. II - 

10 Leukeran, 

Fludarabin 

 

4.3. A Notch-ligand és a Notch-gátlás hatása az apoptózisra B-NHL sejtvonalakban 

RT-PCR-rel valamennyi vizsgált sejtvonalban jelen volt Notch1 és Notch2 mRNS, az 

U266 és MED-B1 sejtvonalban kis mennyiségű Notch3 mRNS-t is detektáltunk. A 

Notch-jelút elemeinek expresszióját lásd a 7. táblázatban. 

 A Notch-jelút apoptózisra gyakorolt hatását immobilizált Dll4 ligand és DAPT 

γ-szekretáz inhibitor kezelés után vizsgáltuk. A kísérleti rendszerben a Dll4 és a DAPT 

működésére az ismert Notch-célgén, a HES-1 expresszióváltozásának mértékéből 

következtettünk. A kísérleti rendszert a Jurkat T-sejtes leukémia sejtvonalon teszteltük; 

bebizonyosodott, hogy a 48 órás kezelés után Dll4 ligand hatására a HES-1 expressziója 

növekszik, DAPT-kezelés során pedig mind a nyugalmi, mind a ligand indukálta HES-1 

expresszió csökken (8.a. ábra). A B-NHL sejtvonalak közül csak BJAB sejtekben 

tapasztaltunk számottevő változást a HES-1 expresszió mértékében 48 órás kezelést 

követően (8.b. ábra). A HERP-1 mRNS mennyiségét HT58 sejtekben mind a Dll4, mind 
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a DAPT kis mértékben növelte; míg a többi vizsgált sejtvonalban nem tapasztaltunk 

szignifikáns változást (8.c.,d. ábra). 

 

7. tábl. A Notch jelút elemei a Jurkat T-ALL sejtvonalban és B-NHL 

sejtvonalakban. (RT-PCR; n.a.: nincs adat.) 

 Jurkat HT58 BL41 Ramos BJAB U266 MED-B1 

Notch1 + + + + + + + 

Notch2 + + + + + + + 

Notch3 + - - - low low low 

Notch4 - - n.a. n.a. low - - 

Jagged1 - - + - + + low 

Jagged2 + + + + + + + 

Dll1 - - - - + - + 

Deltex + + + + + + - 

 

 72 óra Dll4 vagy DAPT-kezelés sem a vizsgált B-NHL sejtvonalakban, sem 

Jurkat sejtekben nem befolyásolta az apoptózis mértékét (8. tábl., ill. az adatokat nem 

mutatjuk).  

 

8. tábl. Az apoptózis mértéke Notch-ligand (Dll4) és -inhibitor (DAPT) kezelést 

(72h) követően. (co: kontroll) 

apoptózis (%) co Dll4 DAPT 

HT58 6±3 7±2,7 6±2 

BL41 6,6±3,8 6±3,3 5,6±2,9 

BJAB 9,8±6,3 10±2,8 9±4,4 

U266 5±3,9 5,3±2,7 4,5±3,2 

MED-B1 1,5±0,5  2±1 2±0,5 
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8. ábra. A HES-1 és HERP-1 relatív génexpresszió változása 48 óra Dll4 és DAPT 

kezelést követően. (Valós idejű PCR; *: p<0,05.) 

 

4.4. Apoptózisindukció és génexpresszió-változás TGFb-kezelés során B-NHL 

sejtvonalakban 

A TGFb-kezelés hatásait HT58, BL41, Ramos, BJAB, MED-B1 és U266 sejtvonalakon 

vizsgáltuk. 72 órával TGFb-kezelés után a HT58, BL41 és Ramos sejtekben növekedett 

szignifikáns mértékben az apoptózis (9. ábra, ill. az adatokat nem mutatjuk). A TGFb 

hatása a TGFbR-on keresztül jött létre, a receptorról induló szignált gátló ALK-inhibitor 

a TGFb-indukált apoptózist a kontroll szintre csökkentette (az adatokat nem mutatjuk). 

 A TIEG a klasszikus TGFb-szignál ismert célgénje; kísérleteinkben azonban 

csak a HT58 és Ramos sejtvonalban tapasztaltunk jelentős expressziónövekedést TGFb 

hatására, 1 óra kezelést követően. A TGFb gyors HES-1 expressziónövekedést indukált 

(kezelés után 1 és 4 órával) HT58, Ramos és BL41 sejtekben. BJAB sejtekben csak 

kismértékben fokozódott a HES-1 transzkripció a kezelés után 1 órával. A többi 

sejtvonal esetén nem tapasztaltunk változást (10. ábra, ill. az adatokat nem mutatjuk).  
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9. ábra. a.) TGFb-indukált apoptózis mértéke különböző B-NHL sejtvonalakon 72 

óra kezelés után. (Az érzékeny sejtvonalakat bekereteztük.) b.) HT58 sejtek 

morfológiája 72 óra TGFb-kezelés után. 

 

4.5. A Notch-ligand és -inhibitor hatása a TGFb-indukált apoptózisra B-NHL 

sejtvonalakban 

A TGFb-kezelést egyidejűleg Notch-liganddal (Dll4) vagy Notch-inhibitorral 

kombináltuk, majd 72 óra elteltével vizsgáltuk az indukált apoptózis mértékét. A TGFb 

a vizsgált sejtvonalak közül a HT58 sejtekben indukált apoptózist, amelyet az 

egyidejűleg alkalmazott DAPT szignifikáns mértékben csökkentett (9. tábl.); HT58 

sejtekben a DAPT hatása 1 µM koncentrációig dózisfüggően növekedett (11. ábra). A 

TGFb-val együtt adott Dll4 nem befolyásolta szignifikánsan az apoptózis mértékét. 

Hasonló jelenséget figyeltünk meg a BL41 sejtvonal esetén is. A TGFb-rezisztens 

BJAB, U266 és MED-B1 sejtvonalakban sem a Notch-ligand, sem a Notch-inhibitor 

kezelés nem állította helyre a TGFb-indukált apoptózis iránti érzékenységet (9. tábl.). A 

TGFb-érzékeny Ramos sejtek Notch-ligandra és -inhibitorra adott válasza változó volt, 

amelynek lehetséges okait jelenleg vizsgáljuk. 



 47 

TGFb-indukált HES-1

0

1

2

3

4

5

HT58 BL41 BJAB U266 MED-B1

re
la

tí
v 

gé
n

ex
p

re
ss

zi
ó

co 1h

TGFb 1h

co 4h

TGFb 4h

TGF-indukált TIEG

0

1

2

3

4

HT58 BL41 BJAB U266 MED-B1

re
la

tí
v 

gé
n

ex
p

re
ss

zi
ó

co 1h

TGFb 1h

co 4h

TGFb 4h

a.

b.

*

* *
* *

 

10. ábra. TGFb-indukált, rövidtávú TIEG és HES-1 génexpresszió-változások B-

NHL sejtvonalakban. (Valós idejű PCR; *: p<0,05.) 

 

 

 

9. tábl. Az apoptózis mértéke kombinált TGFb+Notch-ligand (Dll4) és 

TGFb+Notch-inhibitor (DAPT) kezelést (72h) követően. (*: p<0,05 a kontrollhoz 

képest; **: p<0,05 a TGFb-val kezelthez képest) 

apoptózis (%) co TGFb TGFb+Dll4 TGFb+DAPT 

HT58 6±3 30,33±5,13* 27,67±13,43 15,67±4,04** 

BL41 9,3±1 26,3±2,1* 25,5±1 18±1,3** 

BJAB 9,8±6,3 7,5±3,6 7,6±4,1 7,2±5,5 

U266 5±3,9 6,3±5,3 5,6±4,2 4,8±3,1 

MED-B1 1,5±0,5 2±0,2 2±0,3 2±0,2 
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11. ábra. A DAPT dózisfüggő hatása a TGFb-indukált apoptózisra HT58 sejtekben 

(72 óra kezelést követően).  

 

4.6. A DAPT hatása a drogindukált apoptózisra HT58 sejtekben 

Apoptózist indukáló – részben a lymphomák klinikai terápiájában is használatos – 

szerekkel kezeltük a HT58 sejteket. Az etopozid, doxorubicin, rituximab és bortezomib 

hatását 72, a vincristin és staurosporin hatását 24 óra elteltével vizsgáltuk. A 

kemoterápiás kezelést DAPT egyidejű hozzáadásával is elvégeztük. Az indukált 

apoptózist a DAPT egyik esetben sem befolyásolta szignifikáns mértékben (12. ábra.). 
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12. ábra. Különböző, apoptózist indukáló szerek és DAPT kombinált hatása HT58 

sejtekben. (Eto: etopozid; Dox: doxorubicin; Vin: vincristin; Rit: rituximab; Sts: 

staurosporin; Btz: bortezomib.) (Az etopozid, doxorubicin, rituximab és bortezomib 

hatását 72, a vincristin és staurosporin hatását 24 óra elteltével vizsgáltuk.) 
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4.7. TGFb-indukált génexpresszió-változások és DAPT-függésük HT58 sejtekben 

A TGFb-val kezelt HT58 sejtekben több olyan gén rövid- és középtávú 

expresszióváltozásait követtük, amelyek a TGFb vagy a Notch jelút szempontjából 

fontosak lehetnek (HES-1, HERP-1, TIEG, NRARP, C-MYC). Egyidejű DAPT-kezelés 

során a génexpresszió-változások Notch-függését is vizsgáltuk. 

 A TGFb-indukált HES-1 expresszió csúcsát a kezelés után egy órával érte el, 

majd 4 óráig meredeken csökkent, 6 és 8 óránál pedig kis mértékben emelkedett. Az 

egyidejű DAPT-kezelés a HES-1 mRNS mennyiségét 2 óránál kis mértékben, a későbbi 

időpontokban pedig nagyobb arányban csökkentette, de nem állította vissza a kontroll 

értékre. A TIEG gén a TGFb-szignál korai célgénje; mRNS-szintje HT58 sejtekben is 

csak kezelés után 1 és 2 órával volt szignifikánsan magasabb a kontroll értéknél; a 

TGFb-indukált TIEG-expressziót a DAPT nem változtatta meg szignifikáns mértékben.  
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13. ábra. TGFb-indukált relatív génexpresszió-változások időbeli lefolyása és 

DAPT-függése. (Valós idejű PCR; co: kontroll; T: TGFb;*: p<0,05) 

 



 50 

  A HERP-1 mRNS 1 óra TGFb-kezelés után kismértékben nőtt, szintjét pedig a 

DAPT csökkentette, azonban egyik változás sem volt statisztikailag szignifikáns. Az 

NRARP génexpresszió TGFb hatására szintén kismértékű növekedést mutatott. A C-

MYC expresszióját sem a TGFb, sem a DAPT nem befolyásolta jelentős mértékben (13. 

ábra). 
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14. ábra. Relatív génexpresszió-változások Dll4-gyel kezelt HT58 sejtekben. (Valós 

idejű PCR; co: kontroll; D4: Dll4) 

 

4.8. Génexpresszió-változások Dll4-gyel kezelt HT58 sejtekben 

A HES-1 mellett a Notch-jelút más ismert vagy feltételezett célgénjének kifejeződését is 

vizsgálni kívántuk Dll4-gyel kezelt HT58 sejtekben. A HES-1, HERP-1, NRARP és C-
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MYC mRNS mennyiségét kezelés után különböző időpontokban állapítottuk meg. Dll4 

hatására egyik vizsgált gén expressziója sem változott (14. ábra). (HES-1 esetében 

kezelés után 4 órával kismértékű növekedés figyelhető meg, a génexpresszió mértéke 

azonban még így is rendkívül alacsony maradt [∆CTHES-1~35 ciklus; ∆CTGAPDH~20 

ciklus].)  

 

4.9. A TGFb és a kombinált kezelés hatása CLL-sejtekre 

Négy CLL-es perifériás vérmintából Histopaque-1077 grádienssel mononukleáris 

sejteket izoláltunk, amelyeknek legalább 80%-a CD19+CD5+CD23+ sejt. Rövidtávú 

(48 óra) in vitro kultúrában a sejteket Dll4-gyel, DAPT-tal, TGFb-val, illetve ezek 

kombinációjával kezeltük. Dll4 hatására HES-1 indukciót figyeltünk meg, amelyet a 

DAPT gátolt (15. ábra). Az apoptózist mértékét egyik kezelés sem befolyásolta 

jelentősen a négy mintában a kontrollhoz képest (16. ábra).  
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15. ábra. A HES-1 génexpresszió változásai 48 óra Dll4 és DAPT kezelést követően 

CLL sejtekben. (Valós idejű PCR; co: kontroll; D4: Dll4) 

 

 



 52 

0

10

20

30

40

50

60

70

A B C D

ap
op

tó
zi

s 
(%

)
co

DAPT

D4

TGFb

TGFb+D4

TGFb+DAPT

 

16. ábra. Az apoptózis mértéke CLL sejtekben Dll4, DAPT és TGFb kezelést (48 

óra) követően. (co: kontroll; D4: Dll4) 

 

4.10. A Smad4 gén lecsendesítése HT58 lymphoma sejtekben 

A lymphomasejtekben apoptózishoz vezető TGFb-szignálutak közül először a 

kanonikus/klasszikus jelátvitel szerepét vizsgáltuk. A kanonikus szignál központi 

molekulája a Smad4 fehérje, amelyet siRNS-sel ütöttünk ki, azaz a fehérjetermelés 

gátlásával funkcionális gátlást idéztünk elő. Az siRNS-transzfekció hatékonysága 

áramlási citometriával 95-98%-osnak bizonyult (17.a. ábra). A sejtek viabilitását az 

siRNS-transzfekció nem befolyásolta. Az siRNS a kísérletek első szakaszában (ez 

megfelel a TGFb-szignál korai fázisának) folyamatosan jelen volt a sejtekben. Hat 

órával az siRNS-transzfekció után mind a Smad4 mRNS, mint a Smad4 fehérje 

mennyisége csökkent. Smad4 mRNS-t nem detektáltunk a TGFb-kezelés teljes 

időtartama alatt (17.b. ábra). 

 A TIEG mRNS indukciója a Smad4-függő TGFb-szignál korai jele. TGFb 

hatására kontroll HT58 sejtekben megjelent a TIEG mRNS; siRNS-transzfekció után 6, 

illetve 24 órával TGFb-val kezelt sejtekben a TIEG mRNS-indukció elmaradt (17.c. 

ábra). Kísérleteinkben tehát a TGFb-jelátvitel Smad4-függő részét a kezelés 

időtartamára gátolni tudtuk. 
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17. ábra. A Smad4 siRNS hatása HT58 sejtekben. a.) Az siRNS-transzfekció 

hatékonysága fluoreszcens siRNS-sel transzfektált sejtekben, az idő függvényében. b.) 

A Smad4-fehérjetermelés gátlása Smad4 siRNS-sel (siSmad4) kezelt sejtekben. c.) A 

Smad4-aktivitást jelző TIEG génexpressziója.  

 

4.11. A Smad4 gátlása nem befolyásolja a TGFb-indukált apoptózist 

A Smad4 siRNS-sel és a kontroll siRNS-sel transzfektált HT58 sejteket TGFb-val 

kezeltük, a kezelés után 72 órával megmértük az apoptotikus sejtek arányát. A Smad4 

hiányát a kísérlethez használt siRNS-sel kezelt sejtkultúrákban ellenőriztük: Smad4 

siRNS-kezelés után fehérjét nem tudtunk detektálni és a TGFb-indukált TIEG-indukció 

is elmaradt. A Smad4 gén csendesítése azonban nem függesztette fel a TGFb-indukált 

apoptózist (18. ábra). A Smad4 gátlását domináns negatív Smad4 vektor (DNSmad4) 

tranziens transzfekciójával is elvégeztük. A vektortranszfekció hatékonysága 65% volt, 

és – az siRNS-transzfekcióhoz hasonlóan – a TGFb-indukált apoptózis mértékét nem 
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befolyásolta. Eredményeink tehát azt jelzik, hogy HT58 sejtekben a TGFb-indukált 

apoptózishoz a Smad4 jelenléte nem szükséges.  
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18. ábra. A Smad4 siRNS nem befolyásolja a TGFb-indukált apoptózist. a.) TGFb-

indukált apoptózis Smad4 siRNS-sel kezelt és kontroll sejtekben. b.) TGFb-indukált 

apoptózis DNSmad4-gyel transzfektált és kontroll sejtekben. (Vektortranszfekció 

hatékonysága: 65%.) c.) A Smad4 fehérje hiánya Smad4 siRNS-sel kezelt sejtekben. d.) 

A TIEG-expresszió hiánya Smad4 siRNS-sel és TGFb-val kezelt sejtekben. (Az a., c., d. 

ábrákon ugyanazon kísérletekből származó minták szerepelnek. CosiRNS: kontroll 

siRNS.) 

 

4.12. MAP-kinázok és a PP2A foszfatáz szerepe a TGFb-indukált, Smad4-független 

apoptózis során 

A MAP-kináz jelutak szerepének vizsgálata során a TGFb-val kezelt HT58 sejtekben 

meghatároztuk a foszforilált, aktív p38MAPK, ERK1/2 és JNK kinázok mennyiségét. A 
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foszfo-ERK1/2 és foszfo-JNK mennyisége TGFb-kezelés hatására rövid időn belül 

csökkent, míg a foszfo-p38MAPK, valamint a JNK és ERK kinázok összmennyisége 

nem változott (19. ábra, ill. az adatokat nem mutatjuk). Az ERK/JNK-inaktiváció 

funkcionális jelentőségének tisztázásához a sejteket TGFb-val és MEK1 kináz 

inhibitorral kezeltük négy órán keresztül. A MEK1 kináz inhibitor és a TGFb hatása 

szinergistának bizonyult: 48 órával a kombinált kezelést követően az indukált apoptózis 

mértéke olyan magas volt, mint 72 órával csak TGFb kezelést követően. 72 órával a 

kombinált kezelés után a sejtkultúrák gyakorlatilag csak apoptotikus és nekrotikus 

sejteket tartalmaztak, ezért ebben az esetben nem végeztünk áramlási citometriai 

értékelést (10. tábl.). Ezek az adatok arra utalnak, hogy a kinázok gátlása az apoptózis 

programját elősegíti, illetve felgyorsítja.  
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19. ábra. MAP-kinázok és PP2A foszfatáz aktivitásának változása TGFb-indukált 

apoptózis során HT58 sejtekben. a.) A p38MAPK, ERK1/2 és JNK aktivitásának 

időbeli változása. b.) A PP2A foszfatáz aktivitásának időbeli változása TGFb-kezelés 

követően. (Foszfatáz assay.) 
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 A TGFb a PP2A foszfatáz aktivációjához vezetett a szignál korai, iniciátor 

fázisában (20 perccel és 1 órával TGFb-kezelést követően), és a későbbi fázisban is, 48 

órával TGFb-kezelést követően, az apoptotikus effektor mechanizmusok kezdetével 

egyidőben (19. ábra). A PP2A funkcionális szerepének vizsgálatához a TGFb-kezelést 

első 4 órában okadaiksavval (általános foszfatázinhibitor) és endothallal (az alkalmazott 

dózistartományban a PP2A gátlószere) egészítettük ki. A kombinált kezelés a TGFb 

apoptotikus hatását szinte teljes mértékben gátolta (11. tábl.). 

 

10. tábl. A MEK-1 kináz szerepe a TGFb-indukált apoptózis során. Az apoptózis 

mértéke MEK1-inhibitor, TGFb, valamint kombinált kezelést követően HT58 sejtekben. 

(MEK1-I: MEK1-inhibitor; n.é.: a kultúrák csak apoptotikus sejteket és nekrotikus 

törmeléket tartalmaztak, ezért áramlási citometriai értékelést nem végeztünk.) 

apoptotikus sejtek (%)  
24h 48h 72h 

kontroll 9±1 10±2 13±3 
1 µµµµM MEK1-I 11±1 12±2 17±2 
5 µµµµM MEK1-I 22±2 22±1 24±2 
TGFb 17±2 32±2 57±4 
1 µµµµM MEK1-I+TGFb 17±3 35±3 n.é. 
5555    µµµµM MEK1-I+TGFb 50±5 60±6 n.é. 

 

11. tábl. A PP2A foszfatáz szerepe a TGFb-indukált apoptózis során. Az apoptózis 

mértéke okadaiksav, endothall (PP2A inhibitorok), TGFb, valamint kombinált kezelést 

követően HT58 sejtekben. (OKA: okadaiksav; ETA: endothall) 

apoptotikus 
sejtek (%) 

 apoptotikus 
sejtek (%) 

 

48h 72h  

 

48h 72h 
kontroll 11±3 12±3  kontroll 9±0 15±3 
100 nM OKA 11±2 13±3  1 µµµµM ETA 8±0 17±3 
500 nM OKA 12±2 15±4  10 µµµµM ETA 17±1 20±4 
TGFb 40±2 58±4  TGFb 38±2 68±7 
100 nM OKA+TGFb 18±6 23±3  1 µµµµM ETA+TGFb 13±1 20±4 
500 nM OKA+TGFb 16±3 21±2  10 µµµµM ETA+TGFb 23±2 25±5 
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5. MEGBESZÉLÉS 

 

A daganatkutatás történetében új korszakot nyitott a daganatsejtek túlélését szabályozó, 

molekuláris szintű, igen gyakran a jelátviteli utakat érintő folyamatok feltárása, amelyek 

a célzott terápia számára ígéretes célpontokat kínálhatnak. T-sejtes leukémiákban ilyen 

terápiás célpontot jelenthet a Notch-jelút, amelyről bebizonyosodott, hogy károsodása 

az esetek legalább felében oki tényező lehet. A jelút aktivitását csökkentő, a Notch-

receptorok hasítását gátló γ-szekretáz-inhibitorok (GSI-k) alkalmazhatóságát klinikai 

fázis vizsgálatokban már elkezdték tesztelni, illetve további vizsgálatok elindítását 

tervezik.114 Abban az esetben, ha a Notch-jelút aktivációja B-sejtes daganatokban is a 

túlélést elősegítő tényezőnek bizonyulna, akkor a GSI-k itt is új alternatívát 

jelenthetnének a kemoterápia megtervezésekor. A Notch farmakológiai gátlásának 

klinikai bevezetése előtt azonban mindenképpen szükség van a jelút elemeinek, 

aktivitásának és biológiai hatásainak részletes feltérképezésére különböző típusú B-

sejtes non-Hodgkin lymphomákban.  

 

5.1. A Notch-jelátvitel elemei és aktivitása keringő humán CLL sejtekben 

 Eredményeink alapján a humán keringő CLL sejtekben és a normál B-

lymphocytákban a Notch jelátvitel elemeinek génexpressziós mintázata nagyrészt 

hasonló. Mindkét sejttípusban megtalálható a Notch1 és a Notch2-receptor, valamint – 

változó mértékben – a Deltex szabályozó molekula mRNS-e. (A Notch1-receptort 

fehérjeszinten is kimutattuk CLL sejtekben; a normál B-sejtek negatívnak bizonyultak 

ugyan, de ennek oka az lehet, hogy csak igen kis mennyiségű, a detektálhatóság határán 

lévő fehérjét (5 µg-ot) tudtunk felhasználni a Western-blot során.) Notch-ligandok a 

normál B-sejtekben nem voltak jelen, míg a CLL-sejtek egy része alacsony Dll1-

expressziót mutatott. A legismertebb Notch-célgénként számon tartott HES-1 mRNS 

mennyiségét vizsgálva következtettünk a jelút aktuális aktivitására: a CLL minták 

nagyobb részében jóval alacsonyabb HES-1 expressziót mértünk, mint normál B-

sejtekben. Csak öt CLL esetben detektáltunk a többitől eltérő, a normál B-sejtekével 

összevethető HES-1 mRNS-expressziót – és ezt ezekben az esetekben sem magyarázta 

az adott (CD19 mikrogyönggyel izolált) minták normál B-sejt-szennyezettsége. (A 

kóros sejtek aránya 81-99,5% között volt, a többi mintához hasonlóan.) 
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 A vizsgált gének mRNS expresszióját összehasonlítva, nem találtunk statisztikai 

összefüggést a CLL-es betegek klinikai paraméterei, a betegség két prognosztikus 

markere (a sejtfelszíni CD38 fehérje mennyisége, valamint az immunglobulin nehézlánc 

gének szomatikus hipermutációs státusza) és az expresszió mértéke között sem. A 

ZAP70 fehérje jelenlétét nem vizsgáltuk, mert munkánk kezdetekor a ZAP70 

prognosztikus jelentősége CLL-ben még tisztázatlan volt.  

 A mi adataink tehát nem támasztják alá a Notch2-receptor kóros 

felhalmozódását és aktiválódását a perifériás vérben keringő CLL sejtekben. 

Természetesen tudatában vagyuk annak, hogy rendkívül fontosak lennének a 

párhuzamos, mRNS és fehérje szintű vizsgálatok, ez utóbbinak azonban – mint a mi 

esetünkben is – gátat szabhat a sejtekből nyerhető kis fehérjemennyiség, illetve a 

kereskedelemben kapható antitestek korlátozott alkalmazhatósága.115 

(Érdekességképpen megemlítjük azt is, hogy U266 sejtekben a Notch1 fehérje nem 

detektálható, habár az mRNS jelen van; a fehérje hiányát irodalmi adatok66,67,116 és saját 

Western-blot vizsgálataink is alátámasztják – ezek az eredmények felvetik a 

poszttranszkripciós [pl. mikroRNS szintű] szabályozás lehetőségét.) Egy közelmúltban 

megjelent közlemény szerint a CLL sejtekben jelen van a Notch1, Notch2, Jagged1, 

Jagged2 és a HES-1 fehérje, míg normál B-sejtekben ezek hiányoznak; összehasonlító 

mRNS és fehérje szintű vizsgálatok azonban itt nem történtek.70 Ezek az adatok 

ellentmondásban állnak saját mRNS-szintű vizsgálataink eredményeivel, ami nehezen 

magyarázható; oka lehet esetleg, hogy a kóros CLL sejtekben megtermelt fehérjék 

hosszabb féléletidővel rendelkeznek, amelynek hátterében a fehérjék lebontásához 

szükséges folyamatok károsodása is állhat. A szöveti kötelékben – elsősorban a 

nyirokcsomókban – található CLL sejtek jelátviteli aktivitását eddig még nem 

jellemezték, de nem kizárt, hogy a mikrokörnyezetben található Notch-ligandok 

aktiváló hatása számottevő lehet. 

 

5.2. A Notch-jelátvitel hatása az apoptózisra B-NHL sejtvonalakban 

 A – szintén B-sejtes eredetű – Hodgkin-lymphomákban Jundt és munkatársai 

vizsgálták a Notch jelút szerepét. Eredményeik szerint a Hodgkin és Sternberg-Reed 

(HRS) sejtekben a Notch1-receptor a felelős a B-sejt-specifikus transzkripciós faktorok 

(pl. E2A, EBF, ABF-1) csökkent termelődéséért és a normál B-sejtekre jellemző 
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fenotípus elvesztéséért.117 A kóros Notch-aktivitás részben a Deltex, rajta keresztül 

pedig a negatív szabályozó hatás hiánya miatt jön létre. Ez a mechanizmus azonban 

inkább Hodgkin-lymphomákra jellemző, az általunk vizsgált B-NHL sejtvonalakban 

mind a vizsgált B-sejt-specifikus transzkripciós faktorok, mind a Deltex expressziója 

detektálható volt. A Deltex mRNS-t mi is kimutattuk B-NHL sejtvonalaink nagy 

részében – a kivétel a MED-B1 primer mediastinalis B-sejtes lymphoma sejtvonal volt, 

ami azért lehet érdekes, mert a mediastinalis B-sejtes lymphomák biológiai és 

molekuláris jellegzetességei a Hodgkin-lymphomákéhoz hasonlítanak.118 

Összességében azonban úgy tűnik, a Notch-szignál neoplasztikus fenotípus 

kialakításában tulajdonított szerepe a HRS-sejtekre jellemző, B-NHL-re viszont nem. 

 Mivel a B-NHL sejtvonalak kifejeznek Notch-receptorokat, a ligandfüggő 

aktiváció, valamint a jelút gátlásának célmolekulái adottak. In vitro kísérleteinkben a 

Dll4 Notch-ligand, valamint a DAPT γ-szekretáz-inhibitor apoptotikus hatásait 

vizsgáltuk több B-sejtes lymphoma vonalon. Önmagában sem a Dll4, sem a DAPT nem 

fokozta az apoptózis mértékét az általunk vizsgált sejtvonalakban. Úgy tűnik tehát, hogy 

a Notch-szignál nem számottevő általános szabályozó tényező az apoptózis 

szempontjából B-sejtes non-Hodgkin lymphomákban. Természetesen előfordulhat, 

hogy a Notch-érzékenység sejtvonalspecifikus – a humán Raji EBV-pozitív 

sejtvonalban például szolubilis Dll1 ligand és együttes BCR-keresztkötés szinergista 

módon segítette elő a sejtproliferációt, amely γ-szekretáz-függő volt; a GSI-kezelés 

pedig önmagában is növelte a sejtek apoptózisát.119 (Más sejtvonalakban viszont ezzel 

ellentétes jelenségeket figyeltek meg: a DT40 éretlen csirke B-sejtes vonalban az 

aktivált Notch1 apoptózishoz és sejtciklus-stophoz vezetett,51 az egér eredetű NYC 

érett, aktivált B-sejtes lymphoma vonalban a BCR-keresztkötés apoptózist indukált, 

amelyet az aktivált Notch1 fokozott.54) Más szerzők szerint is vezethetnek proliferáció-

gátláshoz a γ-szekretáz inhibitorok bizonyos B-sejtes non-Hodgkin lymphoma 

vonalakban,107,108 Kogoshi és munkatársai vizsgálataiban  azonban csak viszonylag 

magas, 40-80 µM-os DAPT-koncentráció okozott proliferáció-gátlást, ez a dózis pedig 

magasabb más munkacsoportok által alkalmazott, 1-10 µM-os 

koncentrációnál.49,120,121,126 Sjölund, et al. adatai szerint a DAPT-koncentráció növelése 

10 µM felett nem járt további hatásnövekedéssel;122 saját kísérleteinkben a DAPT 

biológiai hatása pedig már 1 µM esetén elérte maximumát. A használt GSI-k eltérő 
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típusa és alkalmazott dózisa azonban befolyásolhatja az eredményeket, és adott esetben 

– főként magasabb koncentráció esetén – nemspecifikus toxicitásuk is számottevő lehet.  

 Jelenleg a Notch farmakológiai gátlásának klinikai megvalósításához is a γ-

szekretáz inhibitorok tűnnek a legígéretesebbnek, amelyekből különböző, eltérő 

tulajdonságú vegyületek állnak rendelkezésünkre. A GSI-k a Notch-receptorok 

nemspecifikus inhibitorai: a γ-szekretáz enzimkomplex gátlása révén nemcsak mind a 

négyfajta receptor hasítását gátolja, de szubsztrátjai lehetnek más molekulák is (pl. β-

amyloid, CD44, ErbB4, E-cadherin és Notch-ligandok), amelyek további jelátviteli 

utakban vehetnek részt.109  

 Az akut T-sejtes leukémiákban leírt Notch1 mutációk nagy részét a HD és a 

PEST doménben figyelték meg, amelyek vagy a γ-szekretáz hasítást segítik elő, vagy az 

aktivált fehérje féléletidejét növelik meg,61 tehát a kóros T-sejtek a γ-szekretáz 

inhibitorra fokozottan érzékenyek lehetnek. Valóban vannak olyan – T-, illetve B-sejt 

eredetű – sejtvonalak, amelyekben a GSI-k proliferációgátlást és apoptózist idéznek elő. 

A γ-szekretáz aktivitásának gátlása azonban T-ALL sejtvonalakban sem mindig 

befolyásolja a túlélést. A Jurkat sejtvonalban például a GSI-kezelés nem gátolja a 

sejtproliferációt,123 saját megfigyeléseink szerint apoptózist sem indukál. Más T-sejtes 

vonalakban is 4-8 nap kezelés szükséges ahhoz, hogy a GSI sejtciklus-blokkot hozzon 

létre.61,123 Megfigyeléseink szerint B-NHL sejtvonalakban a DAPT GSI önmagában az 

apoptózist nem befolyásolta.  

 

5.3.  A Notch-jelút hatása a TGFb-indukált apoptózisra B-NHL sejtvonalakban és CLL 

sejtekben in vitro 

 Az utóbbi években több adat jelent meg, amely a Notch és a TGFb jelút 

együttműködésére szolgáltat bizonyítékot102: az epithelialis-mesenchymalis tranzíció 

során például a TGFb hatásainak megvalósulásához ép, működő Notch jelútra van 

szükség.101 B-sejtes lymphomák esetében a két jelpálya kapcsolatát még nem 

vizsgálták. In vitro kísérleteinkben arra szerettünk volna választ kapni, hogy a Notch-

ligand és -inhibitor befolyásolja-e a TGFb-indukált apoptózis mértékét B-NHL 

sejtvonalakban, illetve helyreállíthatja-e a TGFb-érzékenységet már kialakult 

rezisztencia esetén. Eredményeink alapján a TGFb-rezisztens sejtekben Dll4 vagy 

DAPT hozzáadása esetén sem képes a TGFb apoptózist indukálni. A HT58 és a BL41 
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sejtvonalban azonban a DAPT a TGFb-indukált apoptózist szignifikáns mértékben 

csökkentette, ami szintén nem támasztja alá azt a feltevést, miszerint a Notch a 

lymphomasejtek túlélését segítené elő, hiszen ebben az esetben inkább azt várnánk, 

hogy GSI hatására a sejtelhalás fokozódjon. B-sejtes lymphoma sejtvonalakban tehát a 

TGFb apoptotikus hatásának kifejtéséhez részben szükség lehet a Notch jelútra. 

 A TGFb, a Dll4 és a DAPT apoptotikus hatását perifériás vérből szeparált CLL 

sejteken is vizsgáltuk. Rövidtávú in vitro kultúrában, 48 óra kezelés után önmagában 

egyik szer sem befolyásolta az apoptózis mértékét, sőt kombinált kezelés során sem 

tapasztaltunk változást. Rosati és munkatársai szerint in vitro kultúrában GSI-kezelés 

(24 óra) hatására fokozódott, Jagged1 liganddal kezelt (48 óra) sejtekben pedig csökkent 

az apoptózis CLL sejtekben.70 A GSI-kezelésben tapasztalt különbségeket 

magyarázhatja az alkalmazott GSI eltérő típusa és dózisa, valamint a különböző 

időintervallum, esetleg a véletlenszerű, nem reprezentatív mintaválasztás – az 

ellentmondó adatok azonban mindenesetre elgondolkodtatóak. A Notch ligandokról 

ismert, hogy egyes biológiai folyamatokban más hatással rendelkeznek40 és fontosságuk 

is eltérő lehet, és az is elképzelhető, hogy a CLL (és esetleg más B-NHL sejttípusok) 

túlélését a Delta ligandok – kísérleteinkben a Dll4 – nem befolyásolják, a Jagged 

ligandok azonban esetleg a malignus sejtek túlélését segíthetik. A kétfajta ligandtípus 

B-sejtes lymphomákban kifejtett hatásáról azonban még nem jelentek meg 

összehasonlító közlemények. A ligandok kísérletes hatásainak vizsgálatakor figyelembe 

kell venni azt a tényt is, hogy különböző ligandkoncentrációk különböző biológiai 

hatást fejthetnek ki, és a szolubilis, illetve immobilizált ligandok esetenként egymás 

antagonistáiként is viselkedhetnek.124,125 

 

5.4. A DAPT hatása a drogindukált apoptózisra HT58 sejtekben 

 A GSI-k természetesen más vegyületekkel együtt, kombinációban is 

alkalmazhatók lehetnének, ha bebizonyosodna, hogy valamely más gyógyszer hatását 

elősegítik. A kombinációs terápia azzal az előnnyel is rendelkezhet, hogy nehezebben 

alakul ki a kemoterápiás szerekkel szembeni rezisztencia, illetve kisebb dózisok 

alkalmazásával érhető el a kívánt hatás, így a mellékhatások is csökenthetők. 

Kísérleteinkben a DAPT GSI több kemoterápiás szerrel kombinációban adva azok 

apoptotikus hatását nem módosította, a TGFb-indukált apoptózist azonban csökkentette. 
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Ezek az adatok mind fokozott óvatosságra intenek, és a GSI-k több fajtájának gondos, 

dózisfüggő, a lymphomák típusától függő, lehetőleg in vivo tesztelésének fontosságát 

támasztják alá. Mivel úgy tűnik, a GSI-k csak hosszabb távú kezelés során képesek 

apoptózist indukálni, számolni kell a lehetséges mellékhatásokkal is, amelyek a fejlődő 

thymocytákat és beleket érinthetik – a vékony- és a vastagbélben az enterocyták 

differenciálódása gátlódik, a nyáktermelő kehelysejtek száma megnövekszik a 

bélhámsejtek rovására.82,85  

 

5.5. A HES-1, HERP-1, TIEG, C-MYC és NRARP génexpresszió Notch- és TGFb-függő 

szabályozása 

 A Notch-szignál legismertebb célgénje a HES-1, illetve a HES és a HERP 

családba tartozó transzkripciós faktorok, amelyeket a sejtmagba transzlokálódó 

intracelluláris domén közvetlenül transzkripciós szinten szabályoz.9,126 A HES-1 

génátíródást mind a négy Notch-receptor aktivitációja fokozhatja.20,72 Saját kísérleteink 

során azonban – a Dll4 és a DAPT teszteléséhez alkalmazott Jurkat sejtvonalon kívül – 

csak BJAB sejtekben változott a HES-1 expresszió mértéke Dll4, illetve DAPT 

hatására. Ennek háttere egyelőre tisztázatlan, elképzelhető azonban, hogy a sejteken 

található Notch-receptorok affinitása a Dll4 ligandokhoz eltérő, illetve a különböző 

receptoroktól induló jelátvitel más, HES-1-független jelutakat aktivál; U266 sejtekben a 

HES-1 mRNS mennyiségét pedig feltételezhetően más szignálok szabályozhatják. A 

GSI kezelés más sejttípusokban sem mindig befolyásolja a HES-1 és a HERP-1 mRNS 

mennyiségét (például egér embrionális őssejtvonalban sem – saját megfigyelések) –, 

ami arra utal, hogy a nyugalmi génexpresszió fenntartásához nem szükséges a Notch-

szignál aktivitása. GSI-kezelés hatására egyébként irodalmi adatok szerint sem csökken 

mindig egyértelműen és szignifikáns mértékben a HES-1 gén kifejeződése a különböző 

lymphoid és myeloid sejtvonalakban.108 

 A HES és HERP gének transzkripcionális szabályozásában egész biztosan nem 

csak a Notch szignál vesz részt. Egyre több közleményben leírták, hogy a HES-1 a 

TGFb,97,101 a TGF-alfa127 és a JNK128 jelutak szabályozása alatt is állhat. Saját adataink 

alapján a HES-1 B-sejtes non-Hodgkin lymphomák bizonyos típusaiban is állhat a 

TGFb szabályozása alatt, és az mRNS-mennyiség hirtelen és jelentős növekedése arra 

utal, hogy a HES-1 a TGFb közvetlen transzkripcionális célgénje. Kísérleteinkben a 
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TGFb kezelés hatására megfigyelhető HES-1 indukció a kezelést követően egy órával 

érte el csúcsát, ezt követően csökkent, majd 4-8 óra között alacsonyabb szinten 

stabilizálódott. A DAPT a HES-1 génexpressziót csak ebben a második fázisban gátolta, 

a gátlás pedig csak részleges volt. A TGFb-indukált HES-1 expresszió tehát korai 

fázisában nem, későbbi fázisában viszont részben Notch-függő lehet B-sejtes 

lymphomákban, az epithelialis-mesenchymalis tranzíció során tapasztalt változásokhoz 

hasonlóan. Az EMT során a késői, Notch-függő HES-1 csúcs megjelenésének 

hátterében a Jagged1 ligand TGFb hatására megnövekvő mennyisége és a 

következményes aktiválódó Notch-szignalizáció is állhat.101  

 Az epithelialis-mesenchymalis tranzíció során TGFb kezelés hatására nemcsak a 

HES-1, hanem a HEY-2/HERP-1 és HEY-1/HERP-2 gén transzkripciója is 

fokozódik.101 Az általunk vizsgált HT58 sejtvonalban a TGFb kis mértékben, de nem 

szignifikánsan fokozta a HERP-1 mRNS-expresszióját, így valószínűbbnek tűnik, hogy 

ebben a sejtvonalban a HERP-1 nem a TGFb célgénje. Ismert, hogy a HERP családba 

tartozó transzkripciós faktorok egyikének jelenléte egy másik HERP faktor jelenlétét 

kizárhatja bizonyos sejtekben; az embriogenezis során a fejlődő szívben és agyban a 

HERP-1-t expresszáló sejtekben hiányzik a HERP2, és fordítva – végső soron pedig a 

HERP-1 és HERP-2 egymással komplementer mintázatot alkot.9,129,130 Valószínűleg a 

különböző HES és HERP gének expressziója TGFb hatására is meghatározott mintázat 

szerint, sejttípus-specifikusan változik, és adataink alapján B-NHL sejtekben a HERP-1 

nem a TGFb target génje.  

 Érdekes módon a HERP-1 expressziója Dll4-kezelés hatására esetünkben csupán 

a HT58 sejtekben nőtt, de ugyanezt tapasztaltuk DAPT-kezelést követően is. Irodalmi 

adatok alapján a liganddal aktivált Notch-szignál különböző sejtekben a HES-1, a 

HERP-1 és a HERP-2 kifejeződését különböző mértékben, esetleg egyáltalán nem 

érinti, holott mindhárom gén a jelút targetje lehet – ez szintén a sejttípusfüggő 

szabályozás fontosságát emeli ki.131 Más kísérleti rendszerben, egér csontvelőből 

származó multipotens felnőtt progenitor sejtekben megfigyeléseink szerint Dll1 ligand 

hatására mind a HES-1, mind a HERP-1 mRNS-expresszió növekszik, de a HERP-1 

sokkal nagyobb mértékben. A lehetséges Notch-célgének sejttípustól való függését 

további adataink is alátámasztják: a Deltex például a T-sejtes Jurkat sejtvonalban a mi – 

jelenleg nem részletezett – adataink szerint is a Notch jelút targetje (mások 
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megfigyeléseihez hasonlóan20,47), Dll4 és DAPT hatására mRNS-expressziója a HES-1-

éhez hasonlóan változik; míg HT58 sejtekben a Notch nem befolyásolja a Deltex 

expressziót. 

 A HES-1 transzkripciós faktornak a B-sejtes lymphomák biológiai 

folyamataiban betöltött szerepéről keveset tudunk. In vitro modellünkben a TGFb 

azokban a sejtekben fokozta a HES-1 gén átírását, amelyekben apoptózist is indukált, 

ezért felmerül annak a lehetősége, hogy a HES-1 szükséges az apoptózishoz. Zweidler-

McKay et al. munkacsoportja szerint a retrovírussal transzfektált HES-1 elégséges az 

apoptózis kiváltásához a 70Z egér pre-B sejtvonalban.72 Ezzel összhangban állhat az a 

megfigyelésünk, hogy a DAPT a TGFb-indukált HES-1 mRNS szintjét csökkentette a 

kezelés után 6-8 órával, és a TGFb-indukált apoptózis mértékét részben gátolta a HT58 

sejtvonalban. 

 A HES-1 és HERP-1 génen kívül három másik olyan gén expresszióját is 

jellemeztük, amely a TGFb (TIEG), a Notch (NRARP) vagy mindkét jelút (C-MYC) 

szabályozása alatt állhat. A TIEG a TGFb-szignál ismert korai célgénje; kísérleteink 

során csak a HT58 és a Ramos sejtvonalban figyeltük meg a TIEG expressziójának 

korai növekedését, de ez a HES-1 expresszió változásához képest sokkal kisebb mértékű 

volt, és a DAPT GSI nem befolyásolta. A TIEG tehát a TGFb szignálútba tartozik, és – 

a HES-1-től eltérően – nem jelent kapcsolódási pontot a TGFb és a Notch között, más 

irodalmi adatokhoz hasonlóan.102 Az NRARP-ot a Notch út target génjeként írták le,21 

HT58 sejtekben azonban sem a Dll4, sem a DAPT nem befolyásolta mRNS-szintjét; 

TGFb-kezelt sejtekben kismértékű növekedést tapasztaltunk, de úgy gondoljuk, ez nem 

elég jelentős ahhoz, hogy az NRARP-ot a TGFb targetjének tekintsük. A 

haematolymphoid sejtek közül eddig T-sejtekben írták az NRARP-ot mint Notch-

célgént, így elképzelhető, hogy Notch-függő szabályozása ezekre a sejttípusokra 

jellemző.21,132  

 Az akut T-sejtes leukémiák patogenezisében már jól ismert a Notch1 oki 

szerepe; a Notch1 közvetlen target génje pedig lehet a C-MYC, amelynek 

megnövekedett szintje a kóros sejtek túlélését biztosítja.17,18,19 A szabályozás a vizsgált 

T-ALL sejtvonalakban a „klasszikus”, γ-szekretáz-függő útvonalon történik. A C-MYC 

gén ugyanakkor a TGFb jelút célpontja is lehet, down-regulációja pedig a TGFb 

citosztatikus tulajdonságainak érvényesüléséhez elvileg szükséges (pl. epiteliális 
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sejtekben).91 Ezen irodalmi adatok alapján feltételeztük, hogy a két jelátviteli út B-sejtes 

non-Hodgkin lymphomákban is szabályozhatja a C-MYC gén transzkripcióját. A már 

fentebb idézett tanulmány szerint ez a Raji sejtvonalban is így van, a C-MYC GSI-

függően indukálódik Dll1 és anti-IgM hatására.119 Az általunk vizsgált B-NHL 

sejtvonalakban viszont egyszer sem tapasztaltunk változást a C-MYC génexpresszió 

mértékében – sem Notch-ligand, sem Notch-inhibitor, sem pedig TGFb hatására. A 

Jurkat T-ALL sejtvonal esetében sem figyeltünk meg különbséget.  

 

5.6. A TGFb-indukált apoptózis mechanizmusa – szükség van-e a Smad4-re? 

 A B-NHL sejtek apoptotikus szabályozásában ismert a TGFb szerepe. A 

sejtvonalak egy részében az exogén TGFb apoptózist indukál, más sejtvonalak azonban 

ezt az érzékenységet elvesztik. A TGFb-rezisztencia kialakulásához vezető 

mechanizmusok egyelőre nem tisztázottak. Kialakulhat rezisztencia olyan sejtekben is, 

amelyekben a TGFb jelút elemei megtalálhatók – U266 sejtekben például a TGFb nem 

okoz apoptózist, pedig a Smad gének expressziója hasonló, mint HT58 sejtekben.93  A 

poszttranszkripciós és poszttranszlációs szabályozás természetesen ebben az esetben is 

nagymértékben befolyásolhatja a jelátvivő molekulák funkcióját. A TGFb-rezisztencia 

kialakulásának oka lehet valamilyen más, a túlélést elősegítő szignál aktiválódása is, és 

ennek a második, feltételezett szignálnak a gátlása a TGFb-érzékenység 

visszanyeréséhez vezethet. Mivel az EMT során a TGFb hatásainak kifejtéséhez intakt 

Notch-szignálút szükséges,101 ezért feltételeztük, hogy a Notch-ligand aktiváció B-sejtes 

lymphomák esetében a TGFb-érzékenységet visszaállíthatja, kísérleteink azonban ezt a 

feltételezést a Dll4 esetében nem erősítették meg.  

 A TGFb sokrétű működésének megvalósulásában a Smad4 fehérjét sokáig 

nélkülözhetetlennek gondolták. Az utóbbi években azonban kiderült, hogy a TGFb-

célgének csak egy részében Smad4-függő a transzkripcionális szabályozás, más 

részükben ez Smad4-független úton megy végbe. A TGFb befolyásolhat olyan biológiai 

funkciókat, amelyekhez szintén nincs szükség a Smad4-re. A TGFb Smad4-független 

hatásait többféle modellrendszerben vizsgálták: ezek között mutáns Smad4-et hordozó 

vagy domináns negatív Smad4-gyel transzfektált sejtvonalak, Smad4-deficiens és 

Smad4 knock out sejtek is szerepelnek.133,134,135,136 Ezekben a – Smad4 hiányában 

hosszú ideig fenntartott – rendszerekben azonban a sejtek olyan más mutációkat 
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halmozhatnak fel, illetve bizonyos gének kifejeződését módosíthatják, amelyek a 

Smad4 hiányát kompenzálhatják. Mi tranziens, szintetikus siRNS-t használtunk a 

Smad4 lecsendesítéséhez, amelynek hatását a TGFb-szignál korai szakaszában 

igazoltuk, ez a TGFb szignál mechanizmusainak elindításához szükséges. Lymphoid 

sejtekben ez az időszak kevesebb, mint 24 óra94,95 – ebben az időablakban az siRNS 

jelenlétét és hatását igazoltuk az általunk használt sejttenyészetekben. 

 Kísérleteinkben bebizonyosodott, hogy B-NHL sejtekben a TGFb Smad4 

hiányában is képes apoptózist indukálni – így elsőként írtuk le, hogy létezik Smad4-

független, TGFb-indukált apoptózis. Levy L. és munkatársai a Smad4-független TGFb 

target gének közé sorolják a HES-1-et is.96 Saját kísérleteink közvetett módon ezt 

látszanak alátámasztani: BL41 sejtekben a TGFb-függő TIEG-indukció hiánya a 

Smad4-út funkcióveszteségére utal, a HES-1 mRNS mennyisége azonban TGFb 

hatására itt is emelkedik.   

 Hogyan mehet végbe a TGFb-szignál a központi Smad4 nélkül? a) Egy 

esetleges, további ko-Smad létezése nem zárható ki, habár a jelenleg ismert Smadokkal 

szekvenciahomológiát mutató új molekulát még nem találtak. b) Elképzelhető, hogy az 

aktivált R-Smadok nukleáris transzlokációja Smad4-től független is lehet [Hill CS., 

szóbeli közlés]. c) Létezhetnek olyan alternatív jelátviteli utak, amelyekhez sem a 

Smad4-re, sem másik Smad fehérjére nincs szükség. Ez a legutóbbi feltevés a 

legvalószínűbb, és saját megfigyeléseink is ezt támasztják alá, amelyek szerint a TGFb-

indukált apoptózishoz a PP2A fosztatáz aktiválódása, illetve az ERK és a JNK 

inaktivációja szükséges. 

 Kísérleteinkben kimutattuk, hogy a TGFb-indukált apoptózis során a TGFb-

kezelést követően a PP2A foszfatáz aktiválódik, míg az ERK1/2 és JNK kinázok 

inaktiválódnak. Ezen folyamatok funkcionális jelentőségét is igazoltuk: a MAP-kinázok 

gátlása a TGFb-indukált apoptózis mértékét fokozta, illetve az apoptózis 

bekövetkeztéhez szükséges időt lerövidítette, a PP2A foszfatáz gátlása pedig 

ellenkezőleg: lecsökkentette a TGFb-indukált apoptózis mértékét. Irodalmi adatok 

szerint a PP2A és más foszfatázok korai aktivációja közvetlenül képes az ERK és/vagy 

JNK kinázt gátolni, ugyanakkor ezek a foszfatázok és kinázok egymástól függetlenül is 

részt vehetnek különböző alternatív jelutakban. A PP2A a TGFb-receptor komplexszel 

kölcsönhatásba tud lépni, és az aktív MEK és ERK kinázokat is defoszforilálhatja.137,138 
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Megalapozottnak tűnik tehát az a feltevés, hogy a TGFb-indukált apoptózis során a 

TGFb a PP2A foszfatázt aktiválja, amely a MAP-kinázok defoszforilálásán keresztül a 

túlélést szabályozó jelek eredőjét az apoptózis irányába tolja – ez a közvetlen 

összefüggés a TGFb-indukált apoptózis folyamatában azonban még bizonyításra vár.  

   

5.7. „Zárszó” 

 A B-NHL sejtek apoptotikus folyamatainak szabályozásában számos jelút 

szerepe ismert, és még többnek a szerepét tételezik fel – mi ezek közül a Notch és a 

TGFb hatását, illetve kölcsönhatását jellemeztük. Eredményeinket összefoglalva 

elmondhatjuk, hogy B-NHL-ben a Notch nem játszik központi apoptotikus szabályozó 

szerepet, azonban a TGFb hatásait módosíthatja: TGFb-érzékeny sejtekben az indukált 

apoptózishoz részben szükség lehet a Notch-jelútra, és esetleg a HES-1 közös, időben 

összehangolt szabályozására (19. ábra). A TGFb Smad4-függő és Smad4-független 

hatásainak hátterében álló jelutak pontos jellemzésével hatékonyabb és specifikusabb 

támadáspontok azonosítására nyílhat lehetőség a lymphomák terápiájában. 

 

HES-1

apoptózis

NOTCH TGFb

 

 

19. ábra. A TGFb és a Notch jelút lehetséges kölcsönhatása TGFb-indukált 

apoptózis során TGFb-érzékeny B-NHL sejtekben. 

 

Manapság, amikor a célzott, személyre szabott terápiák kifejlesztésére törekszünk, újra 

és újra szembesülnünk kell azzal, hogy a vonzó támadáspontokat kínáló jelátviteli utak 
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rendkívül összetettek. Egy jeladó rendszer több, alternatív utat igénybe vehet, 

amelyeken keresztül eltérő hatásokat valósíthat meg, és közben más jelutakkal is 

kölcsönhatásba kerül – minden sejttípusban kicsit másképp. Éppen ezért törekednünk 

kell arra, hogy ennek a komplex hálózatnak a történéseit abban a rendszerben 

vizsgáljuk, amibe szeretnénk beavatkozni. Reméljük, hogy ehhez a mi munkánk is 

hozzájárult.    
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6. AZ ÉRTEKEZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI – KÖVETKEZTETÉSEK  

 

• A Notch-receptorok és ligandok expressziója a normál B-sejtekben és a CLL 

sejtekben hasonló. A Dll1 ligand és a Deltex szabályozó molekula expressziója 

kismértékben eltér. 

• A normál B-sejtekben a HES-1 mRNS nagyobb mértékben expresszálódik, mint 

a CLL minták nagy részében.  

• A Notch-receptorok és -ligandok, a HES-1 és a Deltex expresszió intenzitása 

nem mutat összefüggést a CLL klinikai és prognosztikai paramétereivel. 

• A Notch-jelút gátlása vagy ligandfüggő aktivációja önmagában nem 

befolyásolja az apoptózist B-sejtes non-Hodgkin lymphoma sejtvonalakban in 

vitro.  

• A TGFb-érzékeny B-NHL sejtvonalakban a DAPT csökkenti a TGFb-indukált 

apoptózist. A TGFb-rezisztens sejtvonalakban sem a DAPT, sem a Dll4 nem 

állította helyre a TGFb-érzékenységet.  

• A DAPT a különböző drogok által indukált apoptózis mértékét nem befolyásolja 

HT58 sejtekben. 

• A HES-1 a TGFb transzkripcionális target génje bizonyos B-NHL 

sejtvonalakban. A TGFb-indukált HES-1 expresszió kétfázisú, korai fázisában 

Notch-független, későbbi fázisában részben Notch-függő lehet. 

• A HERP-1, C-MYC és NRARP gén kifejeződését sem a Notch, sem a TGFb 

nem befolyásolja jelentősen B-NHL sejtekben. A TIEG csak a TGFb célgénje, 

expresszióját a Notch nem befolyásolja. 

• HT58 B-lymphoma sejtekben a TGFb-indukált apoptózis Smad4 hiányában is 

lezajlik. Munkánk során elsőként igazoltuk, hogy a TGFb-indukált apoptózis 

lehet Smad4-független. 

• A TGFb-indukált, Smad4-független apoptózis során kiemelt jelentősége van az 

ERK1/2 és JNK MAP-kinázok inaktivációjának, valamint a PP2A foszfatáz 

aktivációjának. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A különböző lymphoid sejtek túlélését számos jelátviteli út aktivitásának egyensúlya 

szabályozza. Munkám során ezen jelátviteli hálózat két tagjának, a Notch-jelútnak és a 

transzformáló növekedési faktor béta (TGFb)-szignálnak a humán B-sejtes non-

Hodgkin lymphoma (B-NHL) sejtek túlélésében betöltött szerepét és a két jelút 

lehetséges kapcsolódási pontjainak részletesebb megismerését tűztem ki célul.  

 A Notch-jelút patogenetikai jelentőségét számos adat támasztja alá T-sejtes akut 

leukémiákban, B-sejtes daganatokban azonban szerepe ellentmondásos. A jelátviteli út 

több tagjának mRNS-szintű expressziós mintázatát elemezve megállapítottuk, hogy a 

Notch-receptorok, -ligandok és a Deltex szabályozó molekula expressziója normál B-

sejtekben és krónikus lymphoid leukémiában (CLL) hasonló. A Hairy/Enhancer of 

Split-1 (HES-1) Notch-célgén a normál B-sejtekben általában nagyobb mértékben 

expresszálódik, mint CLL-ben. A vizsgált gének expressziós mintázata nem mutatott 

összefüggést a CLL klinikai és prognosztikai paramétereivel. In vitro B-NHL 

sejtvonalakban a Notch-jelút gátlása (γ-szekretáz-inhibitorral; GSI) vagy ligandfüggő 

aktivációja (Dll4 liganddal) önmagában nem befolyásolja az apoptózis mértékét.  

 A TGFb lymphoid tumorokban általában proliferációgátlást és apoptózist okoz, 

a daganatsejtek azonban gyakran elvesztik TGFb-érzékenységüket. A két jelátviteli út 

együttműködését más sejttípusokban már leírták, ezért feltételeztük, hogy B-NHL 

sejtekben is létrejöhet hasonló kölcsönhatás, amely a TGFb-érzékenységet 

befolyásolhatja. Megállapítottuk, hogy TGFb-érzékeny B-NHL sejtvonalakban a DAPT 

csökkenti a TGFb-indukált apoptózist, TGFb-rezisztens sejtvonalakban azonban sem a 

GSI, sem a Dll4 nem állítja helyre a TGFb-érzékenységet,. A HES-1 a TGFb 

transzkripcionális target génjének bizonyult TGFb-érzékeny sejtvonalakban. Munkánk 

során elsőként igazoltuk, hogy a TGFb-indukált apoptózis lehet Smad4-független B-

lymphoma sejtekben. A TGFb-indukált, Smad4-független apoptózis során kiemelt 

jelentősége van az ERK1/2 és JNK MAP-kinázok inaktivációjának és a PP2A foszfatáz 

aktivációjának. 

 

 Adataink alapján a Notch-jelút a B-NHL sejtek apoptotikus folyamatainak 

szabályozásában nem játszik központi szerepet, kölcsönhatásba léphet azonban a TGFb-
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jelátvitellel, és módosíthatja annak hatásait. Eredményeink arra is figyelmeztetnek, hogy 

a Notch-inhibitorok klinikai kipróbálása előtt azok hatásainak alapos, sejttípusfüggő 

feltérképezése szükséges. A TGFb Smad4-függő és Smad4-független hatásainak 

hátterében álló jelutak pontos jellemzésével pedig hatékonyabb és specifikusabb 

támadáspontok azonosítására nyílhat lehetőség a lymphomák terápiájában. 
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8. SUMMARY 

 

The survival of lymphoid cells is regulated by the interplay of signaling pathways 

comprising an intricate network. The aim of our studies was to decipher the role of the 

Notch and the transforming growth factor-beta (TGFb) signaling pathways – two 

members of this signaling network – in the regulation of human B-cell non-Hodgkin 

lymphoma (B-NHL) cell survival, and to explore potential cross-talk between these two 

pathways.  

 The pathogenetic importance of the Notch pathways has been well established in 

acute T-cell leukemia, however, its role in B-cell malignancies remains controversial. 

We showed that the mRNA expression pattern of Notch-receptors, -ligands and the 

Deltex regulator molecule is similar in normal B-cells and in circulating chronic 

lymphocytic leukaemia (CLL) cells. The expression of Hairy/Enhancer of Split-1 (HES-

1) was generally higher in normal B-cells than in CLL. The expression level of the 

genes studied showed no correlation with clinical and prognostic parameters of CLL. 

Inhibition or ligand-induced activation of the Notch pathway (by a γ-secretase inhibitor 

– GSI – and by Dll4 ligand, respectively) did not affect the rate of apoptosis in B-NHL 

cell lines in vitro.  

 TGFb generally inhibits proliferation and induces apoptosis in lymphoid tumors, 

however, tumor cells often lose their sensitivity to TGFb. Interaction between the two 

signaling pathways has already been described in other cells types, therefore we 

hypothesized that such a cross-talk might exist in B-NHL cells, which may also modify 

TGFb-sensitivity. Based on our results, GSI was able to decrease TGFb-induced 

apoptosis in TGFb-sensitive B-NHL cell lines; however, neither GSI, nor Dll4 restored 

TGFb-sensitivity in TGFb-resistant cell lines. HES-1 was shown to be a transcriptional 

target gene of TGFb in TGFb-sensitive cell lines. We showed for the first time that 

TGFb-induced apoptosis can be independent of Smad4, which was previously believed 

to be a core molecule of the pathway. TGFb-induced, Smad4-independent apoptosis 

required the inactivation of ERK1/2 and JNK MAP-kinases and the activation of PP2A 

phosphatase in B-lymphoma cells.  

 These results suggest that Notch-signaling itself is not a central regulator of 

apoptosis in B-NHL cells, however, it may interact with TGFb-signaling and modify its 
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effects. Our data also warns that the clinical application of Notch-inhibitors needs to be 

preceded by detailed studies assessing their specific, cell-type dependent effects. In 

addition, the characterization of Smad4-dependent and -independent effects of TGFb 

may lead to the identification of more efficient and specific targets in lymphoma 

therapy.  
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