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I. BEVEZETÉS 
 

A hasnyálmirigy eredetű tripszin inhibitor (SPINK1) az 
acinussejtekből az emésztőenzimekkel együtt szecernálódik, feladata a 
hasnyálmirigyben esetlegesen keletkező tripszin gátlása. Ennek a 
védőmechanizmusnak az elégtelensége szöveti önemésztődéshez és 
következményes hasnyálmirigy-gyulladáshoz  (pancreatitishez) 
vezethet.  

A pancreatitis a hasnyálmirigy gyulladásos megbetegedése, 
melynek akut és krónikus formája ismert. A betegséget a 
hasnyálmirigy által termelt emésztőenzimek korai aktiválódása 
okozza, amely a szerv önemésztődését, szöveti károsodást és 
gyulladásos reakciót vált ki. Az akut pancreatitis a hasnyálmirigy, 
valamint a környező és távoli szervek károsodását okozhatja, súlyos 
esetekben pedig halálos is lehet. A betegséget leggyakrabban epekő 
vagy túlzott alkoholfogyasztás váltja ki, specifikus terápiája nem 
ismert. A krónikus pancreatitis a hasnyálmirigy visszatérő vagy 
folyamatos gyulladása, amely krónikus fájdalmat, valamint a szerv 
exokrin és endokrin funkcióinak visszafordíthatatlan károsodását 
okozza. A legfontosabb hajlamosító tényező az akut formához 
hasonlóan az alkoholfogyasztás, amely a fejlett társadalmakban 
fellépő megbetegedések 70%-át okozza. A pancreasrák kialakulásának 
valószínűsége a krónikus pancreatitisben szenvedők körében 
jelentősen megnő. 

A betegek 20%-ánál semmilyen hajlamosító tényező nem áll fenn, 
ezeket az eseteket így a betegség idiopátiás formájaként 
diagnosztizálják. Egyes esetekben az érintett család több tagja is 
pancreatitisben szenved, ilyenkor familiáris vagy örökletes 
pancreatitist állapítanak meg. Az örökletes pancreatitis autoszomális 
domináns módon öröklődő betegség, amelynek számos genetikai 
faktora ismert. 

Az örökletes pancreatitist okozhatják a humán kationos 
tripszinogén egyes mutációi, amelyek a tripszinogén 
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autoaktiválódásának meggyorsulását eredményezik. A mutációk ezen 
funkcionális hatását számos biokémiai vizsgálat igazolta. Örökletes 
pancreatitisre hajlamosítanak a cisztás fibrózis transzmembrán 
konduktancia regulátor (CFTR) mutációi is, amelyek a fehérje 
transzportfunkciójának károsodását okozzák. Ez a feltételezések 
szerint közvetett módon járul hozzá a tripszinogén 
autoaktiválódásához. A transzportfunkció csökkenésének mértéke és a 
pancreatitis rizikója között párhuzamot állapítottak meg. 

A tripszinogén autoaktiválódásakor keletkező tripszin további 
hasnyálmirigy emésztőenzimeket aktivál, így elindulhat az 
önemésztődés folyamata. A hasnyálmirigy eredetű tripszin inhibitor 
(SPINK1) a tripszin gátlásával megakadályozhatja az önemésztődést 
és a pancreatitis kialakulását. A SPINK1-ben számos mutációt írtak le 
pancreatitisben, amelyek feltételezhetően funkciócsökkenést 
eredményeznek. 

E mutációk közül a leggyakoribb az N34S mutáció, amely a 
krónikus pancreatitis egyik rizikófaktora. Az N34S mutációt a betegek 
12,6%-a hordozza, azonban 1,9%-os gyakorisággal az egészséges 
populációban is megtalálható. Emiatt elterjedt vélemény az 
irodalomban, hogy a SPINK1 mutációi önmagukban nem képesek 
pancreatitis kiváltására, csupán a betegség kialakulásának 
valószínűségét módosító faktorok lehetnek.  

A SPINK1 további ismert mutációi a szignálpeptidben található 
L14P mutáció és az érett fehérjét érintő ritka R65Q, R67C, D50E és 
Y54H mutációk. Ez utóbbi mutációkat csak igen kevés betegben 
találták meg, így asszociációvizsgálat elvégzésére nem alkalmasak. 
Emiatt a pancreatitisszel való oksági összefüggésük sem állapítható 
meg egyértelműen. Ismert továbbá a P55S polimorfizmus, amely 
valószínűleg nem áll összefüggésben a betegség kialakulásával. 

Az irodalomban az aminosavcserét eredményező mutációk közül 
eddig csak az N34S mutációt vizsgálták és egyik tanulmány sem 
mutatott ki funkcionális defektust. A további hat variáns funkcionális 
hatása még nem volt vizsgálat tárgya. 
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II. CÉLKITŰZÉSEK 
 
Az örökletes pancreatitisben azonosított genetikai faktorok biokémiai 
hatásának vizsgálata évek óta folyik laboratóriumunkban. Az utóbbi 
években a pancreatitis és a hasnyálmirigy eredetű tripszin inhibitor 
(SPINK1) mutációi közötti összefüggés számos vizsgálat tárgya volt 
és e vizsgálatok eredményeként jelentős mennyiségű genetikai adat 
halmozódott fel. Az azonosított genetikai faktorok funkcionális 
analízise azonban még nem történt meg. 
 
Az értekezésben bemutatott munka célkitűzései a következők 
voltak: 
 
1. Új mutációk keresése a SPINK1 génben.  Olyan új mutációk 

keresését terveztük, amelyek az eddig azonosított mutációknál 
erősebb asszociációt mutatnak a pancreatitisszel és így 
funkcionális vizsgálatuk hozzásegíthet a betegség 
pathomechanizmusának jobb megismeréséhez. 

 
2. A SPINK1 mutációk funkcionális hatásának vizsgálata. 

2.1. Az általunk újonnan azonosított L12F, L14R és a 
korábban ismert L14P szignálpeptid-mutációk esetében a 
mutációknak a transzkripcióra és az inhibitor szekréciójára 
való hatásának meghatározása. 

2.2. Az érett fehérje szekvenciáját befolyásoló N34S, R65Q, 
R67C, P55S, D50E és Y54H mutációk esetében az egyes 
mutációknak a transzkripcióra, valamint a fehérje 
inhibitoraktivitására és szekréciójára való hatásának 
meghatározása.  

2.3. Az L14R, L14P, és az igen ritka R65Q, R67C, D50E és 
Y54H mutációk esetében a funkcionális hatás alapján a 
betegséggel való oksági viszony igazolása vagy megcáfolása. 
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III. MÓDSZEREK 
 
Genetikai vizsgálatok 
A mutációk keresését Dr Claude Férec laboratóriuma (Université de 
Bretagne Occidentale, Brest, Franciaország) és Dr Heiko Witt 
laboratóriuma (Charité Egyetemi Klinika, Hepatológiai és 
Gasztroenterológiai Osztály, Berlin) végezték denaturáló HPLC és 
direkt szekvenálás felhasználásával. 
 
Plazmidok készítése 
A SPINK1 cDNS-ét eukarióta expressziós vektorba klónoztuk. A 
génvariánsokat PCR-mutagenezissel állítottuk elő. A fehérjéhez 
kapcsolt epitóp címkét szintén PCR-rel illesztettük be a 
konstrukciókba. A SPINK1 bakteriális expressziójára az érett 
fehérjének megfelelő cDNS-szakaszt SUMO fúziós vektorba 
klónoztuk.  
 
Az inhibitor szekréciójának vizsgálata 
HEK 293T sejteket tranziensen transzfektáltunk az egyes SPINK1 
variánsokat kódoló natív illetve epitóp címkével jelölt 
konstrukciókkal. A szekréció vizsgálatához a sejtek által a médiumba 
szecernált inhibitor mennyiségét vizsgáltuk két független módszerrel. 
 
A) A szekréció vizsgálata az inhibitoraktivitás felhasználásával 
A transzfekció után 48 órán át követtük a szecernált inhibitornak a 
sejtek médiumában való felhalmozódását a médium tripszint gátló 
hatásának meghatározásával. A médiumban levő SPINK1 gátlása után 
maradó (reziduális) tripszinaktivitást kromogén szubsztrát hasításának 
sebességével fotometriásan mértük. Az aktivitási értékeket SPINK1 
koncentrációkká alakítottuk egy kalibrációs görbe segítségével, 
amelyet tisztított rekombináns SPINK1-gyel készítettünk. A kapott 
koncentrációértékeket a kotranszfektált β-galaktozidáz specifikus 
aktivitás értékeire normalizáltuk. 
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B) A szekréció vizsgálata Western blottal 
A transzfekció után 48 órával vizsgáltuk a szecernált SPINK1 
mennyiségét a médiumban és a transzfektált sejtek kivonatában. A 
mintákat SDS-poliakrilamid gélelektroforézisnek vetettük alá, majd 
polivinilidén-fluorid membránra blottoltuk. A médium vizsgálatát 
natív SPINK1 elleni antitesttel, illetve az epitóp címke elleni 
antitesttel is elvégeztük. A natív fehérje ellen nyúlban termelt 
ellananyag után másodlagos ellenanyagként nyúl IgG elleni antitestet 
használtunk. A transzfektált sejtek kivonatát is megvizsgáltuk az 
epitóp címke ellen termelt monoklonális ellenanyag felhasználásával. 
 
Az inhibitoros konstans (Ki) meghatározása 
A mérést Escherichia coli-ban SUMO fúziós fehérjékként kifejezett és 
a HEK 293T sejtekből szecernálódó  SPINK1 variánsokon is 
elvégeztük. Az inhibitoros konstanst progress curve analízissel 
határoztuk meg. A baktériumokból tisztított preparátumokon a humán 
kationos tripszinnel szembeni Ki-t határoztuk meg. A HEK 293T 
sejtekből szecernálódó variánsokat a sejtek médiumából izoláltuk és 
mindhárom humán tripszin izoformával szembeni inhibitoros 
konstansukat meghatároztuk. 
 
A SPINK1 gén transzkripciójának vizsgálata 
Az egyes SPINK1 variánsokkal transzfektált sejteket a transzfekció 
után 48 órával begyűjtöttük. A sejtek kivonatából összRNS-t 
izoláltunk és azt cDNS-be írtuk. A cDNS templáton génspecifikus 
primerekkel végzett PCR-rel vizsgáltuk a SPINK1 mRNS 
mennyiségét a sejtekben. Kontrollként a GAPDH génre specifikus 
primerpárt használtunk. 



 6

IV. EREDMÉNYEK 
 
1. Új mutációt írtunk le a SPINK1-ben, amely domináns módon 

öröklődő pancreatitisszel társul. Az L14R mutációt egy 
Franciaországban élő bolgár családban és egy német családban 
találtuk meg, ahol több generáción át szegregál a betegséggel igen 
magas, bár nem teljes penetrancia mellett. A gén vizsgálata során 
leírtunk egy polimorfizmust is (L12F), amely nem függ össze a 
betegség kialakulásával és az afrikai populációban fordul elő. 

 
2. Megvizsgáltuk a SPINK1 szignálpeptidjében található variánsok 

hatását az inhibitor szekréciójára. Az újonnan azonosított L14R 
mutáció és L12F polimorf variáns mellett az analízisbe bevontuk a 
korábban leírt L14P mutációt is, amely szintén a pancreatitis 
rizikófaktora. Vizsgálataink előtt RT-PCR-rel kimutattuk, hogy 
az egyes variánsokról átíródó mRNS mennyisége egyforma, a 
variációk tehát nincsenek hatással a gén transzkripciójára. 
A szekréció kétféle módszerrel, a SPINK1 inhibitoraktivitásán 
keresztül és Western blottal történő vizsgálata egyezményesen azt 
mutatta, hogy az L14P és L14R mutációk megakadályozzák a 
SPINK1 szekrécióját, míg az L12F variánsnak nincs ilyen 
hatása. Az egyes variánsok sejten belüli vizsgálata során az 
L14P és L14R mutánsok a sejtkivonatokban sem voltak 
kimutathatók, ami arra utal, hogy ezek a mutánsok a sejtekben 
lebomlanak.  

 
3. Az érett fehérjét érintő mutációk esetében meghatároztuk az egyes 

variánsok humán kationos tripszinnel szembeni inhibitoros 
konstansát, a humán sejtekből szecernálódó N34S és R65Q 
mutánsok esetén pedig az anionos tripszinnel szembeni inhibitoros 
konstanst is. A kapott értékek a szubnanomoláris nagyságrendbe 
estek és csak csekély mértékben tértek el egymástól, tehát az érett 
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fehérjét érintő mutációk nem befolyásolják jelentősen a 
SPINK1 tripszinhez való kötődését. 

 
4. Megvizsgáltuk az érett fehérjét érintő mutációk transzfektált 

humán sejtekből való szekrécióját. Vizsgálataink előtt RT-PCR-
rel kimutattuk, hogy az egyes variánsokról átíródó mRNS 
mennyisége az R65Q mutáns kivételével egyforma, a variációk 
többsége tehát nincs hatással a gén átíródására. Az R65Q 
mutáció csökkentheti a transzkripciós hatékonyságot. 
A szekréció kétféle módszerrel történő vizsgálatával kimutattuk, 
hogy az R65Q mutáció erősen csökkenti, az R67C, D50E és 
Y54H mutációk pedig megszüntetik a SPINK1 szekrécióját.  A 
mutánsok sejten belüli vizsgálata kimutatta, hogy a csökkent 
szekréciójú mutánsok különböző mennyiségben kimutathatók a 
sejtkivonatokban, a mutáns fehérjék tehát a sejtekben rekednek és 
különböző sebességgel lebomlanak. 
Nem tapasztaltunk hatást a betegséggel összefüggésben nem álló 
P55S polimorfizmus vizsgálatakor. Szintén nem volt hatása a 
szekrécióra a gyakori, rizikófaktorként szereplő N34S 
mutációnak. E mutáció esetében tehát az inhibitoros konstans 
és a szekréciós ráta is a vad típusnak megfelelő. 
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V. KÖVETKEZTETÉSEK 
 

Munkánk során a hasnyálmirigy eredetű tripszin inhibitor 
(SPINK1) pancreatitisben talált mutációinak funkcionális hatását 
vizsgáltuk. A betegség pathomechanizmusának modellje alapján 
feltételezhető volt, hogy a mutációk funkcióvesztéssel járnak, ennek 
kísérleti bizonyítéka azonban nem volt ismert. Az irodalomban ismert 
SPINK1 mutációk nem mutatnak erős asszociációt a pancreatitisszel, 
ezért a SPINK1 mutációkat csupán módosító faktoroknak tekintették a 
betegség kialakulásában. 

A pathomechanizmus jobb megismerése céljából olyan 
mutációkat kerestünk a SPINK1 génben, amelyek szoros 
összefüggésben állnak a pancreatitisszel. Két örökletes pancreatitist 
mutató családban a gén új mutációját találtuk, amely a fehérje 
szignálpeptidjét érinti és az L14R aminosavcserét eredményezi. Az új 
mutáció domináns öröklődésű pancreatitisszel társul. A gén vizsgálata 
során leírtuk az L12F polimorfizmust is, amely nem mutat 
asszociációt a betegséggel és a közép-afrikai populációban fordul elő. 

Eredményeink azt mutatják, hogy az L14P és L14R mutációk 
megakadályozzák az inhibitor szekrécióját, míg az L12F 
polimorfizmusnak nincs hatása. Az egyes variánsok átíródása azonos, 
míg a transzlációra gyakorolt hatásuk a transzláció kezdőpontjától 
való távolságuk miatt valószínűtlen. Az L14P és L14R mutációk 
tehát a SPINK1 szekréciójának megszüntetésével pancreatitist 
okoznak, tehát módosító faktorok helyett betegségokozó 
mutációknak tekinthetők.  

Munkánk második részében az érett fehérjét érintő mutációk 
funkcionális hatását vizsgáltuk. Ezek közül a leggyakoribb az N34S 
mutáció, amely a krónikus pancreatitis rizikófaktora. A P55S 
polimorfizmus a betegek és az egészséges kontrollok körében 
egyaránt előfordul. A ritka R65Q, R67C, D50E és Y54H mutációkat 
csak igen kevés betegben találták meg, így a pancreatitisszel való 
oksági összefüggésük sem bizonyított. 
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Mivel ezek a mutációk az érett inhibitorban találhatók, 
befolyásolhatják annak tripszinhez való kötődését. Elsőként tehát az 
egyes variánsok tripszinnel szembeni inhibitoros konstansát 
határoztuk meg. A kapott Ki értékek az egyes variánsok esetében csak 
kevéssé tértek el egymástól, tehát a mutációk nem befolyásolják 
jelentősen az inhibitor tripszint gátló hatását. 

Ezután megvizsgáltuk az egyes variánsok hatását a SPINK1 
szekréciójára. Elsőként kimutattuk, hogy az egyes változatok átíródása 
az R65Q mutáns kivételével azonos, azaz a mutációk nem a 
transzkripció befolyásolásán keresztül fejtik ki hatásukat. A vad típus, 
az N34S mutáns és a P55S variáns szekréciója egyformának adódott, 
ám az R65Q mutáció jelentősen csökkentette, az R67C, D50E és 
Y54H mutációk pedig megszüntették az inhibitor szekrécióját. A 
mutációk a valószínűleg fehérje hibás feltekeredését okozzák, a 
rosszul tekeredett fehérjék pedig a sejtekben rekednek és különböző 
sebességgel lebomlanak. Az erős funkcionális hatás miatt 
valószínűsíthető, hogy oksági összefüggés van a ritka mutációk és a 
pancreatitis kialakulása között. 

A D50E és Y54H mutációk drámai hatását magyarázhatja, hogy a 
rekombináns SPINK1 térszerkezetében e két aminosav-oldallánc 
hidrogénkötést létesít egymással. Eredményeink arra utalnak, hogy ez 
a hidrogénkötés kulcsfontosságú a SPINK1 natív térszerkezetének 
kialakulásában. Az N34S mutáció funkcionális hatása továbbra is 
ismeretlen. Lehetséges, hogy a hatást az N34S-sel kapcsolt, 
intronokban található mutációk fejtik ki. 

Munkánk eredményeképpen bizonyítást nyert, hogy a 
SPINK1 pancreatitisben leírt mutációi funkcióvesztést 
eredményeznek. A mutációk nincsenek hatással a SPINK1 
inhibitoraktivitására, hanem a szecernált SPINK1 mennyiségének 
csökkentésén keresztül, közös pathomechanizmussal 
hajlamosítanak a pancreatitis kialakulására. 
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