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BEVEZETÉS 

 

Az ATP-Binding Cassette (ABC) fehérjék a membránfehérjék egyik 

legnépesebb családját alkotják. A fehérjecsalád tagjai jelen vannak 

baktériumokban, gombákban, növényekben és állatokban ugyanúgy, mint az 

emberi szervezetben.  

Az ABC fehérjék kétféle, funkcionálisan és szerkezetileg elkülönülı 

egységbıl állnak. Ezek egyike az ABC domén. A család tagjait ennek a 

doménnek a jelenléte alapján soroljuk a családba. Ez a domén képezi a fehérje 

katalitikus centrumát, itt történik a fehérje mőködéséhez szükséges ATP-kötés 

és hasítás. Az ABC fehérjék másik alegysége a transzmembrán domén, mely 

részt vesz a transzportált szubsztrát felismerésében és kötésében. Ebben az 

alegységben bekövetkezett megfelelı aminosav cserék a fehérje 

szubsztrátspecifitásának változásához vezetnek. A mai elképzelés szerint az 

ABC fehérjék funkcióképes formájának kialakításához legalább két 

transzmembrán és két ABC domén szükséges. A legtöbb humán ABC 

transzporternél ezek az alegységek egyetlen fehérjeláncon belül helyezkednek 

el (ún. teljes transzporterek), bizonyos esetekben azonban több fehérje 

együttesen alakítja ki a mőködıképes formát (ún. fél-transzporterek). Emberben 

48 fehérje tartozik az ABC fehérjék családjába, melyeket szekvenciájuk, illetve 

szerkezetük alapján hét alcsaládba sorolunk. Elnevezésük ABCA-tól ABCG-ig, 

az alcsaládokon belül pedig számmal történik.  

A legtöbb ABC fehérje jellemzı, hogy mőködése során ATP-t hidrolizál, 

majd a felszabaduló energiát használja funkciója betöltéséhez. A család tagjai 

funkciójuk alapján három csoportba sorolhatók. Vannak aktív transzporterek, 

melyek az ATP kötésébıl és hasításából származó energiát használják 

szubsztrátjaik transzmembrán transzportjára. Vannak ioncsatornák, melyeknél 

az ATP hidrolízise az ioncsatorna nyitott-zárt állapotát szabályozza, és vannak a 
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fehérje családba tartozó receptorok, melyek ligandjaik kötése után más fehérjék 

mőködését szabályozzák.  

A dolgozatban vizsgált ABCA1 fehérje az ABCA alcsalád elsı tagja, 

szerkezetileg a teljes transzporterek közé tartozik. Szöveti eloszlása alapvetıen 

ubikviter, de számos szövetben (pl. máj, méh, méhlepény, mellékvese, here) 

fejezıdik ki magas szinten, sejtes a sejttípusokat tekintve pedig a szöveti 

makrofágokban és makrofág-szerő sejtekben mutat magas expressziót. Sejten 

belül az ABCA1 túlnyomórészt a plazmamembránban található, polarizált 

sejtekben pedig bazolaterálisan lokalizálódik.  

Az ABCA1 membránfehérje biológiai szerepérıl ma már tudjuk, hogy a 

lipidanyagcsere egyik kulcsfontosságú eleme. A reverz koleszterin 

transzportfolyamatokban részt vesz a koleszterin és a foszfolipidek 

apolipoproteinekkel (emberben elsısorban apoA-I) való kölcsönhatásában, a 

HDL részecskék létrehozásában és a felesleges koleszterin sejtekbıl történı 

eltávolításban. Az ABCA1-függı HDL-képzıdés során elsısorban foszfatidil-

kolin és koleszterin, majd egyéb foszfolipid kiáramlás is történik a sejtekbıl. 

Az ABCA1 mutációi által okozott Tangier betegségben kimutatták, hogy a 

fehérje hiánya vagy mőködésképtelensége HDL hiánybetegséget, hiper-

koleszterinémiát, makrofágokban koleszterin felhalmozódást és rendszerint 

érelmeszesedést okoz. A fehérje mőködésének hiánya nemcsak a koleszterin 

anyagcsere zavarait, hanem csökkent fagocitózist és elégtelen trombocita 

funkciókat is okoz, feltételezhetıen a sejtfelszíni foszfatidilszerin 

kifordulásának befolyásolása révén. E folyamatok mechanizmusa és az ABCA1 

szerepe sem a trombociták aktiválódásakor bekövetkezı gyors, sem az 

apoptózis során bekövetkezı lassabb foszfatidilszerin kifordulásban eddig még 

nem tisztázott.  

Az ABCA1 fehérje kifejezıdése és mőködése erısen szabályozott mind 

transzkripciós, mind poszttranszkripciós szinten, magába foglalva szabályzó 

molekulák sokaságát. Az ABCA1 gén expresszióját a transzkripciót szabályozó 
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anyagok közül többen serkentik pl. cAMP vagy a nukleáris receptorokon 

keresztüli aktiváció, míg mások csökkentik, pl. gyulladásos citokinek, vagy a 

tumor nekrózis faktor-α. A poszttranszkripciós folyamatok az ABCA1 fehérje 

stabilitásának és életciklusának szabályozásában játszanak fontos szerepet. A 

fehérje lebomlását egy cisztein proteáz, a kalpain szabályozza, aktivitását pedig 

többféle protein kináz befolyásolja. Mőködését a fehérje expresszió 

befolyásolásán keresztül membránlipidek is szabályozzák. 

Az ABCA1 plazmamembrán jelenléte bizonyítottan szükséges a fehérje 

megfelelı mőködéséhez, ezért terápiás célból az elmúlt években megkezdıdött 

a fehérje sejtfelszíni megjelenését szabályzó anyagok keresése. Mivel az 

ABCA1 sejtfelszíni megjelenésének folyamata összetett, a gyógyszer-

fejlesztéseknek több célpontja is van. A magi receptorokon keresztül a fehérje 

transzkripciójának szabályozása a célmolekulák széles körét érinti, ami sok 

mellékhatáshoz vezethet. Ezért a fehérje poszttranszkripciós folyamatainak 

szabályozása pl. internalizációjának vagy lebomlásának gátlása, fontos eszköz 

lehet újabb célmolekulák keresésekor. Jelenleg azonban még nincs olyan 

elfogadott tesztrendszert, mellyel megbízhatóan, a transzkripciós szabályozástól 

függetlenül, követhetı a fehérje plazmamembrán megjelenése. 
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CÉLKIT ŐZÉSEK 

Munkám elsıdleges célja az ABCA1 mőködésének, sejtfelszíni 

megjelenésének és szabályozásának vizsgálata volt in vitro modell-

rendszerekben. Ennek érdekében a következı célokat fogalmaztuk meg:  

1. Az ABCA1 szerepének vizsgálata a foszfatidilszerin Ca2+-indukálta 

sejtfelszíni kifordulásában.  

A funkcionális mérésekhez az ABCA1 fehérje-termelést biztosító, különféle 

sejttípusra alkalmazható retrovirális expressziós rendszerek elıállítását és 

stabilan expresszáló sejtvonalak létrehozását terveztük. 

2. Az ABCA1 fehérje mechanizmusának felderítése mutáns ABCA1 variánsok 

segítségével a foszfatidilszerin kifordulásban.  

Ehhez inaktív mutáns variánsok illetve egy ritka vérzékenységi rendellen-

ségben, Scott betegségben szenvedı páciensben azonosított mutáns ABCA1 

létrehozását terveztük. A fehérje specifikus és érzékeny kimutatásához 

monoklonális antitest által specifikusan felismert hemagglutinin (HA) epitópot 

terveztünk beilleszteni a vad típusú és a különbözı mutáns variánsokba.  

3. Az ABCA1 fehérje sejtfelszíni megjelenésének követésére alkalmas 

kvantitatív tesztrendszer létrehozása.  

Ehhez az HA-jelölt ABCA1-et stabilan expresszáló különbözı emlıs 

sejtvonalak létrehozását terveztük. A sejtvonalak fehérje expressziójának, 

lokalizációjának és funkciójának jellemzése után igazolni kívántuk rendszerünk 

használhatóságát már ismerten az ABCA1 sejten belüli szállítását és lebomlását 

befolyásoló anyagok hatásának tanulmányozásával. 

4. Koleszterinszint-csökkentı vagy HDL-szint növelı gyógyszerek, valamint az 

ABCA1 fehérje expressziójára vagy funkciójára ható anyagok hatásának 

vizsgálata a fehérje sejtfelszíni megjelenésére.  
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MÓDSZEREK 

 

Az ABCA1 és a HA-jelölt ABCA1 cDNS-ét tartalmazó retrovírus 

vektorok létrehozásához a humán ABCA1 cDNS-ét a neomicin rezisztencia 

gént tartalmazó bicisztronikus retrovírus vektorba klónoztuk, majd a HA-

ABCA1 konstrukció elıállításához beillesztettük a HA-epitóp kódoló 

szekvenciáját tartalmazó kazettát. Az inaktív MK (K939M), KM (K1952M) és 

MM (K939M/K1952M) Walker A mutánsokat, valamint a Scott mutáns 

R1925Q (RQ) ABCA1 variánst tartalmazó vektorokat PCR mutagenezis 

technikával állítottuk elı a kész retrovírus vektorokból. A HA-ABCA1 

variánsokat stabilan kifejezı immortalizált B sejtek, Hela, MDCKII és HEK293 

sejtvonalak létrehozásához retrovírusokat termelı pakolósejtvonalakat 

alapítottunk, majd a termelt vírus partikulumokkal megfertıztük a célsejteket. 

A stabil sejtvonalak elıállításához az egyes sejttípusoknak megfelelı szelekciós 

módszereket alkalmaztunk. Hasonló sejtfelszíni expressziójú sejtvonalak 

elıállításához klónozó vagy sejtszétválogató módszert használtunk. 

Az elıállított sejtvonalakban az mRNS szintő expressziót hagyományos 

és valós idejő RT-PCR technikával ellenıriztük. A fehérje expresszió 

kimutatásához a sejtvonalakból teljes sejtlizátumot vagy membrán-

preparátumokat készítettünk, majd gélelektroforézis és immunoblot 

segítségével ellenıriztük a sejtvonalaink HA-ABCA1 és ABCA1 expresszióját. 

A HA-jelölt ABCA1 fehérje variánsok sejten belüli lokalizációjának követésére 

immunfluoreszcens jelölést használtunk, melyet konfokális mikroszkóppal 

mutattunk ki.  

Az ABCA1 fehérje variánsok funkcionális jellemzésére többféle in vitro 

módszert alkalmaztunk. Az ABCA1 funkciójával összefüggésbe hozott 

foszfatidilszerin transzlokációt a sejtfelszínen megjelenı foszfatidilszerinhez 

specifikusan kötıdı, fluoreszcensen-jelölt annexin V mérésével követtük, majd 
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áramlási citométerrel mutattuk ki. Többféle ABC transzporter inhibitor hatását 

is vizsgáltuk e folyamatra. A HA-jelölt ABCA1 változatok mőködıképességét 

az ABCA1 mőködésére jellemzı apoA-I-függı koleszterin kiáramlás 

mérésekkel és apoA-I kötésvizsgálatokkal ellenıriztük. Ennek során 3H-

koleszterinnel töltöttük a sejteket, majd a koleszterin kiáramlás mértékét liquid 

szcintillációs módszerrel határoztuk meg. Az apoA-I kötésvizsgálatok során az 

apoA-I fehérjét konjugáltuk a cianin 5 fluorokrómmal, majd a sejtfelszíni 

kötıdést áramlási citométerrel detektáltuk. 

Az ABCA1 fehérje sejtfelszíni megjelenésének vizsgálatához ép sejteket 

jelöltünk indirekt immunfluoreszcens festéssel, majd a fehérje sejtfelszíni 

kifejezıdését áramlási citométerrel követtük. 
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EREDMÉNYEK 

 

Az ABCA1 foszfatidilszerin kifordulásban betöltött szerepének 

vizsgálatához Prof. C. Higgins munkacsoportja által diagnosztizált Scott 

betegbıl származó immortalizált B sejteket kaptunk. Ezeket felhasználva 

retrovirális expressziós rendszer segítségével, többlépéses transzdukciós 

protokollal az ABCA1 fehérjét stabilan expresszáló sejtvonalakat hoztunk létre. 

Az ABCA1 mőködésének vizsgálatára beállítottuk a sejtek plazma-

membránjának külsı rétegében megjelenı foszfatidilszerin detektálását. 

Kimutattuk, hogy a vt ABCA1 expressziója helyreállította a Scott beteg 

sejtjeire jellemzı hibás foszfatidilszerin transzlokációt. Megfigyeltük továbbá, 

hogy egészséges B sejtekben a foszfatidilszerin kifordulás koncentrációfüggı 

módon gátolható egy ismert ABCA1 gátlószerrel, a gliburiddal. A vad típusú 

ABCA1-el transzdukált Scott B sejtvonalakban szintén azt tapasztaltuk, hogy a 

helyreállított foszfatidilszerin kifordulást a gliburid gátolta. Ezen eredményeink 

arra utalnak, hogy az ABCA1 aktívan részt vesz a gyors foszfatidilszerin 

kifordulás folyamatában. 

Az ABCA1 foszfatidilszerin transzlokációban betöltött szerepének további 

vizsgálatához elkészítettük az egyik, másik vagy mindkét nukleotid kötı 

régióban (NBD) mutáns inaktív ABCA1 változatokat (MK, KM és MM), 

valamint a Scott betegben azonosított (RQ) ABCA1 mutánst. Az ABCA1 

variánsokba egy immundetektálásra alkalmas hemagglutinin (HA)-epitópot is 

illesztettünk, mellyel lehetıvé vált a bevitt ABCA1 fehérje expressziójának 

kimutatása. A mutáns ABCA1 variánsokat expresszáló Scott B sejteken mért 

foszfatidilszerin transzlokációs kísérleteink megmutatták, hogy csak a vt HA-

ABCA1 jelenléte hozta helyre, a mőködésképtelen NBD mutánsok nem 

javították ki ezt a hibás mőködést. A Scott betegbıl azonosított ABCA1 mutáns 

variáns és az NBD mutánsok hatását megvizsgáltuk egészséges B sejtekben is. 

Eredményeink szerint egyik mutáció sem volt domináns negatív hatással a 
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foszfatidilszerin kifordulás folyamatára. Tanulmányoztuk a gliburid és a 

plazmamembrán koleszterinszint változás hatását a foszfatidilszerin 

transzlokációra. Azt tapasztaltuk, hogy a foszfatidilszerin kifordulás mind az 

egészséges sejtekben, mind az ABCA1 fehérje által kijavított Scott B sejtekben 

gátolható volt gliburiddal illetve a sejtek koleszterin feltöltésével. 

Az ABCA1 fehérje szállításának és sejtfelszíni expressziójának 

szabályozását tanulmányozva létrehoztunk egy olyan in vitro sejtes 

modellrendszert, mely alkalmas a fehérje sejtfelszíni megjelenésének 

követésére. HA-epitóppal ellátott mőködıképes és az NBD mutáns ABCA1 

variánsokat stabilan expresszáló sejtvonalakat készítettünk retrovirális 

transzdukció segítségével. A beépített extracelluláris HA-epitóp lehetıvé tette 

az ABCA1 sejtfelszíni expressziójának követését áramlási citométerrel és 

konfokális mikroszkóppal is.  

A HA-jelölt ABCA1 variánsokat többféle módon funkcionálisan is 

jellemeztük. Az ABCA1 mőködésére jellemzı apoA-I kötésvizsgálatokkal és 

apoA-I-függı koleszterin kiáramlás mérésekkel kimutattuk, hogy a HA-jelölt vt 

ABCA1 mőködıképes, illetve az NBD mutánsok valóban inaktívak. Emellett 

tanulmányoztuk az ABCA1 sejtfelszíni expresszióját befolyásoló anyagok 

hatását az apoA-I sejtfelszíni kötıdésére a mőködıképes és az inaktív mutáns 

(MM) ABCA1 jelenlétében is. Eredményeink szerint az ismert ABCA1 

degradációt gátló kalpain inhibitor növelte az apoA-I sejtfelszíni kötıdését, míg 

az ABCA1 sejtfelszíni expresszióját növelı, de mőködését blokkoló ciklosporin 

A, összhangban mások eredményeivel, csökkentette azt. Ezen anyagok viszont 

nem voltak hatással az MM ABCA1 apoA-I kötésére, alátámasztva azt, hogy ez 

a variáns valóban nem funkcióképes. 

Az ABCA1 szállítását és degradációját ismert módon szabályzó anyagok 

használatával bizonyítottuk, hogy a létrehozott kísérleti eszköz megbízhatóan 

alkalmazható különféle anyagok a fehérje sejtfelszíni megjelenésére való 

hatásának vizsgálatára. Tanulmányozva több koleszterinszint csökkentı hatású 
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vegyület, például az atorvasztatin és a niacin, továbbá néhány kálcium-csatorna 

blokkoló, például a nifedipin és a verapamil hatását, azt tapasztaltuk, hogy 

rendszerünkben nem befolyásolták az ABCA1 plazmamembrán expresszióját. 

Vizsgáltunk olyan anyagokat is, mint például a ciklosporin A és a gliburid, 

amelyekrıl korábban kimutatták, hogy befolyásolják az ABCA1 fehérje 

plazmamembrán szintjét vagy mőködését. Eredményeink szerint, az elıbbi 

növeli, az utóbbi pedig nem befolyásolja a fehérje plazmamembrán 

megjelenését. Sikerült azonosítanunk ismert gyógyszer, pl. az ezetimib az 

ABCA1 megjelenésére gyakorolt új hatását is. Modellsejtjeinkben ez a vegyület 

csökkentette a mőködıképes ABCA1 sejtfelszíni expresszióját, míg az inaktív 

fehérje sejtfelszíni megjelenésében semmilyen változást nem okozott.  
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A dolgozatban bemutatott munkám során a humán ABCA1 fehérje 

mőködésének többrétő vizsgálatát végeztük. Tanulmányoztuk az ABCA1 

fehérje szerepét a foszfatidilszerin sejtfelszíni kifordulásában. Tapasztalataink 

szerint a Scott betegre jellemzı, hibás foszfatidilszerin transzlokáció 

fenotípusát az ABCA1 helyreállítja és a korrigált funkciót gátolja az ABCA1 

inhibitora. Ezen eredményünkkel elsıként igazoltuk az ABCA1 fehérje szerepét 

a gyors foszfatidilszerin kifordulásban és összefüggést mutattunk ki egy 

vérzékenységi betegség, a Scott szindróma és az ABCA1 mőködése között.  

Vizsgáltuk az inaktív ABCA1 variánsok, valamint a Scott betegben 

azonosított mutáns ABCA1 hatását. Megállapítottuk, hogy a Scott beteg 

sejtjeire jellemzı defektív foszfatidilszerin transzlokációt csak mőködıképes 

ABCA1 hozza helyre, a mőködésképtelen mutánsok nem javítják ki ezt a hibás 

mőködést. Egészséges B sejtekben a mutáns variánsok nem voltak domináns 

negatív hatással erre a folyamatra. 

Tanulmányoztuk az ABCA1 fehérje szállításának és sejtfelszíni 

expressziójának szabályozását, mely során a fehérje sejtfelszíni megjelenésének 

követésére alkalmas modellrendszert hoztunk létre. Modellsejtjeinkben több 

ismert koleszterinszint csökkentı és HDL-szint növelı anyag hatását 

vizsgáltuk. Módszerünkkel sikerült az ezetimib eddig ismeretlen, az ABCA1 

sejtfelszíni megjelenését gátló hatását kimutatnunk. Ezen eredményeink azt 

mutatják, hogy a létrehozott modellrendszer újszerő és megbízható eszköz az 

ABCA1 sejten belüli sorsának tanulmányozására, mely lehetıséget kínál az 

ABCA1 mőködését szabályzó új anyagok felfedezésére. 
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