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BEVEZETÉS 
 

Az emlőtumorok várható kórlefolyásának előrejelzésére számos markert 

alkalmaznak a mindennapi gyakorlatban. A syndecan-1-nek az emlőtumorok 

progressziójában betöltött szerepéről vannak irodalmi adatok, viszont a syndecan-4 

szerepe kevésbé ismert.  

A syndecanok I-es típusú transzmembrán heparán-szulfát proteoglikánok. 

Extracellulárisan főként a glükózaminoglikán oldalláncokhoz kapcsolódó 

mátrixalkotó fehérjékkel, növekedési- és egyéb faktorokkal hatnak kölcsön. A 

négytagú családból a syndecan-4 a sejt és az extracelluláris mátrix kapcsolatát 

biztosító fokális adhéziók egyik komponense (1. ábra). Rövid citoplazmás doménje 

kölcsönhatókban rendkívül gazdag, többek között köti a protein kináz C-alfát (PKC-

alfát), a PIP2-t, a PDZ domént tartalmazó fehérjéket, a FERM család tagjait, az alfa-

aktitint, valamint a vezikuláris folyamatokban szerepet játszó dynamin II-t.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ábra. A syndecan-4 kölcsönhatói. 
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Közvetlenül részt vesz a szignáltrandukcióban a PKC-alfa szuperaktiválásán 

keresztül, és negatívan szabályozza a Rac1 GTP-áz aktivitását. A syndecan-4 

citoplazmás Ser179 aminosava fontos szabályozó szerepet tölt be, foszforilációja 

esetén csökken a syndecan-4 PIP2 kötése és a PKC-alfa aktivációja. A kismólsúlyú 

Rho GTP-ázok (Rac1, RhoA és Cdc42) számos folyamatot szabályoznak, így 

befolyásolják az aktin citoszkeleton szerveződését, a migrációt, valamint az 

epitheliális polarizációt. Két konformációs állapotuk ismert: egy GDP-t kötött 

inaktív, és egy GTP-t kötött aktív konformáció. A guanin nukleotid kicserélődési 

faktorok (GEF-ek) a GDP-GTP csere katalizálásával aktiválják a GTP-ázokat.  

A szövetekben a sejt-sejt kapcsolatok elvesztése tumorok kialakulásával és 

progressziójával társulhat. A sejtkapcsolatok és a sejtpolaritás kialakításában a 

polaritást meghatározó komplexek vesznek részt. Az emlőtumorok rossz 

prognózisával társul az EGF receptorcsaládba tartozó, tirozin kináz HER-2 (ErbB2) 

gén amplifikációja és a fehérje overexpressziója. Kimutatták, hogy az aktivációjának 

hatására bekövetkező apiko-bazális polaritásvesztés hátterében a polaritást kialakító 

Par-komplex szétesése áll. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

MÓDSZEREK 

 
A syndecan-4 konstrukciók kialakítása 

A PCR technikával izolált humán syndecan-4-et CMV promoter regulált 

expressziós vektorokba (Clontech) klónoztuk. A syndecan-4 szubcelluláris 

lokalizációjának in vivo követésére zöld fluoreszcens proteinnel (green fluorescent 

protein; GFP) fúzionáltattuk a syndecan-4 extracelluláris doménjét (vt-SDC4-GFP). 

A syndecan-4 citoplazmás szerinjét (Ser179) foszforiláció rezisztens alaninra 

(Ser179Ala) és foszfomimetikus glutaminsavra (Ser179Glu) mutáltuk. A 

továbbiakban létrehoztuk az ektodomén levágódása (vedlés vagy shedding) utáni 

maradékot reprezentáló deléciós syndecan-4 konstrukciókat. 

 

Sejtkultúra és transzfekció 

Kísérleteinket MCF-7 humán emlő adenocarcinoma sejtvonalon végeztük, 

egyes kontroll kísérletekhez HT1080 fibrosarcoma és egér harántcsíkolt izom eredetű 
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C2/7 myoblast sejtvonalakat használtunk. A sejtekbe FuGene transzfekciós 

reagenssel juttattuk be a plazmidokat.  

 

A migráció vizsgálata 

A sejtek migrációjának vizsgálatához a hatlyukú sejttenyésztő edényre 

szélesztett sejtvonalakon 80%-os konfluencia mellett sebzéses esszét végeztünk, majd 

12 órás időközönként fáziskontraszt mikroszkóppal felvételeket készítettünk. A 

fibronektinnel borított fedőlemezre szélesztett sejtek individuális- és kollektív 

migrációját fáziskontraszt sorozatfelvételekkel követtük. 

 

A syndecan-4 endocitózisának követése 

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

endocitózisát PMA-val (1 µM) indukáltuk, majd szobahőmérsékleten konfokális 

mikroszkóppal in vivo tanulmányoztuk. 

 

Immuncitokémia és fluoreszcens mikroszkópia 

A fixált sejteket permeabilizálást és blokkolást követően a megfelelő 

elsődleges, majd a fluorofórral konjugált szekunder ellenanyaggal inkubáltuk. 

Magfestést és a minták lefedését követően a sejteket Zeiss Axio Imager és Spot RT 

Slider kamerával felszerelt Nikon Eclipse 600 fluoreszcens mikroszkópokkal 

vizsgáltuk. A konfokális felvételeket BioRad MRC-1024 konfokális mikroszkóppal 

készítettük. 

 

Western blot 

A sejtlizáltumokat SDS poliakrilamid gélen szeparáltuk, majd transzferáltuk 

PVDF vagy nitrocellulóz membránra. Blokkolás után a membránokat az elsődleges 

antitesttel inkubáltuk, majd mosást követően a HRP-konjugált másodlagos 

ellenanyaggal reagáltattuk. Az immunreakciót kemilumineszcencián alapuló 

reakcióval röntgen filmen jelenítettük meg. A filmeket digitalizáltuk, majd 

analizáltuk.  
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Ko-immunprecipitáció 

A sejtlizátumot a precipitáló antitesttel, majd Protein A/G szefaróz gyönggyel 

inkubáltuk, ezt követően a kötődött immunkomplexet eluáltuk és Western blottal 

analizáltuk.  

 

Rac aktivitás esszé 

A mintáinkból az aktív Rac1-GTP-t az agaróz gyöngyökhöz fúzionált, Rac1 

effektor p21 aktivált kináz (PAK-1) p21 kötő doménjével (PBD) kötöttük ki 

(Upstate). A megfelelően kezelt sejteket lizáltuk, a lizátumot a PAK-PBD-t 

tartalmazó gyöngyökkel inkubáltuk, majd a megkötött Rac1-GTP mennyiségét 

Western blottal elemeztük.  

 

Áramlási citometria 

A felszuszpendált, lecentrifugált, majd etanollal fixált sejteket propidium 

jodiddal inkubáltuk, majd áramlási citometriás analízist végeztünk 

Becton&Dickinson FACS Calibur készüléken, az adatokat ModiFit szoftverrel 

analizáltuk. 

 

A sejtciklus szinkronizációja 

A sejtek osztódását hidroxiureával szinkronizáltuk (1,5 mM, 16 h), amely a 

G1/S átmenetnél leállította a sejtciklust. A médium cseréjét, azaz a blokk oldását 

követően a sejtciklusban továbbhaladt sejteket adott időpontokban áramlási 

citometriára vagy Western blotra készítettük elő.  

 

Sejtfrakcionálás 

A sejteket lizáltuk detergens nélküli pufferben, majd a sejttörmelék 

centrifugálását követően ultracentrifugáltuk (120000 g) a teljes sejtlizátumot 

tartalmazó felülúszót. Az ultracentrifugálást követő felülúszó reprezentálta a 
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citoplazmát, míg a membránpellet felszuszpendálásával a membránfrakcióhoz 

jutottunk. A vizsgált fehérjék frakciók közötti eloszlását Western blottal analizáltuk. 

 

Immunhisztokémia 

 Deparaffinálást és antigénfeltárást követően a metszeteket a primer, majd a 

szekunder antitesttel és avidin-biotin peroxidáz komplexszel inkubáltuk. A kromogén 

szubsztát VIP vagy DAB volt. A metszetek hematoxilinnel történő festését, majd 

lefedését követően fénymikroszkóppal értékeltük az immunreakciókat (0 – 3+).  

 

HER-2 génamplifikáció meghatározása  

A metszetek deparaffinálását követően a szövetet lízis pufferrel kezeltük, majd 

a DNS-t izoláltuk. LightCycler készülékkel végeztük a kvantitatív PCR-t (qPCR) a 

LightCycler-HER-2/neu DNA Quantification esszével a gyártó utasításai szerint. A 

HER-2 DNS mennyiségének a referencia DNS-hez viszonyított arányát Relative 

Quantification szoftverrel (Roche Molecular Biochemicals) határoztuk meg. A HER-

2 génamplifikáció kritériuma a 2 feletti érték volt. 

 

 

EREDMÉNYEK 

 

A syndecan-4 szerepének, szubcelluláris lokalizációjának in vivo 

tanulmányozásához a humán syndecan-4 zöld fluoreszcens fehérjével fúzionált 

konstrukcióit hoztunk létre. A GFP-t a syndecan-4 extracelluláris doménjébe 

építettük be, így nem zavarta a citoplazmás domén kölcsönhatásait. A syndecan-4 

citoplazmás szerinjének foszforilációja (Ser179) szabályozó szerepet tölt be a 

jelátvitelben a PIP2 kötésén és a PKC-alfa aktiválásán keresztül. Ezért előállítottunk 

nem foszforilálható (Ser179Ala) és foszfo-szerint mimikáló (Ser179Glu) mutánsokat. 

Megállapítottuk, hogy a vad típusú és a Ser179Ala mutáns syndecan-4 az interfázisos 

sejteknek főként a plazmamembránjában és intracelluláris vakuólumokban lokalizált. 
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Ezzel szemben a Ser179Glu alig volt látható a plazmamembránban, főként 

citoplazmásan helyezkedett el. 

 

 

1. A syndecan-4 Ser179 mutációi által előidézett migráló és epithel fenotípus 
jellemzése, valamint a kialakulásának hátterében álló biokémiai mechanizmusok 
feltárása 
 

A syndecan-4 Ser179 foszforiláció-függő módon befolyásolja az MCF-7 sejtek 

fenotípusát 

A syndecan-4 Ser179 foszforilációja befolyásolja a sejtek migrációját (2. ábra). 

A nem transzfektált MCF-7 sejtek, valamint a vad típusú syndecan-4-et (vt-SDC4-

GFP) és a Ser179Ala mutánst expresszáló sejtek epithel morfológiát mutattak. Ezzel 

szemben a Ser179Glu sejtek egyenletesen oszlottak el, szóródtak a tenyésztőedényen 

és mozgó fenotípusúak voltak. A Ser179Glu mutáció az MCF-7 sejtek individuális 

migrációját eredményezte, ezt bizonyítottuk a sebzéses esszével és a fáziskontraszt 

sorozatfelvételekkel.  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

2. 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.  

MCF-7 

Ser179Ala Ser179Glu 

fokozott epitheliális 
polarizáció 

epitheliális-mesenchymális 
tranzíció 

kollektív migráció 

individuális 
migráció 
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Immuncitokémiai analízissel megmutattuk, hogy a migráló sejtekben a mozgó 

sejtekre jellemző aktin stressz-szálak és fokális adhéziók jelentek meg. Ugyanakkor a 

nem-foszforilálható mutánst expresszáló sejtvonalban az epithel polarizáció 

fokozódott, megjelent a junkcionális aktin öv. 

A különböző sejtvonalak eltérő módon viselkedtek a forbolészter PMA kezelés 

hatására. Az eredetileg epithel fenotípusú MCF-7 és a vad típusú syndecan-4-et 

expresszáló vonalaknál a sejtek a sejtcsoportokból leválva különállóan, míg a 

Ser179Ala esetén a sejtek csoportosan, kollektíven kezdtek migrálni. Az előbbiekkel 

szemben, az eredetileg mesenchymális fenotípusú Ser179Glu sejtek kiterültek, 

epithel fenotípusúvá váltak.  

 

A syndecan-4 Ser179 foszforilációjának hatása a fokális adhéziók összetételére 

A Ser179Ala mutáns syndecan-4-et expresszáló sejtekben a sejt-mátrix 

kontaktpontok kisebb fokális komplexek voltak, melyek anti-vinculin és anti-fokális 

adhéziós kináz (FAK) antitesttel jól festődtek. A Ser179Glu syndecan-4-et 

expresszáló mozgó fenotípusú sejtekben érett fokális adhéziókat lehetett megfigyelni, 

a vinculin hiányzott a fokális adhéziókból, míg a FAK jelenlétét nem befolyásolta a 

mutáció. Viszont PMA hatására a Ser179Glu vonal sejtjeinél a vinculin megjelent a 

jól fejlett fokális adhéziókban. 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. 

 

A syndecan-4 hatása a Rac1 aktivitására 

A Rho GTP-ázok (Rac1, RhoA, Cdc42) központi szerepet játszanak a sejtek 

migrációjában és polarizációjának kialakításában. Korábbi közlemények alapján a 

syndecan-4 befolyásolja az aktív Rac1 szintjét, de arról nincs adat, hogy a Ser179 

foszforilációja szerepet játszik-e szabályozásban.  

Eredményeink alapján a foszforiláció rezisztens Ser179Ala mutáció megemelte 

az aktív Rac1-GTP szintjét (1,9 ± 0,15-szeresére), míg a foszfomimetikus Ser179Glu 

mutáns expressziója lecsökkentette (0,6 ± 0,1-szeresére) a vad típusú syndecan-4-et 
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termelő sejtekhez képest. Mivel a PMA befolyásolta a sejtek migrációját, így a PMA 

kezelt sejtvonalakban is megvizsgáltuk a Rac1-GTP mennyiségének változását. A 

PMA stimuláció (1 µM, 30 min) megváltoztatta az aktív Rac1 szinteket: a Rac1 

aktivitás 0,25 ± 0.05-szeresére  csökkent a vad syndecan-4-et expresszáló sejtekben, 

és 0,4 ± 0.08-szeresére a Ser179Ala vonalban a vad típusú, kezeletlen sejtekhez 

képest. Ezzel szemben az aktív Rac1 mennyisége a Ser179Glu mutáns esetén 

körülbelül a kezeletlen, vad syndecan-4-et expresszáló sejtek szintjére emelkedett. 

A syndecan-4 a Rac1 aktivitás meghatározásán keresztül szabályozza a sejt-

mátrix adhéziót és a sejt-sejt kapcsolatokat. A fenotípus megváltozását az aktin 

citoszkeleton mozgó, valamint polarizált epithel sejtekre jellemző struktúráinak 

megjelenése kísérte. A Rac1 aktivitás csökkenése migráló fenotípussal társult, míg az 

emelkedése fokozta az epithel polarizációt a kezeletlen, és a PMA kezelt sejtekben 

egyaránt.  

 

A syndecan-4-en keresztüli Rac1 szabályozás mechanizmusának 

tanulmányozása 

A Tiam1 egy Rac specifikus guanin nukleotid kicserélődési faktor (Rac-GEF), 

amely katalizálja a GDP-GTP cserét, ezúton aktiválva a Rac1-et. Eredményeink 

alapján a syndecan-4 kölcsönhat a Tiam1-gyel. Megvizsgáltuk a különböző 

sejtvonalakban a Tiam1 és a Rac1 kölcsönhatását. 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. 

A syndecan-4 Ser179 foszforilációja gátolta a Rac1 aktivátor Tiam1 és a Rac1 

kölcsönhatását, ezáltal csökkentette az aktív Rac1 szintjét.  

 

A syndecan-4 befolyásolja a Par6 eloszlását 

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 
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mutánsoknál is a Par6 ko-immunprecipitálta a syndecan-4-GFP fúziós fehérjéket. 

Mivel a syndecan-4 sejten belüli eloszlását befolyásolta a Ser179 foszforilációja, így 

a syndecan-4 foszforiláció-függő módon meghatározta a Par6 eloszlását is. 

 

 

2. A syndecan-4 endocitózisának és magi transzlokációjának jellemzése 

 

A transzmembrán, heparán-szulfát proteoglikán syndecan-4 endocitózisát 

stimulálja többek között a PMA, FGF2, vagy a syndecan-4 extracelluláris doménjét 

felismerő antitest. Konfokális mikroszkóppal in vivo követtük a sejtfelszíni syndecan-

4 útját indukált endocitózis során. Az indukciót követően 5 perccel a syndecan-4-et 

már nem lehetett megfigyelni a plazmamembránban, 2 órával később  pedig a 

sejtmag körül aszimmetrikusan koncentrálódott. Immuncitokémiai jellemzés alapján 

az indukciót követően a syndecan-4 először a korai endoszómába került, majd 

retrográd transzporttal a transz-Golgi hálózaton keresztül a cisz-Golgiba jutott.  

Kísérleteink során megfigyeltük a syndecan-4 jelenlétét a sejtmagban is, 

immuncitokémiai festések alapján az interkromatin területekre, az ún. magi foltokba 

(nuclear speckles) lokalizált. A magi jelenlét feltételez egy magi lokalizációs szignált 

(NLS), ami általában bázikus aminosavakból áll. A syndecan-4 citoplazmás 

doménjében a bázikus RMKKK szekvencia potenciális magi lokalizációs szignál 

lehet. Megvizsgáltuk, hogy a Ser179 foszforiláltsági állapota hogyan befolyásolja a 

syndecan-4 sejtmagi lokalizációját. Mutációs analízissel bizonyítottuk, hogy csak a 

savas aminosav mutációt (Ser179Glu) tartalmazó riporter konstrukció jutott be a 

magba, az alanin mutációt hordozó Ser179Ala nem. Tehát a syndecan-4 citoplazmás 

doménje egy indukálható magi lokalizációs szignált tartalmaz, melynek kialakulását a 

Ser179 foszforilációja eredményezte. A syndecan-4 az extracelluláris doménjéhez 

kapcsolt faktorokat (pl.: az ektodomént felismerő antitestet) is képes volt bejuttatni a 

magba. 
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3. A syndecan-4 Ser179 foszforilációjának a sejtciklus M fázisában, különös 
tekintettel a citokinézisben betöltött szerepének vizsgálata. 

 
A syndecan-4 jelen van az intercelluláris hídban 

A mitózis folyamán a kromoszómák szétválását követően a sejtek befűződnek, 

létrejön az osztódási barázda, melynek szűkülésével a citokinézis során egy vékony 

plazmahíd, az intercelluláris híd köti össze a két leánysejtet, közepén egy denz 

struktúrával, a középtesttel. A citokinézis utolsó lépése az intercelluláris híd 

átszakadása, az abszcisszió.  

Kísérleteinkben kimutattuk a foszfo-syndecan-4 feldúsulását a mitótikus 

magorsó fonalak mentén, jelen volt a leánysejteket összekötő intercelluláris hídban és 

a középtestben. Ezt mutációs analízissel is igazoltuk. A foszfomimetikus Ser179Glu 

az intercelluláris hídban és a középtestben dúsult fel, szemben az Ser179Ala 

mutánssal, ami nem volt kimutatható.  

 

A syndecan-4 Ser179 foszforiláltságának és vedlésének változása a sejtciklus 

során 

A transzmembrán fehérjék extracelluláris része lehasadhat a sejtfelszínről a 

vedlés (shedding) során. 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. 

Szinkronizált sejtpopuláción végzett kísérletek alapján megállapítottuk, hogy a 

syndecan-4 foszforilációja és az ektodomén vedlése sejtciklus-függő módon változik. 

A sejtciklus előrehaladtával a syndecan-4 foszforilációja emelkedett a G2 és M 

fázisokban, és ezzel párhuzamosan az ektodomén levágódása fokozódott, majd a 

mitózis befejeződésével lecsökkent egy alig detektálható értékre.  

Mivel a foszforezisztens Ser179Ala mutáns esetén elmaradt az extracelluláris 

domén vágódása, így kijelenthetjük, hogy a citoplazmás Ser179 foszforilációja 

feltétele a vedlésnek.  
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A syndecan-4 Ser179 foszforilációjának hatása a citokinézisre 

A foszforiláció rezisztens Ser179Ala mutáció fokozta a sokmagvú óriássejtek 

előfordulását, míg a foszfomimetikus Ser179Glu syndecan-4 expressziója az 

abszcissziót késleltette. A Ser179Glu sejtekben gyakran megfigyelhetőek a 

meghosszabbodott intercelluláris hidak, amelyek sok esetben permanensen 

megmaradtak, kialakítva a sejtek hálózatát. 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).  

 

4. Emlőtumorok HER-2 státuszának meghatározásában használható metodikák 
összehasonlítása 

 
A HER-2 génamplifikáció és fehérje overexpresszió az emlőtumorok rossz 

prognózisával társul. 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 alkalmazott algoritmus szerint az 

immunhisztokémiával 0 és 1+ esetek HER-2 negatívak, a 3+ esetek pedig 

egyértelműen HER-2 pozitívak, ezekben nem szükséges a további in situ 

hibridizációs vizsgálat. Azonban a 2+ minták esetén az immunhisztokémiát in situ 

hibridizáció követi. Vizsgálatainkban a paraffinba ágyazott emlőtumor minták 

immunhisztokémiai és FISH eredményeit hasonlítottuk össze a gyors és érzékeny 

qPCR során meghatározott génamplifikáció mértékével. A vizsgálatban 210 

emlőcarcinoma szerepelt. 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. Az eredményeink alapján a 

qPCR akkor lehetne a HER-2 rutin diagnosztikában alkalmazható módszer, ha az 

amplifikáció határa nem 2, hanem magasabb, az eredményeink alapján 2,7 lenne.  
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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 foszforiláció rezisztens Ser179Ala mutáció megemelte, míg a 

foszfomimetikus Ser179Glu mutáns expressziója lecsökkentette. 

• A syndecan-4 Ser179 foszforilációja gátolja a Rac1 aktivátor Tiam1 és a 

Rac1 kölcsönhatását.  

• A syndecan-4 Ser179 foszforilációja szabályozza az epitheliális-

mesenchymális átmenetet: a foszfomimetikus Ser179Glu mutáns individuális 

sejtmigrációt indukál, míg a foszforezisztens Ser179Ala mutáció fokozza az 

epithel polarizációt. Az alacsony Rac1 aktivitás a migráló, míg a magas Rac1 

aktivitás az epitheliális fenotípusnak kedvez.  

• Forbolészter PMA hatására a Ser179Ala mutáns sejtek kollektíven 

migrálnak. A sejt-sejt kapcsolatok a mozgás során megmaradtak, az egész 

sejtcsoport együtt vándorolt. 

• A syndecan-4 Ser179 foszforiláltsági állapota 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 jut. A 

syndecan-4 Ser179 foszforilációja magi lokalizációs szignál kialakulását 

eredményezi. A syndecan-4 az extracelluláris doménjéhez kapcsolt faktorokat 

(pl.: az ektodomént felismerő antitestet) is képes bejuttatni a magba. 
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• 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 sejtciklus előrehaladtával a syndecan-4 

foszforilációja emelkedett a G2/M fázisokban, majd a mitózis befejeződésével 

lecsökkent. 

• 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. 

• 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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