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2. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 

anti-SDC4-ekto: syndecan-4 ektodomén elleni antitest 

anti-P-SDC4: foszfo (Ser179) syndecan-4 elleni antitest 

anti-SDC4-endo: syndecan-4 intracelluláris domén elleni antitest 

aPKC: atípusos protein kináz C 

BSA: marha szérum albumin 

CBD: cell binding domain, sejtkötő domén 

DAG: diacilglicerol 

DEGE: GFP-vel fúzionált, vedlés utáni, csonka syndecan-4 konstrukció, amely Ser179 

pozícióban Glu mutációt hordoz 

EMT: epitheliális-mesenchymális tranzíció  

ERM: ezrin, radixin, moesin 

FAK: fokális adhéziós kináz  

FERM: family of band 4.1 protein, ezrin, radixin, moesin 

FGF1, 2: fibroblast növekedési faktor 1, 2 

FISH: fluoreszcens in situ hibridizáció 

GAG: glükózaminoglikán 

GAP: GTPase-activating protein 

GDF: GDI displacement factor 

GDI: guanine nucleotid dissociation inhibitor 

GDP: guanozin difoszfát 

GEF: guanine nucleotide exchange factor 

GFP: zöld fluoreszcens fehérje 

GST: glutation-S-transzferáz 

GTP: guanozin trifoszfát 

HER-2: humán epidermális növekedési faktor receptor-2 

LIMK: LIM kináz 

MMP: mátrix metalloproteáz 

MET: mesenchymális-epitheliális tranzíció  

MT-1 MMP: membrán típusú 1 MMP, MMP14 

MTOC: mikrotubulus organizáló centrum 
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NLS: magi lokalizációs szignál 

PAGE: poliakrilamid gélelektroforézis 

PAK: p21 aktivált kináz 

PBD: p21 binding domain 

PBS: foszfát pufferolt sóoldat 

PDZ: Postsynaptic-density protein of 95, Discs large, Zonula occludens 1 

PIP2: foszfatidilinozitol 4,5-biszfoszfát  

PIP3: foszfatidilinozitol 3,4,5-trifoszfát 

PKC: protein kináz C 

PKC-alfa: protein kináz C-alfa 

PMA: phorbol 12-myristate 13-acetate 

qPCR: kvantitatív polimeráz láncreakció 

ROCK: Rho-aktivált kináz 

SDC4: syndecan-4 

Ser179Glu: GFP-vel fúzionált, teljes hosszúságú Ser179Glu mutáns syndecan-4 

konstrukció 

Ser179Ala: GFP-vel fúzionált, teljes hosszúságú Ser179Ala mutáns syndecan-4 

konstrukció 

SDS: nátrium dodecil szulfát  

szignál-DEGE: syndecan-4 szignált tartalmazó, GFP-vel fúzionált, vedlés utáni, csonka 

syndecan-4 konstrukció, amely Ser179 pozícióban foszforilált 

TBS: TRIS pufferolt sóoldat 

TBST: Tween 20-szal kiegészített TBS oldat 

Tiam1: T-lymphoma invasion and metastasis 1 

vt-SDC4: vad típusú syndecan-4 

vt-SDC4-GFP: vad típusú syndecan-4 GFP-vel fúzionálva 

WAVE: WASP family Verprolin-homológ fehérje  

WASP: Wiskott-Aldrich szindróma protein 

ZO-1-3: Zonula occludens 1-3 
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3. BEVEZETÉS 
 

 Az emlőtumorok várható kórlefolyásának előrejelzése, a legmegfelelőbb 

kezelési séma megválasztása különböző klinikai és patológiai prognosztikus faktorok 

alkalmazásával optimalizálható. Az emlőtumorok prognózisának megítélésére számos 

markert alkalmaznak azzal a céllal, hogy a tumor agresszivitása megítélhető legyen.  

Ismert, hogy a transzmembrán proteoglikán syndecan-1 fokozott expressziója az 

emlőtumorok rossz prognózisával társul (Barbareschi és mtsai 2003, Leivonen és mtsai 

2004). A syndecan-4 malignitásban betöltött szerepe kevéssé ismert. Baba és 

munkatársai (2006) vizsgálata alapján a syndecan-1 és syndecan-4 fokozott expressziója 

negatív ösztrogén receptor státusszal és fokozott Ki67 proliferációs indexszel jár. Az 

extracelluláris mátrixfehérje tenascin-C jelenléte - a syndecan-4-fibronektin kötés 

gátlásával - fokozza az emlőtumor sejtek proliferációját, hatását a syndecan-4 

overexpressziója felfüggeszti (Huang és mtsai 2001). Ismert, hogy a HeLa sejtek 

inváziós képességéhez syndecan-4 jelenléte szükséges (Brule és mtsai 2009), továbbá a 

syndecan-4 szerepet játszik a humán hepatoma Huh7 sejtek migrációjában (Charni és 

mtsai 2009). Az előbbiek alapján a syndecanok sejtbiológiai szerepének mélyebb 

megértése hozzájárulhat az emlőtumorok kialakulásának és progressziójának jobb 

megismeréséhez. 

 

3. 1. A syndecanok általános áttekintése 
 

A syndecanok I-es típusú transzmembrán proteoglikánok (Bernfield és mtsai 

1992). A gerincesekben négy syndecan ismert (1. ábra), míg az eddig tanulmányozott 

gerinctelenekben csak egy van jelen. A syndecanok expressziója sejt-, szövet- és 

fejlődésspecifikus. A syndecan-1, melyet CD-138-nak is neveznek, endothel-, epithel-, 

simaizom- és plazmasejtekben fordul elő. A syndecan-2, másik nevén fibroglikán, 

főként fibroblasztokban, mesenchymában, míg a syndecan-3 (N-syndecan) 

idegsejtekben fejeződik ki. A syndean-4 (ryudocan), a család többi tagjától eltérően 

univerzálisan expresszálódik, gyakorlatilag minden sejttípusban jelen van (Kim és mtsai 
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1994). A fehérjeszekvencia hasonlósága alapján a syndecan-1 és a syndecan-3, valamint 

a syndecan-2 és a syndecan-4 állnak egymáshoz közelebb.  

A syndecanok szerkezetét három fő részre tagolhatjuk, ezek az N-terminális, 

variábilis extracelluláris domén (ektodomén), az erősen konzervált transzmembrán és a 

C-terminális intracelluláris domén (Bernfield és mtsai 1992, Carey 1997). A 

vázfehérjéhez extracellulárisan glükózaminoglikán (GAG) oldalláncok kapcsolódnak 

(1. ábra).  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

          : szignálszekvencia 
          : glükózaminoglikán láncok 

     
 

1. ábra. A syndecan család. Az N-terminális, variábilis extracelluláris doménhez kapcsolódnak a 
heparán-szulfát, esetenként kondroitin-szulfát oldalláncok. A transzmembrán és a C-terminális 
citoplazmás domének rövidek, szerkezetük nagyfokú hasonlóságot mutat.  
 

 

3. 1. 1. A syndecanok extracelluláris doménjének jellemzése 
 

A syndecanok N-terminális ektodoménje tartalmazza a glükózaminoglikán 

kötőhelyeket (Zhang és mtsai 1995). A GAG oldalláncok az extracelluláris domén Ser-

Gly szekvenciáihoz kapcsolódnak (Carey 1997). A cukor oldalláncoknak két 

kapcsolódási régióját különböztetjük meg: az N-terminális véghez közel esőt, amelyhez 

heparán-szulfátok kapcsolódnak; és a transzmembrán domén melletti, juxtamembrán 

régiót, ahová elsősorban kondroitin-szulfát oldalláncok kötődnek (Kokenyesi és 

Bernfield 1994, Langford és mtsai 1998). A kapcsolódó GAG láncok minősége, száma 

és hossza eltérő lehet a sejttípustól függően (Carey 1997).  

A heparán-szulfát kémiai szerkezetének meghatározása (Jorpes és Gardell 1948) 

és biológiai leírása közt (Kraemer 1971a, b) több mint 20 év telt el. A sejtfelszíni 

heparán-szulfátok fehérjékhez kapcsoltak (Rapraeger és mtsai 1991, Yayon és mtsai 

Syndecan-1 

Syndecan-2 

Syndecan-3 

Syndecan-4 

N-terminális C-terminális

: extracelluláris domén 
: intracelluláris domén 
: transzmembrán domén 
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1991). Két sejtfelszíni heparán-szulfát proteoglikán család ismert, a syndecanok mellett 

a membránasszociált glipikánok tartoznak ide (Selleck 1999). A negatív töltésű 

heparán-szulfát oldalláncok specifikusan kötnek mátrixfehérjéket, mint a fibronektin, 

valamint mátrix metalloproteázokat (MMP-ket), citokineket, növekedési- és egyéb 

faktorokat (fibroblaszt növekedési faktor 2 (FGF2), epidermális növekedési faktor 

(EGF), RANTES vagy a TGF-β), valamint elősegítik a vírusok, baktériumok sejtfelszíni 

megtapadását és penetrációját (Carey 1997, Fitzgerald és mtsai 2000, Park és mtsai 

2001, Woods 2001, Gallay 2004, Chen 2004). Továbbá a syndecan-4 heparán-szulfát 

láncai kötik a harántcsíkolt izom proliferációját és differenciációját szabályozó 

myostatint (saját, nem publikált adat). A heparán-szulfát oldalláncok a specifikus 

kötőképességük miatt nagy szerepet játszanak az információáramlásban. Az elsődleges 

receptor környezetében a ligandokat feldúsítják, valamint aktív konformációba 

hozhatják, mint az FGF1 és FGF2 esetében (Pye és mtsai 2000), ezáltal elősegítik, hogy 

a ligandok a saját receptorukhoz kötődjenek (Carey 1997, Rapraeger 2000, Beauvais és 

Rapraeger 2004). A ligandkötés következtében keletkezett szignál nem minden esetben 

ered csak a saját receptortól (Fitzgerald és mtsai 2000), feltételezhető, hogy akár a 

koreceptor syndecan maga is elindít egy másodlagos szignálutat (Yeaman és Rapraeger 

1993, Tkachenko és mtsai 2004). 

A syndecanok az ektodomén egy szakaszán, a sejtkötő doménnek definiált 

régión keresztül képesek sejt-sejt közötti kölcsönhatás kialakítására. Ez a syndecan-4 

esetében a 78-121 aminosavak közti régió, amely önmagában, a savanyú cukor 

oldalláncok hiányában is képes volt a különböző szöveti eredetű sejtek 

összekapcsolására (McFall és Rapraeger 1998). 

 

3.1. 1. 1. Az extracelluláris domén levágódása 
 

A sejtfelszíni fehérjék életciklusában az extracelluláris domén levágódása 

(vedlés, shedding) fontos szabályozó szerepet tölt be (Fitzgerald és mtsai 2000, Park és 

mtsai 2001, Li és mtsai 2002a), hiszen eltávolítja a sejtfelszínről a heparán-szulfátot, 

illetve a heparán-szulfáthoz kötődő citokineket, növekedési- és egyéb faktorokat 

(Subramanian mtsai 1997, Sanderson és mtsai 2004). A felhalmozódott, levágódott 

extracelluláris domének versengenek a ligandokért az intakt, teljes hosszúságú 
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syndecanokkal (Sanderson és mtsai 2005, Bass és mtsai 2009). Az a tény, hogy a 

levágódott ektodomén is megköti és szekvesztrálja a ligandokat, egyrészt a syndecanok, 

másrészt az elsődleges receptorok jelátvitelét is befolyásolja. A vedlést követően 

visszamaradó transzmembrán és citoplazmás domén szerepe azonban nem ismert. 

A sejtfelszíni vágódási folyamatot többféle szignál indukálhatja, mint például 

citokinek, PMA (phorbol 12-myristate 13-acetate), EGF, thrombin, kemokinek, számos 

bakteriális virulencia faktor vagy a sejtet ért mechanikai stressz (Subramanian és mtsai 

1997, Fitzgerald és mtsai 2000, Li és mtsai 2002a, Brule és mtsai 2006, Popova és mtsai 

2006). Citoplazmás folyamatok is befolyásolják a vágódást, ismert a Rab5 GTP-áz 

szabályozó funkciója (Hayashida és mtsai 2008). A vedlés folyamatáért szekretált és 

membránhoz asszociált mátrix metalloproteázok a felelősek, mégpedig az MMP-7 vagy 

matrilizin (Li és mtsai 2002b, Chen és mtsai 2009), MMP-9 (Brule és mtsai 2006) és az 

MT1-MMP (membrán típusú 1 MMP vagy MMP14) (Endo és mtsai 2003). A 

syndecan-1 és syndecan-4 vedlését a TIMP-3 (tissue inhibitor of metalloproteinase 3) 

gátolta (Fitzgerald és mtsai 2000).  

A syndecanok vedlése több fiziológiás eseményben nagyon fontos szerepet 

játszik. A sebek körüli szövetnedvből kimutatták a levágódott syndecan-1 és syndecan-4 

ektodomént (Subramanian és mtsai 1997), melynek szerepe lehet a gyulladásos 

válaszreakció és a kemokinek hozzáférhetőségének szabályozásában. Szívizom 

ischaemiát követően megnő a vérkeringésből kimutatható syndecan-4 ektodomén 

mennyisége (Kojima és mtsai 2001b). Továbbá ismert, hogy a syndecan-1 MT1-MMP 

által stimulált vágódása fokozza a sejtek motilitását (Endo és mtsai 2003) és az 

emlőtumor-sejtek proliferációját (Su és mtsai 2008). Újabb irodalmi adatok alapján az 

ADAMTS1 szekretált metalloproteáz is stimulálja a syndecan-4 vedlését, amely a 

sejtadhézió csökkenéséhez és migrációhoz vezet (Rodríguez-Manzaneque és mtsai 

2009). 

 

 

3. 1. 2.  A syndecanok dimerizációja 
 

A syndecanok transzmembrán doménje meglehetősen konzervált szerkezetű, 

nem csak egy fajon belül, hanem az egész állatvilágon át (Drosophila, Caenorhabditis, 
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egér, patkány, humán) (Bernfield és mtsai 1992, Carey 1997). A hidrofób 

transzmembrán régió nem-kovalensen kapcsolt dimereket alkot, amelyek magasabb 

rendű oligomerekké szerveződhetnek (Asundi és Carey 1995). A transzmembrán 

szegmens szerepet játszhat a membrán szubdomének felismerésében is (McQuade és 

Rapraeger 2003). A syndecanok egy adott sejtben történő egyidejű előfordulása és a 

transzmembrán domének nagyfokú hasonlósága ellenére a syndecan család tagjai között 

heterodimer képzése nem ismert. A syndecan-2 dimer formája olyan erős, hogy több 

órás, SDS detergenst tartalmazó reduktív közegben sem disszociált, csak 60%-os 

mértékben (Chen és mtsai 2002). A syndecan-1 esetén a dimer forma stabilizálásához 

szükséges a transzmembrán régiót megelőző négy aminosav (KRTE) jelenléte (Asundi 

és Carey 1995). 

 

 

3. 1. 3. A syndecanok citoplazmás doménjének kölcsönhatói 
 

A rövid és konzervált citoplazmás doméneknek sokrétű szerepük van. A 

citoplazmás domének megközelítőleg 70%-os a hasonlósága ellenére különböző 

kölcsönható partnerek kötődnek a syndecan család egyes tagjaihoz. A citoplazmás 

domént az irodalom további három régióra osztja: a membránközeli C1 konzervált, V 

variábilis és a C-terminális C2 konzervált régióra (Rapraeger és Ott 1998). A 

citoplazmás régió számos kötőhelyet tartalmaz. A kölcsönható fehérjék nagy száma és a 

citoplazmás domén rövidsége (körülbelül 30 aminosav) miatt ezek a kölcsönhatások 

nem történhetnek egyidejűleg, csak térben és időben szigorúan szabályozva.  

A syndecanok C1 konzervatív régiója köti a FERM család tagjait (family of 

band 4.1 protein, ezrin, radixin, moesin), az Src kinázt és a cortactint (Rapraeger és 

mtsai 2000, Granes és mtsai 2000, Tkachenko és mtsai 2005). A citoplazmás domén C1 

régiója kapcsolódik a tubulinokkal asszociált fehérjekomplexekhez (Kinnunen és mtsai, 

1998), a sejtosztódás során kialakult magorsóval együtt lokalizálódnak (Brockstedt és 

mtsai 2002). A syndecan-4 C1 régiójával kölcsönhatásba lép a syndesmos, azonban 

ebben az interakcióban a variábilis régió is szerepet játszik (Baciu és mtsai 2000). 

Bizonyított, hogy a dynamin II - amely az endocitózis során a lefűződő vakuólumokat 
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választja le a sejt plazmamembránjáról - is a C1 régión keresztül kapcsolódik syndecan-

4-hez (Yoo és mtsai 2005).  

A syndecan-4 V regiójában található LGKKPIYKK szekvencia köti a foszfo-

inozitol-foszfátokat, a legnagyobb affinitása a foszfatidilinozitol-4,5 biszfoszfáthoz 

(PIP2) van (Couchman és mtsai 2002). A syndecan-4 dimer két PIP2-vel képes kötésbe 

kerülni, majd az így kialakult tetramer komplex aktiválja a PKC (protein kináz C)-alfát 

(Oh és mtsai 1998), amely aktivációról részletesebben a következő fejezetben írok. A 

syndecan-4 citoplazmás doménje az alfa-aktinint is köti (Green és mtsai 2003, 

Chaudhuri és mtsai 2005, Choi és mtsai 2008), ezáltal kapcsolódik az aktin 

citoszkeletonhoz. Az irodalmi adatok azonban ellentmondóak abban a tekintetben, hogy 

a citoplazmás domén Ser179 foszforilált vagy nem foszforilált formájának nagyobb az 

affinitása az alfa-aktininhez (Green és mtsai 2003, Chaudhuri és mtsai 2005). 

A citoplazmás domén valamennyi syndecan esetén a C2 konzervatív régió 

EFYA motívumában végződik, amelyhez II-es típusú PDZ domént (Postsynaptic-

density protein of 95, Discs large, Zonula occludens 1) tartalmazó fehérjék kötődhetnek 

(Couchman 2003). Ismert a syndecanoknak a PDZ domént hordozó syntenin (Grootjans 

és mtsai 1997), CASK/LIN-2 (Hsueh és mtsai 1998), synectin (Gao és mtsai 2000) és a 

synbindin (Ethell és mtsai 2000) fehérjékkel történő kölcsönhatása. A transzmembrán 

syndecanok és a PDZ domént tartalmazó fehérjék kölcsönhatása szerepet játszhat egy 

plazmamembrán alatti fehérjehálózat kialakításában (Woods 2001). 

 

3. 2.  A syndecan-4 jellemzése 
 

Kísérleteink során a syndecan család tagjai közül a syndecan-4-gyel 

foglalkoztunk. A syndecan-4-nek a szignáltranszdukcióban betöltött szerepe - főként a 

PKC-alfa aktiválása miatt - jobban ismert. A syndecan-4 kölcsönhatóinak egy részét 

már az előző, a syndecanokról szóló általános fejezetben bemutattam. A syndecan-4 

citoplazmás doménjének főbb kölcsönható partnereit és kapcsolódási régióit mutatja a 

2. ábra. A citoplazmás domén bár rövid, kölcsönhatókban rendkívül gazdag.  
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C1 C2V

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra. A syndecan-4 citoplazmás doménjének kölcsönhatásokban szerepet játszó régiói.  A 
syndecan-4 aminosavsorrendjében a szignálszekvencia világoskék, az extracelluláris domén 
aminosavsorrendje sárga, míg a transzmembrán domén sötétkék, a citoplazmás domén aminosavsorrendje 
pedig rózsaszín háttérrel van kiemelve. A kölcsönhatásért felelős régiókat pirossal jelöltem a syndecan-4 
citoplazmás domén membránközeli C1 konzervált, variábilis (V) és a citoplazmás domén végén 
elhelyezkedő konzervált C2 régióban. 
 

 

3. 2. 1. A syndecan-4 szerepe a különböző szignálutakban 
 

A syndecan-4 számos jelátviteli útban részt vesz, valamint szerkezeti fehérjeként 

funkcionál. A PKC-alfa szerepe a szignáltranszdukcióban már régóta ismert és kutatott. 

A syndecan-4 V régiója köti a PKC-alfa katalitikus doménjét, és szabályozza az 

aktivitását (Baciu és Goetinck 1995, Tkachenko és Simons 2002). A syndecan-4-PIP2 

tetramer a PKC-alfa katalitikus alegységéhez kötődik, nem pedig az aktivációs 

doménjéhez. A PKC-alfa - syndecan-4 aktivációs komplexet a syndecan-4 citoplazmás 

Ser179 (humán Ser179, patkány Ser183) foszforiláltsági állapota szabályozza (Horowitz 

és Simons 1998).  

A szerin foszforilációja megváltoztatja a citoplazmás domén C2 régiójának 

konformációját, ami a PIP2 kötés megszűnéséhez, és következményesen a PKC-alfa 

aktiválás elmaradásához vezet (Couchman és mtsai 2002, Koo és mtsai 2006) (3. ábra). 

A Ser179 foszforilációját a PKC-delta mediálja (Horowitz és Simons 1998, Murakami 

és mtsai 2002), bár a syndecan-4 és a PKC-delta között direkt kölcsönhatást még nem 

sikerült kimutatni (Lim és mtsai 2003). Az aktivációs tetramer a PKC-alfa  katalitikus 
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doménjének 513-672 régiójához kapcsolódik (Oh és mtsai 1997, Couchman és mtsai 

2002, Lim és mtsai 2003) és Ca2+-tól független módon aktiválja az enzimet. A PKC-alfa 

Ca2+-függő konvencionális PKC izoforma, de a syndecan-4-en keresztüli aktivációja 

függetlenné teszi a Ca2+-szint változásától, és így EDTA jelenlétében is aktív (Oh és 

mtsai 1998). 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

3. ábra. A syndecan-4 foszforiláció-függő úton aktiválja a PKC-alfát. A syndecan-4 citoplazmás 
doménje PIP2 jelenlétében köti és aktiválja a PKC-alfát. Az aktivációt a citoplazmás domén Ser179 
foszforilációs állapota befolyásolja. Ha a Ser179 foszforilált, az aktiváció elmarad. A Ser179 
foszforilációját a PKC-delta mediálja. 
 

A syndecan-4 szerepet játszik az FGF2 jelátvitelében. A heparán-szulfátoknak 

az FGF2 szignalizációban betöltött jelentőségét (Pye és mtsai 2000) már korábban 

említettem. Az FGF2 bekötődése indukálja a syndecan-4 – FGF2 komplex Rac1/Cdc42-

függő endocitózisát (Zhang és mtsai 2003, Tkachenko és mtsai 2004). Feltételezhető, 

hogy az FGF2-höz hasonló felépítésű, heparán-szulfáthoz kötődő növekedési faktorok 

hasonlóan viselkednek. 

A kismólsúlyú GTP-ázok Rho-családja magában foglalja a RhoA, Rac1 és 

Cdc42 GTP-ázokat. Szerepet játszanak a sejtosztódásban, továbbá a sejtmorfológia, 

differenciáció, migráció kialakításában és fenntartásában (Bos és mtsai 2007). A 

syndecan-4-nek a jelátvitelben betöltött szerepét vizsgálva különösen fontos, hogy 

befolyásolja a Rac1 aktivitását. A syndecan-4 génkiütött egerekből származó sejtekkel 

végzett kísérletek során a Rac1 aktivitása megemelkedett a syndecan-4 hiányában 

(Saoncella és mtsai 2004, Tkachenko és mtsai 2006, Matthews és mtsai 2008, Elfenbein 

és mtsai 2009), vagyis a syndecan-4 szerepe a Rac1 aktivitás csökkentése.  
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3. 2. 2. A syndecan-4 szerepe a fokális adhéziókban 
 

A sejtek állandó kapcsolatban vannak a környezetükkel, kapcsolódnak az őket 

körülvevő mátrixhoz. A sejt és a környező extracelluláris mátrix kapcsolódási pontjai a 

fokális adhéziók, amelyek felépítésében több mint 150 protein vesz részt (Zaidel-Bar és 

mtsai 2007). A fokális adhéziók integrin heterodimerek köré szerveződnek az aktin 

stressz-szálak végein. A syndecanok kialakítói és szervezői a fokális adhéziós 

kapcsolatoknak. A syndecan-1 az αvβ3 és az α2β1, a syndecan-4 pedig az α5β1 

integrinnekkel áll kapcsolatban (Rapraeger és Ott 1998, Mostafavi-Pour és mtsai 2003, 

Vuoriluoto és mtsai 2008). A syndecan-4 központi szerepet tölt be az α5β1 integrin 

receptorok köré szerveződő fokális adhéziók létrejöttében (4. ábra). Az α5β1 integrin 

dependens fokális adhéziók kialakulásához szükséges a syndecan-4 feldúsulása a fokális 

adhéziókban (Woods és Couchman 2001, Saoncella és mtsai 1999, Bass és Humphries 

2002, Mostafavi-Pour és mtsai 2003). Az α5β1 integrin receptorok a fibronektin 

sejtkötő doménjéhez kötődnek, azonban nem alakul ki fokális adhézió, amennyiben a 

fibronektin heparinkötő doménje nem kapcsolódik a syndecan-4 heparán-szulfát 

oldalláncaihoz (Woods és Couchman 2001, Bass és Humphries 2002, Mostafavi-Pour 

és mtsai 2003).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ábra. A syndecan-4 fontosabb kölcsönható partnerei. 
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Extracellulárisan tehát a fibronektin képez hidat a syndecan-4 és az integrin 

között, hiszen a fibronektin a heparinkötő doménjével a syndecan-4-hez, míg az 

integrinkötő doménjével az integrinekhez kapcsolódik (4. ábra). A syndecan-4-integrin 

kölcsönhatást képes gátolni a tenascin-C, amely egy adhéziót befolyásoló extracelluláris 

mátrixfehérje (Huang és mtsai 2001). 

Az érett fokális adhéziók létrejöttéhez szükséges a PKC-alfa aktivitása is. A β1 

integrinhez közvetlenül kapcsolódik a PKC-alfa emlő adenocarcinoma sejtekben 

(Parsons és mtsai 2002). Ezáltal a syndecan-4 citoplazmás doménje is kötődik a β1 

integrinhez, mégpedig a PKC-alfán keresztül közvetett módon (Ng és mtsai 1999, 

Parsons és mtsai 2002, Lim és mtsai 2003). A syndecan-4 citoplazmás doménje 

azonban más módon is kapcsolódhat az integrin receptorokhoz, mégpedig a fokális 

adhéziós fehérjék által alkotott hídon keresztül (4. ábra). A syndecan-4 citoplazmás 

doménje a syndesmos közvetítésével kapcsolatba lép a paxillinnal (Denhez és mtsai 

2002), amely koordinálja a fokális adhéziók szerkezetét. A paxillin az α4 vagy α9 és β1 

integrinekhez közvetlenül, illetve más fokális adhéziós fehérjéken, mint a vinculinon és 

a talinon keresztül közvetve is kötődhet (Brown és Turner 2004). Ugyanakkor a 

syndecan-4 kapcsolódik az aktin citoszkeletonhoz is, mivel citoplazmás doménje 

kölcsönhat az alfa-aktininnel, amely egy keresztkötő fehérje az aktin filamentumok 

között (Greene és mtsai 2003). 

 

 
3. 2. 3. A syndecan-4 pozíciója a membránban 
 

A syndecan-4 előfordul a sejtmembrán lipidszigeteiben (Tkachenko és Simons 

2002, Wilcox-Adelman és mtsai 2002). A lipidszigetek (raftok) koleszterinben és 

szfingolipidekben gazdag membránszerveződések, amelyekben főként a jelátvitelben 

szerepet játszó fehérjék dúsulnak fel, illetve a raftokon keresztül történik a 

membránkörforgalom, így az endocitózis is (Galbiati és mtsai 2001). Két fajta 

lipidszigetet különböztet meg az irodalom, a kaveolint tartalmazó és nem tartalmazó 

szigeteket, az utóbbiakban a PIP2 dominál a koleszterin helyett (Laux és mtsai 2000). A 

syndecan-4 előfordul a kaveolin tartalmú lipidszigetekben, de nem kolokalizál 

kaveolinnal (Tkachenko és Simons 2002, Wilcox-Adelman és mtsai 2002). 
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3. 3. Az endocitózis módjai 
 

A sejtek alapvetően kétféle mechanizmussal képesek környezetükből anyagot 

felvenni. Az egyik esetben transzportfolyamatokkal jutnak át a plazmamembránon 

részben diffúzió, részben transzport fehérjéken keresztül, míg a másikban a sejtek 

endocitózis útján veszik fel az extracelluláris anyagokat. Ekkor a bekebelezendő anyag 

kapcsolódik a plazmamembrán külső részéhez, ami fokozatosan befűződik, majd 

vakuólum formájában elszakad a membrántól. A lefűződő hólyagokat általában klatrin, 

ritkábban kaveolin borítja be. Létezik egy harmadik típusú endocitózis, amit úgy 

jellemez az irodalom, hogy klatrin- és kaveolin-független út. Az endocitózis 

folyamatában főként Rab és Arf GTP-ázok vesznek részt, azonban a klatrin- és 

kaveolin-független mechanizmus a Cdc42 és Rac1 GTP-ázoktól függ, ugyanakkor a 

vezikulák mozgásában (mozgatásában) az előbb említett két faktornak van szerepe. Az 

endocitózis során a vezikulák útja a korai endoszómákba vezet. Innen a klasszikus 

irodalom két fontosabb útvonalat különböztet meg, az egyik esetben a lizoszómák felé, 

míg a másik esetben a plazmamembránba recirkuláló endoszómák felé (Mayor és 

Pagano 2007). Azonban van egy harmadik út, amely retrográd transzportfolyamattal 

visszavezet a transz-, majd a perinukleáris cisz-Golgi hálózathoz (Pavelka és mtsai 

2008). 

Az endocitózis egy sajátos formája a makropinocitózis, amelyet egyes szerzők a 

lefűződő vakuólum méretével definiálnak, ami nagyobb, mint 500 µm (Mayor és 

Pagano 2007). A makropinocitózis biokémiailag amiloriddal gátolható (Tkachenko és 

mtsai 2004). 

 

 

3. 3. 1. A  syndecanok endocitózisa 

A syndecan-4 endocitózisáról vannak irodalmi adatok, viszont a syndecanok 

körforgásának mechanizmusára vonatkozóan kevés információ áll rendelkezésre 

(Zimmermann és mtsai 2005, Burbach és mtsai 2003). Leírták emlőtumor-sejtek 

lizoszómájában a syndecan-1 felhalmozódását (Burbach és mtsai 2003). Ismert, hogy 
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szolubilis ligandok (növekedési faktorok, FGF2) kötődése a syndecan-4-hez 

endocitózist vált ki, továbbá a sejtekre gyakorolt mechanikai stressz is fokozza a 

syndecan-4 endocitózisát (Li és Chaikof 2002, Tkachenko és Simons 2002, Tkachenko 

és mtsai 2004). A syndecan-4 endocitózisa FGF2 hatására lipidraft-dependens, de 

klatrintól és dynamintól független módon történik, amiloriddal gátolható, és a Rac1 és 

Cdc42 GTP-ázok aktivitásától függ (Tkachenko és mtsai 2004). A syndecanok jelenlétét 

az Arf6 GTP-áz által szabályozott recirkuláló endoszómákban is leírták, szerepük a 

heparán-szulfát láncok által kötött adhéziós- és szignálmolekulák sejtfelszíni 

hozzáférhetőségének szabályozásában lehet (Zimmermann és mtsai 2005). Ismert, hogy 

a potens PKC aktivátor PMA indukálja a sejtmembrán fodrozódását és az endocitózist 

(Grimmer és mtsai 2002). 

 

3. 4. A sejtek polarizációja   
 

A sejtek polarizációja elengedhetetlen a szöveti fejlődés során. A sejtek 

polarizálódnak az aszimmetrikus sejtosztódás, az idegsejtek axonjának kialakulása, az 

epithel sejtek apiko-bazális polarizációja, a migráció és a sejtproliferáció során. In vivo 

kísérletek bizonyítják, hogy a sejtek apiko-bazális polaritásának elvesztése tumorok 

kialakulásával és progressziójával társul (Mertens és mtsai 2006).  

A polaritás kialakításában a polaritás lipidek és a polaritás fehérjék által alkotott 

komplexek vesznek részt. A polaritás lipidek foszfoinozitok, a PIP2 (foszfatidilinozitol 

4,5-biszfoszfát)  és a PIP3 (foszfatidilinozitol 3,4,5-trifoszfát). Az epithel sejtek apiko-

bazális polarizációja során az apikális felszínt a PIP2 jelenléte határozza meg, míg a 

bazolaterális felszínt a PIP3 (Martin-Belmonte és Mostov 2008). A lipid foszfatáz 

PTEN, mely a PIP3-at defoszforilálja PIP2-vé, az apikális felszínen lokalizál, és 

aktivitása szükséges a PIP2 apikális feldúsulásához, a polarizációhoz (Martin-Belmonte 

és mtsai 2007). 

Összesen három nagy multiprotein komplexet azonosítottak, amelyek felelősek a 

polarizációért. Szerkezetük az evolúció folyamán konzerválódott. Ezek a komplexek a 

Par (Par3-Par6-aPKC), a Crumbs (Crb-PALS-PAT) és a Scribble (Scrib-Dlg-Lgl) 

komplexek (Iden és Collard 2008). A polaritásért felelős polaritás lipidek és proteinek 
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közti kapcsolatról kevés irodalmi adat áll rendelkezésre. A kapcsolatot biztosíthatja a 

PIP2-t kötő adaptor fehérje, az annexin-2, amely kötődik a Cdc42-höz az MDCK sejtek 

apikális felszínén, ezáltal biztosíthatja a PIP2 és a Par-komplexhez asszociált Cdc42 

kapcsolatát (Martin-Belmonte és Mostov 2008). 

 

 

3. 4. 1. Az epithel sejtek polarizációja 
 

A hámsejtek közötti sejtkapcsoló struktúráknak két típusa játszik kulcsszerepet 

az apiko-bazális polaritás, így az epithel morfológia kialakításában és fenntartásában: a 

zonula occludens vagy tight junction és zonula adherens vagy adherens junction. 

A zonula occludens a hámsejtek apikális felszínéhez legközelebb, övszerűen 

körbefutó kapcsoló struktúra, amely az occludin és claudin integráns 

membránfehérjéken keresztül záródik. Az occludinok C-terminális citoplazmás 

szegmense pedig a ZO1-3 (Zonula occludens 1-3) fehérjék PDZ doménjéhez kötődik. 

Szerepe, hogy fizikai barriert képezve megakadályozza a lipidek és fehérjék diffúzióját 

a bazolaterális és apikális felszínek között, ezzel biztosítva a polarizált eloszlásukat 

(Etienne-Manneville és Hall 2002).  

A zonula adherens a hámsejtek apikális részén, a tight junction alatt fut körbe. 

Az E-kadherinen keresztül erős mechanikai kapcsolatot biztosít a sejtek között. Az E-

kadherin citoplazmás szegmenséhez α, β, és p120 kateninek kapcsolódnak, amelyek 

rögzítenek egy, a sejtek kerületén körbefutó adherens aktin övet  (Kemler 1993, 

Etienne-Manneville és Hall 2002).  Az újabb irodalmi adatok alapján a kadherin-katenin 

komplex és az aktin citoszkeleton kapcsolata közvetett (Yamada és mtsai 2005).  

A kezdeti sejt-sejt kapcsolatok, azaz a primordiális adhéziók kialakításában a 

kadherineknek van döntő szerepe.  A primordiális adhéziókban az adherens junction és 

tight junction komponensei is megtalálhatók. A kadherinek által kialakított adhéziót 

stabilizálja a kálcium, valamint a citoplazmában a kadherineknek az aktin 

citoszkeletonhoz való kapcsolódása (Kemler 1993). A kadherinek által mediált fent 

említett sejtkapcsoló struktúrák kialakításában fontos szerepe van a Rho GTP-ázoknak 

(lásd később) (Braga és mtsai 1997, Braga és mtsai 1999, Hordjik és mtsai 1997, Sahai 

és Marshall 2002). A primordiális adhéziók éréséhez a Cdc42 vagy a Rac GTP-ázok 
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szükségesek, amelyek aktiválják a Par6 fehérjét, ami a Par3-mal és egy atípusos PKC-

vel (aPKC) képezi a Par polaritás komplexet, amelynek döntő szerepe van a zonula 

occludens kialakításában és fenntartásában (Mertens és mtsai 2006).  

 

 

3. 4. 2. A Par-komplex szerkezete és szerepe 
 

A három polaritás komplex közül bővebben a Par3, Par6 (Partition defective 3 és 

6) és a PKC család atípusos tagjai (aPKC) által alkotott Par-komplexet ismertetem. A 

Par-komplexet a kis mólsúlyú Rho GTP-áz Rac1 vagy Cdc42 képes aktiválni úgy, hogy 

kötődik a Par6 nem-konvencionális CRIB doménjéhez (Cdc42-Rac1 interaktív 

kötőhely) (Johansson és mtsai 2000, Garrard és mtsai 2003, Mertens és mtsai 2006).  

A GTP-áz aktivitástól mentes, folyamatosan GTP-t kötő, konstitutívan aktív 

Rac1 túltermeltetésével fokozódik az E-kadherin, β-katenin és az aktin megjelenése a 

sejt-sejt kontaktpontokban. Ezzel szemben a domináns negatív Rac1, mely inaktív 

formájú, gátolja a megjelenésüket a sejtkapcsolatokban (Takaishi és mtsai 1997).  

Kimutatták, hogy a Par6 in vitro és in vivo is kölcsönhat a  Rac1-gyel és a 

Cdc42-vel (Johansson és mtsai 2000). Ha a Cdc42-GTP vagy Rac1-GTP a Par6-hoz 

kötődik, akkor a Par6 aktiválni tudja az atípusos PKC-t (Yamanaka és mtsai 2001). A 

Tiam1 kitüntetett szereppel bír a Par polaritás komplex aktivációjában, és 

következésképpen az epitheliális (apiko-bazális) és a neuronális (axonális) polarizáció 

kialakításában (Mertens és mtsai 2006). A Tiam1 (T-lymphoma invasion and metastasis 

1) egy guanin nukleotid kicserélődési faktor, amely specifikusan aktiválja a Rho GTP-

áz Rac-ot, továbbá in vitro és in vivo fokozza a T-lymphoma sejtek invázióját (Habets 

és mtsai 1994). A Tiam1 a Par3-on keresztül kapcsolódik a Par-komplexhez, és 

szabályozza a tight junction kialakulását az epithel sejtekben (Mertens és mtsai 2005). 

Az ECT2-ről, mely a Rac1, Rho és Cdc42 GTP-ázok guanin nukleotid kicserélődési 

faktora, szintén kimutatták, hogy kölcsönhat a Par-komplexszel, és befolyásolja az 

aktivitását (Liu és mtsai 2004).  

Míg a Par-komplex tagjai közül a Par6 és az aPKC az egész apikális 

plazmamembránban megtalálható, addig a Par3 a tight junction komponense MDCK 

sejtekben (Martin-Belmonte és mtsai 2007) és Drosophilában (Harris és Peifer 2005). A 
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Par6 kimutatható a polarizált MDCK sejtek sejtmagjában is (Johansson és mtsai 2000). 

A migráló sejtekben a sejt-sejt kapcsolatok megszűnésével megváltozik a Par-komplex 

alkotóinak eloszlása. A mozgás irányába mutató élnél dúsul fel a Par3, aPKC és a 

komplexhez asszociált Tiam1 (Iden és Collard 2008). 

 

 

3. 4. 3. Tranzíció az epitheliális és a mesenhymális fenotípus között 
 

Az apiko-bazális polaritás elvesztése kulcsfontosságú az epitheliális-

mesenchymális tranzíció (EMT) folyamatában. Az Elisabeth Hay által leírt epitheliális-

mesenchymális transzformáció megjelölés később tranzícióra módosult, jelezve a 

folyamat visszafordíthatóságát (Acloque és mtsai 2009, Kalluri és Weinberg 2009). Az 

epitheliális-mesenchymális tranzíció során az epithel sejtek polarizációja megszűnik, a 

sejtek elvesztik apiko-bazális polaritásukat, az E-kadherin által kialakított sejtkapcsoló 

struktúrák megszűnnek, az aktin citoszkeleton átszerveződik, a sejtek migrációs és 

inváziós képességre tesznek szert (Bryant és Mostov 2008). Az EMT nem minden 

esetben teljes, a részleges EMT során az epithel sejtek motilissá válnak, de nem vesztik 

el teljesen a sejt-sejt adhéziókat és a polaritásukat (Bryant és Mostov 2008). A három 

altípusra osztható EMT-nek alapvető szerepe van számos élettani és patológiás 

folyamatban. Az 1. típus az implantáció, az embriógenezis és a szöveti fejlődés során 

jelentkezik, míg a 2. típusú a sebgyógyulás, szöveti regeneráció, fibrózis esetén alakul 

ki. Az EMT 3. típusa pedig az epithel eredetű tumorok metasztázisképzésének része 

(Kalluri és Weinberg 2009, Zeisberg és Neilson 2009). Az EMT-t az epithel sejtekre 

jellemző junkcionális E-kadherin festődés elvesztésén kívül mesenchymális markerek 

(FSP1, α-simaizom-aktin, vimentin, dezmin) megjelenése kíséri (Yang és Weinberg 

2008), bár az egyes markerek jelentősége függ az EMT típusától. Az epitheliális és 

mesenchymális fenotípus közti átmenet megfordítható folyamat. A mesenchymális-

epitheliális tranzíció (MET) során az eredetileg mesenchymális sejtek alakítanak ki 

erősen adhezív sejtcsoportokat és megjelenik az epithel sejtekre jellemző apiko-bazális 

polarizáció.  

Az epithel polarizáció fenntartásához nélkülözhetetlen, hogy a Tiam1 a Par3-on 

keresztül a sejt-sejt kapcsolatokban legyen jelen (Mertens és mtsai 2006). Abban az 
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esetben, ha a Par3 nem a sejt-sejt kapcsolatokban helyezkedik el, és köti a Rac1 

aktivátor Tiam1-et, akkor a Rac aktivitás fokozódását nem az intercelluláris 

kapcsolatokban mediálja, ami viszont sejtmigrációhoz, lamellipodiumok kialakulásához 

vezethet. MDCK sejtekben a Par3 túltermeltetésének hatására a Par3 

membránlokalizációja megszűnik, a sejt-sejt kapcsolatok megszűnnek, fokozódik a Rac 

aktivitása és migráló fenotípust mutatnak a sejtek (Mishima és mtsai 2002), hasonlóan, 

mint amikor a Par3 expresszióját RNS interferenciával csökkentették (Chen és Macara 

2005). A Tiam1 expresszió csökkenése a tumorok progressziójához vezet (Malliri és 

mtsai 2006). A Tiam1 szint korrelációt mutat az emlőtumorok differenciáltságával, 

valamint az emlőtumor-sejtvonalak áttétképző potenciáljával (Minard és mtsai 2004). A 

konstitutívan aktív Rac1 vagy a Rac1 aktivátor Tiam1 túltermelése pedig gátolja a 

hepatocita növekedési faktor által kiváltott sejtszóródást, mivel fokozza az E-kadherin 

dependens sejtkapcsolatok kialakulását (Hordijk és mtsai 1997, Braga és mtsai 2000).  

 

 

3. 4. 3. 1.  A HER-2 szignál hatása az apiko-bazális polaritásra 
 

 

Az onkogének specifikus target molekuláiról, amelyek az apiko-bazális polaritás 

elvesztéséhez vezetnek, kevés irodalmi adat áll rendelkezésre. A HER-2 (human 

epidermal growth factor receptor-2) (Muthuswamy és mtsai 2001), K-ras 

(Schoenenberger és mtsai 1991), Raf (Li és Mrsny 2000), Fos (Reichmann és mtsai 

1992), Jun (Fialka és mtsai 1996) vagy a v-Src (Behrens és mtsai 1993) aktivációja 

egyaránt az apiko-bazális polaritás elvesztéséhez vezet. Kimutatták, hogy az EGF 

receptorcsaládba tartozó, tirozin kináz HER-2 (ErbB2) receptor aktivációjának hatására 

bekövetkező polaritás-vesztés hátterében az HER-2/ErbB2-nek a Par6-hoz és aPKC-hez 

történő asszociációja áll, ami a Par-komplex szétesését eredményezi MDCK sejtekben 

(Aranda és mtsai 2006). A konstitutívan aktív HER-2 szignál továbbá fokozott 

sejtproliferációhoz vezet (Janda és mtsai 2002).  

Az emlőtumorok rossz prognózisával társul a HER-2 gén amplifikációja és a 

fehérje overexpressziója (Seshadri és mtsai 1993, Slamon és mtsai 1987). A HER-2 

gént egymástól függetlenül több laboratóriumban is felfedezték, így több elnevezése is 
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ismert: HER-2, neu vagy c-erbB2 (Bargmann és mtsai 1986). A tirozin kináz aktivitású, 

növekedési faktor receptor HER-2 receptor overexpressziója az emlőtumorok 25-30%-

ában jelentkezik (Pavelic és mtsai 1992, Somerville és mtsai 1992). Jóindulatú 

emlőelváltozásokban és normál emlőszövetben nem mutatható ki az overexpresszió 

(Pavelic és mtsai 1992), viszont in situ ductalis carcinomában kétszer olyan gyakran 

detektálható a túltermelődés, mint invazív tumorokban (Gusterson és mtsai 1988, Van 

de Vijver és mtsai 1988).  

A HER-2 jelentőségét különösen fokozza, hogy a HER-2 receptort felismerő 

humanizált monoklonális antitest, a trastuzumab kifejlesztése óta az emlőrák 

kezelésének egyik célmolekulájává vált. A receptor túltermelésének hátterében az 

esetek több mint 90%-ában a HER-2 gén amplifikációja áll (Slamon és mtsai 1987). A 

HER-2 receptort blokkoló antitestkezelés a HER-2 gén amplifikációját mutató 

tumorokban eredményes (Kauraniemi és mtsai 2004). A diagnosztikus patológiában a 

HER-2 státusz meghatározása két módszerrel történik, a fehérjetúltermelés kimutatása 

immunhisztokémiával, illetve a génamplifikáció detektálása in situ hibridizációval.  

 

 

3. 5. A sejtek migrációja 

3. 5. 1. A migráció folyamata  
 

Az EMT során az epithel sejtek motilissá válnak, a morfológia megváltozását  az 

aktin citoszkeleton és a sejt-mátrix kapcsolatok átszerveződése kíséri. A sejtek 

migrációs képessége kulcsfontosságú szerepet játszik számos élettani és patológiás 

folyamatban. Nélkülözhetetlen az embrionális morfogenezis, a szöveti regeneráció 

során, továbbá szerepet játszik a szervezet védekező mechanizmusaiban, valamint kóros 

körülmények között a daganatok áttétképzésében, atherosclerosisban, arthritisben 

(Ridley és mtsai 2003, Vicente-Manzanares és mtsai 2005). Ezek alapján a sejtmozgás 

mechanizmusának pontosabb megértése új terápiás beavatkozásokra adhat lehetőséget a 

migrációval kapcsolatos betegségek gyógyításában. 

A migráció klasszikus modellje a különálló sejtek két dimenzióban történő 

fibroblaszt-szerű mozgása. Más sejttípusok esetén ettől eltérő mozgásformával 

találkozhatunk, mint a leukociták amőba-szerű mozgása, vagy a kollektív migráció 
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esetén a sejt-sejt kontaktust a mozgás közben is megtartó egész sejtcsoport migrációja 

(Vicente-Manzanares és mtsai 2005).  

A sejtmigráció egy többlépcsős, ciklikus folyamat. Klasszikusan négy lépésre 

bontható: (1) a sejt polarizációját követően a mozgás irányába mutató él előrenyúlik, (2) 

a sejt és a mátrix között új adhéziók képződnek, (3) a sejttest előremozdul, majd ezt 

követően (4) a sejt farok része összehúzódik (Ridley és mtsai 2003). A nyúlványok 

kialakulásakor az aktin citoszkeleton átrendeződik, és stressz-szálak alakulnak ki 

(Ridley és mtsai 2003). A mozgás kialakításában alapvető szerepet játszanak a Rho 

GTP-ázok (Rac1, RhoA, Cdc42), valamint a PKC család tagjai. 

A migráció során a mozgó sejtnek a mozgás irányába mutató, ún. vezető élénél 

több folyamat zajlik. Ez az aktin polimerizáció helye, a szolubilis G-aktin monomerek 

aktin filamentumokká polimerizálódnak, melyek a vezető élt előre, a mozgás irányába 

nyomják. Továbbá ezen a helyen recirkulál a membrán a sejtmembránhoz a belső 

membránstruktúrákból az endocitózist követően, így a vezető él előrehelyeződésében a 

membrán növekedése is szerepet játszhat.  

A migráció citológiailag elkülöníthető formái hátterében eltérő molekuláris 

mechanizmusok állnak. A sejtmigráció fogalma alatt általában az individuális migrációt 

értjük, amikor különálló sejtek mozognak. Kevésbé ismertek a kollektív migráció 

folyamatának részletei, bár széles körben előfordul élettani és patológiás körülmények 

között is. Kollektív migráció során a sejt-sejt kapcsolatok megmaradnak, így az egész 

sejtcsoport mozog. Kollektív migrációval a gasztruláció folyamán, a sebgyógyulás 

során, valamint a nem teljesen dedifferenciált tumorok migrációja esetén találkozhatunk 

(Friedl és mtsai 2004, Vicente-Manzanares és mtsai 2005).  

 

3. 5. 1.1.  Az aktin citoszkeleton sejtmozgást kísérő átrendeződése 
 

 Az eukarióta sejtek váza, a citoszkeleton meghatározza a sejtek alakját, 

befolyásolja a sejtek mozgását, a sejten belüli transzportfolyamatokat. A sejtvázat 

felépítő fehérjék három csoportba sorolhatók, ezek a mikrotubulusok, 

mikrofilamentumok és az intermedier filamentumok. A mikrotubulusok α és β tubulin 

monomerekből felépülő struktúrák, az intermedier filamentumok (pl.: citokeratinok) 
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mechanikai támasztékot jelentenek. Az aktin mikrofilamentumok pedig az aktin 

citoszkeletont építik fel.  

A nyugvó sejtekben az aktin filamentumok a sejtek perifériáján kortikális 

aktinhálózatot hoznak létre (5. ábra). A mozgó sejtekben az aktin filamentumok által 

alkotott struktúráknak három csoportja ismert (5. ábra): a mozgó sejt vezető élénél 

kialakuló lamellipodiális aktinhálózat, a filopodiális aktinkötegek és a kontraktilis aktin 

stressz-szálak (Ridley és mtsai 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ábra. Az aktin citoszkeleton szerveződése nyugvó epithel és mozgó sejtben.  Nyugvó, teljesen 
polarizált epithel sejtben (A) kortikális aktingyűrűt találunk, amely övszerűen körbefut a sejtmembrán 
alatt. Mozgó sejtben (B) a mozgás irányába tekintő vezető élnél kialakuló lamellipodiában elágazódó 
aktinhálózatot, míg a kesztyűujjszerű filopodiumokban el nem ágazódó aktinszálakat találunk. A 
kontraktilis ventrális stressz-szálak fokális adhéziókban végződnek.  
 

A stressz-szálak kontraktilis aktomiozin kötegek, melyek összehúzódása 

nélkülözhetetlen a sejtmozgáshoz. A migráció során ezek a stressz-kötegek ciklikusan 

összehúzódnak és elernyednek, az aktin citoszkeleton folyamatosan átépül, és a sejt 

elmozdul (Small és mtsai 1998, Adams 2002, Hu és mtsai 2007). A stressz-szálaknak 

három típusa ismert: a ventrális stressz-szálak, a transzverzális ívek és a dorzális 

stressz-szálak. A ventrális stressz-szálak kontraktilis aktin kötegek, melyek mindkét 

végükkel a fokális adhéziókhoz kapcsolódnak. Ezek a struktúrák a ventrális felszínen 

találhatók és a sejtadhézióban, kontrakcióban játszanak szerepet. A transzverzális ívek 

olyan aktomiozin kötegek, melyek nem kapcsolódnak direkt módon a fokális 

adhéziókhoz. A dorzális aktin kötegek pedig egyik végükkel a ventrális felszín fokális 

adhézióihoz, míg másik végükkel a transzverzális ívekhez kapcsolódnak (Small és mtsai 

1998, Hotulainen és Lappalainen 2006).   

Az aktin citoszkeleton dinamikus rendszer, a polimerizáció és depolimerizáció 

során folyamatosan átépül. Az aktin filamentumok globuláris G-aktin monomerekből 

épülnek fel. Az aktin nukleátor fehérjék indítják el az aktin filamentumok képződését az 
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aktin monomerekből. Az aktin polimerizáció nukleációjáért felelős az Arp2/3 komplex 

és a forminok közé tartozó Dia. Az Arp2/3 komplex Rac1 és Cdc42 függő módon a 

meglevő aktin filamentum oldalához kapcsolódva indítja el az új aktinszál képződését 

úgy, hogy az 70º-os szöget zár be az eredeti filamentummal, a Rho effektor Dia pedig 

lineárisan hosszabbítja meg az aktinszálakat (Ridley 2006). Az Arp2/3 szabályozásáért 

a WAVE (WASP family Verprolin-homológ fehérje), WASP (Wiskott-Aldrich 

szindróma protein) és N-WASP fehérjék a felelősek, amelyek mutációja a Wiskott-

Aldrich szindrómához vezet (Ridley 2006). A forminok az Arp2/3-mal ellentétben a 

meglevő aktin szál lineáris, elágazódástól mentes növekedéséért felelősek.  

Számos aktin-kötő fehérje szabályozza az aktin polimerizációt azáltal, hogy 

befolyásolja a hozzáférhető aktin monomer mennyiségét és a szabad 

filamentumvégeket. A G-aktin monomert kötő profilin és a thymosin-β4 fontos szerepet 

tölt be az aktin polimerizációban. Szerepük hasonló, azonban tulajdonságuk kicsit 

eltérő: amíg a profilin az aktin nukleációt elindító fehérjékhez képes kötődni, addig a 

thymosin-β4 nem, így a thymosin-β4-hez kötött G-aktin egyfajta aktin monomer 

raktárként szolgál, ahonnan a G-aktin a profilinhez kötődve már képes az aktinláncok 

meghosszabbítására (Vicente-Manzanares ás mtsai 2005). A filamentum 

hosszabbodását a filamentum végét lezáró sapka fehérjék akadályozzák meg. 

A mozgó sejtekben az aktin filamentumok szerveződése az aktin nyúlvány 

típusától függ. A lamellipodiumokban az aktin filamentumok elágazódó hálózatot 

hoznak létre, míg a kesztyűujjszerű filopodiumokat hosszú, párhuzamos filamentumok 

építik fel. A filamentumok depolimerizálódásáért az ADF/cofilin család fehérjéi 

felelősek, melyek feldarabolják az aktinszálat, és elősegítik az aktin monomer 

disszociációját.  

A Rho GTP-ázok (Rac, Rho és Cdc42) kitüntetett szerepet játszanak az aktin 

polimeráció és depolimerizáció szabályozásában (6. ábra). A Rac1 a WAVE komplexen 

keresztül, míg a Cdc42 a WASP fehérjén keresztül aktiválja az Arp2/3-at és 

eredményezi a lamellipodiális elágazódó aktinhálózat kialakulását (Bompard és Caron 

2004, Ridley 2006). A Cdc42 a Dia fehérjéken át az el nem ágazódó filopodiális 

aktinszálak kialakulását indukálja. Az aktin depolimerizációjáért felelős cofilin 

aktivitásának szabályozásában szintén szerepet játszanak a GTP-ázok. A cofilin 

aktivitását a LIM kináz (LIMK) 1 és 2, míg a LIM kinázok aktivitását pedig a 
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Rac1/Cdc42 által aktivált p21 aktivált kináz (PAK) 1-4, vagy a Rho GTP-áz által 

szabályozott Rho kináz (ROCK) 1 és 2 befolyásolja (Maciver és Hussey 2002). A 

foszforilált cofilin inaktív, míg a foszforilálatlan cofilin az aktin filamentum 

feldarabolását, depolimerizációját stimulálja (6. ábra). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. ábra. Az aktin polimerizáció és depolimerizáció szabályozása.  (A) Az elágazó aktinszerkezetet a 
Rac és Cdc42 által szabályozott Arp2/3 komplex alakítja ki, míg a Cdc42 a Dia-n keresztül el nem 
ágazódó aktin filamentumok képződését indukálja. (B) Az aktin filamentumok depolimerizációjáért a 
foszforilálatlan cofilin a felelős, a cofilin aktivitásának szabályozásában a Rho és Rac GTP-ázok 
játszanak szerepet a LIMK révén. 

 
 
 
 

3. 5. 2.  A fokális adhéziók 
 

3. 5. 2. 1. A fokális adhéziók képződése, a sejtek letapadása 
 

A sejtadhézió számos biológiai folyamatban - a sejtnövekedésben, 

proliferációban, túlélésben vagy a migrációban - kitüntetett szereppel bír. A sejtek a 

környező extracelluláris mátrixhoz fokális adhéziókkal kapcsolódnak, melyek 

stabilizálják a sejt és az extracelluláris mátrix között képződött nyúlványokat. A fokális 

adhéziók kialakulása során az extracelluláris mátrixhoz kitapadt sejtekben a 

transzmembrán adhéziós receptorok klasztereződnek és az intracelluláris adaptor- és 

jelátviteli molekulákkal makromulekuláris komplexeket hoznak létre (Denhez és mtsai 

2002). A kontraktilis aktin stressz-szálak rendszerint fokális adhézióban végződnek 

A B



 29

(Adams 2002, Greene és mtsai 2003). A fokális adhéziókat több mint 150-féle fehérje 

építi fel (Zaidel-Bar és mtsai 2007), melyek transzmembrán molekulák (integrinek és 

syndecanok), valamint jelátviteli kinázok (pl.: FAK, PKC, Src) és adaptor, strukturális 

fehérjék (pl.: paxillin, talin, vinculin) lehetnek.  

A heterodimer integrin receptorok kapcsolatot létesítenek a különféle 

mátrixfehérjék és a citoplazmás komponensek között. Az integrin receptoroknak 24 féle 

kombinációja ismert, amit 18 α és 8 β alegység épít fel (Hynes 1992). A fokális 

adhéziók citoplazmás oldalát felépítő fehérjék egyrészt fizikailag, strukturálisan 

szervezik meg a fokális adhéziókat, másrészt különböző jelátviteli utakat kapcsolnak 

össze. 

 

 

3. 5. 2. 2. A fokális adhéziók főbb komponensei  
 

Fibronektin felszínen a fokális adhéziók kialakulásához két független, adhéziós 

receptor mediált szignál szükséges. Az egyik az integrin-fibronektin kölcsönhatásból 

származó, míg a másik a heparán-szulfát proteoglikánok kötődése a fibronektin heparin-

kötő doménjéhez (Saoncella és mtsai 1999, Mostafavi-Pour és mtsai 2003).  A 

syndecan-4-nek a fokális adhéziókban betöltött szerepéről már a 3. 2. 2. fejezetben 

írtam. 

A paxillin a fokális adhéziók fontos, horgonyzó tulajdonságú adapterfehérjéje, 

N-terminálisan SH2 és SH3 domént tartalmaz, míg C-terminálisan LIM-doméneket. 

Számos jelátviteli kinázzal és struktúrfehérjével (α-tubulin, actopaxin, vinculin) létesít 

kapcsolatot (Turner 2000, Brown és Turner 2004, Denhez és mtsai 2002). Így köti a 

FAK és az Src tirozin kinázokat, melyeket a sejtadhézió vagy növekedési faktor jelpálya 

stimulál. Számos paxillin-kötő fehérjének létezik onkogén megfelelője, mint a v-Src, v-

Crk és a BCR-ABL. Ezek a fehérjék valószínűleg a paxillinhez kötődve zavarják meg 

az adhéziós és növekedési faktor jelpályákat, melyek a kontrollált sejtproliferációhoz 

lennének szükségesek (Turner 2000, Brown és Turner 2004).  

A vinculin az integrin mediált fokális adhéziók citoplazmás oldalán helyezkedik 

el. Keresztköti a talint és az F-aktint (Ziegler és mtsai 2006). A vinculin overexpresszió 

csökkenti a sejtmigrációt, míg a csökkent expressziója fokozza a motilitást (Xu és mtsai 
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1998, Subauste és mtsai 2004, Ziegler és mtsai 2006). A vinculin hiányos sejtek 

kevésbé adherensek, viszont motilisak, a fokális adhéziók kisebbek és számuk 

kevesebb, mint a vinculint expresszáló sejteké, a FAK-on és paxillinen keresztüli 

jelátvitel pedig fokozott (Ziegler és mtsai 2006). A vinculin fokális adhéziós 

lokalizációját gátolja a PKC-alfa aktivitásának hiánya, így a PKC-alfa aktiváció és 

transzlokáció fontos lépés a fokális adhéziók összeszerelésében (Ng mtsai 1999, 

Mostafavi-Pour mtsai 2003). A vinculin nem csak a fokális adhéziókban található meg, 

hanem jelen van a citoplazmában is. A fokális adhéziókban jelen lévő vinculin aktív 

konformációjú, míg a citoplazmás lokalizációjú inaktív formájú (Chen és mtsai 2005). 

A zárt konformációjú, inaktív vinculin PIP2 jelenlétében szétnyílik, és felveszi az aktív 

konformációt, szabaddá válnak a kötőhelyei (Sechi és Wehland 2000, Ziegler és mtsai 

2006). A PIP2 hatására nyitott konformációban a vinculin köti a PKC-alfát, amely 

foszforilálhatja a vinculint (Ziegler és mtsai 2002).  

A fokális adhéziókban jelen levő intracelluláris, tirozin kináz aktivitású fokális 

adhéziós kináz (FAK) kettős szerepű. Egyrészt, mint szerkezeti fehérje különböző 

fehérjék lokalizációját koordinálja, másrészt, mint jeladó molekula foszforilál más 

fehérjéket, így a jelátvitelben is szerepet játszik. Hasonlóan a PKC család tagjaihoz, 

számos jelátviteli útban vesz részt (Parsons 2003). A FAK aktivitása és kölcsönhatásai a 

tirozin és szerin aminosavakon történő foszforilációk útján nagyon finoman 

szabályozottak. Az integrinek fokális adhézióban való feldúsulását követően a FAK 

autofoszforilálódik a 397-es pozíciójú tirozinon, amely az Src kináz számára kötőhely 

lesz, majd az Src kináz bekötődve további tirozinokon foszforilálja a FAK-ot (Brunton 

és mtsai 2005). A FAK a fokális adhéziókban számos fehérjét köt, a paxillint, talint 

vagy az integrinek β−alegységének citoplazmás doménjét. A FAK expresszió elvesztése 

csökkent migrációval, megnövekedett fokális adhézió mérettel jár, ezzel szemben a 

FAK overexpressziója fokozza a sejtek motilitását (Wilcox-Adelman és mtsai 2002).  

A PKC-alfa szintén a fokális adhéziók komponense. A PKC aktivátor forbol-

észter kezelés hatására fokális adhéziók képződnek és stressz-szálak alakulnak ki a 

fibronektinre kiszélesztett sejtekben (Woods és Couchman 1992, Ng és mtsai 1999).  A 

szignáltranszdukciós komplexek térben és időben történő szervezése, aktivációja 

elengedhetetlen a jelátvitel pontos szabályozásához, ezáltal a PKC-alfa sejtmembránba 

történő transzlokációja kulcsfontosságú. A PKC-alfa aktivációjához és a fokális 
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adhéziókban történő feldúsulásához syndecan-4 szükséges, és a folyamatot a PMA, 

FGF2 vagy a syndecan-4 extracelluláris doménjét felismerő antitesttel történő indukció 

stimulálja (Baciu és Goetinck 1995, Tkachenko és Simons 2002, Lim és mtsai 2003).  

 

3. 5. 2. 3. Fokális adhéziók a sejtek migrációja során 
 

Lényegében az összes fehérje, amely a fokális adhéziókhoz kapcsolódik, 

szerepet játszik a sejtmozgásban. A sejtmigráció egy komplex folyamat, melynek során 

a fokális adhéziók összetétele és morfológiája megváltozik. Kezdetben kicsi, pontszerű 

fokális komplexek képződnek a mozgás irányába mutató vezető él mentén (Nobes és 

Hall 1995, Rottner és mtsai 1999). Ezeknek egy része felszakad a lamellipodium 

visszahúzódásakor, másik részükből érett fokális adhézió képződik. A fokális 

komplexek a Rho aktivációjának hatására érnek fokális adhézióvá (Rottner és mtsai 

1999). A fokális adhéziók dinamikus képződmények, ciklikusan képződnek, majd 

szétesnek. A mozgás irányában, a vezető élnél új fokális komplexek képződnek, míg a 

fokális adhéziók felszakadnak annak az élnek mentén, melyet a mozgó sejt maga után 

húz. Ennek megfelelően a mozgó sejtekben a fokális kontaktpontoknak három zónája 

különíthető el a mozgás irányába tekintő lamellipodiumtól a sejt hátsó, farki része felé 

haladva: a vezető él és a sejtmag között a fokális kontaktpontok képződésének a zónája, 

majd a fokális adhéziók növekedésének, érésének a zónája, míg a sejt farki részén a 

felszakadás zónája (Smilenov és mtsai 1999). A két ellentétes folyamat - képződés és 

felszakadás - térben és időben történő összehangolása eredményezi a migrációt (Ridley 

2006).  

 

 

3. 6. A Rho-GTP-ázok 
 

Az aktin citoszkeleton átrendeződésében és a sejtmigrációban a Rho GTP-ázok 

központi szerepet játszanak. A számos biológiai folyamatot befolyásoló, Ras-

szupercsaládba tartozó GTP-ázoknak legalább 154 humán tagja ismert, melyek öt 

nagycsaládba sorolhatók: Ras, Rho, Rab, Arf és Ran GTP-ázok (Bos és mtsai 2007). A 
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Ras család tagjai sokféle jelátviteli utat szabályoznak, így befolyásolják a transzkripciót, 

differenciációt és proliferációt. A Rho család legismertebb tagjai a Rac1, RhoA és a 

Cdc42, melyek a sejtadhéziót, sejtmigrációt, az aktin citoszkeleton szerveződését, a 

sejtpolaritást, továbbá a sejtciklust és a transzkripciót is befolyásolják (Etienne-

Manneville és Hall 2002). Mintegy 70 fehérjét írtak le, melyeket a Rho GTP-ázok 

szabályoznak (Iden és Collard 2008). A Rab és az Arf család tagjai az endocitózis és az 

exocitózis folyamatában, míg a Ran fehérjék a sejtmagi import- és exportfolyamatokban 

töltenek be szerepet (Bos és mtsai 2007).  

 

 

 3. 6. 1. A GTP-ázok ciklusa 
 

A GTP-ázoknak két konformációs állapota van, egy inaktív, GDP-t (guanozin 

difoszfátot) kötő, és egy aktív, GTP-t (guanozin trifoszfátot) kötő forma. A GTP-

ázoknak létezik egy belső GTP-áz aktivitásuk, ami a kötött GTP-t hidrolizálja GDP-vé. 

A bekötődött GTP hidrolízise lassú folyamat, ezt a GTP-áz aktiváló fehérjék (GAP-ek) 

stimulálják (Bos és mtsai 2007), melyek száma körülbelül 60 (Iden és Collard 2008). A 

GTP, illetve a GDP kötésétől függően megváltozik a kis GTP-ázok konformációja, ami 

viszont befolyásolja az effektor fehérjék működését. Guanin nukleotid kicserélődési 

faktorok (guanine nucleotide exchange factors, GEF-ek) katalizálják a GDP 

felszabadulását a GTP-ázról, lehetővé téve a GTP bekötődését (Bos és mtsai 2007). A 

GTP-ázok nukleotid kötése Mg2+-on keresztül valósul meg, ezt a Mg2+-nukleotid kötést 

lazítják fel a GEF-ek (Vetter és Wittinghofer 2001).  A GEF-ek kis GTP-áz 

specifikusak, és az egyes GTP-ázoknak akár több GEF is katalizálhatja a GTP-GDP 

kicserélődését (pl. a Rac1 esetében Tiam1, Vav2, ECT2, TD60), így nem meglepő, 

hogy emlősökben több mint 70 GEF ismert (Mertens és mtsai 2006, Iden és Collard 

2008). Általában a GTP-áz affinitása a GTP-hez és a GDP-hez azonos, és a GEF nem 

kedvez sem a GTP, sem a GDP bekötődésének, viszont a GTP intracelluláris 

koncentrációja tízszerese a GDP-nek (Bos és mtsai 2007). A GTP-ázok ciklusát a 7. 

ábra foglalja össze. 
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7. ábra. A Rho GTP-ázok ciklusa. A Rho GTP-ázoknak két konformációs állapota ismert: egy aktív, 
GTP-t kötő, és egy inaktív, GDP-t kötő konformáció. A GTP-t kötő, aktív formában lépnek 
kölcsönhatásba a célfehérjékkel. A GTP-ázok aktivitását befolyásoló fehérjék három csoportba oszthatók: 
a guanin nukleotid kicserélődési faktor (GEF) katalizálja a GDP cseréjét GTP-re, így aktiválja a GTP-ázt; 
a GTP-áz aktiváló protein (GAP) fokozza a GTP hidrolízisét, ezáltal inaktiválja a GTP-ázt; míg a guanin 
nukleotid disszociáció inhibitor (GDI) a GTP-ázt GDP kötött, inaktív formában tartja a citoplazmában. 

 

A GTP-ázok C-terminális vége prenilálódhat (farnezilálódhat vagy geranil-

geranilálódhat), amely lehetővé teszi a GTP-áz membránba horgonyzását. Azonban 

létezik egy citoplazmás formájuk is, amikor egy guanin nukleotid disszociáció 

inhibitorhoz (GDI) kapcsolódva elhagyják a membránt (7. ábra). A GDI-hoz kötött 

GTP-áz citoplazmás lokalizációt mutat, hiszen a kötődés során a hidrofób C-terminális 

régió fedetté válik, megakadályozva a GTP-áz membránlokalizációját (DerMardirossian 

és Bokoch 2005). A GDI továbbá megakadályozza a GDP disszociációját, tehát ekkor 

inaktív, GDP-kötött formában vannak jelen a GTP-ázok (DerMardirossian és Bokoch 

2005, Bos és mtsai 2007). Emlősökben a RhoGDI családnak 3 tagja ismert: 

RhoGDIα−γ (RhoGDI1-3) (Ridley 2006). A Rho GTP-ázok egymás aktivitását is 

szabályozzák. A Cdc42 aktiválja a Rac1-et (Nobes és Hall 1995), és a Rac1 csökkenti a 

RhoA aktivitását (Sander és mtsai 1999).  

 

A syndecan-4 szerepét leírták a Rac1 aktivitásának szabályozásában. A 

syndecan-4 antitest által indukált klasztereződését követően a Rac1 aktiválódik 

(Tkachenko és mtsai 2004), amely aktiváció a syndecan-4 PDZ-domént kötő 

szekvenciájától függ (Tkachenko és mtsai 2006). A PDZ domént felismerő hely hiánya 

esetén (Tkachenko és mtsai 2006), továbbá syndecan-4 -/- fibroblasztokban a Rac1 

aktivitása emelkedik (Saoncella és mtsai 2004, Bass és mtsai 2007). Az extracelluláris 

mátrix által stimulált Rac1 aktivációban a PKC-alfát teszik felelőssé. A syndecan-4 

citoplazmás doménjének Tyr188 mutációja esetén - amikor elmarad a syndecan-4 PKC-
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alfa kötése - elmarad a Rac1-GTP szint FGF2 indukált emelkedése (Bass és mtsai 

2007). Újabb irodalmi adatok alapján a syndecan-4 klasztereződése aktiválja a PKC-

alfát, amely foszforilálja a RhoGDI1-et (RhoGDIα-t). Ennek hatására pedig a RhoG 

aktiválódik, és aktiválja a Rac1-et (Elfenbein és mtsai 2009).  

 

 

3. 6. 2. A Rho GTP-ázok szerepe a migrációban 
 

A Rho GTP-ázok a sejtmigráció során szerepet játszanak az aktin citoszkeleton 

átrendeződésében és a sejtnyúlványok kialakulásában. A Rho GTP-ázok sejten belüli 

eloszlása jellegzetes mintázatot követ, polarizált. Az aktív Rac a vezető él mentén dúsul 

fel, aktivációjának hatására fokozódik az aktin polimerizáció, amely a lamellipodiumok, 

membránfodrok kialakulásához vezet (Nobes és Hall 1995, Ridley 2006); míg a Rac 

aktivitása csökken a sejt farki régiója felé (Itoh és mtsai 2002, Ridley és mtsai 2003). 

Ezzel szemben a Rho aktivitás a farki régióban a legmagasabb, és a kontraktilis 

aktinkötegek, a stressz-szálak megjelenéséhez vezet, valamint befolyásolja az érett, 

stabil fokális adhéziók kialakulását (Ridley és mtsai 2006).  A Cdc42 aktivációját 

vékony, ujjszerű nyúlványok, a filopodiumok megjelenése követi (Nobes és Hall 1995, 

Ridley és mtsai 2006). 

A Rac1 és a Cdc42 szerepe számos ponton redundáns a sejtmigrációban. A Rac1 

és a Cdc42 egyaránt képes aktiválni az Arp2/3 komplexet, amely aktiváció aktin 

polimerizációhoz és az elágazódó lamellipodiális aktinhálózat kialakulásához vezet. A 

Cdc42 a filopodiumok képződéséért felelős, de Cdc42 szerepe nem kizárólagos, hiszen 

a Cdc42 hiányos fibroblasztokban is kialakul a filopodium (Czuchra és mtsai 2005). A 

Rho GTP-ázok szerepet játszanak nem csak az aktin polimerizáció, hanem az aktin 

depolimerizáció szabályozásában is, hiszen a Rac és a Rho szabályozza a cofilin 

aktivitását a PAK, ROCK, LIMK útvonalon keresztül.  A Rac-specifikus GEF, a Tiam1 

befolyásolja a sejtek migrációját, sejt-mátrix és sejt-sejt adhéziókat az aktin 

citoszkeleton átszervezésén keresztül. Klooster és munkatársai (2006) kimutatták, hogy 

a Tiam1 az Arp2/3 komplexszel való kölcsönhatás útján szabályozza az aktin 

polimerizációt, az aktin citoszkeleton átrendeződését. A syndecan-4 befolyásolja a 

mátrix indukálta, PKC-alfán keresztül történő Rac1 aktivációt, és a mozgó sejt vezető 
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éléhez koncentrálja az aktív Rac1-et és a membránnyúlványok kialakulását (Tkachenko 

és mtsai 2006, Bass és mtsai 2007). 

A Rho GTP-ázok befolyásolják a Par polaritás komplex aktivitását (lásd 3.4.2. 

fejezet), ezáltal szerepet játszanak az epithel sejtek apiko-bazális polaritásának 

kialakításában és fenntartásában, melynek elvesztése a sejtek migrációját eredményezi.   

 

 

3. 6. 3. A Rho GTP-ázok és a transzportfolyamatok 
 

Az Arf és Rab GTP-ázok mellett, melyeknek jól ismert a 

membránfolyamatokban, endocitózisban és exocitózisban betöltött szerepe, a Rac, Rho 

és Cdc42 is szerepet játszik a transzportfolyamatokban.  A Cdc42 részben a Golgiban 

lokalizál, és szerepet játszik a Golgiból az endoplazmás retikulum felé irányuló 

transzportfolyamatokban (Luna és mtsai 2002). A konstitutívan aktív Rac1 és Rho 

gátolja a klatrin-mediált endocitózist. Az endoszómális lokalizációjú RhoB által 

elindított aktin polimerizáció lassítja az endoszómális transzportfolyamatokat (Ridley 

2006). Ismert továbbá, hogy FGF2 hatására a syndecan-4 Rac- és Cdc42-függő 

endocitózist mutat (Tkachenko és mtsai 2004). Az endocitózis és a syndecanok 

vedlésének a kapcsolatára utal, hogy a syndecan-1 vágódását az endocitózist szabályozó 

Rab5 GTP-áz szabályozza (Hayashida és mtsai 2008).  

 

3. 7.  A citokinézis  
 

A sejtek polarizációját a mitózis során is megfigyelhetjük. A mitózis folyamán a 

kromoszómák szétválását, szegregációját követően a citoplazma is megosztódik, így 

válik teljessé az utódsejtek szétválása. Ezt a folyamatot citokinézisnek nevezzük. A Rho 

GTP-ázoknak a citokinézisben betöltött szerepe régóta ismert. Az ECT2 és TD60Rho, 

melyek a GTP-ázok guanin nukleotid kicserélődési faktorai, továbbá a Rho GTP-áz 

aktiváló protein MgcRacGAP és p190RhoGAP szerepét leírták a citokinézisben 

(Glotzer 2005, Piekny és mtsai 2005, Su és mtsai 2003, Mollinari és mtsai 2003, Li 

2007). A GTP-ázok aktivitás-változásának a citokinézisre kifejtett hatását jól 

demonstrálja, hogy a Rho kináz gátlásának hatására többmagvú sejtek jelennek meg, a 
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gliális fibrilláris savas protein Rho kináz foszforilációs helyeinek mutációja pedig 

meghosszabbodott intercelluláris hidak kialakulásához vezetett, amely tartósan 

összekötötte a leánysejteket a T24 sejtvonalban (Yasui és mtsai 1998). Az MgcRacGAP 

foszforilációjának befolyásolásával, amely meghatározza a Rho/Rac GAP aktivitását, a 

citokinézis késői blokkját lehetett előidézni, amely sokmagvú sejtek megjelenését 

segítette elő (Minoshima és mtsai 2003). 

A citokinézis zavarai szoros kapcsolatban állnak a tumorok kialakulásával. 

Egyes tumorszupresszor gének mutációja a citokinézis defektusához vezet (Caldwell és 

mtsai 2007), míg a citokinézis egyes komponenseit kódoló génszakaszok deléciója 

illetve amplifikációja megfigyelhető tumorokban (Corson and Gallie 2006). A 

citokinézis defektusa következtében kialakuló aszimmetrikus osztódás fokozott 

profilerációhoz vezethet (Morrison és Kimble 2006), továbbá a citokinézis zavara 

poliploid sejtek kialakulását eredményezheti. A citokinézis tranziens blokádjával 

létrehozott, p53 -/- egérből származó tetraploid sejtek tumort képeznek thymus hiányos 

egérbe oltva, míg a diploid sejteknél ez nem figyelhető meg (Fujiwara és mtsai 2005).  

 

 

3. 7. 1.  A citokinézis folyamata 
 

A citokinézis már a korai anafázisban megkezdődik. Először a sejtmembrán az 

osztódási barázda mentén befűződik, a befűződés helyének megfelelően aktív RhoA 

(Yuce és mtsai 2005) halmozódik fel. A befűződés kialakításában aktomiozin 

kontraktilis elemek vesznek részt. Fontos, hogy az aktomiozin kontraktilis gyűrű 

megfelelő pozíciójú legyen a szegregálódott kromoszómákhoz képest, ezáltal jut 

mindkét leánysejtbe a genom egyszeres másolata. A befűződés teljessé válását követően 

a leánysejteket még 1,5-5 órán keresztül egy vékony plazmahíd, az intercelluláris híd 

kapcsolja össze (Glotzer 2001, Low és mtsai 2003).  Az intercelluláris hidak hossza 

változatos, néhány µm-től akár 50-100 µm-ig terjedhet (Vidulescu és mtsai 2004). Az 

intercelluláris hidakat a mikrotubulusok párhuzamos kötegei építik fel, középen az 

elektonmikroszkóppal denz struktúrát mutató középtesttel (Glotzer 2001, Low és mtsai 

2003). A citokinézis utolsó lépése az abszcisszió vagy hasadás, az intercelluláris híd 

átszakadása, a sejtek teljes szétválása (Piel és mtsai 2001).  
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3. 7. 2. Az abszcisszió 
 

Az intercelluláris híd átszakadásának pontos mechanizmusa nem ismert. 

Aszimmetrikusan, a középtest egyik oldalán történik, az abszcissziót megelőzően a 

sejtek közötti híd elvékonyodik a középtest mindkét oldalán (Mullins and Biesele 1973, 

Piel és mtsai 2001). Azt, hogy a középtest melyik oldalán történik a hasadás, a 

centriólumok pozíciója határozza meg (Piel és mtsai 2001), feltehetően a citokinézishez 

szükséges centroszómális fehérjék szállításával (Fabbro és mtsai 2005). Mivel az 

osztódás során a sejtmembránnak növekednie kell, így az abszcisszió mechanizmusában 

a membrántranszport-folyamatok, majd a membránfúziós események kulcsszerepet 

játszanak (Barr és Gruneberg 2007, Prekeris és Gould 2008). A Golgi rendszerből, 

illetve az endocitótikus kompartmentekből származó vezikulumok a tubuláris rendszer 

mentén transzportálódnak az abszcisszió helyére. Ezekre a membrántranszport-

folyamatokra a mikrotubuláris rendszer átépülésével, a citokinézis késői fázisában 

kerülhet sor, mivel korábban a mikrotubulusok szorosan összefekszenek (Barr and 

Gruneberg 2007). A mikrotubulusok középtestből való visszahúzódását követően a 

vezikulák fúzionálhatnak egymással és a plazmamembránnal, majd a membránfúzió 

eredményezi az abszcissziót, a sejtek szétválását. A mikrotubuláris rendszer mentén 

történő vezikulatranszport szabályozásában részt vesznek többek között a Ran GTP-

ázok, míg a membránfúziós eseményeket a SNARE proteinek szabályozzák, így a 

membránkörforgalomban szerepet játszó fehérjék az abszcissziót is befolyásolják (Low 

és mtsai 2003, Glotzer 2003).  

 

 

3. 7. 3. A citokinézisben szerepet játszó fehérjék 
 

Bár a citokinézis részletei különbözőek az eltérő organizmusokban, a 

folyamatban kulcsfontosságú molekulák konzervált szerkezetűek a különböző fajokban 

(Barr és Gruneberg 2007). Eukariótákban a sejtvázat felépítő aktin citoszkeleton és a 

mikrotubuláris rendszer kitüntetett szereppel bír a citokinézisben. A citokinézisben 

résztvevő molekulákat öt nagy csoportba oszthatjuk: (1) a magorsó komponensei, (2) 

Rho és az aktivitásának szabályozói, effektorai, (3) nem izom eredetű miozin II, (4) 

aktin és az aktin filamentumok képződésének szabályozói, valamint (5) a membránfúzió 
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és vezikuláris transzport résztvevői (Glotzer 2005). Számos fehérje fontos szerepet 

játszik a magorsó kialakításában, mint a Rho GTP-áz specifikus guanin nukleotid 

kicserélődési faktor ECT2; az Aurora kináz komplex, melyet az Aurora B, INCENP, 

TD-60, Survivin, CDCA8 építenek fel; továbbá a centralspindin komplex, melynek 

alkotói az MgcRacGAP/CYK-4, amely egy RhoGAP, és az MLKP1/CHO1, amely egy 

kinezin-szerű protein, mindketten az Aurora B szubsztrátjai (Somers és Saint 2003, 

Minoshima és mtsai 2003, Glotzer 2005). A GTP-ázok szerepe különösen fontos a 

citokinézis szabályozásában. A Rho GTP-áz szabályozza a kontraktilis aktingyűrű 

kialakulását a Rho effektor Rho kinázon (ROCK) és a forminokon keresztül 

(Matsumura 2005, Piekny és mtsai 2005). A Rho aktivitását a guanin nukleotid 

kicserélődési faktor ECT2 befolyásolja, amelyet a magorsó központi részéhez kötődő 

MgcRacGAP/CYK-4 és MLKP1 szabályoz (Li 2007). Az Aurora B kináz aktivitása 

nélkülözhetetlen a citokinézishez. Ismert, hogy az Aurora B és a Polo mitótikus kinázok 

foszforilálhatják az MKLP1-t, és a foszforiláció defektusa a citokinézis zavarához vezet 

(Liu és mtsai 2004, Neef és mtsai 2006). A foszfodefektív MgcRacGAP mutáns 

expressziója a citokinézis folyamatát leállítva poliploid sejtek megjelenéséhez vezet 

(Minoshima és mtsai 2003). A Rho jelpálya központi szerepére utal, hogy a domináns 

negatív ROCK expressziója a citokinézist gátolta, multinukleált sejtek alakultak ki, míg 

a ROCK effektor GFAP intermedier filamentum foszforilációs helyének mutációja a 

leánysejtek között permanensen megmaradó citoplazmahíd megjelenéséhez vezetett 

(Yasui és mtsai 1998). A GTP-ázok aktivitását szabályozó fehérjék megfelelő helyre 

történő transzportja lokalizáhatja a GTP-áz aktivitását. 

Funkcionális proteomikai vizsgálatok során 577 fehérjét találtak a CHO sejtek 

intercelluláris hídjában, majd a mitokondriális, riboszomális és magi fehérjék 

kivonásával 159-re csökkentették kimutatott fehérjék számát. Ezen fehérjék C. elegans 

homológjait kódoló génjeiek a citokinézisben betöltött szerepét RNS interferenciás 

kísérletekkel bebizonyították (Skop és mtsai 2004). A detektált fehérjék harmada a 

membránfolyamatokban játszik szerepet, illetve membrán-asszociált fehérje. A többi 

fehérje aktin-asszociált, mikrotubulus-asszociált és kináz aktivitású. 

A középtestből junkcionális transzmembrán fehérjéket (occludin, claudin-1) is 

kimutattak (Kojima és mtsai 2001a). A membrántranszport-folyamatokban szerepet 

játszó nagy GTP-áz dynamint is detektálták a magorsóhoz asszociálva, szerepe a 
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membrán átrendeződésében lehet, mely az abszcisszióhoz elengedhetetlen (Thompson 

és mtsai 2002).  

 

 

3. 7. 4. A sejtek és az extracelluláris mátrix kapcsolata a citokinézis 
során 

 

A sejtek adhéziója a környező extracelluláris mátrixhoz befolyásolja a 

citokinézist. A sejtek és az extracelluláris mátrix kapcsolata változik a sejtosztódás 

folyamán. A mitózis során a sejtadhézió csökken, a fokális adhéziók eltűnnek 

(Yamakita és mtsai 1999), a sejtek lekerekednek, majd a citokinézis befejeztével a 

sejtek visszatapadnak és kiterülnek az aljzaton. A Rho aktivitása szabályozza a 

sejtalakot a mitózis folyamán (Barr és Gruneberg 2007). Az L929 és NIH3T3 sejtek 

abszcisszióját befolyásolja a fibronektin koncentrációja, a magas fibronektin 

koncentráció (20 µg/ml) késlelteti a citokinézist (Piel és mtsai 2001). Ismert, hogy 

fibronektin felszínen a fokális adhéziók kialakulásához a fibronektin heparin-kötő 

doménjének és a syndecanok heparán-szulfát oldalláncainak a kölcsönhatása szükséges 

(Woods és Couchman 2001, Bass és Humphries 2002, Mostafavi-Pour és mtsai 2003, 

Morgan és mtsai 2007). 
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4. CÉLKITŰZÉSEK 
 
 
 

Kísérleteink során a transzmembrán proteoglikán syndecan-4 biológiai 

funkciójának, a jelátviteli folyamatokban betöltött szerepének vizsgálatát terveztük 

MCF-7 emlő adenocarcinoma sejtekben. A különböző mutáns és zöld fluoreszcens 

fehérjével fúzionált syndecan-4 konstrukciókkal végzett előkísérleteink során 

megfigyeltük, hogy a syndecan-4 Ser179 foszforilációja befolyásolja az MCF-7 sejtek 

fenotípusát, továbbá a syndecan-4 konstrukciók immuncitokémiai jellemzése során azt 

tapasztaltuk, hogy a syndecan-4 kimutatható a citoplazmában és a sejtmagban is. 

 

Az előkísérleteink alapján az alábbi célkitűzéseink voltak: 

 

1. A syndecan-4 Ser179 mutációi által előidézett migráló és epithel fenotípus 

jellemzése, az aktin citoszkeletonra és a fokális adhéziókra gyakorolt hatásának 

vizsgálata, valamint az eltérő fenotípus kialakulásának hátterében álló biokémiai 

mechanizmusok feltárása.  

 

2. A syndecan-4 endocitózisának és magi transzlokációjának jellemzése.  

 

3. A syndecan-4 Ser179 foszforilációjának a sejtciklus M fázisában, különös 

tekintettel a citokinézisben betöltött szerepének vizsgálata. 

 

4. Továbbá feladatul tűztük ki az emlőtumorok prognosztikus és prediktív 

jelentőséggel bíró HER-2 státuszának meghatározásában használható metodikák 

összehasonlítását. 
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5. MÓDSZEREK 
 

5. 1. Syndecan-4 cDNS konstrukciók kialakítása 
 

5. 1. 1. A konstrukciók kialakításának elvi háttere  
 

A humán syndecan-4-et izoláltuk és pCDNA3 expressziós vektorba (Clontech, 

Heidelberg, Germany) klónoztuk, a CMV promoter mögé  (8. ábra A). A syndecan-4 

lokalizációjának sejten belüli követésére a zöld fluoreszcens proteint (green fluorescent 

protein; GFP) építettük be a syndecan-4 extracelluláris doménjébe: közvetlenül a 

szignálpeptid után (Syndecan-4.pSi4GFP; 8. ábra B), valamint a syndecan-4 

aminosavszekvenciájának 131-es pozíciójába, a sejtkötő domén (cell binding domain, 

CBD) és a transzmembrán domén közé (Syndecan-4.pCBD; 8. ábra C). A GFP-nek a 

syndecan-4 citoplazmás doménjének C-terminális végére történő fúziója nem 

eredményezett működőképes konstrukciót.  

A teljes hosszúságú syndecan-4 179-es pozíciójú szerinjét foszforiláció 

rezisztens alaninra (Ser179Ala) és foszfomimetikus glutaminsavra (Ser179Glu) 

mutáltuk PCR segítségével a pCBD konstrukcióban. A továbbiakban a vt-SDC4-GFP, 

Ser179Ala és Ser179Glu konstrukciók mindig a pCBD hátterűeket jelentik. A mutációk 

kialakításához kettős PCR-t végeztünk, a mutációt az egyik reakció reverz és a másik 

reakció forward primere egyaránt tartalmazta, mivel ezek a primerek átfedtek 

egymással. A PCR termékeit agaróz gélből izoláltuk, ezt követően hibridizáltuk a 

visszaizolált, egymással átfedő PCR termékeket, melyek már hordozták a mutációt. A 

következő lépésben a PCR-t ezen a hibridizált mintán végeztük el az előző reakciók 

egymással nem átfedő, „külső” primereivel. Az így kapott termékünk a syndecan-4-nek 

a pCBD konstrukcióban a GFP-től N-terminálisan elhelyezkedő része volt, ami már 

hordozta a kívánt mutációt. A PCR terméket agaróz gélből kinyertük, majd HindIII és 

EcoRI restrikciós endonukleázokkal történő emésztést követően ligáltuk a vektorba. A 

főbb konstrukciók restrikciós hasítóhelyeket tartalmazó térképeit mutatja a 8. ábra. 
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8. ábra. A syndecan-4 konstrukciók restrikciós helyeket tartalmazó térképei. A vt-SDC4 a teljes 
hosszúságú, vad típusú syndecan-4-et tartalmazó, GFP nélküli konstrukció (A). A pSi4GFP konstrukció 
esetén a teljes hosszúságú, vad típusú syndecan-4-be közvetlenül a szignálszekvencia után építettük be a 
GFP-t (B).  A syndecan-4.pCBD konstrukció a GFP-t az extracelluláris domén membránközeli régióján 
hordozta (C). A vedlés utáni, vágódott maradékot mimikáló formákhoz az extracelluláris domén 
deléciójával jutottunk, amely a szignálszekvenciát is tartalmazta (D), vagy szignálpeptid nélküli volt (E). 
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A Ser179Glu konstrukciókból az extracelluláris domén deléciójával a vedlés 

utáni csonka syndecan-4 maradékot reprezentáló konstrukciókhoz jutottunk (szignál-

DEGE; 8. ábra D), majd a szignál-DEGE konstrukcióból a szignálszekvencia 

deléciójával a DEGE konstrukcióhoz (8. ábra E).  

A továbbiakban a vad típusú syndecan-4.pCBD konstrukcióban a syndecan-4 

extracelluláris doménjének a GFP-től  N-terminális részét teljesen (szignál-DEGSY) 

vagy részben deletáltuk (HSA.pSi4GFP és CBD.pSi4GFP). A HSA.pSi4GFP esetén a 

heparán-szulfátok kapcsolódási régiója maradt meg az ektodoménből, míg a 

CBD.pSi4GFP esetén ez a régió került delécióra. 

A syndecan-4 citoplazmás doménjének Ser179 mutációit hordozó 

RMKKKDEGEYDLG (Ser Glu mutáció) és RMKKKDEGAYDLG (Ser Ala 

mutáció) szekvenciáit kódoló oligonukleotidokat restrikciós emésztést követően 

pEGFP-C3 vektorba (Clontech) ligáltuk, így a syndecan-4 fragmentum N-terminális 

végéhez fúzionáltuk a GFP-t. 

 

 

5. 1. 2.  A konstrukciók létrehozása során alkalmazott 
módszerek  

 

A teljes hosszúságú syndecan-4 egyes szakaszainak amplifikálását a PTC-100 

Peltier Thermal Cycler PCR készüléken (MJ Research, Waltham, MA, USA) végeztük, 

a reakció körülményei az alábbiak voltak: 95 oC 3 min, majd 35 amplifikációs ciklus 

(93 oC 45 sec, 58 oC 60 sec, 72 oC 90 sec). 

Az izolálandó PCR termékeket, valamint DNS fragmentumokat, vektorokat 2%-

os agaróz gélen elválasztottuk, a gélszeletet 6 M NaJ-dal szolubilizáltuk, a DNS-t 

üveggyöngyhöz (Fermentas) kötöttük, majd az üveggyöngyök mosását követően TE 

oldattal oldottuk le a gyöngyökről. 

A vektorokat és az inzerteket 37 °C-on, 1,5 órán keresztül emésztettük a 

megfelelő restrikciós endonukleázokkal. Az inzertek vektorokba történő ligálását 4 °C-

on, egész éjszakán át végeztük. Az emésztést és a ligálást az enzimeket és puffereiket 

gyártó cég utasításainak megfelelően végeztük (Fermentas).  

Az elkészített plazmidokat E. coli (DH5α) kompetens sejtekbe juttattuk, a 

baktérium transzformáció során a kompetens sejteket a plazmid hozzáadása után jégen 
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tartottuk 30 percen keresztül, majd 42 °C-on 2 percet inkubáltuk. A plazmidot 

tartalmazó kolóniákat kanamicin (50 mg/ml) tartalmú baktérium táptalajon szelektáltuk, 

majd a szelektálódott klónokat LB táptalajban felnövesztettük. A felszaporított, 

lecentrifugált, majd Sol I oldatban (RNA-ase TE) felszuszpendált baktériumokat 1% 

SDS és 0,2 M NaOH tartalmú Sol II oldattal tártuk fel. K-acetát hozzáadását és 

centrifugálást (13000 rpm, 15 min) követően az RNA-ase TE-ben felszuszpendált 

csapadékból a szennyeződést 0,1 M MgCl2-dal csaptuk ki, majd a DNS tartalmú 

felülúszóból a plazmid DNS-t izopropanollal és Na-acetáttal precipitáltuk, majd 

reszuszpendáltuk steril desztillált vízben. A plazmidok ellenőrzése a DNS 

szekvenálásával történt. A plazmidokat -20 oC-on tároltuk. 

 

5. 2. Sejtkultúra és transzfekció 
 

Az MCF-7 humán emlő adenocarcinoma és HT1080 fibrosarcoma sejtvonalak 

az American Type Culture Collection (Manassas. VA) cégtől származnak. Dulbecco’s 

Modified Eagle’s (DMEM) : F12 médiumban (Cambrex, Walkersville, MD, USA) 

tenyésztettük a sejteket, melyet 10% fötális szarvasmarha szérummal (Gibco, Bethesda, 

MD, USA), 2 mM glutaminnal (Gibco) és penicillin-streptomicin-amfotericin B-vel 

(Lonza, Basel, Switzerland) egészítettünk ki. Az egér harántcsíkolt izom eredetű C2/7 

myoblast sejtvonalat (Yaffe és Saxel, 1977) DMEM médiumban (Cambrex) 

tenyésztettük, melyet 10% fötális szarvasmarha szérummal (Gibco) és penicillin-

streptomicin-amfotericin B-vel (Lonza) egészítettünk ki. A tenyésztés 37 °C-on, 5 % 

CO2 és 95 % levegő vízgőzzel telített keverékében történt. A médiumot 2-3 naponta 

cseréltük, a sejteket 5-7 naponta passzáltuk.  

A sejtekbe FuGene transzfekciós reagenssel (Roche Diagnostics, Mannheim, 

Germany) juttattuk a plazmidokat. 2 µg DNS transzfekciójához 3 µl reagenst 

használtunk. A transzfektált sejteket 500 µg/ml G418 (Cambrex) tartalmú 

tenyésztőmédiumban szelektáltuk a stabilan expresszáló sejtvonal létrehozásához, majd 

a stabil sejtvonalakat 200 µg/ml G418 tartalmú szelekciós médiumban tenyésztettük 

(Cambrex, Walkersville, MD, USA). 
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5. 3. A migráció vizsgálata 
 

A sejtek migrációjának vizsgálatához a hatlyukú sejttenyésztő edényre 

szélesztett, vt-SDC4-GFP-t, Ser179Ala és Ser179Glu syndecan-4 konstrukciókat 

expresszáló stabil sejtvonalakon 80%-os konfluencia mellett sebzéses esszét végeztünk. 

A sejtkultúrákon steril P10 pipettaheggyel sebzést ejtettünk, majd 12, 24 és 36 órával a 

sebzést követően fáziskontraszt mikroszkóppal felvételeket készítettünk.  

Az individuális sejtek és sejtcsoportok migrációjának lefilmezéséhez a 

fibronektinnel (10 µg/ml) borított felszínre szélesztett vad típusú, valamint Ser179 Ala 

és Ser179Glu mutáns syndecan-4-et expresszáló sejtekről fáziskontraszt mikroszkóppal  

25 °C-on sorozatfelvételeket készítettünk.  

 

 

5. 4. A syndecan-4 endocitózisának követése 
 

 A vad típusú syndecan-4-GFP konstrukciókat expresszáló sejtekben a syndecan-

4 endocitózisát 1 µM PMA-val indukáltuk egy éjszakán át történő széruméheztetést 

követően. Az indukció kezdetétől sorozatfelvételeket készítettünk BioRad MRC-1024 

(Richmond, Ca, USA) konfokális mikroszkóp alatt a syndecan-4 endocitózisának 

követésére.  

 

 

5. 5. A kísérletek során használt antitestek 
 

Egér monoklonális anti-vinculin (Sigma-Aldrich); egér monoklonális anti-

fokális adhéziós kináz (clone 4.47, Upstate Biotechnology Inc., Lake Placid, NY, USA); 

egér monoklonális anti-TGN38 és egér monoklonális anti-GM130 (BD Bioscience, 

Franklin Lakes, NJ USA); egér monoklonális anti-Rac1 (Upstate, Millipore Corporate, 

Billerica, MA, USA); egér monoklonális anti-GFP és nyúl poliklonális syndecan-4 

extracelluláris domén (SDC4-ecto) elleni (Invitrogen/Zymed Corporation, Carlsbad, 

California, USA); egér monoklonális anti-alfa-tubulin,  kecske poliklonális (sc-16852) 

és nyúl poliklonális (sc-22252-R) foszfo-Ser179-syndecan-4 (P-SDC4) elleni, kecske 
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poliklonális anti-syndecan-4 intracelluláris domén (SDC4-endo), nyúl poliklonális anti-

Par6, nyúl poliklonális anti-RhoGDIα (Α−20) és nyúl poliklonális anti-Tiam1 (Santa 

Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA) antitesteket a gyártók ajánlásának 

megfelelően használtuk.  

Az immunfluoreszcens festéshez szekunder antitestként Cy3-konjugált szamár 

anti-egér IgG-t, szamár anti-kecske IgG Cy3 konjugált Fab fragmentjét, szamár anti-

nyúl IgG Cy3 konjugált Fab fragmentjét, szamár anti-kecske IgG Cy2 konjugált Fab 

fragmentjét és szamár anti-nyúl IgG Cy2 konjugált Fab fragmentjét használtuk (Jackson 

ImmunoResearch Laboratories, West Grove, PA, USA). 

A Western blot során használt HRP-konjugált anti-egér és anti-nyúl másodlagos 

antitesteket a DAKO-tól szereztük be (Glostrup, Denmark). 

 

 

5. 6. Immuncitokémia és fluoreszcens mikroszkópia 
 

Az immuncitokémiai vizsgálatokhoz a sejteket 10 µg/ml fibronektinnel (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, USA) borított fedőlemezekre szélesztettük ki. Ezt követően a 

kísérleteknél leírt módon szükség szerint indukáltuk a sejteket, majd az inkubációs idő 

leteltével PBS-sel (foszfát pufferolt sóoldattal) történő mosást követően a sejteket 4%-

os paraformaldehiddel fixáltuk 5 percig. A minták permeabilizálásához PBS-ben 

hígított 0,1 %-os Triton X-100-at használtunk 5 percen keresztül. Az 1%-os BSA-ban 

(marha szérum albuminban) hígított primer antitestekkel 30 percen keresztül 

inkubáltunk szobahőmérsékleten. Ezt követően háromszor mostuk a mintáinkat PBS-

sel, majd szobahőmérsékleten 20 percig inkubáltuk a szekunder antitesttel, melyet 

szintén 1%-os BSA-ban hígítottunk. További háromszoros, PBS-ben történő mosást 

követő Hoechst 33258 (Sigma-Aldrich) magfestés után a mintákat fluoreszcens fedővel 

fedtük le (Fluorescent Mounting Medium, DAKO), és rögzítettük a tárgylemezhez. Az 

F-aktint TRITC-konjugált falloidinnel (Sigma-Aldrich) tettük láthatóvá.   

A sejteket Zeiss Axio Imager (Carl Zeiss, Jena, Germany) és Spot RT Slider 

kamerával felszerelt Nikon Eclipse 600 fluoreszcens mikroszkópokkal vizsgáltuk. A 

konfokális felvételeket BioRad MRC-1024 (Richmond, Ca, USA) konfokális 

mikroszkóppal készítettük. 
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5. 7. Western blot 
 

A 70%-ban konfluens sejteket PBS-ben oldott 0,02%-os EDTA-val felszedtük, 

majd centrifugáltuk (2000 rpm, 5 perc, 4 °C-on). Ezt követően a pelletet mostuk PBS-

sel, majd lizáltuk 25 mM HEPES pH 7.5, 150 mM NaCl, 1% Igepal CA-630, 10 mM 

MgCl2, 1 mM EDTA, 1 mM Na-fluorid, 1mM Na-ortovanadát és proteáz inhibitor 

koktél (Sigma-Aldrich) tartalmú pufferrel. A sejttörmelék centrifugálását követően (4 

perc, 13000 rpm, 4 °C) a szupernatánsokat SDS-poliakrilamid gélen szeparáltuk 25 mM 

TRIS, 250 mM glicin, 0,1% SDS tartalmú pufferben (pH = 8,3), majd nitrocellulóz 

vagy PVDF membránra (Millipore, Billerica, MA, USA) transzferáltuk 25 mM TRIS, 

192 mM glicin, 0,01% SDS, 10% metanol összetételű pufferben. A transzfer 

befejeztével a membránt egy éjszakán keresztül blokkoltuk 5 % sovány tejport vagy 5 

% BSA-t tartalmazó TBST (0,1% Tween 20-szal kiegészített TBS (50 mM TRIS HCl 

pH=7,4; 160 mM NaCl)) oldattal. Ezután a membránt 1,5 órán át inkubáltuk a primer 

ellenanyaggal, melyet 1 % tejport vagy 3% BSA-t tartalmazó TSBT-ben hígítottunk ki. 

Háromszor 15 perc TBST-vel történő mosást követően az 1 %-os tejport tartalmazó 

TBST-ben hígított szekunder antitesttel inkubáltuk a membránt 45 percen keresztül.  

Ezt követően háromszor 15 perc mosás után az immunreakciót kemilumineszcencián 

alapuló ECL Western blotting detection reagent kit (Amersham) és röntgen film (Agfa) 

segítségével tettük láthatóvá. A filmeket Quantity One (Bio-Rad) szoftverrel 

analizáltuk. 

 

5. 8. Rac aktivitás esszé 
 

A Rac GTP-áz aktivitását Rac aktivációs esszével határoztuk meg (Upstate, 

Millipore Corporate, Billerica, MA, USA). A mintáinkból a Rac1-GTP-t az agaróz 

gyöngyökhöz fúzionált, Rac1 effektor p21 aktivált kináz (PAK-1) p21 kötő doménjével 

(PBD) kötöttük ki.  

A kísérletekhez vt-SDC4-GFP, Ser179Ala és Ser179Glu konstrukciókat 

expresszáló MCF-7 sejteket használtunk. A PMA indukcióhoz a 70%-ban konfluens 

tenyészeteket  60 percig 1 µΜ PMA-val (Sigma-Aldrich) kezeltük, a kezelés előtt egy 

éjszakán át szérummentes médiumban tartottuk a sejteket. A sejteket a szövetkultúra 



 48

tenyésztőedényekben jéghideg lízispufferben tártuk fel (25 mM HEPES pH 7.5, 150 

mM NaCl, 1% Igepal CA-630, 10 mM MgCl2, 1 mM EDTA, 1 mM NaF, 1 mM Na-

ortovanadát és proteáz inhibitor koktél (Sigma-Aldrich)).  Az edényeket jégen tartva a 

sejteket gyorsan lekapartuk, majd lecentrifugáltuk a törmeléket (13000 rpm, 4 perc, 4 

°C). Ezt követően a felülúszókhoz hozzáadtuk a PAK-PBD gyöngyöket, és forgatás 

mellett 4 °C-on 45 percig inkubáltuk a mintáinkat. Az inkubálást követően a 

gyöngyöket háromszor megmostuk 4 °C-os lízispufferben, majd a pelletet 2x Laemmli 

mintapufferben reszuszpendáltuk, 5 percig forraltuk, majd Western blotot végeztünk. 

Az aktív Rac1-et egér monoklonális anti-Rac1 antitesttel detektáltuk. 

A különböző syndecan-4 konstrukciókat expresszáló sejtek Rac1 GTP-ázának 

GTP-vel való telítéséhez a lizátumokat 5mM EDTA jelenlétében 100 µM gamma-S-

GTP-vel 30 °C-on 15 percet inkubáltuk, majd 30 mM MgCl2-dal stabilizáltuk a GTP-áz 

és a gamma-S-GTP kötését. A GDP telítéshez az előbbivel azonos körülmények között 

a mintáinkat 1 mM GDP-vel inkubáltunk. 

 

 

5. 9. Ko-immunprecipitáció 
 

A 25 ml-es szövettenyésztő edényben növesztett 70%-ban konfluens sejteket 

PBS-ben oldott 0,02%-os EDTA-val felszedtük, majd centrifugáltuk (2000 rpm, 5 perc, 

4 °C-on). Ezt követően a pelletet mostuk PBS-sel, majd 25 mM HEPES pH 7.5, 150 

mM NaCl, 1% Igepal CA-630, 10 mM MgCl2, 1 mM EDTA, 1 mM Na-fluorid, 1mM 

Na-ortovanadát és proteáz inhibitor koktél (Sigma-Aldrich) tartalmú pufferrel lizáltunk, 

és 4 °C-on 13000 rpm-en, 4 percig centrifugáltuk. A felülúszót 2 órán át  inkubáltuk 5 

µl Protein A/G szefaróz gyönggyel (Pierce, Rockford, IL, USA), az így előtisztított 

lizátumot centrifugálás után a precipitáló antitesttel 4 °C-on egy éjszakán át inkubáltuk, 

majd ezt követően az agaróz gyöngyök felszínén immobilizált Protein A/G-vel 2 órán át 

szobahőmérsékleten inkubáltuk a mintáinkat. Centrifugálással (2500 g, 3 perc) 

összegyűjtöttük a gyöngy által kikötött immunkomplexeket, majd a lízispufferrel 

háromszor mostuk a precipitátumot. Az immunkomplex elúcióját 0,2 M glicin (pH=3) 

pufferrel végeztük. Az eluátumot 1 M Tris pufferrel (pH=8) neutralizáltuk, és 5x 

Laemmli pufferben vettük fel Western blot analízishez. 
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5. 10. Áramlási citometria 
 

A 70%-ban konfluens sejteket PBS-ben oldott 0,02%-os EDTA-val történő 

mosást követően felszedtük, majd centrifugáltuk (2000 rpm, 5 perc, 4 °C-on). Ezt 

követően egyszer mostuk a sejteket PBS-ben, majd a PBS-ben  reszuszpendált sejteket 

96%-os etanol cseppenkénti hozzáadásával - hogy az etanol végkoncentrációja 70%-os 

legyen - fixáltuk. A fixált sejteket lecentrifugáltuk (2000 rpm, 10 perc), majd 500 µl 

PBS-ben reszuszpendáltuk, mely 40 µg/ml propidium jodidot és 50 µg/ml RNaseA-t 

tartalmazott. Szobahőmérsékleten történő 30 perces inkubálást követően áramlási 

citometriás analízist végeztünk Becton&Dickinson FACS Calibur készüléken, majd az 

adatokat ModiFit szoftverrel analizáltuk. 

 

 

5. 11. A sejtciklus szinkronizációja 
 

A vad típusú syndcan-4-et expresszáló sejtek osztódását hidroxiureával 

szinkronizáltuk. A 10 cm átmérőjű tenyésztőedényben növesztett sejtekhez 1,5 mM 

hidroxiurea tartalmú médiumot adtunk, melyben 16 órán keresztül tartottuk a sejteket. A 

hidroxiurea a G1/S átmenetnél leállította a sejtek osztódását. A médium cseréjét, azaz a 

blokk oldását követően a sejtciklusban továbbhaladt sejteket 0, 3, 6, 9, 15  és 18 óra 

múlva lizáltuk 25 mM HEPES pH 7.5, 150 mM NaCl, 1% Igepal CA-630, 10 mM 

MgCl2, 1 mM EDTA, 1 mM NaF, 1mM Na-ortovanadát és proteáz inhibitor koktél 

(Sigma-Aldrich) tartalmú pufferben, illetve a stádiumonkénti párhuzamos mintákat 

áramlási citometriára készítettük elő az előbbiekben leírtak szerint.  

A sejtek proteázgátlóval történő kezeléséhez a vt-SDC4-GFP-t expresszáló 

MCF-7 sejtek osztódását 1,5 mM hidroxiureával 16 órán keresztül szinkronizáltuk. A 

hidroxiurea megvonását követően a sejteket 50 µM GM6001 széles spektrumú MMP 

inhibitorral (Millipore) inkubáltuk 6 órán át., majd Western blothoz készítettük elő az 

előbbiekben leírtak szerint.. 
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5. 12. Sejtfrakcionálás 
 
 A 70%-ban konfluens sejtkultúrákat 0,02%-os EDTA-val felszedtük, majd 

centrifugáltuk (2000 rpm, 5 perc, 4 °C-on). Ezt követően kétszer mostuk PBS-ben a 

sejteket, majd lizáltuk 100 mM Pipes pH 7.3, 100 mM KCl, 3.5 mM MgCl2, 3 mM 

NaCl, 1 mM NaF, 1 mM Na-ortovanadát és proteáz inhibitor koktél (Sigma-Aldrich) 

tartalmú pufferben, és a sejttörmeléket lecentrifugáltuk (10000 rpm, 5 perc). A 

különböző sejtvonalak esetén a teljes sejtlizátumot reprezentáló felülúszók 

fehérjekoncentrációja azonos volt. A felülúszók egyenlő térfogatát ultracentrifugáltuk 

(120000 g, 60 perc, 4 °C-on; S120-AT2 rotor, Sorvall, Newtown, CT, USA), hogy 

leülepítsük a membránfrakciót. Az ultracentrifugálást követő felülúszó reprezentálta a 

citoplazma frakciót. A membránpelletet a lízispufferrel történő mosást követően a 

citoplazma frakció térfogatával megegyező mennyiségű lízispufferben szuszpendáltuk 

fel. A frakciók azonos térfogatán végeztünk Western blot analízist. 

 

5. 13. Immunhisztokémia 
 

  A metszetek deparaffinálását követően az antigénfeltárás antigén feltáró 

oldattal történt, a gyártó utasításainak megfelelően (Vector Laboratories Inc., 

Burlingame, CA, USA). A HER-2 fehérjét CB11 monoklonális antitesttel detektáltuk 

(Novocastra Laboratories, Newcastle, UK). A primer antitesttel szobahőmérsékleten 

történő 1 óra inkubálást követően a szekunder antitesttel és avidin-biotin peroxidáz 

komplexszel inkubáltuk a mintákat (Vector Laboratories). A kromogén szubsztát VIP 

(Vector Laboratories) vagy 3,3’-diaminobenzidine (DAB) (Dako, Glostrup, Denmark) 

volt. A metszetek hematoxilinnel történő festését, majd lefedését követően 

fénymikroszkóppal értékeltük az immunreakciókat. A minták osztályozása (0 – 3+) a 

következők alapján történt: nincs membránfestődés vagy a tumorsejtek kevesebb, mint 

10 %-ában pozitív reakció (0), a tumorsejtek több, mint 10 %-ában enyhe vagy közepes 

intenzitású inkomplett membránfestődés (1+), a tumorsejtek több, mint 10 % -ában az 

egész sejtfelszínen gyenge vagy mérsékelt a membránfestődés (2+), valamint a 

tumorsejtek több, mint 10 %-ában komplett, erős membránfestődés detektálható (3+). 

(Megjegyzendő, hogy a vizsgálataink idején ez az értékelési séma volt érvényben. A 
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vizsgálat befejezése után a séma annyiban változott, hogy 3+ pozitivitás csak azokra az 

esetekre vonatkozik, ahol a daganatsejtek több, mint 30%-a mutat kifejezett intenzitású, 

körkörös membránreakciót.) A rutin osztályozástól (Hammock és mtsai, 2003; Taylor 

és mtsai, 1998) annyiban tértünk el, hogy a diffúz citoplazmatikus festődésű mintákat, 

mely a rutin értékelés során negatív HER-2 státuszt jelent, a kísérlet célja miatt külön 

csoportba soroltuk. 

 

5. 14. HER-2 génamplifikáció meghatározása   
 

Kvantitatív PCR vizsgálathoz a paraffinba ágyazott mintákból készített 5 µm-es 

metszetek xilollal történő deparaffinálását követően a szövetet 10 µg/ml proteináz K 

tartalmú lízispufferrel (Roche) emésztettük egy éjszakán át 65 ºC-on. A DNS-t 

fenol:kloroform:izoamil alkohol (25:24:1) elegyével szeparáltuk, majd etanollal 

precipitáltuk, kiszárítottuk, steril desztillált vízben reszuszpendáltuk és -20 ºC-on 

tároltuk felhasználásig. LightCycler készülékkel (Roche Diagnostics GMBH, 

Mannheim, Germany) végeztük a kvantitatív PCR (qPCR) reakciókat a LightCycler-

HER-2/neu DNA Quantification esszével. A HER-2 gén 112 bázispár hosszúságú 

fragmentjét és ugyanezen a kromoszómán található referenciagén 133 bázispár 

hosszúságú fragmentumát amplifikáltuk. A pozitív és a templát mentes negatív kontrollt 

minden qPCR mérési sorozat tartalmazta. A reakciókat a gyártó ajánlása alapján 

kiviteleztük. A reakció körülményei a következők voltak: 6 perc preinkubáció 95 ºC-on, 

majd 45 amplifikációs ciklus (95 ºC 10 sec, 58 ºC 10 sec és 72 ºC 10 sec). A 

fluoreszcens szignál mérése minden hibridizációs ciklus végén 58 ºC-on történt. A 

HER-2 DNS mennyiségének a referencia DNS-hez viszonyított arányát Relative 

Quantification szoftverrel (Roche Molecular Biochemicals) határoztuk meg. A végső 

eredményhez a HER-2 és referenciagén kópiaszámának a vizsgált mintában mért 

arányát normalizáltuk a kalibrációs mintában mért hányadossal. A HER-2 

génamplifikáció kritériuma a 2 feletti érték volt.  

A rutin FISH (fluoreszcens in situ hibridizáció) vizsgálatok a II.sz. Pathológiai 

Intézet Molekuláris Pathológiai Laboratóriumában Dr. Lotz Gábor irányításával 

történtek.  
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6. EREDMÉNYEK 
 

6. 1. Syndecan-4-GFP konstrukciók létrehozása 
 

A syndecan-4 biológiai funkciójának vizsgálatához, a szubcelluláris 

lokalizációjának in vivo tanulmányozásához a humán syndecan-4 zöld fluoreszcens 

proteinnel (GFP) fúzionált konstrukcióit hoztunk létre. A teljes hosszúságú humán 

syndecan-4 cDNS-t amplifikáltuk és beépítettük pCDNA3 expressziós vektorba, a 

CMV promoter mögé (vt-SDC4 konstrukció). Mivel a syndecan-4 extracelluláris 

doménjébe fúzionáltuk a GFP-t, így az nem zavarta a syndecan-4 rövid citoplazmás 

doménjének kölcsönhatásait, funkcióit. Az extracelluláris domén két pozíciójába 

építettük be a GFP-t: közvetlenül az N-terminális szignálszekvencia után (Syndecan-

4.pSi4GFP), illetve az extracelluláris domén membránközeli, ún. juxtamembrán 

régiójába, az irodalomból sejtkötő doménnek (cell binding domain, CBD) nevezett 

szakaszt követően a 131-es pozíciójú aminosav mögé (Syndecan-4.pCBD) (9. ábra A). 

Az a tény pedig, hogy nem közvetlenül a transzmembrán domén elé fúzionáltattuk a 

GFP-t, lehetővé tette a syndecanok dimerizációját, hiszen a transzmembrán domén előtti 

négy aminosav jelenléte is szükséges a dimér képződéséhez (Asundi and Carey 1997).  

Kísérleteink során az irodalmi adatokkal ellentétben (Paris és mtsai 2008) a GFP-nek a 

citoplazmás domén végére történő fúziója nem eredményezett működő syndecan-4-GFP 

konstrukciót, feltehetően azért, mert a GFP C-terminális fúziója lefedi a syndecan-4 

kölcsönhatókban gazdag citoplazmás doménjét.  

Mivel a syndecan-4-GFP konstrukciók első alkalommal kerültek alkalmazásra, 

így a GFP-vel fúzionált és GFP a nélküli syndecan-4 konstrukciókat összehasonlítottuk. 

A GFP beépítése a syndecan-4 extracelluláris doménjébe nem zavarta a syndecan-4 

funkcióit, a GFP-vel kapcsolt és GFP nélküli konstrukciók sejten belüli eloszlása 

azonos volt, biokémiai és citokémiai markerekben nem találtunk eltérést. A GFP 

extracelluláris doménen belüli pozíciója sem befolyásolta a konstrukciók működését, a 

syndecan-4.pCBD és a syndecan-4.pSi4GFP konstrukciók azonos eloszlást mutattak a 
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sejten belül, döntően a sejtmembránba lokalizáltak, továbbá intracelluláris 

vakuólumokban is megfigyelhetők voltak (9. ábra B).  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. ábra. A vad típusú syndecan-4-GFP fúziós fehérjék szerkezete és expressziója.   
(A) A Syndecan-4.pCBD konstrukcióban a GFP-t az extracelluláris domén membránközeli régiójába, a  
sejtkötő domén szekvenciája mögé építettük be. A Syndecan4.pSi4GFP konstrukció esetén a GFP-t 
közvetlenül a szignálszekvencia után fúzionáltuk (Si4: syndecan-4 szignálpeptid). 
(B) HT1080 fibrosarcoma sejtekben mindkét konstrukció főként a sejtmembránban és intracelluláris 
vakuólumokban lokalizált. Lépték: 25 µm. 
(C) A CBD.pSi4GFP konstrukcióban a syndecan-4 extracelluláris doménjének heparán-szulfát láncokat 
kötő régióját (ferde vonalakkal jelölt rész), míg a szignál-DEGSY konstrukcióban a GFP-től N-
terminálisan a teljes extracelluláris domént deletáltuk. A HSA.pSi4GFP konstrukció pedig csak a 
heparán-szulfát láncokat kötő régiót tartlalmazta a GFP-től N-terminálisan. 
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A továbbiakban a syndecan-4.pCBD konstrukcióban a syndecan-4 

extracelluláris doménjének a GFP-től  N-terminális részét teljesen (szignál-DEGSY) 

vagy részben deletáltuk (HSA.pSi4GFP és CBD.pSi4GFP) (9. ábra C). A 

HSA.pSi4GFP az extracelluláris doménből csak a heparán-szulfátok kapcsolódási 

régióját tartalmazta, míg a CBD.pSi4GFP esetén pont ezt a régiót deletáltuk. Ezekkel a 

konstrukciókkal lehetőség nyílik a syndecan-4-hez kötődő ágensek syndecan-4-függő 

endocitózisának tanulmányozására, és annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy a 

heparán-szulfát láncok szerepet játszanak-e a folyamatban. 

Mint a bevezetőben részleteztem, a Ser179 az egyetlen szerin a syndecan-4 

citoplazmás doménjében, és foszforilációja szabályozó szerepet tölt be a jelátvitelben. A 

Ser179 foszforiláltsági állapota befolyásolja a syndecan-4 PIP2 kötését és a PKC-alfa 

aktivitását (Lim és mtsai 2003, Koo és mtsai 2006). Célunk volt, hogy megvizsgáljuk a 

syndecan-4 citoplazmás szerin foszforilációjának hatását, ezért a syndecan-4 179-es 

pozíciójú szerinjét alaninra (Ser179Ala) és glutaminsavra (Ser179Glu) mutáltuk. Az 

alanin beépítése a Ser179 helyére megakadályozza a foszforilációt, míg a glutaminsav 

térkitöltése és töltése a foszforilált szerint mimikálja. A mutációkat a syndecan-4.pCBD 

konstrukcióban alakítottuk ki. A továbbiakban a vad típusú syndecan-4 (vt-SDC4-GFP), 

Ser179Ala és Ser179Glu konstrukciók minden esetben a pCBD hátterűeket jelentik (10. 

ábra). 

 

 

 
 
10. ábra. Syndecan-4-GFP konstrukciók pCBD háttérrel. A pCBD konstrukciók esetén a syndecan-4 
extracelluláris doménjének membránközeli régiójába építettük be a zöld fluoreszcens fehérjét (GFP). A 
syndecan-4 citoplazmás doménjének Ser179 aminosavát foszforiláció rezisztens alaninra (Ser179Ala) és 
foszfomimetikus glutaminsavra (Ser179Glu) mutáltuk. 
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A vt-SDC4-GFP és a mutáns syndecan-4 (Ser179Ala, Ser179Glu) 

konstrukciókkal transzfektáltam az MCF-7 humán emlő adenocarcinoma, HT1080 

fibrosarcoma, valamint az NIH-3T3, HEK293 és MDA-MB231 sejteket. Az 

értekezésben közölt eredmények az MCF-7 sejtekből származnak, amennyiben nem, 

úgy jelzem. Az MCF-7 sejtek endogén syndecan-4 expressziója alacsony. A GFP 

nélküli, vad típusú syndecan-4 (vt-SDC4)-et túltermelő vonalban sem érte el a 

syndecan-4 mennyisége a C2/7 myoblastok endogén syndecan-4 szintjét (11. ábra A). 

Az MCF-7 sejtek endogén syndecan-4 expresszióját immunfluoreszcens festés során is 

megvizsgáltuk. Kettős immunfestést végeztünk, a syndecan-4-et alig tudtunk kimutatni 

a sejtekben, míg az alfa-tubulinnal a mikrotubuláris rendszer jól kirajzolódott (11. ábra 

C).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ábra. A syndecan-4 chimerák expressziója MCF-7 sejtekben. 
(A) A nem transzfektált MCF-7, vt-SDC4-et expresszáló MCF-7 és nem transzfektált C2/7 sejtek 
syndecan-4 tartalmát Western blottal hasonlítottuk össze. Az anti-alfa-tubulin antitestet felviteli 
kontrollként használtuk. (B) A vt-SDC4-GFP, Ser179Ala és Ser179Glu konstrukciókat expresszáló MCF-
7 sejtekben expresszált syndecan-4-GFP fúziós fehérjék mennyiségét Western blot segítségével 
vizsgáltuk. A membránokat anti-GFP antitesttel reagáltattuk, a syndecan-4 chimerák expressziós szintje 
azonos volt. (C) A nem transzfektált MCF-7 sejteket a syndecan-4 extracelluláris doménje elleni (zöld) és 
anti-alfa-tubulin antitesttel (piros) festettük meg. Kék: Hoechst magfestés. (D) A vad típusú syndecan-4-
et és a foszforiláció rezisztens Ser179Ala mutánst az MCF-7 sejtek plazmamembránjában és 
intracelluláris vakuólumokban lehetett megfigyelni. A foszfomimetikus Ser179Glu viszont főként 
intracelluláris lokalizációt mutatott. Lépték: 25 µm. 
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A kísérletek során több, ismételt transzfekcióból származó stabil sejtvonallal 

dolgoztunk. A syndecan-4 expressziós szintje Western blottal vizsgálva azonos volt a 

vt-SDC4-GFP, Ser179Ala és Ser179Glu konstrukciókat kifejező MCF-7 sejtvonalakban 

(11. ábra B). Az MCF-7 sejtekben a vad típusú syndecan-4 és a Ser179Ala mutáns 

azonos eloszlást mutatott, főként a membránban lokalizált és intracelluláris 

vakuólumokban gyűlt össze. Ezzel szemben a foszfomimetikus Ser179Glu döntően a 

citoplazmában dúsult fel (11. ábra D).  

 

6. 2. A syndecan-4 Ser179 foszforiláció-függő módon befolyásolja a 
sejtek migrációját 

 
 

6. 2. 1. A foszfomimetikus Ser179Glu mutáció elegendő a migráció 
indukálásához 

  
Az MCF-7 sejtvonal megőrizte epithel jellegét, nem metasztatizáló sejtvonal 

(Torricelli és mtsai 2005). A nem transzfektált MCF-7 sejtek, valamint a vad típusú és a 

Ser179Ala mutáns syndecan-4-et expresszáló sejtek epithel morfológiát mutattak 

fibronektinnel bevont felszínen. A sejtek szorosan egymáshoz simultak, az epithel 

sejtekre jellemző kockakőrajzolatottal. Ezzel szemben a Ser179Glu mutáns syndecan-4-

et expresszáló sejtek egyenletesen oszlottak el, szóródtak a tenyésztőedényen. A 

különálló Ser179Glu sejteknél gyakran meg lehetett figyelni a mozgó sejtekre jellemző 

lamellipodia és farok képződését.  

Mivel mozgó fenotípust mutattak a glutaminsav mutációt hordozó sejtek, így 

sebzéses esszével megvizsgáltuk, hogy a vad típusú, a Ser179Ala és Ser179Glu mutáns 

syndecan-4-et expresszáló sejteknél hogyan záródik be két oldalról a metszési terület 

fibronektin felszínen. A 80%-os konfluens tenyészeteket pipettaheggyel megkarcoltuk, 

majd monitoroztuk a seb záródását 12, 24 és 36 órával a karcolást követően (12. ábra). 

A vad típusú és Ser179Ala mutáns vonalaknál a seb a szélek felől gyógyult, a sejtek 

között szoros maradt a kontaktus. Ezzel szemben a Ser179Glu sejtvonal esetén 12 

órával a sebzést követően különálló, mozgó fenotípusú sejtek jelentek meg a sebzési 

zóna közepén, utalva a migrációs képességre. A metszett felületek valamennyi sejtvonal 

esetén körülbelül azonos időben (48 óra) záródtak. 
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12. ábra. Sebzéses esszé. A vad típusú, Ser179Ala és a Ser179Glu mutáns syndecan-4-et expresszáló 
MCF-7 sejttenyészeteket 80%-os konfluenciánál megkarcoltunk. A fáziskontraszt mikroszkópos 
felvételek 12, 24 és 36 órával a sebzés után készültek. A Ser179Glu mutáció esetén mozgó fenotípusú 
sejtek (nyilak) jelentek meg a metszési zónában. Lépték: 50 µm. 
 
 

Ezt követően fáziskontraszt mikroszkóppal sorozatfelvételeket készítettünk a 

vad és mutáns syndecan-4-et expresszáló sejtekről, hogy monitorozzuk a migrációjukat.  

A syndecan-4 citoplazmás doménjének Ser179Glu mutációja az MCF-7 sejtek 

individuális migrációját indukálta, a különálló sejtek mozogtak. A mozgás átlagos 

sebessége 2,4 ± 0,1 µm / min volt. Válogatott képkockákat mutat a 13. ábra. Ezzel 

szemben a vad típusú syndecan-4-et expresszáló és a Ser179Ala mutáns sejtek nem 

migráltak. 

 

13. ábra. A Ser179Glu mutáció migrációt indukál az MCF-7 sejtekben.  A Ser179Glu mutáns 
syndecan-4 expressziója az MCF-7 sejtek migrációját idézte elő.  A nyilak a lamellipodiumot mutatják. 
Lépték: 50 µm. 
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 A migráció hátterében álló citoszkeletális változások kimutatásához falloidinnel 

festettem meg az aktin citoszkeletont (14. ábra). A nem transzfektált, vad típusú 

syndecan-4-et és a Ser179Ala mutáns syndecan-4-et expresszáló MCF-7 sejtek nem 

mozogtak, ennek megfelelően a falloidin a nyugvó sejtekre jellemző kortikális 

aktingyűrűt festett ki, aktin stressz-kötegeket nem láttunk. A vt-SDC4-GFP sejtekben 

ezek az aktin filamentumok szélesebb sávban húzódtak, míg a jobban polarizált 

Ser179Ala sejtekben vékony, határozott kortikális aktingyűrűt figyelhettünk meg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. ábra. Az aktin citoszkeleton változása a vad típusú és mutáns syndecan-4-et expresszáló MCF-7 
sejtekben. A különböző syndecan-4-GFP fúziós fehérjéket expresszáló MCF-7 sejtek aktin 
citoszkeletonját TRITC-konjugált falloidinnel tettük láthatóvá (piros).  A vad típusú és a Ser179Ala 
syndecan-4 a plazmamembránban dúsult fel (zöld) és kolokalizált a kortikális aktinkötegekkel. A 
Ser179Glu mutáns syndecan-4-et expresszáló, migráló fenotípusú sejtekben a mutáns syndecan-4 (zöld) 
nem mutatott plazmamembrán-rajzolatot, kolokalizált az aktin stressz-szálakkal. Kék: Hoechst magfestés. 
Lépték: 20 µm. 
 

 

Ezzel szemben, a Ser179Glu sejtekben az epithel sejtekre jellemző kortikális 

aktinhálózat stressz-kötegekbe rendeződött, amely a mozgó sejtekre jellemző. A 

Ser179Glu mutáns syndecan-4 a mozgó sejtek farki régiójában gyűlt össze és 

kolokalizált az aktin stressz-kötegekkel (14. ábra). Jól megfigyelhetők a stressz-szálak 

végpontjainál kialakuló pontszerű fokális adhéziók. 
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6. 2. 2. A Ser179Ala mutáció fokozza az epithel polarizációt 
 

 A Ser179Ala mutáns syndecan-4-et expresszáló sejtek epithel morfológiát 

mutattak. A szomszédos sejtek szorosan egymáshoz simultak, a sejtcsoportok közepén 

levő sejtek átlagos magassága 33 ± 3 µm volt, majdnem kétszerese a vt-syndecan-4-et 

expresszáló sejtek 18 ± 4 µm-es magasságának. Az egész sejtcsoportot körbevevő, 

vastag aktin öv alakult ki, és junkcionális aktin gyűrűk jelentek meg (15. ábra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. ábra. Az aktin citoszkeleton szerveződése a vad típusú és Ser179Ala mutáns syndecan-4-et 
expresszáló sejtcsoportokban. A vt-SDC4-GFP-t (zöld, A, B) és Ser179Ala mutáns syndecan-4-et (zöld, 
C, D) expresszáló MCF-7 sejtekben az aktin citoszkeletont falloidinnel (piros) festettük meg. A 
konfokális mikroszkópos felvételek felülnézetből (A, C) és oldalnézetből (B, D) mutatják a 
sejtcsoportokat. Vékony, körkörös aktin gyűrű jelent meg a sejtcsoportok körül, ami folyamatos a 
Ser179Ala sejtek esetén (C), viszont megszakad a vad típusú syndecan-4 expresszáló sejtekben (A). A 
Ser179Ala sejtek körül junkcionális aktin gyűrűk alakultak ki (C), amelyek a konfokális mikroszkóp 
rekonstruált, háromdimenziós felvételén aktin ívként látszanak oldalnézetből (D). (A konfokális 
felvételeket Dr. Paku Sándor készítette.)  
 
 

A konfokális mikroszkópos felvételek Z-síkban történő analízise alapján 

kiderült, hogy a sejtcsoport körüli, folyamatos aktin gyűrű bazolaterálisan fut, közel a 

sejtcsoport alapjához, és több, vékony aktin öv építi fel, körbekerítve az egész 

sejtcsoportot. Ezzel szemben a sejtek körüli aktin gyűrűk az apikális régióban futnak, 

ezek az irodalomból ismert junkcionális aktin gyűrűk. A rekonstruált térbeli modellen, 
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oldalnézetben a junkcionális aktingyűrűk boltívként látszanak, egymással 

összeköttetésbe kerülve boltív-hálózatot hoznak létre (15. ábra D). Ez a hálózat a széli 

sejtekben a perifériás, egész sejtcsoportot körbefogó aktin gyűrűhöz kapcsolódik, 

kialakítva egy támasztó szerkezetű struktúrát. A junkcionális aktin gyűrűk a nem 

transzfektált és a vad típusú syndecan-4-et expresszáló MCF-7 sejtekben is 

megfigyelhetők voltak, de csak 80%-os konfluencia felett.  

Összefoglalva, a Ser179Ala mutáció fokozta epithel polarizációt, szemben a 

sejtek migrációját kiváltó Ser179Glu mutációval. 
 
 
 
 

6. 2. 3. PMA hatása a syndecan-4 Ser179 mutáns sejtvonalakra 
 

Ismert, hogy a PMA (phorbol-12-myristate-13-acetate) kezelés az MCF-7 sejtek 

migrációját idézi elő (Johnson és mtsai 1999, Torricelli és mtsai 2005). A PMA 

diacilglicerol (DAG) analógként aktiválja a DAG érzékeny C1 doménnel rendelkező 

fehérjéket, mint a PKC család tagjait, vagy a GTP-ázok aktivitását befolyásoló 

chimaerineket (Bishop és Hall 2000, Kazanietz 2002, Caloca és mtsai 2003). A 

különböző syndecan-4 konstrukciókat expresszáló sejteket PMA-val kezeltük, majd 

összehasonlítottuk a sejtek reakcióját.  

A PMA a vad típusú syndecan-4-et expresszáló sejtek individuális, míg a 

Ser179Ala mutáns a sejtek kollektív migrációját idézte elő. A nt-MCF-7 és a vad típusú 

syndecan-4-et expresszáló sejtek PMA kezelés hatására leszakadtak a sejtcsoporttól, 

majd 2,1 ± 0,1 µm/min sebességgel (25°C-on) egymástól függetlenül mozogtak. A 

kortikális aktin filamentumok stressz-kötegekké szerveződtek. Ezzel szemben a 

Ser179Glu-t expresszáló sejtek, melyek spontán migráltak, a PMA kezelés hatására 

megálltak. 

PMA kezelés az egymáshoz szorosan kapcsolódó, sejtcsoportokat képező 

Ser179Ala sejtek kollektív migrációját idézte elő (16. ábra), szemben a nem 

transzfektált MCF-7 sejtek és a vad típusú syndecan-4-et expresszáló sejtek individuális 

mozgásával. Az egész sejtcsoport együtt vándorolt, a sejt-sejt kapcsolatok a mozgás 

során is megmaradtak. A mozgás irányában levő perifériás sejtek képezték a 

lamellipodiákat. 
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16. ábra. A PMA kezelés a Ser179Ala sejtek kollektív migrációját idézte elő.  Fáziskontraszt 
mikroszkóppal vizsgáltuk a Ser179Ala mutáns syndecan-4-et expresszáló sejtek migrációját 1 µm PMA 
hozzáadását követően fibronektin felszínen. A sejtek kollektíven mozogtak, a fehér nyíl a klaszter farki 
régiójának sejtjére mutat, amely maga előtt tolja az egész sejtcsoportot. A széli sejteken megfigyelhető a 
sejtmembrán fodrozódása. Lépték: 50 µm. 

 

 

Jól látható stressz kötegek a klaszter hátsó sejtjeiben alakultak ki (17. ábra), 

feltehetően az egész sejtcsoportot ezek a hátsó sejtek mozgatták, mint motorsejtek. A 

sejtcsoportok mozgási sebessége 25°C-on 2,3 ± 0,1 µm/min volt, hasonló a Ser179Glu 

vagy a PMA kezelt vad típusú syndecan-4-et expresszáló sejtvonalak individuális 

migrációjának sebességéhez. Kollektív migrációt csak a Ser179Ala sejtvonalnál 

találtunk, a nem transzfektált MCF-7 sejtekben vagy a vad típusú syndecan-4-et 

expresszáló vonalakban nem láttunk. 

Ezzel szemben, PMA kezelés hatására az eredetileg mozgó Ser179Glu sejtek 

megálltak, kiterültek, az epithel morfológia vált meghatározóvá. Az aktin citoszkeleton 

átszerveződött, a mozgó sejtekre jellemző stressz kötegek relaxáltak, és az epithel 

sejtekre jellemző kortikális aktin filamentumok jelentek meg (17. ábra). A 

mesenchymális fenotípus epitheliálisra változott, mesenhymális-epitheliális tranzíció 

(MET) történt.  A Ser179Glu mutáns syndecan-4, amely a kezeletlen, mozgó sejt farki 

részében halmozódott fel, PMA hatására a nyugvó sejt perinukleáris régiójában mutatott 

dúsulást.  
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17. ábra. PMA hatása az aktin citoszkeleton szerveződésére. A különböző syndecan-4-GFP fúziós 
fehérjéket expresszáló MCF-7 sejteket PMA (1µM, 30 perc) inkubálást követően fixáltam, majd az aktin 
citoszkeletont falloidinnel festettem meg (piros). PMA kezelés hatására aktin stressz-szálak alakultak ki a 
vad típusú és a Ser179Ala mutáns syndecan-4-et expresszáló sejtekben (A, B2; fehér nyílhegyek).  
Individuális sejtmigrációt idézett elő a PMA kezelés a vad típusú syndecan-4-et expresszáló sejteknél, 
ahol a sejtcsoportból leszakadó, migráló sejtet mutat a fehér nyíl (A). Ezzel szemben az eredetileg mozgó 
Ser179Glu sejtek megálltak, nyugvó fenotípust mutattak, a stressz-szálak relaxáltak, és koncentrikus 
kortikális aktingyűrűk alakultak ki. Az ábra B részén a Ser179Ala mutáns syndecan-4 jól kirajzolta a 
sejtmembránt (B1). PMA kezelés hatására stressz-szálak jelentek meg a bazális felszínen (B2), míg a sejt 
apikális felszínéhez közel (B3) az adherens aktin öv továbbra is megfigyelhető volt.  Lépték: 25 µm.  

 

  

Összefoglalva, a Ser179Glu mutáció epitheliális-mesenchymális tranzíciót 

idézett elő, míg a Ser179Ala mutáció az MCF-7 sejtek epithel karakterét erősítette. A 

különböző sejtvonalak ellentétesen reagáltak PMA kezelésre. Az eredetileg epithel 
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fenotípusú sejtek (vad típusú syndecan-4-et expresszálók, Ser179Ala mutációt 

hordozók) migrálni kezdtek, míg az eredetileg mozgó Ser179Glu sejtek megálltak, és 

visszaállt az epithel fenotípus. 

 

 

 

6. 2. 4. A syndecan-4 Ser179 foszforilációjának hatása a fokális 
adhéziókra 

 

A sejtek migrációja során a sejt és a környező extracelluláris mátrix 

kapcsolódási pontjai, a fokális adhéziók dinamikusan változnak. A mozgás irányában, a 

vezető él felé folyamatosan képződnek, míg a sejt farki részén felszakadnak, ezzel 

biztosítva a sejtek folyamatos előrehaladását. A fokális adhéziók változásának 

megfigyeléséhez a vad típusú syndecan-4-et expresszáló, valamint a Ser179Ala és 

Ser179Glu mutáns MCF-7 sejteket fibronektinnel borított fedőlemezre szélesztettük ki, 

majd a fixált sejteken immuncitokémiai vizsgálatokat végeztünk anti-vinculin és anti-

fokális adhéziós kináz (FAK) antitestekkel. A vinculin a fokális adhéziók egyik 

struktúrfehérjéje, míg a FAK a fokális adhéziókban jelen levő intracelluláris tirozin 

kináz.  

A különböző konstrukciókkal transzfektált sejtekben a fokális adhéziók 

érettsége, összetétele eltérő volt. Az irodalmi adatoknak megfelelően mi is detektáltuk a 

syndecan-4-et a fokális adhéziókban, hiszen részt vesz a fokális adhéziók kialakításában 

(Echtermeyer és mtsai 1999). A vt-SDC4-GFP-t expresszáló epithel fenotípusú MCF-7 

sejtek jól kiterültek, a fokális adhéziókat jelölték az anti-vinculin és anti-FAK antitestek 

(18. ábra A).  
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18. ábra. A syndecan-4 Ser179 mutációk hatása a fokális adhéziókra. A vt-SDC4-GFP (A), 
Ser179Ala (B) és Ser179Glu (C) mutáns syndecan-4-et (zöld) expresszáló MCF-7 sejtekben a fokális 
adhéziókat anti-FAK (piros) vagy anti-vinculin (piros) antiszérummal festettük meg. A vt-SDC4-GFP-t 
expresszáló sejtek fokális adhézióiban jól lehetett detektálni a fokális adhéziós kinázt és a vinculint (A, 
nyilak). A Ser179Ala sejtekben kisebb méretű fokális komplexeket láttunk, melyekben a FAK és vinculin 
is kimutatható volt (B, nyílhegyek). Ezzel szemben a Ser179Glu sejtekben (C) az anti-FAK festéssel jól 
fejlett fokális adhéziókat találtunk, viszont a vinculint nem lehetett kimutatni a fokális adhéziókban. 
Hoechst magfestés: kék, lépték: 20 µm. 

 

A Ser179Ala mutáns syndecan-4-et expresszáló sejtekben a sejt-mátrix 

kontaktpontok kisebb fokális komplexek voltak, melyek anti-vinculin és anti-FAK 

antitesttel jól festődtek (18. ábra B). 



 65

Ezzel szemben a Ser179Glu syndecan-4-et expresszáló mozgó fenotípusú 

sejtekben érett fokális adhéziókat láttunk anti-FAK antiszérummal, viszont a vinculin 

nem jelölte azokat (18. ábra C). A fokális adhéziókban paxillin is detektálható volt 

(adatokat nem mutattam). Az előbbiek alapján a fokális adhéziók vizsgálata során nem 

elegendő kizárólag a vinculin jelenlétének a monitorozása, bár a vinculin széles körben 

alkalmazott fokális adhéziós marker.  

 

 

6. 2. 5. PMA kezelés hatására megváltozik a fokális adhéziók 
összetétele a Ser179Glu sejtekben   

 

Mivel PMA hatására megváltozott a sejtek migrációs képessége, az aktin 

citoszkeleton szerkezete, így megvizsgáltuk, hogy a fokális adhéziók szerveződésében 

is találunk-e változást.  

A vad típusú syndecan-4-et expresszáló sejtek PMA hatására migráltak, ennek 

megfelelően a sejtek vezető élénél kis, éretlen fokális komplexeket jelentek meg, míg a 

sejt farki része felé érettebb, nagyobb fokális adhéziók alakultak ki (19. ábra A, B).  

 A Ser179Glu mutáns sejtek PMA hatására megálltak, kiterültek, epithel 

fenotípust lehetett megfigyelni. A fokális adhéziók összetétele megváltozott, PMA 

hatására a vinculin megjelent a jól fejlett fokális adhéziókban, melyekben a FAK is 

kimutatható volt (19. ábra C, D). 
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19. ábra. PMA hatása a fokális adhéziók szerveződésére. A vad típusú és a Ser179Glu mutáns 
syndecan-4-et (zöld) expresszáló MCF-7 sejteket 30 min, 1µM PMA kezelést követően fixáltuk, majd a 
fokális adhéziókat anti-vinculin (piros) vagy anti-FAK antiszérummal (piros) festettük meg. A vt-SDC4-
GFP-t expresszáló sejtek migráltak PMA hatására, a FAK (A) és a vinculin (B) is kimutatható a fokális 
adhéziókban. A mozgó fenotípusú sejt mozgás irányába mutató, vezető élének mentén kis fokális 
komplexek találhatók (A, nyílhegy), míg a sejt farki részében érett fokális adhéziókat láthatunk (A, nyíl). 
A Ser179Glu sejtekben PMA kezelést követően a FAK jól detektálható a fokális adhéziókban (C), 
továbbá anti-vinculin antiszérummal jól fejlett fokális adhéziókat lehet kimutatni (D, nyíl). Kék: Hoechst 
magfestés. Lépték: 20 µm. 
 
 
 

6. 2. 6. A syndecan-4 foszforilációs állapota befolyásolja a Rac1 
aktivitását   

 

A Rho GTP-ázok családjának (Rac, Rho, Cdc42) aktivitása szerepet játszik a 

sejtek migrációjában és az epithel sejtek polarizációjában. Korábbi közlemények alapján 

a syndecan-4 befolyásolja az aktív, GTP-t kötött Rac1 szintjét (Tkachenko és mtsai 



 67

2004, Tkachenko és mtsai 2006, Bass és mtsai 2007, Elfenbein és mtsai 2009), de arról 

nincs adat, hogy a Ser179 foszforilációja szerepet játszik-e szabályozásban. Az aktív 

Rac1 mennyiségét a Rac-esszével határoztam meg, amelynek az az elve, hogy a Rac1 

effektor p21 aktivált kináz (PAK) p21 kötő doménje (PBD) csak a Rac1-GTP-t köti; így 

a gyantához kapcsolt PBD csak az aktív Rac1-et köti meg a mintánkból, a Rac1-GDP-t 

nem. A Ser179Ala sejtekben a Rac1-GTP mennyisége 1,9 ± 0,15-szeresére nőtt a vad 

típusú syndecan-4-et expresszáló sejtekhez képest. Ezzel szemben a Ser179Glu 

csökkentette a Rac1-GTP mennyiségét 0,6 ± 0,1-szeresére a nem mutáns syndecan-4-et 

expresszálókhoz képest (20. ábra A, B).  

Mivel a PMA befolyásolta a sejtek migrációját, így a PMA kezelt 

sejtvonalakban is megvizsgáltam a Rac1-GTP mennyiségének változását. PMA 

stimulációt követően (1 µM, 30 min) a Rac1 aktivitás 0,25 ± 0.05-szeresére csökkent a 

vad syndecan-4-et expresszáló sejtekben, míg 0,4 ± 0.08-szeresére a Ser179Ala 

sejtekben a vad típusú kezeletlenhez képest. Ezzel szemben az aktív Rac1 mennyisége a 

Ser179Glu sejtekben körülbelül a kezeletlen, vad syndecan-4-et expresszáló sejtek 

szintjére emelkedett (20. ábra A, B). Ezek az adatok legalább három, független kísérlet 

eredményeit reprezentálják. 

Összefoglalva, az aktív Rac1 mennyiségét a syndecan-4 mutációk befolyásolták. 

A kezeletlen minták közül a legmagasabb Rac1 aktivitást a foszforezisztens Ser179Ala 

vonalban kaptuk, míg a legalacsonyabb értékeket a foszfomimetikus Ser179Glu mutáns 

esetén detektáltuk. Az aktív Rac1 koncentrációjának változásával összhangban a magas 

Rac1 aktivitás epithel, míg az alacsony Rac1 aktivitás mesenchymális fenotípussal 

társult a kezeletlen, és a PMA kezelt mintákban egyaránt. 

A Rac-esszé során nem csak a Rac1-GTP-t kötjük ki a mintánkból, hanem a 

hozzá kapcsolódó fehérjék komplexét is. A következőkben megvizsgáltam, hogy az 

aktív Rac1-en keresztül kikötött immunkomplexnek a syndecan-4 is tagja-e. 

Valamennyi syndecan-4 konstrukció esetén a syndecan-4-GFP fúziós fehérjét 55 kDa-

nál lehetett kimutatni az anti-GFP antitesttel. A Rac-esszével kikötött syndecan-4-GFP 

mennyisége a Rac1-GTP mennyiségével arányos volt minden sejtvonalban (20. ábra C, 

felső sor).  

A gamma-S-GTP-vel történő inkubálással (mely pozitív kontrollként is 

használható a Rac-esszé során), valamennyi Rac1 tartósan GTP kötött állapotba kerül. 
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A gamma-S-GTP kezelést követően a detektált aktív Rac1 mennyisége egyenlő volt a 

különböző sejtvonalakban, továbbá a kikötött komplexben jelen levő syndecan-4-GFP 

fúziós fehérjék mennyisége is kiegyenlítődött (20. ábra C, középső sor), jelezve, hogy a 

syndecan-4-et a Rac1-en keresztül kötöttük ki.  

 

 
20. ábra. A sejtek Rac1-GTP szintjét a különböző syndecan-4 konstrukciók befolyásolják.  
(A) Az aktív Rac1 (Rac1-GTP) mennyiségét vizsgáltuk kezeletlen és PMA stimulált vt-syndecan-4, 
Ser179Ala és Ser179Glu konstrukciókat expresszáló MCF-7 sejteken. A felső sor a Rac1-GTP-t szintjét, 
míg az alsó sor a sejtkivonat összes Rac1 tartalmát mutatja. A kísérlet során a különböző sejtvonalakat 
azonos körülmények között tartottuk. A képek 3 független kísérlet eredményeit reprezentálják. 
(B) Oszlopdiagram mutatja a Rac1-GTP szinteket (n=3) a kezeletlen, vt-SDC4-GFP transzfektált vonal 
Rac1-GTP szintjéhez normalizálva a denzitometriával meghatározott értékeket. A kezeletlen sejtvonalak 
közül a Ser179Ala mutáns sejtek tartalmazták a legtöbb, míg a Ser179Glu mutáns sejtek a legkevesebb 
Rac1-GTP-t. PMA kezelés hatására valamennyi sejtvonalban megváltozott az aktív Rac1 szintje, a vad 
típusú syndecan-4-et és a Ser179Ala mutánst expresszálókban csökkent, míg a Ser179Glu konstrukciót 
expresszálókban nőtt. 
(C) A Rac-esszével kikötött fehérjekomplexből a syndecan-4-GFP fúziós chimerákat Western blot során 
anti-GFP antitesttel mutattam ki. A kikötött syndecan-4-GFP chimera mennyisége egyenes arányban állt 
az (A) panelen látható aktív Rac1 mennyiségével. A lizátumok gamma-S-GTP-vel (100mM, 30 min) 
történő előinkubációját követően, mely a sejt teljes Rac1 tartalmát aktív Rac1-GTP-vé alakította, 
valamennyi konstrukció esetén azonos mennyiségű syndecan-4-GFP chimerát lehetett kimutatni a Rac-
esszé által kikötött immunkomplexből. A kontroll lizátumok egyenlő syndecan-4 szintjét mutatja az alsó 
sor. 
 

A minták GDP-vel történő telítése a Rac-esszé negatív kontrolljaként szolgál, 

hiszen a Rac-GDP nem kötődik a PAK-PBD-hez. Ha a mintáinkat GDP-vel telítettem, 

akkor sem tudtam kimutatni sem a syndecan-4-GFP konstrukciókat, sem a GFP-t a Rac-
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esszé során, tehát a p21 kötő domén nem kötötte sem a syndecan-4-et, sem a GFP-t az 

aktív GTP-áz hiányában (adatokat nem mutatom). 

Mivel a Rac-esszé során GST-hez fúzionált p21 kötő doménnel kötjük ki az 

aktív Rac1-et és kölcsönhatóit, így kontroll kísérletben megvizsgáltam, hogy a GST 

önmagában köti-e a syndecan-4-GFP konstrukciókat és a GFP-t.  A GST gyönggyel 

nem tudtam kikötni sem a syndecan-4 fúziós fehérjéket, sem a GFP-t önmagában, tehát 

a syndecan-4-GFP fúziós fehérjéket nem a GST-n keresztül kötöttük ki (adatokat nem 

mutatom).  

Az üres pEGFP vektort expresszáló sejtekből a GST-hez fúzionált PBD-vel, 

tehát a Rac-esszével sem tudtam a GFP-t detektálni, tehát a GFP nem lép 

kölcsönhatásba sem a GST-vel, sem a PBD-vel (21. ábra). Az előbbi kontrollkísérletek 

alapján a Rac-esszé során a PBD-hez kapcsolódott syndecan-4-et kötöttem ki. 

     

 

 

 

 
21. ábra. GFP-t expresszáló sejteken végzett kontroll Rac-esszé és immunprecipitációk.  Az üres 
pEGFP vektort stabilan expresszáló MCF-7 sejtek lizátumán Rac (PAK-PBD)-esszét, valamint Tiam1 és 
Par6 immunprecipitációt végeztem (lásd később). A minták GFP tartalmát Western blottal vizsgáltam 
meg. A GFP-t önmagában nem kötötte ki sem a PAK-PBD, sem az anti-Tiam1, sem pedig az anti-Par6 
antiszérum. A kontroll, kezeletlen lizátumban a GFP detektálható volt. 
 

 

6. 2. 7. A foszfomimetikus Ser179Glu mutáns syndecan-4 gátolja a 
Tiam1-Rac1 kölcsönhatást 

 

A guanin disszociációs inhibitorok (GDI1-3) a GTP-ázt inaktív, GDP-kötött 

formában tartják a citoplazmában. Ezek alapján az is elképzelhető lehet, hogy azért 

találtunk alacsony Rac1-GTP szintet a Ser179Glu sejtekben, mert a Rac1 a GDI-hoz 

kötött formában felhalmozódott volna. Ezért GDI1 immunprecipitációt végeztem, majd 

a precipitátumból megvizsgáltam a Rac1 jelenlétét. A vt-SDC4-GFP, Ser179Ala és 

Ser179Glu sejtek lizátumából egyenlő mennyiségű Rac1-et tudtam a GDI1 antitesttel 

precipitálni, tehát nem volt fokozott GDI1-Rac1 kölcsönhatás a Ser179Glu sejtekben 

(22. ábra A).  
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A Tiam1 egy Rac specifikus guanin nukleotid kicserélődési faktor, amely 

elősegíti a GTP-áz inaktív formájából az aktív, GTP-t kötő forma kialakulását. A Tiam1 

PDZ doménjének vizsgálatakor FYA aminosavakra végződő peptid is kölcsönhatott a 

Tiam1-gyel (Songyang és mtsai 1997). A FYA szekvencia megtalálható a syndecan-4 

citoplazmás doménjében, így felveti a syndecan-4 és a Tiam1 kölcsönhatásának 

lehetőségét. Ko-immunprecipitációt végeztem a syndecan-4 és Tiam1 kölcsönhatásának 

igazolására. A Tiam1 immunprecipitátumban anti-GFP antitesttel detektáltam 

valamennyi syndecan-4-GFP fúziós fehérjét, mégpedig egyenlő mennyiségben (22. ábra 

B, felső sor).  

Mivel a különböző konstrukciókat expresszáló sejtekben eltérő Rac1-GTP 

szintet mértem, melynek hátterében nem a GDI1-Rac1 kapcsolat megváltozása áll, ezért 

a következőkben jellemeztem a Tiam1 aktivitását. Anti-Tiam1 antiszérummal 

immunprecipitációt végeztem a különböző konstrukciókat expresszáló sejtek 

lizátumából, majd a precipitált immunkomplexben megvizsgáltam a Rac1 jelenlétét. A 

Ser179Glu sejtek precipitátumában csökkent a Rac1 mennyisége a vt-SDC4-GFP, 

valamint a Ser179Ala sejtekhez képest (22. ábra B, középső sor).  

 

 

 

 

 

 
 
 
22. ábra. A syndecan-4 Ser179 foszforilációjának hatása a Rac1-GDI1 és Rac1-Tiam1 
kölcsönhatásra. (A) Western blottal hasonlítottuk össze a különböző konstrukciókat expresszáló sejtek 
GDI1 immunprecipitátumában a Rac1 mennyiségét. Valamennyi konstrukció esetén azonos mennyiségű 
Rac1-et lehetett kimutatni. (B) Western blottal vizsgáltuk a Tiam1 immunprecipitátumban a syndecan-4-
GFP fúziós fehérjék és a kikötött Rac1 szintjét. Nem találtunk különbséget a különböző sejtvonalakban 
precipitált syndecan-GFP chiméra mennyisége között. A Ser179Glu sejtek esetén viszont Rac1-et alig 
lehetett kimutatni a Tiam1 immunprecipitátumból, bár a kontroll lizátumok egyenlő mennyiségű Rac1-et 
tartalmaztak. Az itt bemutatott eredmények legalább három független kísérlet eredményeit reprezentálják. 
 
 

Mivel a Tiam1 a GDP-t kötő, inaktív GTP-ázokhoz kapcsolódik és fokozná a 

GDP-GTP cserét, így a Ser179Glu mutáns syndecan-4 esetén az alacsony Rac1-GTP 

szint hátterében a gátolt Rac1-Tiam1 kölcsönhatás állhat.  
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6. 2. 8. A syndecan-4 kölcsönhat a Par6-tal és befolyásolja az 
eloszlását 

 

Ismert, hogy a Par polaritás komplex - melynek tagjai a Par6, Par3 és a PKC 

család atípusos tagjai - befolyásolja az epithel sejtek polarizációját, továbbá köti a Rac1 

és Cdc42 GTP-ázokat (Johansson és mtsai 2000, Garrard és mtsai 2003, Mertens és 

mtsai 2006). A Rac1 specifikus GEF, a Tiam1 is kötődik a Par polaritás komplexhez, 

befolyásolva a tight junction kialakulását (Mertens és mtsai 2006). A Par6, mely a Par 

polaritás komplex része, a Tiam1-hez hasonlóan PDZ domént tartalmaz, így felvetődik 

annak a lehetősége, hogy kölcsönhat a II-es típusú PDZ domén kötőhelyet tartalmazó 

syndecan-4-gyel. Mindhárom syndecan-4 konstrukció esetén, tehát vad típusú 

syndecan-4, a Ser179Ala és a Ser179Glu mutánsoknál is a Par6 ko-immunprecipitálta a 

syndecan-4-GFP fúziós fehérjéket (23. ábra, felső sor), és a syndecan-4 

immunprecipitátumból is detektálható volt a Par6 (23. ábra, középső sor), a különböző 

konstrukciók esetén egyenlő mennyiségben. Az előbbiek alapján a syndecan-4 Ser179 

foszoforiláltsága nem befolyásolta a syndecan-4 és a Par6 kölcsönhatását. 

 

 

 

 

 

 

 

 
23. ábra. A syndecan-4 és a Par6 kölcsönösen ko-immunprecipitálódnak. A Par6 
immunprecipitátumból anti-GFP antiszérummal vizsgáltam a syndecan-4-GFP fúziós fehérjék jelenlétét 
(felső sor), a syndecan-4 immunprecipitátumból pedig a Par6-ot mutattam ki (középső sor) a különböző 
syndecan-4 konstrukciók esetén. A kontroll lizátumok azonos mennyiségű syndecan-4-GFP chimerát 
tartalmaztak (alsó sor).  

 

Az üres pEGFP vektort expresszáló sejteken végzett kontroll kísérlet során a 

Tiam1 és a Par6 immunprecipitátumból nem tudtam az anti-GFP antiszérummal GFP-t 

kimutatni, tehát a GFP-t önmagában nem kötötte ki sem az anti-Tiam1, sem pedig az 

anti-Par6 antiszérum (lásd korábban, 21. ábra).  
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Mivel az epithel sejtek polaritását kialakító, a Par polaritás komplexhez tartozó 

Par6 és a syndecan-4 ko-immunprecipitálódtak, így a továbbiakban megvizsgáltuk a 

Par6 sejten belüli eloszlását a vt-SDC4-GFP-t, valamint a Ser179Ala és Ser179Glu 

mutáns syndecan-4-et expresszáló MCF-7 sejtvonalakban.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. ábra. A Par6 eloszlását a syndecan-4 foszforiláció-függő módon befolyásolja. A syndecan-4-GFP 
fúziós fehérjék (zöld) és a Par6 (piros) eloszlását konfokális mikroszkóppal vizsgáltuk. A syndecan-4 
(zöld) és a Par6 (piros) együtt mozogtak a vad típusú syndecan-4-et, valamint a Ser179Ala és Ser179Glu 
mutáns syndecan-4-et expresszáló MCF-7 sejtekben. A vad típusú syndecan-4-et expresszáló sejtekben és 
a Ser179Ala mutánsoknál a syndecan-4 és a Par6 kolokalizált a plazmamembránban és a perinukleáris 
régióban. A Ser179Glu sejtekben a syndecan-4 a mozgó fenotípusú sejt farki részében gyűlt össze és 
kolokalizált a Par6-tal. Kék: Hoechst magfestés, lépték: 20 µm. 
 
 

Mindhárom sejtvonalban kolokalizált a Par6 és a syndecan-4. Mivel a syndecan-

4 sejten belüli eloszlását befolyásolja a Ser179 foszforilációja, így a syndecan-4 

foszforiláció-függő módon meghatározta a Par6 eloszlását is. A Ser179Glu sejtekben a 

foszfomimetikus syndecan-4 a mozgó sejtek farki részében gyűlt össze és kolokalizált a 

Par6-tal. A konfokális mikroszkóppal készült felvételeken jól látszik, hogy a Par6 

kimutatható a sejtmagban is, ahol az irodalmi adatok alapján horgonyzó tulajdonságú 

fehérjeként van jelen (Johansson és mtsai 2000, Cline és Nelson 2007). 
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6. 3. A syndecan-4 transzportja a sejtmagba  
 
 

6. 3. 1.  A syndecan-4 endocitózisa 
 

 Az előző kísérletek során láthattuk, hogy a syndecan-4 nem csak a membránban 

lokalizált, hanem jelen volt a citoplazmában is (11., 18., 19. és 24. ábrák). A syndecan-4 

endocitózisa ismert folyamat, de a syndecanok körforgásának mechanizmusáról kevés 

adat áll rendelkezésre. Immunhisztokémiai vizsgálatokkal a syndecan-1-et kimutatták 

emlőtumor-sejtek lizoszómáiban (Burbach és mtsai 2003), míg a syndecan-2-t korai- és 

recirkuláló endoszómában (Zimmermann és mtsai 2005). Irodalmi adatok arra utaltak, 

hogy a syndecan-4 endocitózisa lipidraft-függő, de klatrintól és kaveolintól független 

folyamat (Fuki és mtsai 1997, Tkachenko és Simons 2002). Az endocitózisát 

növekedési faktorok, extracelluláris mátrix ligandok indukálhatják (Tkachenko és mtsai 

2004).  

A syndecan-4-GFP fúziós fehérjékkel lehetővé vált a syndecan-4 útjának 

követése az élő sejtekben. A vt-SDC4-GFP konstrukcióval transzfektáltuk a HT-1080 

fibrosarcoma és az MCF-7 emlő adenocarcinoma sejteket, majd a fibronektinnel bevont 

fedőlemezen növesztett sejtekben PMA hozzáadásával endocitózist indukáltunk. 

Kísérleteink alapján megállapíthattuk, hogy a syndecan-4 endocitózisát kiváltották az 

ektodoménhez (beleértve a savanyú cukor láncokat is) kötődő fehérjék, faktorok, így az 

FGF2, bázikus oligopeptidek (penetratin, TAT peptid, melyekről itt adatokat nem 

mutatok), a syndecan-4 extracelluláris doménjét felismerő antitest, valamint a DAG 

analóg PMA hatása is endocitózist indukált.  

A syndecan-4-GFP fúziós fehérjék sejten belüli mozgását konfokális 

mikroszkóppal követtük szobahőmérsékleten. Az indukciót követően percenként 

készítettünk felvételeket, melyekből válogatott képkockákat mutat a 25. ábra.  

Alapállapotban a syndecan-4 döntően a sejtmembránban volt látható. A PMA 

hozzáadását követően azonnal megkezdődött a syndecan-4-GFP fúziós fehérje 

internalizációja. Az indukciót követően a syndecan-4 apró vakuólumokban gyűlt össze, 
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melyek nagyobbakká olvadtak össze (25. ábra A), majd 2 órával az indukciót követően 

aszimmetrikusan, perinukleárisan dúsultak fel (25. ábra B). A syndecan-4 endocitózisa 

reverzibilis folyamat, az indukáló anyag kimosását követően megkezdődött a syndecan-

4-GFP fúziós fehérjék recirkulációja a plazmamembránba. A nagy, perinukleáris 

vakuólumok diszpergáltak, kisebbekre estek szét. A recirkuláció folyamata lényegesen 

lassabb volt, mint az endocitózis, kb. 12 óra alatt vált teljessé. 
 
 

 
 
25. ábra. A syndecan-4 endocitózisa és recirkulációja. Vad típusú syndecan-4-GFP fúziós fehérjét (zöld) 
expresszáltattuk HT1080 fibrosarcoma sejtekben (A, B, C). Konfokális mikroszkóppal követtük a syndecan-4 útját 
PMA (1 µM) hozzáadását követően (A, B) az élő sejtekben szobahőmérsékleten. Alapállapotban (0 min) a syndecan-
4 döntően a sejtmembránban lokalizált (A, fehér nyilak). Az indukciót követően a syndecan-4 az endocitózisa során a 
sejt belsejében apró vakuólumokban gyűlt össze, melyek végül perinukleárisan egyesültek (B). A PMA kimosását 
követően a vakuólumok diszpergáltak, de 120 perc alatt még nem vált teljessé a syndecan-4 plazmamembránba 
történő recirkulációja (C). 
 
 

A továbbiakban 5 perccel és 30 perccel a PMA hozzáadását követően fixáltam a 

sejteket, és immuncitológiai vizsgálatokkal, sejtorganellum specifikus antitestekkel 

detektáltam, hogy milyen útvonalon haladt a syndecan-4 az endocitózisa során.  
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26. ábra. A syndecan-4 endocitózisa. A syndecan-4 endocitózisát a vt-SDC4-GFP (zöld) konstrukciót 
expresszáló MCF-7 sejtekben 1 µM PMA-val indukáltuk. Az indukciót követően 5 és 30 perccel fixált 
sejtekben a syndecan-4 kolokalizált az EEA1-gyel (korai endoszóma marker), majd a transz-Golgi 
(TGN38) és perinukleárisan a cisz-Golgi (GM130) markerekkel. Lépték: 20 µm. 

 

 

A korai endoszómákat az 5 perces mintákon a korai endoszómális antigén-1 

(EEA1) elleni antitesttel azonosítottuk. A 30 perces mintákon a transz-Golgit az anti-

transz-Golgi network protein 38 (TGN38) antitesttel, míg a cisz-Golgit az anti-GM130 

antitesttel festettem meg. A transz-Golgi hálózat sugaras elrendeződésű, a cisz-Golgi 

pedig aszimmetrikusan, perinukleárisan található. Az immuncitokémiai jellemzés 

szerint az indukciót követően a syndecan-4 először a korai endoszómába került, majd 
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ezt követően retrográd transzporttal a transz-Golgi hálózaton keresztül a sejtmag körüli 

cisz-Golgiba jutott (26. ábra). 

 

 

6. 3. 2.  A syndecan-4 citoplazmás doménje idukálható magi 
lokalizációs szignált tartalmaz 

 

 Kísérleteink során megfigyeltük a syndecan-4-GFP fehérjét a sejtmagban is (17., 

19. és 24. ábrák). Kevés irodalmi adat áll rendelkezésre a syndecanok magi jelenlétéről. 

Főként a syndecan-1-t figyelték meg a sejtmagban (Dr. Kovalszky Ilona személyes 

közlés, Roskams és mtsai 1998, Brockstedt és mtsai 2002), viszont a szerzők általában 

nem diszkutálják, hogyan kerülhet ki a membránból egy heparán-szulfát proteoglikán. 

A 40 kDa-nál nagyobb molekulák sejtmagba jutása erősen szelektív folyamat, 

amely a bázikus aminosavakból felépülő nukleáris lokalizációs szignál (NLS) 

jelenlététől függ (Nigg és mtsai 1991, Silver 1991, Gerace 1992). A 28 kDa-os GFP-hez 

fúzionáltatott syndecan-4 sejtmagi jelenléte így felvetette annak a lehetőségét, hogy a 

syndecan-4 NLS-t tartalmaz. A syndecan-4 citoplazmás doménjében a bázikus 

RMKKK szekvencia potenciális magi lokalizációs szignál lehet. A továbbiakban 

megvizsgáltuk, hogy a Ser179 foszforiláltsági állapota hogyan befolyásolja a syndecan-

4 sejtmagi lokalizációját. 

 A Ser179Glu mutáns syndecan-4 jelen volt a sejtmagban (17., 19. és 24. ábrák). 

A korábbi kísérleteink során, amikor a syndecan-4 és az irodalmi adatok alapján a 

sejtmagban is jelen levő Par6 (Johansson és mtsai 2000, Cline és Nelson 2007) 

eloszlását vizsgáltuk, azt találtuk, hogy a Ser179Glu mutáns syndecan-4 nem csak a 

citoplazmában, hanem a sejtmagban is kolokalizál a Par6-tal (24. ábra).  

A syndecan-4 citoplazmás doménjének a magi lokalizációban betöltött 

szerepének a vizsgálatához a citoplazmás domén RMKKKDEGSYDLG 

szekvenciájának szerinjét foszfomimetikus glutaminsavra (E), valamint foszforiláció-

rezisztens alaninra (A) mutáltuk. Az így kapott RMKKKDEGEYDLG és 

RMKKKDEGAYDLG szekvenciát fúzionáltuk a GFP N-terminális végéhez és 

expresszáltuk MCF-7 sejtekben (27. ábra). A glutaminsavas mutáns a sejtmagban gyűlt 

össze, míg az alaninos mutáns nem. A bázikus RMKKK szekvencia megléte 

önmagában nem eredményezett magi lokalizációt, szükséges volt a Ser179 
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foszforiláltsága is. A kontroll kísérletben az üres pEGFP vektort expresszáltatva a GFP 

egyenletesen kitölti a sejtmagot és a citoplazmát is, nem mutat dúsulást sem a magban, 

sem más sejtalkotókban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. ábra. Syndecan-4 citoplazmás doménje foszforiláció-indukált magi lokalizációs szignált 
tartalmaz.  A syndecan-4 citoplazmás doménjének RMKKKDEGSYDLG szekvenciájának szerinjét 
foszfomimetikus glutaminsavra, valamint foszforiláció-rezisztens alaninra mutáltuk. Az így kapott 
RMKKKDEGEYDLG (A) és RMKKKDEGAYDLG (B) szekvenciáját fúzionáltuk a GFP N-terminális 
végéhez és expresszáltattuk MCF-7 sejtekben. A glutaminsavas mutáns (A) a sejtmagban gyűlt össze, míg 
az alaninos mutáns nem (B). Kontroll kísérletben az üres pEGFP vektorral transzfektált sejtben (C) a GFP 
homogénen kitölti az egész sejtet és a sejtmagot, nem mutat dúsulást. 
 

 

6. 3. 3. A syndecan-4 endocitózisát követően bejut a sejtmagba 
 

Mivel a Ser179 foszforilációja szükséges volt a magi lokalizációhoz, így a 

továbbiakban megvizsgáltuk, hogy az anti-foszfo-Ser179 syndecan-4 antitesttel 

detektált Ser179 syndecan-4 milyen eloszlást mutat a sejten belül, kimutatható-e a 

foszfo-Ser179 syndecan-4 a sejtmagban. A syndecan-4 endocitózisát PMA-val 

indukáltuk (1 µM, 60 min, 37 °C). A foszfo-syndecan-4 a sejtmag egy jól 

körülhatárolható területén koncentrálódott, főként ott, ahol a kromatinállományt kifestő 

Hoechst festés nem adott jelet (28. ábra). Ezt a Hoechst festés által üresen hagyott 

kromatinállomány közti teret magi foltoknak (nuclear speckles) definiálják.  

A sejtmagi lokalizáció vizsgálata során elengedhetetlen, hogy a fixált sejteket 

0,1% -os Triton X-100 detergenssel permeabilizáljuk azért, hogy a magmembránt is 

permeábilissá tegyük. A gyengébb, Tween 20 detergenssel történő permeabilizálás nem 

volt elegendő. 
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28. ábra. Az anti-foszfo-syndecan-4 antitest kifesti a magfoltokat. Vad típusú syndecan-4-et 
expresszáló MCF-7 sejtekben endocitózist indukáltunk (60 min, 1 µM PMA). A Hoechst festés a 
kromatinállományt festi meg (kék), a foszforilált syndecan-4 (piros) pedig a sejtmagban a 
kromatinállomány közti térben gyűlt össze. Lépték: 25 µm. 
 

A syndecan-4 endocitózisa indukálható a syndecan-4 klasztereződésével is, 

melyet az extracelluláris domén elleni antitest hozzáadásával lehet előidézni 

(Tkachenko és mtsai 2004). Kísérleteinkben arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon a 

syndecan-4 az endocitózisa és magi transzlokációja során magával viszi-e az 

extracelluláris doménjéhez kötődő antitestet. A vt-SDC4-GFP-t expresszáló MCF-7 

sejteket a sejttenyésztő termosztátban 37 °C-on inkubáltam a tápfolyadékhoz 1:200 

hígításban adott anti-GFP antitesttel 60 percen keresztül, majd fixáltam a sejteket. Ezt 

követően a fixált sejteket csak az anti-GFP antitest elleni másodlagos antitesttel 

festettem meg, hiszen ha igaz a feltételezésünk, akkor a primer antitestet a syndecan-4 

még fixálás előtt bevitte magával a sejt belsejébe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. ábra. A syndecan-4 beviszi a sejtmagba az extracelluláris doménjéhez kötődött antitestet. A syndecan-4 
endocitózisát a vt-SDC4-GFP-t (zöld) expresszáló MCF-7 sejtekben anti-GFP antitesttel indukáltuk. Az indukciót 
követően fixált sejteket a GFP antitest elleni szekunder antitesttel festettem meg (piros). A sárga szín reprezentálja a 
primer antitest és a syndecan-4-GFP fúziós fehérje kolokalizációját. A felvétel konfokális mikroszkóppal készült. 
 

Az anti-GFP antitest indukálta a vt-SDC4-GPF endocitózisát. A GFP-vel 

fúzionált syndecan-4 és az anti-GFP antitest is kimutatható volt a sejtmagban, 

kolokalizáltak, tehát a syndecan-4 magával vitte a sejt belsejébe az extracelluláris 

doménjéhez kötődött antitestet is. 

  Hoechst                                     P-SDC4                                  együtt                
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6. 4. A syndecan-4 Ser179 foszforiláció-függő módon befolyásolja a 
citokinézist 
 
 

6. 4. 1. A foszfo-Ser179 syndecan-4 az intercelluláris hídban gyűlik 
össze 

 

A syndecanokról korábban leírták, hogy kolokalizálnak a mitótikus orsóval a 

sejtosztódás során (Brockstedt és mtsai 2002). Kísérleteinkben a GFP-vel nem fúzionált 

vad típusú syndecan-4 (vt-SDC4)-et stabilan expresszáló MCF-7 sejtekben 

megvizsgáltuk a syndecan-4 viszonyát a mikrotubuláris rendszerhez, főként az 

intercelluláris hídhoz. A syndecan-4 sejten belüli eloszlását indirekt 

immunfluoreszcenciával követtük, a mikrotubuláris rendszert anti-alfa-tubulin 

antitesttel festettem meg.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. ábra.  A syndecan-4 intracelluláris lokalizációja.  
(A) Kettős immunfestést végeztem a vad típusú syndecan-4-et expresszáló MCF-7 sejteken. A syndecan-
4 extracelluláris és intracelluláris doménje elleni antitestek különböző mintázatot mutattak interfázisos 
sejtekben. Az anti-SDC4-ekto (A1) a plazmamembránban és perinukleárisan a Golgi vakuólumokban 
adott jelet, míg a P-SDC4 (A2, A5) és SDC4-endo (A4) szignál főként citoplazmás lokalizációt mutatott. 
Az anti-SDC4-ekto és anti-P-SDC4 (A1-A3); és az SDC4-endo és P-SDC4 (A4-A6) jelek kolokalizáltak 
(nyílhegyek).  
(B) A vad típusú syndecan-4-et expresszáló MCF-7 sejtekben a syndecan-4-et anti-SDC4-ekto, míg a 
mikrotubuláris rendszert anti-alfa-tubulin antitesttel festettem meg. A teljes hosszúságú syndecan-4 a 
mitótikus orsóval kolokalizált. Kék: Hoechst magfestés. Lépték: 20µm. 
 



 80

 
Kísérleteink során az extracelluláris domén elleni antitesttel (anti-SDC4-ekto) 

detektálható teljes hosszúságú syndecan-4 az interfázisos sejtekben a 

plazmamembránban és intracelluláris vakuólumokban lokalizált (30. ábra A1-A3). A 

citoplazmás domén elleni (anti-SDC4-endo) és a foszforilált Ser179-re specifikus (anti-

P-SDC4) antitestekkel pedig főként diffúz citoplazmás lokalizációt, perinukleáris 

feldúsulást mutattunk ki a membránrajzolat mellett (30. ábra A4-A6). Tehát az 

extracelluláris és a citoplazmás domén elleni antitestek a plazmamembránban, valamint 

perinukleárisan a Golgiban egyaránt adtak jelet.  

Az osztódó sejtekben is megvizsgáltuk az anti-SDC4-ekto antitesttel megfestett 

syndecan-4 eloszlását, amelyet korábban már Brockstedt és munkatársai (2002) is 

közöltek. A syndecan-4 kolokalizált a mikrotubulus organizáló centrummal (MTOC) és 

az anti-alfa-tubulin antiszérummal megfestett magorsóval (30. ábra B).  

A korábbi kísérletek során láttuk, hogy a Ser179 foszforilációja fontos szerepet 

tölt be a jelátvitelben, továbbá az interfázisos sejtekben más eloszlást mutatott az anti-

SDC4-ekto és az anti-P-SDC4 antitesttel megfestett syndecan-4. Így a továbbiakban 

arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen a P-Ser179-SDC4 viszonya a 

mikrotubuláris rendszerhez, valamint hogy az intercelluláris hídban jelen levő 

syndecan-4 foszforilált-e. Megvizsgáltuk a foszfo-Ser179 syndecan-4 eloszlását a 

mitózis folyamán immuncitokémiai módszerrel (31. ábra). A foszfo-Ser179 syndecan-4 

kolokalizált a mikrotubulus organizáló központokkal a korai profázistól az anafázisig 

(31. ábra A-C). A foszfo-syndecan-4 az alfa-tubulinnal kifestett magorsóval együtt 

mozgott, majd a metafázis és anafázis során a metafázislemezben, valamint az átfedő 

mikrotubulusoknak megfelelően összegyűlt (31. ábra B, C). A kései telofázisban a 

foszfo-syndecan-4 az osztódási barázdában dúsult fel (31. ábra D). A sejtmag osztódását 

követően a leánysejteket összekötő intercelluláris hidat a mikrotubulusok kötegei építik 

fel, melyek jól láthatók az alfa-tubulin festést követően. A foszfo-syndecan-4 elleni 

antitest kifestette a kialakuló intercelluláris hidat, viszont a középtestben nem adott jelet 

(31. ábra E).  Ezzel szemben a syndecan-4 extracelluláris doménjét felismerő antitest a 

syndecan-4 feldúsulását jelezte a középtestben és kifestette az intercelluláris hidat (31. 

ábra F). 
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31. ábra. A foszforilált syndecan-4 a mitótikus orsóval kolokalizál.  
(A-E) A vad típusú syndecan-4-et expresszáló MCF-7 sejteket immunfestettem anti-P-syndecan-4 (zöld) 
és anti-alfa-tubulin (piros) antitestekkel; a Hoechst magfestés kék. A korai profázistól az anafázisig a P-
syndecan-4 a mikrotubulus organizáló centrumokkal kolokalizált (A-C; nyilak). A mitózis előrehaladtával 
a P-SDC4 a magorsóval mutatott kolokalizációt és az átfedő mikrotubulusoknak megfelelően gyűlt össze 
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(B, C; nyílhegyek). Ezt követően az osztódási barázdában (D; nyilak) és az intercelluláris hídban (E; 
nyilak) dúsult fel. A középtestet az anti-P-SDC4 antitest nem festette ki (E).   
(F) A vad típusú syndecan-4-et expresszáló MCF-7 sejteken a syndecan-4-et anti-SDC4-ekto (zöld), míg 
a mikrotubuláris rendszert anti-alfa-tubulin (piros) antitesttel festettem meg. Kék: Hoechst magfestés. A 
teljes hosszúságú syndecan-4 feldúsult a középtestben (F, nyilak). Lépték: 20 µm. 

 

 

Az előbbieket összegezve két fontos megállapítást tehetünk. Egyrészt a foszfo-

syndecan-4 főként a citoplazmában lokalizált, az osztódó sejtekben a mikrotubulus 

organizáló centrumokkal és a mitótikus orsóval kolokalizált, másrészt az anti-SDC4-

ekto antitest a syndecan-4 feldúsulását mutatta a középtestben. 

 

 

6. 4. 2. A Ser179Ala mutáns syndecan-4 nincs jelen a sejtközötti 
hídban 

 

A foszfospecifikus antitest alkalmazásával nem lehet eldönteni, hogy szükséges-

e a foszforiláció a syndecan-4 intercelluláris hídban való jelenlétéhez, illetve van-e 

foszforilálatlan syndecan-4 a sejtközötti hídban, hiszen olyan antitest nem áll 

rendelkezésre, amely csak a foszforilálatlan formát ismerné fel. Így a kérdés 

megválaszolásához a korábban már jellemzett syndecan-4 Ser179 mutáns 

konstrukciókat használtuk, ahol a foszforilálatlan szerint foszforiláció rezisztens 

alaninnal (Ser179Ala), míg a foszfo-szerint a foszfomimetikus glutaminsavval 

(Ser179Glu) mimikáltuk.  

Stabilan transzfektált MCF-7 sejtekben vizsgáltam a GFP-vel fúzionált vad 

típusú syndecan-4, valamint a Ser179Ala és Ser179Glu mutánsok eloszlását a 

citokinézis során. A mikrotubuláris rendszert anti-alfa-tubulin antitesttel festettem meg, 

a mutáns syndecan konstrukciók pedig zölden fluoreszkáltak a beépített GFP miatt. A 

vt-SDC4-GFP jelen volt az intercelluláris hídban és feldúsult a középtestben. A 

foszforiláció rezisztens Ser179Ala mutáns az interfázisos sejteknek főként a 

plazmamembránjában lokalizált, a citokinézis során viszont nem lehetett kimutatni az 

intercelluláris hídban (32. ábra). Abban az esetben sem tudtuk megfigyelni a Ser179Ala 

mutáns syndecan-4-et a sejtközötti hídban, ha a zöld fluoreszcenciát felerősítettük anti-

GFP immunfestéssel. Ezzel szemben, a foszfomimetikus Ser179Glu syndecan-4 az 
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intercelluláris híd egész hosszában megjelent és feldúsult a középtestben (32. ábra). Az 

interfázisos sejtekben alig mutatott membránrajzolatot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32. ábra. A Ser179Ala mutáns syndecan-4 nem mutatható ki az intercelluláris hídban. A vt-SDC4-
GFP-t, valamint a Ser179Glu és a Ser179Ala mutánsokat (zöld) expresszáló sejtekben a miktotubulusokat 
anti-alfa-tubulin antitesttel (piros) festettem meg. A vt-SDC4-GFP kitöltötte az intercelluláris hidat és 
összegyűlt a középtestben. A foszforiláció rezisztens Ser179Ala mutánst viszont nem lehetett megfigyelni 
az intercelluláris hidakban, míg a foszfomimetikus Ser179Glu a sejtközötti híd teljes hosszában jelen volt 
és felhalmozódott a középtesben (nyíl). Kék: Hoechst magfestés, lépték: 20 µm. 
 

A foszfo-Ser179 syndecan-4 középtestben való jelenlétéről az immuncitokémiai 

és a mutáns konstrukcióval kapott adatok ellentmondóak. A foszfomimetikus 

Ser179Glu mutáns syndecan-4 feldúsult a középtestben, viszont a foszfo-Ser179 

syndecan-4 specifikus antitesttel nem tudtunk ott syndecan-4-et kimutatni. Feltehetően 

ennek az az oka, hogy a rövid antigén determináns, amellyel a foszfospecifikus antitest 

reagálhat, jelen van a középtestben, csak nem hozzáférhető az antitest számára a 

középtest magas fehérjedenzitása miatt. A középtest fehérjéinek immuncitokémiai 

kimutatása Kojima és munkatársai (2001a) számára is nehézséget okozott. Leírták, hogy 

a középtestben a junkcionális fehérjék detektálhatóságát befolyásolja az epitópok 

hozzáférhetősége. 
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6. 4. 3. A syndecan-4 foszforilációja és vedlése megnő a G2/M 
fázisokban 

 

A syndecanok extracelluláris doménje más transzmembrán fehérjékhez 

hasonlóan proteolízist követően lehasadhat a sejtfelszínről a shedding vagy vedlés 

folyamán (Fitzgerald és mtsai 2000). A vedléssel kapcsolatos eddigi vizsgálatok főként 

az ektodoménre irányultak, keveset tudunk a visszamaradt transzmembrán és 

intracelluláris domén sorsáról. Mivel azt tapasztaltuk, hogy a syndecan-4 extracelluláris 

doménje elleni antitesttel és az anti-foszfo-Ser179 syndecan-4 antitesttel kapott jelek 

nem minden esetben azonosak, elválnak egymástól, így felmerült annak a lehetősége, 

hogy ennek a hátterében a vedlés folyamata áll.  

A vedlés és a foszforiláció kapcsolatának vizsgálatához a vad típusú syndecan-4-

et expresszáló sejtek lizátumából SDS-gélelektroforézist követően Western blot 

analízist végeztünk, a membránt anti-SDC4-ekto, anti-SDC4-endo és anti-P-SDC4 

antitestekkel reagáltattuk (33. ábra A, B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33. ábra. A vedlés utáni syndecan-4 maradék Western blottal kimutatható. 
A vt-SDC4-et expresszáló MCF-7 sejtek kivonatának fehérjéit SDS-gélelektroforézissel elválasztottuk, 
blottoltuk. (A) A membránt anti-SDC4-ekto, illetve anti-SDC4-endo antiszérumokkal reagáltattuk. Az Mr 
= 45 kDa és Mr = 22 kDa sávok megfelelnek a teljes hosszúságú SDC4 dimer és monomer várt mobilitási 
értékeinek. Az anti-SDC4-endo antiszérummal 13 kDa-nál és halványan 6 kDa-nál is lehetett jelet 
detektálni, amelyek a vedlést követő syndecan-4 maradékoknak felelnek meg. 
(B) Peptid kompetíciós esszé során a blottolást követően a membránt a P-SDC4 peptid növekvő 
koncentrációjával előinkubált anti-P-SDC4 antitesttel reagáltattuk. Az utolsó minta a negatív kontroll (c), 
melyet csak a másodlagos ellenanyaggal inkubáltunk. 
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Két erős jelet láttunk 45 kDa és 22 kDa elekroforetikus mobilitásnál mindhárom 

antitesttel, melyek a syndecan-4 dimernek és monomernek felelnek meg. A citoplazmás 

domén elleni anti-SDC4-endo és a foszfospecifikus P-SDC4 antitestekkel még további 

jeleket lehetett megfigyelni 13 kDa, valamint 6 kDa magasságban. Ezek megfelelnek a 

vedlést követően megmaradt citoplazmás és transzmembrán domén alkotta dimernek, 

illetve monomernek. Az anti-foszfo-Ser179 syndecan-4 antitest specificitásának 

igazolására peptidkompetíciós vizsgálatot végeztem. Az immunogén foszfopeptid 

növekvő koncentrációjával előinkubált antitesttel reagáltatva a membránt az összes 

magasságban futó syndecan-4 jel eltűnt, jelezve az antitest specificitását (33. ábra B). A 

Western blot alapján elmondhatjuk, hogy a vedlés utáni syndecan-4 maradék legalább 

részben foszforilált.  
 

Ismert, hogy a mitózis során a sejtadhézió csökken, a sejtek lekerekednek, majd 

a citokinézis befejeztével visszatapadnak és kiterülnek az aljzaton. Ezt a folyamatot 

elősegítheti a syndecan-4 vedlése, hiszen az ektodomén levágódásával csökken a sejt és 

a környező extracelluláris mátrix kapcsolata. A syndecan-4 sejtciklus folyamán 

bekövetkező foszforilációjának és vágódásának vizsgálatához vt-SDC4-et expresszáló, 

szinkronizált sejtciklusú MCF-7 sejteket használtunk. A szinkronizáláshoz a sejtciklust 

G1/S átmenetnél blokkoltuk 1,5 mM hidroxiureával 16 órán keresztül. A hidroxiurea 

kimosását követően a sejtciklusban továbbhaladnak a sejtek. A sejtek DNS tartalmát 

áramlási citometriával követtük a blokk oldását követően 0, 3, 6, 9, 15 és 18 órával (34. 

ábra A). A hidroxiurea megvonásakor a szinkronizálásnak megfelelően gyakorlatilag az 

összes sejt 2N DNS tartalmú volt. Három órával később a sejtek mintegy 50%-a 

megduplázta a DNS tartalmát, megemelkedett a G2/M fázisokat reprezentáló 4N csúcs. 

A hidroxiurea megvonását követő 6-9 órával pedig a 2N DNS tartalmú sejtek aránya 

növekedett, jelezve, hogy a sejtek jelentős része már osztódott, míg 18 óránál a 

sejteknek már csak kis frakciója volt 4N DNS tartalmú (34. ábra A).  
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34. ábra. A syndecan-4 foszforilációja és vedlése fokozódik a G2/M fázisok során.  
(A) Az vt-SDC4-et expresszáló, exponenciálisan növekvő sejtek osztódását hidoxiureával szinkronizáltuk 
a G1 és S fázisok határán (1,5 mM; 16 h). A G1/S blokk oldását követően 0, 3, 6, 9, 15 és 18 órával 
gyűjtöttük össze a sejteket, majd a sejtek DNS tartalmát áramlási citometriával analizáltuk. 
(B) Az „A” panelen bemutatott kísérlethez a jelzett időpontokban gyűjtött minták teljes hosszúságú és 
vedlési maradék syndecan-4 mennyiségét, valamint foszforilációját Western blottal hasonlítottam össze 
anti-SDC4-endo (B1) és anti-P-SDC4 (B2) antitestekkel. A teljes hosszúságú syndecan-4 expressziója 
változott a G1/S blokk oldását követően (B1). A foszforilációja átmeneti emelkedést mutatott a vedléssel 
párhuzamosan: megemelkedett a blokkot követő 3h-val, a legmagasabb értéket 6 óránál mutatta, míg 18 
órával a blokk oldását követően a kiindulási értékre tért vissza. Kontroll: nem szinkronizált, vt-SDC4-et 
expresszáló MCF-7 sejtkultúra. 
 

A továbbiakban Western blottal követtem a syndecan-4 foszforilációját és 

vedlését a sejtciklus folyamán, a hidroxiureával történt szinkronizálást követően (34. 

ábra B). A teljes hosszúságú syndecan-4 expressziója a szinkronizálást követően 3 

órával csökkent, majd folyamatosan nőtt 15 óráig, ezt követően a kiindulási szintre 

csökkent (34. ábra B1). A syndecan-4 foszforilációja jelentősen megnövekedett a blokk 
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oldását követően, a maximumot 6 óránál érte el, majd 18 órára visszatért a kiindulási 

szintre (34. ábra B2). A vedlés utáni maradékot anti-SDC4-endo és anti-P-SDC4 

antitestekkel mutattuk ki. Az összes és a foszforilált vedlési utáni maradék 

mennyiségének változása követte a teljes hosszúságú foszfo-syndecan-4 mintázatát. 

Mindkettő 6 órával a hidroxiurea blokk oldását követően érte el a maximumot, majd 18 

óránál visszatért a bázisra (34. ábra B1, B2).  

A vedlés utáni maradékot a szinkronizált sejtekből a G1/S blokk idején 

gyakorlatilag alig lehetett kimutatni. A sejtciklus előrehaladtával viszont fokozódott a 

syndecan-4 vedlése. Ezek alapján a nem szinkronizált, kontroll mintában látható vedlés 

hátterében - amit Fitzgerald és munkatársai (2000) a sejtkultúrában megfigyelhető 

konstitutív vedlésként írtak le - a sejttenyészet aszinkron proliferáló sejtjeinek vedlése 

állhat. 

 

 

6. 4. 4. A syndecan-4 Ser179 foszforilációja befolyásolja a vedlést 
 

Annak a megválaszolásához, hogy a Ser179 foszforilációja feltétele-e az 

extracelluláris domén vedlésének, összehasonlítottam a vt-SDC4-GFP-t, a 

foszforezisztens Ser179Ala és a foszfomimetikus Ser179Glu syndecan-4-et expresszáló 

sejtvonalakban a vedlési maradék mennyiségét (35. ábra A). A teljes hosszúságú, GFP-

kapcsolt syndecan-4 monomert 55 kDa, míg a vedlési maradék dimert 13 kDa 

elektroforetikus mobilitásnál figyelhettük meg. A foszforiláció rezisztens Ala mutáns 

esetén a vágódás utáni maradékot nem lehetett kimutatni, bár a teljes hosszúságú 

monomerek expressziója azonos volt. Ezek alapján a Ser179 foszforilációja előfeltétele 

a vedlésnek.  

A syndecanok extracelluláris doménjét főként mátrix metalloproteázok hasítják 

(Fitzgerald és mtsai 2000, Wang és mtsai, 2005, Schmidt és mtsai 2005). Annak 

igazolására, hogy a 13 kDa elektroforetikus mobilitású syndecan-4 fragment a vedlés 

utáni maradéknak felel meg, széles spektrumú MMP gátlóval kezeltem a vt-SDC4-GFP-

t expresszáló, szinkronizált sejtciklusú sejteket. A G1/S blokk oldását követő 6 órás, 

GM6001 MMP inhibitorral történt inkubációt követően - amikor a korábbi kísérletek 

alapján a vedlés utáni maradék szintje a legmagasabb volt (34. ábra B) - 
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összegyűjtöttem a sejteket. Az MMP gátlás hatására nem lehetett kimutatni 13 kDa 

magasságban a syndecan-4 fragmentet, ami azt jelentette, hogy az proteolitikus vágódás 

eredményeként keletkezett.  

 

 
35. ábra. A syndecan-4 Ser179 foszforilációja előfeltétele a vedlésnek.  
(A) A vt-SDC4-GFP-t, valamint a Ser179Ala és a Ser179Glu mutáns syndecan-4-et expresszáló sejtek 
teljes hosszúságú és vágódott syndeacan-4 tartalmát Western blottal hasonlítottam össze. Az ábrán nyíllal 
jelöltem a GFP-kapcsolt teljes hosszúságú syndecan-4 monomert (55 kDa) és a vedlési maradék dimert 
(13 kDa). Az utóbbi hiányzott a foszforezisztens Ser179Ala mutáns sejtekből.  
(B) A vt-SDC4-GFP és Ser179Ala konstrukciókat expresszáló sejteket szinkronizáltam a korábban leírtak 
szerint. A hidroxiurea megvonását követően a médiumot széles spektrumú MMP inhibitorral (GM6001) 
egészítettem ki (+), majd 6 órával később lizáltam a sejteket és a syndecan-4 tartalmukat Western blottal 
hasonlítottam össze. A kontroll, aszinkron proliferáló (1. minta) és a szinkronizált (2. minta) vt-SDC4-
GFP sejtek tartalmazták a vedlési maradéknak megfelelő, 13 kDa magasságban kimutatható jelet. Ez a jel 
hiányzott a proteázgátlóval kezelt mintából (3. minta) és a Ser179Ala sejtekből (4. minta).  
Felviteli kontroll: alfa-tubulin. 

 

 

6. 4. 5. A syndecan-4 membránlokalizációja szükséges a 
középtestben való feldúsulásához 

 

 Korábban bemutattam, hogy a teljes hosszúságú syndecan-4 feldúsul a 

középtestben. Azonban az nem egyértelmű, hogy ehhez a syndecan-4 extracelluláris 

vagy citoplazmatikus kölcsönhatásai szükségesek. Ennek megválaszolásához csonka 

syndecan-4 konstrukciókat használtunk. A teljes hosszúságú, foszfomimetikus 

Ser179Glu mutáns syndecan-4 extracelluláris doménjét a GFP-től N-terminálisan 

kiejtettük (szignál-DEGE konstrukció). A citoszolikus és a membránba irányított 
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fehérjék viselkedésének a tanulmányozásához a szignál-DEGE konstrukció 

szignálszekvencia nélküli változatát is elkészítettük (DEGE konstrukció, 36. ábra A).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. ábra. A syndecan-4 membráninszerciója szükséges a középtestben való lokalizácóhoz.  
(A) Sematikus ábra mutatja a syndecan-4 vedlés utáni vágott, csonka formáit tartalmazó GFP-vel 
fúzionált konstrukciókat. A Ser179Glu konstrukció extracelluláris doménjének deléciója a szignál-DEGE 
konstrukciót eredményezi, amelynek a szignálpeptid nélküli változata a DEGE.  
(B) A DEGE és szignál-DEGE konstrukciókat expresszáló MCF-7 sejtek teljes lizátumát (t), valamint a 
frakcionálást követő citoplazma (c) és membrán (m) frakciókat SDS-gélelektroforézist, majd blottolást 
követően anti-GFP antitesttel reagáltattuk. A membránfrakcióknak a citoplazmával történő 
kontaminációját anti-alfa-tubulin antitesttel teszteltem. 
(C) A DEGE és a szignál-DEGE konstrukciókat (zöld) expresszáló MCF-7 sejteket anti-alfa-tubulin 
antiszérummal festettük meg (piros). A DEGE homogénen kitöltötte az intercelluláris hidakat, de a 
középtestben nem láttuk (nyíl), míg a szignállal kiegészített szignál-DEGE felhalmozódott a középtestben 
(nyíl). Lépték: 10 µm, magfestés: Hoechst (kék).  
 

A két konstrukció expressziójának intenzitása és a szignálpeptid lehasadása utáni 

elektroforetikus mobilitása azonos volt. A DEGE és szignál-DEGE fehérjéket 

expresszáló sejtek teljes lizátumát szeparáltam membrán és citoplazma frakciókra annak 

ellenőrzésére, hogy a szignálpeptid jelenléte hogyan befolyásolja a fehérjék sejten belüli 

eloszlását. Western blottal vizsgálva a szignál nélküli DEGE konstrukció expressziója 

főleg citoplazmás fehérjét eredményezett, míg a szignálszekvenciával kiegészített 
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szignál-DEGE-ről transzlálódott protein főként a membránfrakcióban volt jelen (36. 

ábra B).  

 A konstrukciók intracelluláris eloszlása a citokinézis folyamán eltérő volt. A 

DEGE az MCF-7 sejtek citoplazmájában lokalizált és a citokinézis során kitöltötte az 

intercelluláris hidat, de nem mutatott dúsulást a középtestben (36. ábra C). Ezzel 

szemben, a szignál-DEGE konstrukció eloszlása hasonló volt a teljes hosszúságú 

Ser179Glu syndecan-4-hez, kitöltötte az intercelluláris hidat és feldúsult a középtestben 

(36. ábra C). Az előbbiek alapján a syndecan-4 középtestben való feldúsulásának a 

Ser179 foszforiláció szükséges, de nem elegendő feltétele. A foszforiláción kívül a 

membráninszerció is elengedhetetlen, amit a szignálpeptid jelenléte biztosított. 

 

 

6. 4. 6. A Ser179Ala syndecan-4 expressziója elősegíti a sokmagvú 
sejtek megjelenését 

 

 Az eddigiekben a foszforezisztens és foszfomimetikus syndecan-4 mutánsok 

sejten belüli eloszlását vizsgáltuk. Azonban az interfázis és a mitózis során 

megfigyelhető eltérő lokalizáción kívül a különböző mutánsok expressziója a sejtek 

eltérő fenotípusát eredményezte. Mint azt korábban, a 6. 2. 1. fejezetben bemutattam, a 

vt-syndecan-4-et expresszáló sejtek az epithel sejtekre jellemzően szorosan egymáshoz 

simultak, kockakőrajzolatot mutattak. A sejteket TRITC-konjugált falloidinnel festettem 

meg, így az epithel sejteket körbevevő kortkális aktin gyűrű jól látható. A Ser179Ala 

mutáns sejtek azonban 1 ± 0,05 % -ban (n = 105) képeztek sokmagvú óriássejteket. Az 

óriássejt mérete 10-12 egymagvú sejtnek felelt meg (37. ábra A). A nem transzfektált 

MCF-7 sejtekben nem tudtunk megfigyelni óriássejteket a vizsgált periódus alatt.  

A multinukleált sejtek arányának pontos meghatározásához az aszinkron 

növesztett sejteket fixáltuk, propidium jodiddal megfestettük, majd áramlási citometriát 

végeztünk. A vizsgálat során a sokmagvú sejtekre utal a 2N-nél magasabb DNS 

tartalmú sejtek arányának növekedése. A kontroll vt-SDC4-GFP-t expresszáló sejtekben 

(n = 55000) a 2N DNS tartalomnál kaptunk magas csúcsot (56%), és egy kisebbet 4N 

DNS tartalomnál (8%), amely a G2 és M fázisban levő sejtek százalékos arányát 

reprezentálja (37. ábra B1). A Ser179Ala mutáns sejtek eloszlása megváltozott a 

kontroll sejtekhez képest, mivel a G1 fázist reprezentáló 2N DNS tartalmú sejtek aránya 
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34%-ra csökkent, míg a 4N sejteké 18%-ra nőtt (37. ábra B2). Továbbá az alapvonal 

megemelkedett a 4N DNS tartalom feletti régióban, jelezve a megnövekedett DNS 

tartalmú sejtek jelenlétét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37. ábra.  A syndecan-4 Ser179Ala mutációja elősegíti a sokmagvú sejtek megjelenését. 
(A) A GFP-vel fúzionált vad típusú és a Ser179Ala mutáns syndecan-4-et (zöld) expresszáló MCF-7 
sejtek aktin citoszkeletonját TRITC jelölt falloidinnel festettem meg (piros). Kortikális aktin gyűrűk 
határolták a vad típusú syndecan-4-et expresszáló sejteket (A1), míg a Ser179Ala mutáns syndecan-4-et 
expresszáló sejtek gyakran képeztek többmagvú óriássejteket (A2). Az A3 panel a sokmagvú, Ser179Ala 
sejt fáziskontraszt mikroszkópos felvételét mutatja. A nyíl a sokmagvú sejtek sejtmagjaira mutat (A2, 
A3). Kék: Hoechst magfestés, lépték: 20 µm.  
(B) A vt-SDC4-GFP és Ser179Ala sejtek DNS tartalmát áramlási citometriával vizsgáltuk. A vt-SDC4-
GFP-t expresszáló sejtek a proliferáló sejtpopulációra jellemzően 2N DNS tartalomnál mutattak magas 
csúcsot és egy kisebben 4N-nél (B1). Ezzel szemben, a Ser179Ala sejtekben az eloszlás megváltozott 
(B2). A 2N DNS tartalmú sejtek relatív aránya csökkent, míg a 4N DNS tartalmúaké nőtt, és az alapvonal 
megemelkedett a >4N régióban. Az ábrák legalább három független kísérlet reprezentatív eredményeit 
mutatják.    
 

 

6. 4. 7. A foszfomimetikus syndecan-4 expressziója a citokinézis 
zavarához vezet 

 
Az aszinkron proliferáló nem transzfektált, illetve a Ser179Ala, Ser179Glu és 

DEGE konstrukciókat stabilan expresszáló MCF-7 sejtek osztódását fáziskontraszt 

mikroszkóppal monitoroztuk. A nem transzfektált MCF-7 sejtek és a Ser179Ala-t 

expresszálók a mitózis kezdetén lekerekedtek, a szomszédos sejtekkel megszakadtak a 
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sejt-sejt kapcsolatok. Ezzel szemben a Glu mutációt hordozó Ser179Glu és DEGE 

sejtvonalak esetén a lekerekedett sejtek egy permanens citoplazmahíddal 

összekapcsolódva maradtak a szomszédos sejtekkel (38. ábra A).  

 

 
38. ábra. A Ser179Glu mutáció a citokinézis zavarához vezet. 
(A) Különböző, aszinkron proliferáló sejtkultúrákon fáziskontraszt mikroszkóppal sorozatfelvételeket 
készítettünk. Válogatott képkockákat mutat az ábra, az osztódó sejteket fekete nyíl jelzi. A nem 
transzfektált MCF-7 (A1) és a Ser179Ala (A2) sejtek lekerekedtek és a szomszédos sejtektől elszakadtak. 
Ezzel szemben a Ser179Glu (A3) és DEGE (A4) konstrukciókat expresszáló sejtek bár lekerekedtek, de 
az osztódás folyamán a szomszédos sejtekkel való összeköttetésük citoplazmahíd formájában megmaradt 
(fehér nyilak). Lépték: 25 µm.  
(B) A foszfomimetikus Ser179Glu (B1) és DEGE (B2) expressziója meghosszabbodott intercelluláris 
hidak kialakulásához vezetett. A Ser179Glu és DEGE (zöld) konstrukciók a citoplazmában és a 
középtestben dúsulnak fel. A meghosszabbodott hidak gyakran több sejtet is összekötnek. A nyilak a 
középtestre mutatnak. Kék: Hoechst magfestés, lépték: 20µm. 
(C) Az intercellulláris híd hossza mintegy 4,5-szeresére nőtt a Ser179Glu mutánsokban a vt-SDC4-GFP-t 
expresszáló sejtekhez képest (n=100). 
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A Ser179Glu sejtekben gyakran megfigyelhető meghosszabbodott intercelluláris 

hidak hátterében az abszcisszió zavara, késése vagy hiánya állhat. Ez a fenotípus a többi 

foszfomimetikus mutáns (DEGE, szignál-DEGE) expressziója esetén is kialakult. A 

citokinézis során az intercelluláris híd átlagos hossza (n = 100) a vad típusú syndecan-4-

et expresszáló sejtekben 9,8 ± 4,23 µm volt, míg a Ser179Glu mutáció esetén 45,4 ± 

18,28 µm-re nőtt (n = 100). A foszfomimetikus mutánsok expressziója nem csak 

meghosszabbodott intercelluláris hidakhoz vezetett, hanem az abszcisszió elmaradása 

miatt a hidak megmaradtak a sejtek között, és ismételt osztódások után akár 5 vagy még 

több sejt is összeköttetésben maradhatott a hosszú, vékony plazmahidakkal (38. ábra B, 

C). 

 

 

6. 5. Emlőtumorok HER-2 státuszának meghatározása  
  

 Mint a korábbiakban bemutattam, kísérleteinkben a syndecan-4 foszforiláció-

függő módon befolyásolta az epithel sejtek migrációs képességét és apiko-bazális 

polaritását, kölcsönhatva a Par6-tal. Irodalmi adatok alapján a Her-2/ErbB2 aktivációja 

is az apiko-bazális polaritás elvesztéséhez vezet, melynek hátterében a Par-komplex 

szétesése áll, hiszen a HER-2 asszociál a Par6-aPKC-vel (Aranda és mtsai 2006). 

A HER-2 génamplifikáció és fehérje overexpresszió az emlőtumorok rossz 

prognózisával társul (Seshadri és mtsai 1993, Slamon és mtsai 1987) és antitestkezelés 

célpontja, így különösen nagy jelentőségű az emlőtumorok HER-2 státuszának 

meghatározása. A rutin patológiai diagnosztikában a két leggyakrabban alkalmazott 

technika a HER-2 státusz meghatározására az immunhisztokémia, amellyel a sejtfelszíni 

receptorexpresszió szemikvantitatív meghatározása történik; és a fluoreszcens vagy 

kromogénes in situ hibridizáció (FISH vagy CISH), amellyel a génamplifikáció mértéke 

határozható meg. Az immunhisztokémiai értékelés az osztályozási rendszer ellenére 

szubjektív, míg az in situ hibridizációs módszerek viszonylag drágák. Vizsgálatainkban 

a paraffinba ágyazott emlőtumor minták immunhisztokémiai eredményeit hasonlítottuk 

össze a gyors és érzékeny qPCR során meghatározott génamplifikáció mértékével.  
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6. 5. 1. A minták szövettani osztályozása 
 

A 210 vizsgált esetből a legtöbb (179; 85,2 %) invazív ductalis carcinoma volt, 

míg 14 (6,6 %) infiltráló lobularis carcinoma (klasszikus vagy variáns típus) és 17 (8,09 

%) eset ritka előfordulású (cribriform, mucinosus, tubularis, apocrin, metaplasztikus 

carcinoma). A 210 invazív tumorból a differenciáltság alapján 49 (23,3 %) grade 1, míg 

91 (43,3 %) grade 2 és 70 (33,3 %) grade 3 csoportba tartozott. 

 

 

6. 5. 2. HER-2 overexpresszió meghatározása 
immunhisztokémiával 

 

Immunhisztokémiai metszeteken az elfogadott osztályozási rendszer szerint 

értékeltük a minták HER-2 expresszióját (0, 1+, 2+, 3+; lásd az „Anyag és módszer” 

fejezetben és a 39. ábrán). A diffúz citoplazmatikus festődést mutató minták, amely az 

antitestkezelés szempontjából negatív, „0” besorolást jelentenek, jelen vizsgálatban 

külön csoportba kerültek.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
39. ábra. HER-2 expresszió kimutatása immunhisztokémiával. Reprezentatív immunhisztokémiai 
felvételek (kromogén: DAB) mutatják az eltérő festődési intenzitást és mitázatot az 1+, 2+ és 3+  
mintákon.  
(A) Az osztályozási rendszer alapján a tumorsejtek több mint 10 %-ában finom membránfestődést 
láthatunk (1+).  
(B) A tumorsejtek több mint 10 %-ában az egész sejtfelszínen gyenge vagy mérsékelt a membránfestődés 
figyelhető meg (2+). 
(C) A tumorsejtek több mint 10 %-ában az egész sejtfelszínen erős a membránfestődés (3+). 
(Megjegyzés: a vizsgálataink idején ez a definíció volt érvényben. A jelenleg érvényes definíció szerint a 
daganatsejtek legalább 30%-ában jelen kell lennie a körkörös, kifejezett intenzitású reakciónak.)  
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A vizsgált 162 esetből a pontozási rendszer alapján 104 minta volt negatív a HER-2 

overexpresszió szempontjából (0: 92 eset, 1+: 22 eset). A 2+ minták száma 18, míg a 3+ 

eseteké 23 volt.   

 

6. 5. 3. HER-2 génamplifikáció meghatározása qPCR technikával 
 

A qPCR reakció során a HER-2 gén amplifikációját ugyanazon a kromoszómán 

elhelyezkedő belső kontrollhoz viszonyítottuk. Pozitívnak akkor tekintettük a reakciót, 

ha az amplifikáció mértéke legalább 2 volt. A 121 esetből, melyek 0, 1+ vagy diffúz 

citoplazmatikus festődést mutattak, összesen 26 esetben qPCR-rel ki tudtunk mutatni 

génamplifikációt. Tizenkét esetben az immunhisztokémiával 0 csoportba sorolt 92 

esetből, és ugyancsak 12 esetben a 22 1+ mintából a génamplifikáció átlagosan 2,75 és 

2,8 volt, bár 9-9 esetben a 0 és 1+ mintákból a génamplifikáció csak 2,05 és 2,47 közötti 

értéket mutatott. A vizsgált 18 2+ esetből 10-ben, míg a 3+ esetekből 17-ben tudtunk 

génamplifikációt kimutatni (átlagos érték 6,06 és 7,78) ( 1. táblázat).  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
1. táblázat. A HER-2 DNS amplifikáció qPCR eredményeinek összahasonlítása az 
immunhisztokémiai eredményekkel. Összesen 162 mintán hasonlítottuk össze a HER-2 fehérje 
expresszióját (osztályozás 0, 1+, 2+, 3+) és ugyanezeken a mintákon végzett qPCR eredményeit. A diffúz 
citoplazmatikus reakciókat a „hibás reakciók” közé soroltuk.  
 

 Összesen 23 esetben a műtét előtti vékonytű-aspirációs citológiai mintán is 

tudtunk qPCR reakciót végezni, ugyanezen tumoroknak a műtét utáni rezekciós 

preparátumból készült paraffinba ágyazott blokkjai is rendelkezésre álltak.  

Csak egy esetben volt a citológiai mintában kimutatható a génamplifikáció (2,34), 

viszont az immunhisztokémia negatív volt. A szövettani mintákon végzett qPCR 4 

esetben mutatott amplifikációt (2,07-2,38; átlagérték 2,2), három esetben fehérje 

overexpresszió nélkül (2. táblázat).  
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2. táblázat. HER-2 DNS amplifikáció vizsgálata citológiai mintákon. 23 esetben a műtét előtti 
vékonytű-aspirációs citológiai minta is rendelkezésre állt. A citológiai mintákból 22 negatív esetből 4 
esetben a szöveti mintából génamplifikációt mutattunk ki, de 3 esetben az immunhisztokémia negatív 
volt.   
  

 

 

6. 5. 4. HER-2 génamplifikáció meghatározása fluoreszcens in situ 
hibridizációval 

 

Összesen 76 esetben történt a mintákon FISH. A kezdeti minták mindegyikén 

készült FISH, az immunhisztokémiával negatív 0 és 1+ eseteken is, későbbiekben már 

csak a 2+ és 3+ eseteken. A 76 vizsgált esetből 44-ben volt kimutatható a HER-2 

génamplifikáció, míg 32 esetben nem volt amplifikáció. Az immunhisztokémia 9 

esetben 0 volt, 4 esetben 1+, 26 esetben 2+, míg 35 esetben 3+. Az eredményeket a 3. 

táblázat foglalja össze. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. táblázat. A HER-2 DNS amplifikáció FISH eredményeinek összahasonlítása az 
immunhisztokémiai eredményekkel.  Az immunhisztokémiával 2+ 26 esetből a FISH 10 esetben, míg a 
35 3+ esetből  31-ben igazolt génamplifikációt.  
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6. 5. 5.  A FISH, qPCR és immunhisztokémiai eredmények 
összhasonlítása 

 

Összesen 45 olyan esetünk volt, ahol FISH, qPCR és immunhisztokémiai 

eredmények is rendelkezésre álltak. A 45-ből 36 esetben a génamplifikáció 

meghatározására alkalmas technikák (FISH és qPCR) egyforma eredményt adtak: 20 

esetben negatív, míg 16 esetben pozitív eredményt. Összesen 9 esetben a FISH és qPCR 

eredmények nem korreláltak: 6 eset qPCR+/FISH-, míg 3 eset qPCR-/FISH+ volt. Az 

átlagos amplifikáció a qPCR+/FISH+ mintákban 5,424 volt, míg a qPCR+/FISH- 

csoportban 2,765. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
4. táblázat. A HER-2 DNS amplifikáció FISH, qPCR eredményeinek viszonya az 
immunhisztokémiai eredményekhez.  Összesen 45 esetben állt rendelkezésre mindhárom módszer 
eredménye. 
 

 A FISH és qPCR valamint az immunhisztokémiai eredményeket összahasonlítva 

megállapíthatjuk, hogy a qPCR és FISH eredmények az 1+ és 2+ minták esetén voltak 

kevésbé összhangban. Bár a rendelkezésre álló minták száma - melyekből mindhárom 

technikával rendelkezésünkre állt az eredmény - viszonylag alacsony, és a különbségek 

nem szignifikánsak, a qPCR technikával több amplifikált esetet lehetett detektálni a 2+ 

minták között, mint FISH során. 
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7. MEGBESZÉLÉS 
 

Az értekezésem első részében a transzmembrán proteoglikán syndecan-4 

biológiai viselkedésével, a szignáltranszdukcióban betöltött szerepével kapcsolatos 

eredményeimről számoltam be, míg a másik részében az emlőtumorok progressziójában 

ismerten szerepet játszó molekula, a HER-2 diagnosztikus lehetőségeiről mutattam 

eredményeket. A syndecan-4-nek komplex szerepe van az MCF-7 emlő 

adenocarcinoma sejtekben a sejtfelszíntől egészen a sejtmagig, hiszen szabályozza a 

sejt-mátrix, valamint a sejt-sejt kölcsönhatásokat, befolyásolja a Rac1 aktivitását, 

továbbá hatással van a citokinézis folyamatára, valamint magi lokalizációs szignál 

kialakulását eredményezi a citoplazmás Ser179 aminosavának foszforilációs állapotától 

függően. 

 

7. 1.  A syndecan-4 foszforiláció-függő módon befolyásolja az aktív 
Rac1 mennyiségét  
 

A syndecan-4-nek a Rac1-aktivitás szabályozásában betöltött szerepéről már 

vannak irodalmi adatok. A syndecan-4 génkiütött egerekből származó fibroblasztokban 

az aktív Rac1 szintje megemelkedett (Saoncella és mtsai 2004, Bass és mtsai 2007), 

továbbá ismert a syndecan-4-nek a Rac1 aktiválására gyakorolt hatása a syndecan-4 

klasztereződését követően (Tkachenko és mtsai 2004).  

A sejt-sejt kapcsolatok kialakulása során változik a Rac1 aktivitása. Az aktív 

Rac1-GTP mennyisége nőtt az intercelluláris adhéziók kialakulásának indukcióját 

követően. A Ca2+ elvétel-visszaadás (Ca2+ switch) módszerrel a Rac1 aktivitás 3,7 ± 0,9-

szeres növekedését mérték MDCK sejtekben, és 3,9 ± 1,2-szeres növekedését HEK293 

sejtekben (Noren és mtsai 2001, Betson és mtsai 2002). A syndecan-4 hiányos sejtekben 

a Rac1-GTP szintje 3,6-szorosára, illetve más kísérletekben 2,3-szorosára nőtt 

(Saoncella és mtsai 2004, Bass és mtsai 2007). 

Bass és munkatársai (2007) a syndecan-4-nek az extracelluláris mátrix indukált, 

PKC-alfa-függő Rac1 aktivációban betöltött szerepét vizsgálták. A kísérleteik során a 

PKC-alfa kötésben szerepet játszó Tyr188Leu mutációval az általunk vizsgált Ser179 
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szabályozó szerepét nem befolyásolták. Ez lehet az oka annak, hogy a Tyr188 mutációja 

nem változtatta meg a sejtek alap Rac1 aktivitását, de elmaradt a mátrix indukált Rac1 

aktiváció. Viszont a syndecan-4 -/- sejtekben magas Rac1 aktivitást figyeltek meg, 

feltehetően a foszfo-Ser179 syndecan-4 hiánya miatt. Összegezve Bass és munkatársai, 

valamint a mi eredményeinket, az alap Rac1-GTP szint meghatározásában a syndecan-4 

Ser179 foszforilációja a döntő, és nem a PKC-alfán keresztüli Rac1 aktiváció. 

Elfenbein és munkatársai (2009) által leírt Rac1 aktivitás syndecan-4-függő 

szabályozásának mechanizmusa szerint a synectin PDZ fehérje köti a Rho-GDI1-et és a 

hozzá kapcsolódó syndecan-4-et. A GDI a Rho GTP-ázokat a prenil láncon keresztül 

köti, és inaktív, GDP-hez kötött formában, a citoplazmában tartja. A kialakuló 

syndecan-4 – PKC-alfa aktivációs komplex foszforilálja a Rho-GDI1-et, ezáltal a RhoG 

felszabadul a GDI1 gátlása alól, és az aktív RhoG későbbi lépések során a Rac1 

aktiválását eredményezi (Katoh és Negishi 2003). Elfenbein és munkatársai nem térnek 

ki arra, hogy a RhoGDI1 nem specifikus, a RhoG-n kívül köti a RhoA-t, Rac1-et és a 

Cdc42-t is.  

Korábbi adatok alapján a PKC-alfa-függő RhoA aktiválás együtt változott a 

RhoGDI1 foszforiláltságának változásával (Dovas és Couchman 2005). Ugyanennek a 

munkacsoportnak újabb eredményei alapján a PKC-alfa foszforilálja a RhoGDI1-et, 

majd ennek hatására a RhoA felszabadul a gátlás alól, viszont a Rac1 és a Cdc42 nem 

(Xian és mtsai 2010). A RhoA aktivitását a syndecan-4 a PKC-alfa - p190RhoGAP 

útvonalon is befolyásolja (Bass és mtsai 2008). A syndecan-4-nek a Rac1/Rho GTP-

ázok aktiválásában betöltött szerepét a 40. ábra foglalja össze. 

Eredményeink alapján a syndecan-4 Ser179 foszforilációjától függő módon 

befolyásolta az aktív Rac1 mennyiségét, a foszfomimetikus Ser179Glu konstrukció 

esetén csökkent a Rac1-GTP szintje. A Rac1 aktivitás syndecan-4-függő 

szabályozásának felderítésében az első munkahipotézisünk az volt, hogy a syndecan-4 a 

RhoGDI1-Rac1 disszociációt gátolná. A GDI1 immunprecipitátumban lévő Rac1 

mennyisége viszont nem változott a különböző mutáns syndecan-4 konstrukciókat 

expresszáló sejtvonalakban, vagyis a Rac1 aktivitás nem a syndecan-4-RhoGDI1-Rac1 

kölcsönhatáson keresztül szabályozódik. Viszont azt találtuk, hogy a Rac1 és a GTP-ázt 

aktiváló Rac specifikus guanin nukleotid kicserélődési faktor (GEF) Tiam1 
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kölcsönhatása gátolt a Ser179Glu mutáns syndecan-4-et expresszáló vonalban, mivel a 

Tiam1-gyel végzett immunprecipitáció a Ser179Glu sejteknél nem tartalmazott Rac1-et.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40. ábra: A syndecan-4 szerepe a Rac1/Rho GTP-ázok szabályozásában. Eredményeink alapján a 
syndecan-4 a Tiam1-Rac1 kölcsönhatás befolyásolásán keresztül szabályozza a Rac1 aktivitását. 

 

Kísérleteinkben a Ser179Ala mutáns syndecan-4 expressziója a Rac1-GTP 

szintjét 1,5-szeresére növelte a vt-SDC4-GFP-t kifejező sejtekhez képest, illetve több 

mint háromszorosára a Ser179Glu mutánst termelő vonalhoz képest. Tehát az aktív 

Rac1 mennyisége körülbelül háromszoros különbséget mutatott a foszfodefektív 

Ser179Ala és a foszfomimetikus Ser179Glu mutáns között, és ez az érték körülbelül 

megegyezik a különböző módokon, eltérő sejttípusokon mért, előzőekben bemutatott 

maximális Rac1 aktivitás-változással (Noren és mtsai 2001, Betson és mtsai 2002, 

Saoncella és mtsai 2004, Bass és mtsai 2007). Mivel syndecan-4 csendesített MCF-7 

sejtvonal nem állt rendelkezésünkre, így azt nem tudjuk eldönteni, hogy az Ala mutáns 

konstrukció csak a syndecan-4 hiányos sejteknek megfelelő szintre emelte-e meg a 

Rac1-GTP mennyiségét. 

A foszfo-Ser179 syndecan-4 gátló hatása a Rac1-GTP képződésére nem 

magyarázható a Brefeldin A-hoz hasonló gátlási mechanizmussal, mert míg a Brefeldin 

A kötődése megakadályozza a GTP-t kötő GTP-áz disszociációját az aktiváló GEF 

enzimről (Renault és mtsai 2003), létrehozva egy Brefeldin A - Arf-GTP-áz - GEF 

komplexet, addig a mi esetünkben éppen ellenkezőleg, a foszfomimetikus Ser179Glu 

mutáns gátolta a Rac1-GDP-Tiam1 kölcsönhatást.  
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7. 1. 1. A Rac1 aktivitás változásának következményei 
 

7. 1. 1. 1. A syndecan-4 Ser179 foszforiláció-függő módon befolyásolja a 
citokinézist 
  

A mitózis előrehaladtával, a citokinézis során a sejtmembrán befűződik, ezáltal 

kialakul az osztódási barázda. Egy kontraktilis aktin gyűrű (melynek kialakításában a 

Rho GTP-ázok szerepe döntő fontosságú) a barázda egyenlítői síkjában összehúzza a 

membránt, amíg végül kialakul a vékony intercelluláris híd, amelyben a szorosan 

illeszkedő tubulin szálak kötik össze a két leánysejtet. A híd közepén egy 

fénymikroszkóppal is jól látható megvastagodás alakul ki, a középtest. A citokinézis 

végén történik meg az intercelluláris híd elvágódása (abszcisszió), ami időben akár a 

teljes sejtciklus 1/3-át is kitöltheti.  

Kísérleteinkben azt találtuk, hogy a foszforilált teljes syndecan-4 és a vedlési 

maradék a citoplazmában volt megfigyelhető és kolokalizált a mitótikus orsóval. A 

syndecan-4 asszociációja a mitótikus orsóhoz, a syndecan-4 kolokalizációja az α-

tubulinnal a syndecan-4-tubulin kölcsönhatásra enged következtetni. A syndecanok és a 

tubulin kölcsönhatásáról már van irodalmi adat (Zimmermann és David 1999). A 

syndecan-4 csak az osztódó sejt mikrotubuláris rendszerével kolokalizált, az interfázisos 

sejt mikrotubuláris rendszerével nem mutatott kolokalizációt, így a kölcsönhatás 

valószínűleg nem direkt úton, hanem feltehetően a mitótikus orsóhoz asszociált 

fehérjéken keresztül történhet.  

Kísérleteinkben követtük a syndecan-4 lokalizációját a mitózis során. Az 

irodalmi adatokkal összhangban (Brockstedt és mtsai 2002) a syndecan-4 feldúsult a 

kialakuló osztódási orsó mentén. Immuncitokémiai vizsgálatok alapján a foszfo-Ser179 

syndecan-4 is kolokalizált az osztódási orsóval, mely megfigyelést megerősítették a 

Ser179Glu és Ser179Ala mutáns vonalakkal végzett kísérletek is. Míg a 

foszfomimetikus mutáns kolokalizált az orsófonalakkal, addig a foszforezisztens Ala 

mutánst nem lehetett ott látni. Ennek megfelelően csak a foszforilált forma dúsult fel a 

mikrotubulusokból felépülő intercelluláris hídban. A középtestben való feldúsuláshoz a 

Ser179 foszforilációja önmagában nem volt elegendő. Különböző hosszúságú, 

ektodomén deléciós syndecan-4 származékokkal végzett kísérletek alapján a 
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középtestben való lokalizációhoz szükséges a korrekt membrán lokalizáció is. A foszfo-

syndecan-4 vedlés utáni maradékának megfelelő fehérje, ami interfázisos sejtben a 

citoplazmát töltötte ki, csak akkor mutatott a citokinézis során a középtestben dúsulást, 

ha a szignálszekvenciával ki volt egészítve. Az előbbiek alapján a Ser179 foszforilált 

syndecan-4 a tubulinhoz kötődve feldúsult az intercelluláris hídban, viszont a 

középtestbe való jutásához szükséges a korrekt membráninszerció is.  

A sejt és a környező extracelluláris mátrix közötti adhéziók nem csak a 

migrációban játszanak szerepet, hanem a sejtosztódás során is, hiszen a mitózis alatt 

átszerveződnek a sejt-mátrix kapcsolatok. A mitózis során az adherens sejtek 

lekerednek, felválnak az aljzattól, a citokinézist követően pedig visszatapadnak, majd 

kiterülnek. A sejtek kitapadásának és felválásának ciklusos változása elengedhetetlen a 

sejtosztódás folyamán (Piel és mtsai 2001). A syndecan-4 kapcsolatot létesít a sejt és a 

környező extracelluláris mátrix között, hiszen köti a fibronektint (Morgan és mtsai 

2007). A syndecan-4 extracelluláris doménjének lehasadását, a vedlést követően 

csökken a sejtek és az extracelluláris mátrix kapcsolata, ami elősegítheti a sejtek 

felválását, lekerekedését. A levágódott ektodomén az extracelluláris térbe kerül 

(Fitzgerald és mtsai 2000), a visszamaradt citoplazmás és transzmembrán domén sorsa, 

funkciója nem ismert. 

Szinkronizált sejtkultúrában vizsgáltuk a syndecan-4 foszforiláltsági állapotát és 

az extracelluláris domén vedlésének mértékét a sejtciklus előrehaladtával. Azt 

tapasztaltuk, hogy a syndecan-4 Ser179 foszforilációja emelkedett G2/M fázisban, ezzel 

párhuzamosan a vedlés is fokozódott. A foszforezisztens Ser179Ala syndecan-4 

sejtvonal esetén nem tudtuk a vágódott formát kimutatni, tehát a syndecan-4 Ser179 

foszforilációja szükséges a vedléshez. Ez alapján a vedlést a syndecan-4 

foszforiláltságán keresztül egy citoplazmás szignál indukálhatja. Irodalmi adatok szerint 

a Rab5 GTP-áz képes a syndecan-1 vedlését szabályozni (Hayashida és mtsai 2008), 

példát mutatva a citoplazmás eredetű szabályozásra.  

A sejtkultúrában folyamatosan megfigyelhető a syndecanok vedlése (Fitzgerald 

és mtsai 2000). Mivel kísérleteink során a nem osztódó sejtekben, az előidézett G1/S 

blokk hatására alig lehetett vágódott syndecan-4 maradékot kimutatni, és a vedlés a 

sejtciklus előrehaladtával fokozódott, így azt feltételezhetjük, hogy a korábban leírt 

konstitutív vedlés hátterében a sejtkultúra proliferáló sejtjeinek vedlése áll.  
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A syndecan Ser179 mutáns vonalak vizsgálatakor nem csak a sejtek migrációs 

képességében mutatkozott eltérés, hanem a sejtek egy részében az osztódás zavarait is 

meg lehetett figyelni. A Ser179Ala mutáció gyakran vezetett többmagvú óriássejtek 

képződéséhez, míg a Ser179Glu mutánst kifejező sejtekben az abszcisszió késése, 

gyakran a teljes elmaradását láthattuk. A többmagvú sejtek kialakulásának a hátterében 

az állhat, hogy a Ser179Ala sejteknél a vedlés folyamata sérült, ezáltal a sejt-mátrix 

kapcsolatok nem szakadnak fel megfelelően az osztódás során. 

Eredményeink alapján a foszfo-syndecan-4 csökkenti a Rac1 aktivitását, ami 

pedig antagonista a RhoA aktivitásával (Sander és mtsai 1999, Ohta és mtsai 2006). A 

Rho GTP-ázoknak a citokinézisben betöltött szerepe régóta ismert. Az ETC2 és 

TD60Rho, melyek a GTP-ázok guanin nukleotid kicserélődési faktorai, továbbá a GTP-

áz aktiváló protein MgcRacGAP és p190RhoGAP szerepét a citokinézis folyamatában 

már leírták (Glotzer 2005, Piekny és mtsai 2005, Su és mtsai 2003, Mollinari és mtsai 

2003, Li 2007). Ismert, hogy a syndecan-4 befolyásolja a p190RhoGAP aktivitását 

(Bass és mtsai 2008) és az aktív Rac1 szintjét (Bass és mtsai 2007). Így a syndecan-4 a 

GTP-ázok aktivitásának változtatásán keresztül az abszcisszió zavarát eredményezheti. 

A GTP-ázok aktivitásának a citokinézisre kifejtett hatását jól demonstrálja, hogy a Rho-

kináz gátlásának hatására - vagyis ha a Rac aktivitás helyeződik előtérbe a RhoA-val 

szemben - multinukleált sejtek jelennek meg (Yasui és mtsai 1998). A gliális fibrilláris 

savas protein Rho-kináz foszforilációs helyeinek mutációja pedig meghosszabbodott 

intercelluláris hidak kialakulásához vezetett, amely tartósan összekötötte a leánysejteket 

a T24 sejtvonalban (Yasui és mtsai 1998). Az MgcRacGAP foszforilációjának 

befolyásolásával, amely meghatározza a Rho/Rac aktivitását, a citokinézis késői 

blokkját lehetett előidézni, amely poliploid sejtek megjelenéséhez vezetett (Minoshima 

és mtsai 2003). 

Az intercelluláris híd átvágódásának, az abszcissziónak a folyamatában a 

membránfúziónak fontos szerepet tulajdonítanak, hiszen a leánysejteket összekötő 

intercelluláris híd plazmamembránjának át kell szakadnia, hogy a leánysejtek 

elválhassanak egymástól (Glotzer 2003, Barr és Gruneberg 2007). A dynamin GTP-áz 

fontos szerepet játszik a vezikuláris folyamatokban. Kimutatták, hogy a dynamin az 

osztódási orsó egyenlítői síkjában feldúsul és szükséges a citokinézishez (Thompson és 

mtsai 2002). A dynamin sejten belüli eloszlása a mitózis során hasonló ahhoz, mint amit 
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a syndecan-4 esetén tapasztaltunk. A dymamin és a syndecan-4 kölcsönhatása ismert, 

így az is elképzelhető, hogy a sejten belül a mitózis folyamán együtt mozognak. A 

syndecan-4 C1 konzervatív doménje köti a dynamint, amely régió tartalmazza a Ser179 

aminosavat (Yoo és mtsai 2005). Az viszont nem ismert, hogy a syndecan-4 

foszforilációja befolyásolja-e a dynamin és syndecan-4 kölcsönhatását, és hatással van-e 

a membránforgalomra. Mivel az abszcisszió késett, vagy nem következett be a 

foszfomimetikus Ser179Glu mutánst expresszáló sejtekben, így feltételezhetjük, hogy a 

syndecan-4 defoszforilációja fontos ahhoz, hogy az abszcisszió megfelelő időben 

létrejöjjön. Az abszcisszió folyamatának szabályozásában a foszforilált és 

foszforilálatlan syndecan-4 megfelelő aránya fontos tényező. 

A tapasztalt fenotípusbeli változások jól alátámasztják a syndecan-4-nek a 

citokinézisben betöltött funkcióját, és azt, hogy a foszforilált és foszforilálatlan 

syndecan-4 aránya fontos tényező a citokinézis folyamatában, valószínűleg a Rac 

aktivitás befolyásolásán keresztül. Így a transzmembrán proteoglikán syndecan-4 

kapcsolatot teremtve a sejt és az extracelluláris mátrix között szabályozza nem csak a 

sejtadhéziót, hanem a citokinézist is.  

 

 

7. 1. 1. 2. A foszfo-Ser179 syndecan-4 által indukált sejtmigráció  
 

Az epitheliális-mesenchymális tranzíció során az epithel sejtek elvesztik az 

epithel jellegzetességeiket, és a mesenchymális sejtekre jellemző tulajdonságok 

jelennek meg, mint a motilitási képesség (Hay 2005, Bryant and Mostov 2009). A nem 

mozgó MCF-7 sejtek a Ser179Glu expresszió hatására mesenchymális fenotípust 

mutattak, és migrálni kezdtek. Mivel az eredetileg epithel sejtek elvesztették a sejt-sejt 

adhéziókat és migráció jelentkezett, így legalább részleges EMT-ről beszélhetünk.  

PMA kezelésre viszont migráció jelentkezett a nem transzfektált MCF-7, a vt-

SDC4-GFP, valamint a Ser179Ala sejtekben. A PMA a Ser179Glu sejtekre ellentétes 

hatást gyakorolt. A PMA kezelés ellensúlyozta a Ser179Glu mutáció migrációt indukáló 

hatását, visszaállt az epithel fenotípus. PMA hozzáadását követően az eredetileg mozgó 

fenotípusú sejtek kiterültek, mesenhymális-epitheliális tranzíció történt. A DAG analóg 

PMA hatásáért elsősorban a DAG érzékeny PKC család tagjait teszik felelőssé, viszont 
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más enzimek is tartalmazzák a DAG szenzitív C1 domént, mint például a Rho-GAP 

aktivitással bíró chimaerinek (Bishop és Hall 2000, Kazanietz 2002, Caloca és mtsai 

2003). 

A sejtek mozgása lehet individuális és kollektív. A Ser179Glu sejtek mindig 

különállóan mozogtak. PMA indukciót követően a nem transzfektált MCF-7 sejtek és 

vad típusú syndecan-4-et expresszálók a sejtcsoportjukat elhagyva magányosan 

migráltak, hasonlóan a Ser179Glu sejtekhez. Azonban a Ser179Ala sejtek PMA 

kezelést követően a sejt-sejt kapcsolatokat megtartva kollektív módon vándoroltak. A 

syndecan-4 Ser179 foszforilációjának hatását az epitheliális és a mesenchymális 

fenotípus kialakulására a 41. ábra szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

41. ábra. A Ser179 mutációi az MCF-7 sejtek fenotípusának megváltozásához vezetnek. A 
foszforiláció rezisztens Ser179Ala mutáció fokozza az epithel polarizációt, míg a foszfomimetikus 
Ser179Glu mutáció hatására az eredetileg nyugvó MCF-7 sejtek individuális migrációja jelentkezik. A 
PMA kezelés pedig a Ser179Ala sejtek kollektív migrációját idézi elő, a sejt-sejt kapcsolatok a migráció 
során is megmaradnak.  
 

A PMA indukciót követő individuális és kollektív migráció sebessége 

megegyezett a Ser179Glu sejtek mozgási sebességével. A migrációt valamennyi esetben 

a Rac1 GTP-áz aktív formájának, a GTP-t kötött Rac1-nek a csökkent szintje kísérte. 

PMA indukció hatására a Ser179Glu sejtekben a Rac1-GTP mennyisége 

megemelkedett, megközelítően a kezeletlen, vad típusú syndecan-4-et expresszáló 

sejtek szintjére. Tehát a migráló fenotípus minden esetben csökkent Rac1-GTP szinttel 
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polarizáció 
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kollektív migráció 
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járt, míg az epithel fenotípust a Rac1-GTP emelkedett mennyisége kísérte a kezeletlen, 

és a PMA kezelt mintákban is. 

 

 

 7. 1. 1. 3. A fokális adhéziók összetételének változása a syndecan-4 
mutációinak hatására 

 

A sejtek a környező extracelluláris mátrixhoz fokális adhéziókkal kapcsolódnak. 

A syndecan-4 központi szerepet tölt be a fokális adhéziók szervezésében (Woods és 

Couchman 1994, Baciu és Goetinck 1995, Echtermeyer és mtsai 1999). A különböző 

syndecan-4 konstrukciókat expresszáló sejtekben a fokális adhéziók összetétele eltérő 

volt. A Ser179Glu mutáns sejtek a fokális adhézióiban nem tudtunk vinculint kimutatni, 

viszont PMA kezelést követően anti-vinculin antitesttel jól festődő fokális adhéziók 

jelentek meg. Lényeges, hogy a vinculin az egyik leggyakrabban használt fokális 

adhéziós marker, viszont az eredményeink alapján nem elegendő kizárólag a vinculinnal 

tanulmányozni a fokális adhéziókat. 

Ismert, hogy a vinculin az aktivációja során a citoplazmából a fokális adhézióba 

helyeződik át. Ehhez a transzlokációhoz PIP2 jelenléte szükséges (Sechi és Wehland 

2000, Ziegler és mtsai 2006). Lehetséges, hogy a syndecan-4 PIP2 kötése, mely a 

Ser179Glu mutáció esetén hiányzik, valamilyen módon befolyásolja a vinculin 

transzlokációját a fokális adhéziókba. Továbbá az irodalmi adatok alapján a vinculin 

hiányos sejtek motilisak (Ziegler és mtsai 2006), a kísérleteink során pedig a migrációt 

indukáló Ser179Glu mutáns sejteknél nem találtunk vinculint a fokális adhéziókban.  

A syndecan-4 -/- fibroblasztokban, melyekben az aktív Rac1 szint 

megemelkedett (Saoncella és mtsai 2004, Bass és mtsai 2007), a vinculinnal megfestett 

fokális adhéziók kisebbek és számuk kevesebb, mint a syndecan-4-et expresszáló 

sejtekben (Ishiguro és mtsai 2000). Ezzel összhangban a Ser179Ala mutánst expresszáló 

sejtekben kicsi fokális komplexeket láttunk, valószínűleg a Ser179Ala mutáció hatására 

emelkedett aktív Rac1 szint miatt.  
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7. 1. 1. 4. Hogyan szabályozza a syndecan-4 az epitheliális és a 
mesenchymális fenotípus közti átmenetet? 
 

Az epithel sejtek közti sejtkapcsoló struktúrák, a tight junction és az adherens 

junction kialakulásában a Par polaritás komplex központi szerepet játszik, melyet a 

Par3, Par6 és az atípusos PKC fehérjék alkotnak. Az epithel sejtek apiko-bazális 

polaritásának elvesztése kulcsfontosságú az epitheliális-mesenchymális tranzíció 

folyamatában (Malliri és mtsai 2004, Mertens és mtsai 2006, Iden és Collard 2008, 

Bryant és Mostov 2008). Bár a domináns aktív Rac1 vagy Cdc42 indukálja a tight 

junction kialakulását, a Cdc42 aktivitása nélkülözhető az apiko-bazális polarizációhoz 

(Mertens és mtsai 2005). A Rac1 aktivátor Tiam1 a Par3-on keresztül kapcsolódik a 

komplexhez (Suzuki és Ohno 2006).  

 A Tiam1, a Par3 és a Par6 egyaránt tartalmaznak PDZ domént. A syndecan 

család tagjai pedig rendelkeznek II-es típusú PDZ domént kötő hellyel, ami a 

citoplazmás domén utolsó négy aminosava (EFYA). Ezt a szekvenciát a Tiam1 in vitro 

kísérletben kötötte (Songyang és mtsai 1997). Kísérleteinkben a különböző Ser179 

mutációkat tartalmazó syndecan-4 konstrukciók kölcsönhatottak a Par6-tal és a Tiam1-

gyel, az immuncitokémiai vizsgálatok alapján pedig a syndecan-4 és a Par6 

kolokalizáltak.  

A modellünk szerint (42. ábra) a syndecan-4 kapcsolódik a Par6-hoz, és a 

citoplazmás Ser179 foszforilációjának függvényében meghatározza a Par6 

lokalizációját. A Ser179 foszforilációja következtében megváltozik az aktív Rac1 

szintje, ami befolyásolja a sejtek morfológiáját. A Ser179 foszforiláció hatására 

megváltozik a syndecan-4 PIP2 kötő képessége (Couchman és mtsai 2002, Koo és mtsai 

2006, Chaudhuri és mtsai 2005). A foszforezisztens Ser179Ala a plazmamembránban 

dúsul és köti a PIP2-t, ami az epithel sejtek apikális régiójában halmozódik fel (Martin-

Belmonte és Mostov 2008). A Ser179 foszforilációjának hatására a syndecan-4 elhagyja 

a sejtek plazmamembránjának PIP2 gazdag apikális régióját, és a migráló sejtek farki 

régiójában gyűlik össze, kolokalizálva a stressz-szálakkal.  

A mozgó sejtekben a sejtkapcsolatok megszűnésével a Par-komplex alkotóinak 

eloszlása megváltozik, hiszen a komplex szétesik. Irodalmi adatok alapján a mozgás 

irányába mutató él mentén dúsul fel a Par3, aPKC, valamint a komplexhez asszociált 

Tiam1 (Iden és Collard 2008). Kísérleteink során azt találtuk, hogy a Par6 pedig a 



 108

mozgó sejteknek a farki régiójában halmozódik fel, kolokalizálva a Ser179Glu mutáns 

syndecan-4-gyel (42. ábra).  

A sejtpolaritást kialakító polaritás lipidek (PIP2, PIP3) és polaritás proteinek 

közti kapcsolatot biztosító lehetséges molekulákról kevés adat áll rendelkezésre. Eddigi 

irodalmi adatok az annexin-2-t jelölték meg, mint lehetséges kapcsolatot (Martin-

Belmonte és Mostov 2008). Mivel a foszforilálatlan syndecan-4 köti a PIP2-t (Koo és 

mtsai 2006), melynek feldúsulása meghatározza az epithel sejtek apikális felszínének 

kialakítását, továbbá a syndecan-4 köti a Par-komplexhez tartozó Par6-ot, függetlenül a 

syndecan-4 Ser179 foszforilációs állapotától, így a syndecan-4 kapcsolatot teremthet a 

polaritás kialakításáért felelős PIP2 és a Par-komplex között. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42. ábra. A syndecan-4 Ser179 foszforilációjának szerepe az epithel és migráló fenotípus 
kialakításában. A syndecan-4 kölcsönhat a Par-komplex PDZ domént tartalmazó fehérjéivel. A 
foszforilálatlan syndecan-4 főként a sejtmembránban lokalizál, köti a PIP2-t, amely apikálisan dúsul fel. 
Ezzel szemben a foszfo-syndecan-4 a migráló sejtek farki részében koncentrálódik. Mivel az 
immunfestések a Par6 és syndecan-4 azonos eloszlását mutatták, így feltételeztük, hogy együtt mozognak. 
A nem-foszforilált syndecan-4 a Rac1-GTP szintet megnöveli, a foszfo-syndecan-4 pedig gátolja az aktív 
Rac1 képződését, ezzel segítve az aktív RhoA keletkezését. Így a syndecan-4 lehet az a molekula, ami 
megteremti a Rac1 és RhoA ellentétes irányú grádiensét a sejtben, ami nélkülözhetetlen az apikális és 
bazális régiók között, valamint a mozgás során a front és farok régió között.  
 

A sejtek migrációja során az aktin filamentumok átrendeződnek, stressz-szálak 

jelennek meg, amelyek kialakulását az aktív Rac1-RhoA befolyásolja (Tkachenko és 

mtsai 2004, Mostafavi-Pour és mtsai 2006, Tkachenko és mtsai 2006, Bass és mtsai 

2007). A Rac1 és a Rho aktivitása térben elkülönül a migráló sejtekben: a vezető élben a 

Rac1 aktivitása a meghatározó, míg a Rho aktivitása fokozatosan nő a sejt farki része 

felé haladva (Itoh és mtsai 2002, Ridley és mtsai 2003, Burridge és Doughman 2006).  
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A Par6 a Cdc42/Rac1 GTP-ázok effektor fehérjéje (Mertens és mtsai 2006, 

Suzuki és Ohno 2006, Iden és Collard 2008, Bryant és Mostov 2008). Mivel a 

syndecan-4 aktívan szabályozza a Rac1-GTP szintjét és kölcsönhat a Tiam1-gyel és a 

Par6-tal, ezért feltételezhetjük, hogy a Par-komplexben meghatározó lehet a syndecan-4 

jelenléte; valamint azt, hogy a Par6 főként Rac1-et köt a polarizált epithel sejtekben, 

mivel a nem-foszforilált syndecan-4 kedvez a magas Rac1-GTP szintnek. Viszont a 

foszfo-syndecan-4 jelenlétében lecsökken a Rac1-GTP szintje, ezért ebben az esetben a 

Cdc42 és a RhoA aktivitása fog dominálni. A vezető éltől a farok rész felé csökkenő 

Rac1-GTP szintet eredményeink alapján a syndecan-4 foszforilációja szabályozhatja. 

 

 

7. 2.  A syndecan-4 foszforilációja magi lokalizációs szignált indukál 
 

A syndecan-4 I-es típusú transzmembrán heparán-szulfát proteoglikán. A 

transzmembrán fehérjék sejtfelszíni telítettségét két mechanizmus szabályozza, egyrészt 

a vedlés, valamint az endocitózis. A syndecan-4 vedlését a mitózishoz kapcsolódóan 

már korábban diszkutáltam. 

A syndecan-4 endocitózisát FGF2 stimuláció esetén korábban már vizsgálták 

(Tkachenko és mtsai 2004). Megállapították, hogy az endocitózis lipidraft-függő 

módon, de klatrintól és kaveolintól függetlenül történik. Amilorid gátolta a folyamatot, 

tehát a syndecan-4 makropinocitózissal került a citoplazmába. A szerzők kizárták a 

dynamin II-vel való kapcsolatot is, azonban Yoo és mtsai (2005) ezzel ellentétes 

eredményeket ismertetnek, még a kölcsönható régiót is meghatározták, ami a syndecan-

4 RMKKKDEG szekvenciája. 

A kísérleteink során azt találtuk, hogy a syndecan-4 endocitózisát stimulálták az 

extracelluláris doménjéhez kötődő anyagok, így az FGF2 mellett a heparán-szulfát 

láncokhoz kötődött TAT peptid, penetratin peptid (adatokat nem mutattam), vagy az 

ektodomént felismerő antitest, továbbá a forbolészter PMA is endocitózist indukált. 

A GFP-vel fúzionált syndecan-4 endocitózisát konfokális mikroszkóppal 

követtük az élő sejtekben. Az indukciót követően öt perc elteltével gyakorlatilag nem 

lehetett a sejtfelszínen syndecan-4-et detektálni. Endocitózisa során a korai 

endoszómákból retrográd transzporttal a transz-, majd a perinukleáris cisz-Golgi 



 110

hálózatba jutott. Az indukáló anyag kimosását követően a vakuólumok diszpergáltak. 

Az endoszómából a transz-Golgi felé irányuló retrográd transzport folyamata ismert, 

például a Shiga toxin (Pavelka és mtsai 2008), vagy a transzmembrán savas-hidroláz 

receptor esetén (Bonifacino és Rojas 2006). A retrográd transzport folyamatában 

résztvevő molekulák azonosítása különösen fontos, hiszen a sejt belsejébe történő 

célzott gyógyszerbeviteli eljárások kifejlesztésében gyakorlati alkalmazási lehetősége 

van (Pavelka és mtsai 2008). 

Azonban a syndecan-4 nem csak a perinukleáris régióig jutott, hanem belépett a 

sejtmagba. Az immuncitokémiai vizsgálatok során a foszforilált syndecan-4 elleni 

antitest erős jelet adott a sejtmagban, a kromatinállomány közötti térben, a magi 

foltokban. Ismert, hogy a syntenin, amely a syndecan-4-hez a PDZ doménjén keresztül 

kötődik, szintén a magi foltokban lokalizál, és hiányában a magi foltok szétesnek 

(Mortier és mtsai 2005). A PDZ domént tartalmazó Par6, mely a polaritásért felelős Par-

komplex tagja, szintén jelen van a sejtmagban is, és megfigyelhatő a magi foltokban 

(Cline és Nelson 2007). Kísérleteink során pedig kimutattuk a Par-6 és a syndecan-4 

kölcsönhatását és kolokalizációját, így nem meglepő, hogy a sejtmagban is azonos 

helyen találhatóak.  

A magi lokalizációs szekvenciák bázikus aminosavakból épülnek fel, a 

syndecan-4 citoplazmás doménje pedig tartalmaz bázikus szekvenciát (RMKKK). A 

magi lokalizációban szerepet játszó szekvencia azonosításához és a Ser179 

foszforilációjának a magi transzportban betöltött szerepének a vizsgálatához GFP-vel 

fúzionált, csonka syndecan-4 konstrukciókat hoztunk létre, és a citoplazmás szerint 

elmutáltuk Glu vagy Ala aminosavakra. A kísérletekből megállapítottuk, hogy a 

syndecan-4 citoplazmás doménjén egy magi lokalizációs szignál (NLS) alakult ki a 

foszfomimetikus Glu mutációt hordozó peptidnél, míg az Ala mutáns nem jutott be a 

magba. További kísérleteinkben a szintén foszfomimetikus Asp mutáció a Glu 

mutánshoz hasonlóan az interkromatin magi foltokban dúsult (adatokat nem mutattam).  

Ismert, hogy a Ser179 foszforilációja megváltoztatja a syndecan-4 citoplazmás 

doménjének konformációs állapotát (Koo és mtsai 2006). A foszfomimetikus aminosav 

szükségessége a magi szignál kialakulásához felveti annak a lehetőségét is, hogy a 

foszfo-Ser179 aktiválja a meglévő bázikus aminosavak magi lokalizációs szignál 

funkcióját, befolyásolva a citoplazmás domén konformációját és kölcsönható partnereit. 
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Összességében megállapíthatjuk, hogy csak a foszforilált syndecan-4 dúsul a 

citoplazmában és jut a sejtmagba (43. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43. ábra. A syndecan-4 endocitózisának és magi transzportjának modellje. A foszforilált Ser179 
syndecan-4 magi lokalizációs szignál kialakulását eredményezi, a sejtmagba jutva feldúsul a 
kromatinállomány közti térben.  

 

Számos transzmembrán receptor jelenlétét leírták a sejtmagban, mint például az 

FGFR1 (FGF receptor 1), az EGF receptor vagy az erbB-2 (Bryant és Stow 2005). Az 

FGFR1 esetében a transzmembrán domén jelentőségéről számoltak be az FGFR1 magi 

transzlokációja során. Ha az FGFR1 transzmembrán doménjét az FGFR4 

transzmembrán doménjével helyettesítették, akkor az a membránstruktúrákhoz 

asszociált (ER, Golgi, plazmamembrán és magmembrán), viszont hiányzott a 

citoszolból és a magból. A szerzők megállapították, hogy az FGFR1-nek a 

membránstruktúrákból a citoplazmába történő retrotranszlokációja a Sec6 komplex 

segítségével történhet (Myers és mtsai 2003). Az FGFR1 magi transzlokációját 

követően pedig a magi foltokban gyűlik össze és szabályozza a transzkripciót (Fang és 

mtsai 2005). Az FGF2 jelenlétét is leírták a sejtmagban, a magi transzlokációját a 

sejtfelszíni heparán-szulfátok mediálják (Hsia és mtsai 2003). Ezek alapján az is 

elképzelhető, hogy a syndecan-4-nek az extracelluláris doménjéhez kötődő faktoroknak 

a sejtfelszínről a magba juttatásában van szerepe.  
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A syndecan-4 magi lokalizációjának esetleg szabályozó funkciója is lehet. A 

kromatinállomány közti térben, a magi foltokban transzkripciós faktorok és az mRNS 

processzálásához szükséges faktorok találhatók (Lamond és Spector 2003). A splicing 

faktor kompartmentnek is nevezett magi foltok a splicinghoz szükséges faktorok 

tárolására, valamint ezek nagyobb komplexekbe való összeszerelésére szolgálnak. Az 

mRNS processzálásához szükséges nagy fehérjekomplexek összeszerelődését bizonyos 

magi kismólsúlyú RNS-ek katalizálják. A 7SK RNS specifikusan kötődik a KHRR 

szekvenciához és így inaktiválja a pozitív transzkripciós elongációs faktor b-t (P-TEFb) 

(Wang és mtsai 2009). Mivel a magba jutó syndecan-4 szekvenciája tartalmaz bázikus 

aminosavakban gazdag szakaszt, így esetleg versenghetne olyan fehérjékkel, amelyek 

működését a kismólsúlyú RNS-ek befolyásolják. 

 

 

7. 3. A qPCR alkalmazása a HER-2 státusz meghatározásában  
 

Az eddigiekben bemutatott és megbeszélt eredmények alapján felmerül annak a 

lehetősége, hogy a foszfo-Ser179 syndecan-4 a szignáltranszdukcióban, Rac1 

aktivációban, sejtmigrációban, sejtpolaritásban betöltött funkciója alapján szerepet 

játszhat a tumorok kialakulásában, valamint progressziójában. 

A növekedési faktor receptorcsaládba tartozó HER-2 az emlőtumorok 

prognózisát befolyásoló, jól ismert molekula. A HER-2 gén amplifikációja, a fehérje 

overexpressziója az emlőtumorok rossz prognózisával társul (Slamon és mtsai 1987, 

Seshadri és mtsai 1993). Mivel a HER-2 protein overexpressziójának és 

génamplifikációjának kimutatása esetén lehetséges a receptor elleni humanizált 

monoklonális antitest (trastuzumab) terápiás alkalmazása, így különösen nagy 

jelentőségű a HER-2 státusz meghatározása. A jelenlegi ajánlás szerint az 

immunhisztokémiával 0 és 1+ esetek HER-2 negatívnak, míg a 3+ esetek egyértelműen 

HER-2 pozitívnak tekintendők. A 2+ esetekben a HER-2 státusz meghatározásához az 

immunhisztokémiát in situ hibridizáció követi.  

Az irodalomban közölt HER-2 overexpresszió eltérő értékei hátterében állhat az 

alkalmazott antitestek különbözősége, valamint az antigénfeltárás és a szöveti fixálás 

különbségei is befolyásolhatják az eredményeket.  
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Vizsgálataink során az immunhisztokémiai eredmények nem minden esetben 

álltak összhangban a FISH eredményeivel. Az immunhisztokémia során 3+ minták 

88,6%-ában volt kimutatható a génamplifikáció, míg a 2+ minták esetén 38,5%-ban. 

Ezek alapján az immunhisztokémiával kimutatott overexpresszió hátterében a FISH 

nem mindig tudott kimutatni génamplifikációt. Ismert, hogy a trastuzumab kezelés csak 

a génamplifikációt mutató tumorokban eredményes. A kvantitatív PCR (qPCR) 

technika alternatív metodikát jelenthet a génamplifikáció kimutatására, mivel 

automatizálható, szenzitív, specifikus és gyors.  

Tse és munkatársai is az immunhisztokémiai eredményeket hasonlították össze a 

FISH és a LightCycler készülékkel végzett qPCR eredményekkel, és vizsgálataik során 

a qPCR eredmények összhangban voltak az immunhisztokémia és a FISH 

eredményeivel. 

Az immunhisztokémiával 3+ esetek 73,9%-ában mutatott a qPCR amplifikációt, 

míg a 2+ esetek 55,6%-ában. Az átlagos amplifikáció a qPCR+/FISH+ esetekben 5,424 

volt, míg a qPCR+/FISH- mintákban 2,765.  A 121 esetből, melyek 0, 1+ vagy diffúz 

citoplazmatikus festődést mutattak immunhisztokémiával, a qPCR-rel detektált átlagos 

amplifikáció 2,53 volt. Az irodalmi adatok alapján a qPCR hatékony és 

költségtakarékos módja lehet a HER-2 diagnosztikának (Gjerdrum és mtsai 2004, Nistor 

és mtsai 2006), összhangban áll a FISH és immunhisztokémiai eredményekkel. Az 

eredményeink alapján a qPCR-rel detektálható „specifikus” vagy „klinikailag releváns” 

génamplifikáció esetén a kontroll mintához viszonyított HER-2 gén / referenciagén 

hányadosnak feltehetően nem 2-nél, hanem 2,7-nél kell nagyobbnak lennie. 

 

 

Az értekezésem nagyobb részében egy transzembrán heparán-szulfát 

proteoglikán, a syndecan-4 citoplazmás szerinjének foszforilációjától függő 

fenotípusbeli változásokat tárgyaltam, foszfomimikáló és foszforezisztens mutációk 

segítségével. Kutatásaink során lépésenként tártuk fel, tárjuk fel a syndecan-4 

jelentőségét. Az itt bemutatott munkák szinte az egész sejtbiológiát átfogják a sejt 

felszínétől egészen a sejtmagig, így a vizsgált folyamatok összetettsége miatt még több 

kérdés megválaszolása van hátra, mint amiről eddig szó esett. Számos fontos kérdésre, 

mint például, hogyan léphet ki egy transzmembrán fehérje a membránból, vagy hogyan 
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történik egy epitheliális, idegi differenciáció, nem térhettünk ki, mert túlmutatnak a 

dolgozat keretein. A syndecan-4 Ser179 mutációinak az MCF-7 sejtekre kifejtett hatása, 

a jelátvitelben betöltött szerepe felveti annak a lehetőségét, hogy a syndecan-4 Ser179 

foszforilációs állapotát vizsgáljuk, illetve a Ser179 esetleges mutációit analizáljuk 

emlőtumorokban annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy a Ser179 foszforilációja 

prognosztikus jelentőséggel bír-e emlőcarcinomában.  
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8. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

• A syndecan-4 transzmembrán proteoglikán zöld fluoreszcens fehérjével 

fúzionált, működőképes konstrukciói létrehozhatók, amelyekkel a 

syndecan-4 biológiai viselkedése, endocitózisa tanulmányozható.   

 

• A syndecan-4 Ser179 foszforiláció-függő módon befolyásolja a Rac1-GTP 

szintjét. A syndecan-4 aktívan részt vesz a jelátvitelben, a foszforiláció 

rezisztens Ser179Ala mutáció megemelte az aktív Rac1-GTP szintjét (~2-

szeresére), míg a foszfomimetikus Ser179Glu mutáns expressziója 

lecsökkentette (~0,6-szorosára) a vad típusú syndecan-4-et termelő sejtekhez 

képest. 

 

• A syndecan-4 Ser179 foszforilációja gátolja a Rac1 aktivátor Tiam1 és a 

Rac1 kölcsönhatását. A syndecan-4 kölcsönhat a Rac1 GTP-ázt aktiváló 

guanin nukleotid kicserélődési faktor Tiam1-gyel. A foszfomimetikus 

Ser179Glu mutánst expresszáló sejtek lizátumában a Tiam1-Rac1 kölcsönhatás 

alig volt kimutatható, szemben a vt-syndecan-4-et és a Ser179Ala mutánst 

termelő vonalakkal. Tehát a foszfo-syndecan-4 gátolta a Tiam1 és Rac1 

kölcsönhatását, ezáltal csökkentette az aktív Rac1 szintjét. 

 

• A syndecan-4 Ser179 foszforilációja szabályozza az epitheliáli-

mesenchymális átmenetet: a foszfomimetikus Ser179Glu mutáns 

individuális sejtmigrációt indukál, míg a foszforezisztens Ser179Ala 

mutáció fokozza az epithel polarizációt. A syndecan-4 a Rac1 aktivitás 

meghatározásán keresztül szabályozza a sejt-mátrix adhéziót és a sejt-sejt 

kapcsolatokat. Az alacsony Rac1 aktivitás a migráló, míg a magas Rac1 aktivitás 

az epitheliális fenotípusnak kedvez. A fenotípus megváltozását az aktin 

citoszkeleton mozgó, valamint polarizált epithel sejtekre jellemző struktúráinak 

megjelenése kísérte.  
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• Forbolészter PMA hatására a Ser179Ala sejtek kollektíven migrálnak. A 

sejt-sejt kapcsolatok a mozgás során megmaradtak, az egész sejtcsoport együtt 

vándorolt.  

 

• A syndecan-4 Ser179 foszforilációja befolyásolja a vinculin jelenlétét a 

fokális adhéziókban. A Ser179Glu mutáció esetén a fokális adhéziós marker 

vinculin hiányzott a fokális adhéziókból, viszont a fokális adhéziós kináz 

jelenlétét nem befolyásolta a mutáció. 

 

• A syndecan-4 citoplazmás doménje indukálható magi lokalizációs szignált 

tartalmaz. A transzmembrán, heparán-szulfát proteoglikán syndecan-4 

endocitózist követően retrográd transzporttal a transz-Golgi, majd a cisz-

Golgi vezikuláris hálózatokon keresztül a perinukleáris régióba és a sejtmagba 

jutott. A Ser179 foszforilációja magi lokalizációs szignál kialakulását 

eredményezi. A syndecan-4 az extracelluláris doménjéhez kapcsolt faktorokat 

(pl.: az ektodomént felismerő antitestet) is képes volt bejuttatni a magba. 

 

• A syndecan-4 Ser179 foszforiláció-függő módon befolyásolja a citokinézist. 

A foszforiláció rezisztens Ser179Ala mutáció fokozta a sokmagvú óriássejtek 

előfordulását, míg a foszfomimetikus Ser179Glu syndecan-4 expressziója az 

abszcissziót késleltette. A foszfomimetikus mutáns a mitótikus magorsó fonalak 

mentén feldúsult, jelen volt a leánysejteket összekötő intercelluláris hídban és a 

középtestben.  

 

• A syndecan-4 Ser179 foszforiláltsága és ektodoménjének vedlése sejtciklus-

függő módon változik. A sejtek szinkronizálását követően a sejtciklus 

előrehaladtával a syndecan-4 foszforilációja emelkedett a G2/M fázisokban, 

majd a mitózis befejeződésével lecsökkent egy alig detektálható értékre.  
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• A syndecan-4 ektodoménjének vedlése a citoplazmás Ser179 

foszforiláltságától függ, csak a foszforilált forma tud vágódni. A foszfo-

rezisztens Ser179Ala mutáns esetén elmaradt az extracelluláris domén vágódása. 

 

• Az előbbiek alapján a syndecan-4 prognosztikai marker lehet 

emlőtumorokban a patológiai rutinban használt markerek (pl.: HER-2) 

mellett. Az emlőtumorok HER-2 státuszának meghatározásában a 

kvantitatív PCR is alkalmazható technika. Különösen fontos a „klinikailag 

releváns” génapmlifikáció kritériumának meghatározása. 
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9. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az I-es típusú transzmembrán heparán-szulfát proteoglikán syndecan-4 a 

sejtekben számos funkciót tölt be. Hozzájárul a sejt savanyú cukorfelszínének 

kialakításához, részt vesz a jelátvitelben, illetve koordinálja egyes fehérjék sejten belüli 

eloszlását.  

Célunk volt a syndecan-4 sokrétű biológiai funkcióinak vizsgálata MCF-7 emlő 

adenocarcinoma sejtekben. Kísérleteinkhez syndecan-4 mutáns konstrukciókat hoztunk 

létre, amelyeket expresszáltattunk a sejtekben, majd biokémiai és citokémiai 

módszerekkel analizáltuk a sejtek válaszreakcióját.  

Eredményeink alapján a syndecan-4 szabályozza a GTP-áz Rac1 aktivitását, a 

syndecan-4 Ser179 foszforilációja csökkenti az aktív Rac1-GTP szintjét, mivel gátolja a 

Rac1 aktivátor guanin nukleotid kicserélődési faktor Tiam1 és a Rac1 kölcsönhatását. A 

Rac1 aktivitás befolyásolásán keresztül a syndecan-4 szabályozza a sejt-mátrix adhéziót 

és a sejt-sejt kapcsolatokat, aminek következtében a Ser179 foszforilációs állapotától 

függően a nyugvó MCF-7 sejtek migrációját idézi elő, illetve fokozza az epithel 

polarizációt. A syndecan-4 Ser179 foszforiláltsága és ektodoménjének vedlése 

sejtciklus-függő módon változik, a G2/M fázisokban mindkettő emelkedik, majd a 

mitózis befejeződésével csökken. A vedlés előfeltétele a citoplazmás Ser179 

foszforilációja. A syndecan-4 foszforilációja befolyásolja a citokinézist: a foszforiláció 

rezisztens Ser179Ala mutáció fokozza a sokmagvú sejtek előfordulását, míg a 

foszfomimetikus Ser179Glu syndecan-4 expressziója az abszcissziót késlelteti. A 

syndecan-4 endocitózisa során retrográd transzporttal a transz- és cisz-Golgi vezikuláris 

hálózaton keresztül a perinukleáris régióba, majd a sejtmagba jut. A Ser179 

foszforilációja magi lokalizációs szignál kialakulását eredményezi, a foszforilálatlan 

forma nem jut be a sejtmagba.  

Kutatásaink felvetették annak a lehetőségét, hogy a foszfo-Ser179 syndecan-4 

szerepet játszhat a tumorok kialakulásában, valamint progressziójában, így 

prognosztikai marker lehet emlőtumorokban a patológiai rutinban használt markerek 

(pl.: HER-2) mellett. 
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10. SUMMARY 
 
 

Type I transmembrane proteoglycan syndecan-4 has several roles in the cells. It 

contributes to the formation of acidic sugar surface of the cells, participates in the signal 

transduction and coordinates the intracellular distribution of certain proteins.  

Our aim was to investigate the multiple biological functions of syndecan-4 in 

MCF-7 breast adenocarcinoma cells. We generated different mutant syndecan-4 

constructs, which were expressed and analyzed by biochemical and cytochemical 

methods. 

 According to our results, syndecan-4 regulates the activity of the small GTP-ase 

Rac1, the phosphorylation of Ser179 syndecan-4 reduced the Rac1 activity restricting 

the interaction between the Rac1 activator guanine nucleotide exchange factor Tiam-1 

and Rac1. Syndecan-4 regulates the cell-matrix and cell-cell adhesions; therefore, it can 

induce the migration of quiescent cells or enchance the epithelial polarization of MCF-7 

cells depending on the phosphorylation state of Ser179. The phosporylation of Ser179 

and the shedding of the ectodomain fluctuate during the cell cycle, both elevated during 

G2/M phases and decreased after the mitosis. Prerequisite of the ectodomain shedding is 

the phospsorylation of Ser179. The phosphorylation of Ser179 influences the 

cytokinesis: the phospho-resistant Ser179Ala mutation increases the number of 

multinucleated cells, whilst the phosphomimetic Ser179Glu mutation leads to delay of 

the abscission. During the endocytosis, syndecan-4 can reach the perinuclear region 

through the cis- and trans-Golgi networks by retrograde transport, and can enter the 

nucleus. The phosphorylation of Ser179 induces the formation of nuclear localization 

signal, the unphosphorylated form cannot accumulate in the nucleus.  

 Our results raised the possibility of the participation of phospho-Ser179 

syndecan-4 in the formation and progression of tumors, and therefore it can have a 

potential prognostic value beside the routinely used prognostic markers (e.g. HER-2) in 

breast carcinomas.  
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