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I. IRODALMI HÁTTÉR 

 

I. 1 A tubulointersticiális fibrózis pathomechanizmusa 

 

A progresszív krónikus vesebetegségek egységesen végállapotú veseelégtelenséghez 

vezetnek. Mind a hazai [1], mind nemzetközi [2] adatok alapján a diabetes mellitus, a 

hypertonia és a krónikus glomerulonephritis a krónikus veseelégtelenség leggyakoribb oka. Bár 

ezeknek a betegségeknek a pathomechanizmusa alapvetően különböző, a kórélettan által 

progresszív vesefibrózisnak nevezett folyamat lezajlása – függetlenül az eredeti vesebetegségtől 

– azonos. A vese minden kompartmentjében progresszív szöveti fibrózis zajlik, így 

szövettanilag glomeruloszklerózis, tubuláris atrófia, intersticiális fibrózis és arterioloszklerózis 

látható [3]. 

A progresszív renális fibrózis molekuláris folyamata és szöveti képe hasonló az egyéb 

szervekben megfigyelhető szöveti fibrózishoz [3]. A progresszív szöveti fibrózisra a 

funkcionális szövet atrófiája, ezzel együtt az eredeti intersticiális állomány lebomlása, illetve 

átépülése jellemző. A tubulointersticiális fibrózis során a tubulus hám ellapul, a kefeszegély 

eltűnik, tubulusok közötti intersticiális tér kiszélesedik. Az extracelluláris mátrix (ECM) 

fehérjék mennyisége növekszik, minőségi összetételük megváltozik a fibrilláris típusú kollagén 

izoformák javára. Az addig kis mennyiségben kimutatható I-es és III-as típusú kollagén 

szintézise fokozott, míg a mátrix fehérjék lebontását végző proteáz enzimek és az aktivitásukat 

szabályozó fehérjék egyensúlya a mátrix akkumulációjának irányába tolódik el. Emellett a 

mátrix fehérjék szintéziséért felelős kötőszöveti sejtek az addig sejtszegény környezetben 

felszaporodnak [4]. 

Kiterjedt vizsgálatok igyekeznek a kórfolyamat progresszióját fenntartó tényezőket 

azonosítani. Az egyes kompartmentekben látható morfológiai elváltozások súlyosságának és a 

vesefunkció változásának összefüggését vizsgálva felismerték, hogy a glomeruláris szklerózis 

mértéke nem mutat korrelációt glomerulus funkció romlásával. Ugyanakkor viszont szoros 

összefüggés mutatható ki a tubulointersticiális fibrózis és a GFR csökkenése között. [5-7]. Ez a 

felismerés vetette fel a tubulointersticiális fibrózis jelentősségét a krónikus veseelégtelenség 

kialakulásában. 

A folyamatot számos celluláris és humorális tényező szabályozza. A fibrótikus 

szövetben felszaporodó sejtek egy része fibroblast, más részük viszont egy kontraktilis 

sejtforma, a myofibroblast. A myofibroblastok eredeti definíciója még elektronmikroszkópos 

ultrastruktúrájukon alapszik [8-9]. További vizsgálatok azonosítottak egy citoszkeleton fehérjét 

a mikrofilamentumok karakterisztikus alkotójaként: az α simaizom aktin (SMA) fehérjét [10], 
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ami alapján a sejtek immunhisztokémiai módszerekkel is azonosíthatók. Experimentális és 

klinikai vizsgálatok igazolták a myofibroblastok tubulointersticiális fibrózisban betöltött kóroki 

szerepét [11]. Membranosus nephropathiában [12], IgA nephropathiában [13], diabeteses 

nephropathiában [14], krónikus allograft kilökődésben [15], kimutattak összefüggést a 

vesefunkció romlása, a myofibroblastok száma és a SMA mennyisége között. Továbbá a 

funkcióvesztés és a SMA expressziója korrelációt mutatott az intersticiális fibrózis mértékével, 

az I-es és a III-as típusú kollagén mennyiségével is [13, 15-16]. A szoros korreláció 

egyértelműen a myofibroblastok kóroki szerepét támasztják alá. 

A progresszív vesefibrózis folyamatában több citokin vesz részt [17], azonban 

kiemelkedő szerepe van a profibrótikus citokinként azonosított transforming growth factor 

(TGF)-β-nak [18]. In vitro vizsgálatokban a TGF-β fokozta a kötőszöveti sejtek proliferációját 

[19], és az extracelluláris mátrix szintézisét [20]. Ehhez hasonló választ tapasztaltak vese 

eredetű sejteken is [21]. Kísérletes vesebetegségekben, mint a glomeruláris bazális membrán 

ellenes antitest indukálta nephritis [22] vagy a purin aminonukleozid nephrosis [23] a fokozott 

kollagén szintézis és mátrix akkumulációval együtt fokozódott a TGF-β szintézise is. In vitro a 

citokin hatását blokkoló anti-TGF-β antitesttel viszont a fibrózisra jellemző celluláris válaszok 

megjelenése gátolhatónak bizonyult [24], illetve in vivo experimentális glomeruloszklerózisban 

a blokkoló antitest csökkentette a vesefibrózis kifejlődését [25]. Humán vesebetegségekben 

szintén fokozott renális TGF-β expressziót tapasztaltak [26]. Ugyanakkor az aktív TGF-β 

koncentrációja szoros korrelációt mutatott a vesefunckió romlásával [27]. 

A kórfolyamat e részleteinek megismerése mellett azonban további kérdések maradtak 

megválaszolatlanok. Kérdéses maradt, hogy a sejtszegény intersticiális kompartmentben 

felszaporodó myofibroblastoknak mi a forrása a vesefibrózisban. Erre adott választ az 

epithelialis sejtek plaszticitásának megismerése [28]: eszerint epithelialis sejtek ECM 

komponensekre, mint az I-es típusú kollagén [29] vagy citokinekre, mint a TGF-β [30-31] 

válaszul elvesztik polarizált epithelialis morfológiájukat, és mobilis mesenchymalis jelleget 

öltenek. A fenti, epithelialis-mesenchymalis transzformációnak (EMT) nevezett folyamat in 

vivo is igazolható volt experimentális [32] és humán vesefibrózisban is [33]. Továbbá mind in 

vitro, mind in vivo a tubulus hámsejtek mesenchymalis morfológián túl SMA-t expresszáltak, 

ami a myofibroblast morfológia megjelenésére utal [34]. 

Ezek az eredmények alapozták meg egy új pathomechanizmus létét a progresszív 

vesefibrózis kórélettanában: eszerint a betegség kezdeti szakaszában a tubulus hámsejtek a 

profibrótikus citokinek hatására, mint a TGF-β, EMT folyamata során mesenchymalis sejtekké 

illetve myofibroblastokká alakulnak, és hozzájárulnak az intersticiális fibrózis képének 

kiteljesedéséhez [35]. Kísérleteinkben proximális tubulus hámsejteken a TGF-β kiváltotta EMT 
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jelenségét és a transzformációt szabályozó intracelluláris jelátvitel részleteit vizsgáltuk. A 

bevezetőben a progresszív vesefibrózis új pathomechanizmusának egyes elemei kerülnek 

bemutatásra.  

 

I.2 A myofibroblastok szerepe a progresszív szöveti fibrózisban 

 

A progresszív szöveti fibrózis kórfolyamata a sebgyógyuláshoz hasonló. Amíg az 

utóbbi folyamat azonban a normális állapot helyreállítása után megáll, addig a progresszív 

szöveti fibrózis nem [36]. A két folyamat párhuzamba állítása számos felismerést hozott a 

fibrózist kialakító tényezőkről, így a myofibroblastok megismerése is részben a sebgyógyuláson 

alapuló modelleknek köszönhető. 

A myofibroblastok fiziológiai funkciója a sebgyógyulás folyamatában a sarjszövet ECM 

állományának szintézise mellett a sarjszövet kontrakciója [37]. Jelentős kórtani szerepe van a 

myofibroblastoknak olyan folyamatokban, mint a Dupuytren kontraktúrában [38], illetve 

krónikus fibromatosus betegségekben [39]. Emellett a myofibroblastok felelősek a malignus 

tumorok reaktív stroma szövetének kialakításáért (carcinomák: [40-42]; melanoma malignum: 

[43]; Hodgkin-kór: [44]). Továbbá a progresszív szöveti fibrózis különböző formáit jellemzi a 

myofibroblastok megjelenése; a vesefibrózis [13] mellett azonban kórtani jelentősége van a 

májat [45], tüdőt [46] érintő elváltozásokban is.  

A myofibroblastok jelentős mennyiségben szintetizálnak ECM fehérjéket, így 

fibronektint (FN), fibrilláris kollagének számos formáját [47], proteoglikánokat [összefoglaló: 

48]. Továbbá a myofibroblastok a szöveti mátrix metalloproteázok, illetve a szöveti proteáz 

inhibitorok (tissue type inhibitor of metalloprotease (TIMP)) egyensúlyának változtatásával 

szabályozzák az eredeti kötőszöveti állomány elbontását, illetve az újonnan szintetizált fehérjék 

felszaporodását. Végül biológiailag aktív szubsztanciákat termelnek, gyulladásos mediátorokat, 

citokineket. Szecernálnak TGF-β-át [49], platelet dervied growth factort (PDGF), basal 

fibroblast growth factort (bFGF) és insulin-like growth factort (IGF) [48]. E módon a 

myofibroblastok egyrészt a környező sejtek parakrin szabályzásában vesznek részt, például a 

carcinoma stromájában található myofibroblastok fokozzák a malignus tumorok invazív 

képességét [50-51]. Másrészt, mivel a myofibroblastok számos receptorral rendelkeznek, 

autokrin szabályozás is felmerül [48]. 

A myofibroblastok kontrakcióra képes sejtek, ezzel a seb felszínét képesek csökkenteni 

[52]. A myofibroblastokra karakterisztikus SMA szerepe egyfelől a sejt által kifejtett erő 

növelése. Tüdő fibroblastokat különböző rigiditású szilikon felszínekre növesztve Hinz és 

munkatársai azt találták, hogy a SMA-negatív sejtek jóval kisebb erőt fejtettek ki a felszínre, 
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mint a SMA-pozitív sejtek [53]. A SMA beépül a fokláis adhéziókba, ami növeli az adhézió 

erejét. SMA expressziójuk alapján inhomogén fibroblast kultúrákon mérve az SMA-negatív 

sejtek kevésbé ellenállóak a centrifugális erővel, míg az SMA-t expresszáló sejtek nagyobb 

gyorsulás mellett sem szakadnak le a felszínről [54]. 

 

I.2.1 A myofibroblastok morfológiája 

 

A myofibroblastok elektronmikroszkópos ultrastruktúrája egyaránt mutat fibroblastokra 

és simaizom sejtekre jellemző tulajdonságokat [9]. A myofibroblastok citoplazmájában a 

jelentős fehérje szintézisre utaló, prominens durva felszínű endoplazmás retikulum mellett a sejt 

tengelyével párhuzamos, mikrofilamentum kötegek láthatók, melyek között a simaizom sejtekre 

jellemző dens body-hoz hasonló elektrondenz képletek helyezkednek el [55]. Farmakológiai 

tulajdonságai alapján citoplazmatikus filamentumok a simaizom sejtekéihez hasonlóan 

viselkednek, és a myofibroblastok kontraktilitásáért felelősek [55]. Ezen rostok karakterisztikus 

alkotója a simaizom típusú α-aktin (SMA) [10]. Az SMA mellett más citoszkeleton elemek – 

vimentin, desmin, miozin nehéz lánc – megjelenése szintén karakterisztikus a sejtekre [56]. 

A sejtek funkcionális egységet alkotnak: egymással gap junction típusú sejtkapcsolatok 

kötik őket össze [9]. Továbbá a myofibroblastokra jellemző egy karakterisztikus fokális 

adhéziós struktúra. A transzmembrán protein komplex intracelluláris oldalához aktin nyalábok 

kapcsoltak, míg az extracelluláris oldalon a membránhoz kötött fibronektin (FN) szálcsák 

találhatóak, az aktin rostokkal párhuzamosan rendeződve. Ez a fibronexusnak nevezett struktúra 

az ECM és a citoszkeleton igen szoros kapcsolódását teszi lehetővé, és szintén a hegszövet 

kontrakcióját szolgálja [57]. 

 

I.2.2 A myofibroblastok érése 

 

A sarjszövet érését a myofibroblastok morfológiájának változása kíséri. Fiziológiás 

sebgyógyulás során a sarjszövet érési folyamaton megy keresztül, amely során csak átmenetileg 

mutathatóak ki myofibroblastok, illetve markereik, mint az SMA, desmin. A seb gyógyulásával 

az SMA-pozitív sejtek száma gyorsan csökken, ami a sejtek apoptózisának következménye [58]. 

A seb területén a myofibroblastok megjelenését több tényező szabályozza. In vitro 

rendszerekben több stimulus hozzájárult a myofibroblast morfológia megjelenéséhez. Így a 

TGF-β kezelés fibroblastokon fokozta a myofibroblast morfológiai jegyek és az SMA 

expresszió megjelenését [59]. Emellett egyéb tényezők is befolyásolják a myofibroblastok 

érését. Alacsony sejtsűrűség mellett a fibroblast tenyészet 70-80%-ban myofibroblasttá alakult, 
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szemben a nagy sejtsűrűségnél ez az arány csupán 5-10% maradt [60], ami a sejtkontaktusok 

szerepére utal. Az extracelluláris mátrix összetétele szintén befolyásolja a myofibroblast 

differenciálódást: A sarjszövet érésével együtt a fibronektin (FN) számos splice variánsa közül 

az extradomain-A (ED-A) FN expresszálódik [61]. A ED-A FN szekréció időben megelőzi az 

SMA expresszióját és az érett morfológiai forma megjelenését [62]. A két jelenség közötti 

oksági kapcsolatot jelzi, hogy az ED-A FN-t megkötő antitest jelenlétében, a TGF-β-val kezelt 

fibroblastokban csökkent az SMA expressziója és a myofibroblast morfológia megjelenése [62]. 

A TGF-β kezelés indukálta myofibroblast érés morfológiai jellemzője a fokális 

adhéziók méretének növekedése. Méretük alapján Dugina és csoportja három osztályba sorolta 

ezeket: növekvő sorrendben éretlen, érett és szuperérett – amely utóbbi megfelel a 

fibronexusnak [63]. Az érés során az adhézióban növekszik a SMA, a focal adhesion kinase 

(FAK) és az α5β1-integrin fehérje mennyisége. Így az adhéziós komplex lehetővé teszi, hogy az 

integrin receptorok extracelluláris ligandjukkal kapcsolatba kerüljenek, ami intracelluláris jelet 

indíthat el [63]. A fibronexus összeépüléséhez az ED-A-FN alapvető fontosságú, blokkoló 

antitesttel vagy rekombináns peptiddel kezelve a tenyészetet, a fokális adhézió érése gátolható 

[63]. A fibronexus összeépüléséhez azonban a citoszkeleton érésére szintén szükség van. 

Amennyiben a SMA polimerizációját, illetve a citoszkeletonba való beépülését gátolták, úgy 

nem jött létre a szuperérett fokális adhézió [54]. 

 

I.2.3. A myofibroblastok forrása 

 

Mind a sebgyógyulás mind a szöveti fibrózis folyamatára jellemző, hogy a sérülést 

megelőzően, a fiziológiás állapotú szövetben nem mutathatóak ki myofibroblastok. Fiziológiás 

sarjszöveti myofibroblastok a rezidens kötőszöveti fibroblastokból differenciálódnak. Darby és 

munkatársai folyamatában követve a sarjszövet érését leírta a lokális fibroblastok proliferációját 

és a sejtekben a myofibroblast differenciálódás jeleit [58]. Progresszív szöveti fibrózisban 

azonban több modell írja le a myofibroblastok keletkezését. 

Ép vese intersticiumában a fibroblastok száma alacsony, illetve SMA expresszió nem 

mutatható ki [64-65], ezzel szemben progresszív fibrózisban nagy számban találhatóak 

kötőszöveti sejtek. In vitro vese eredetű intersticiális fibroblastok spontán átalakulnak 

myofibroblastokká [66]. Továbbá vese intersticiális fibroblastok myofibroblast 

transzformációját és mátrix termelő képességét a TGF-β fokozza [67]. In vitro diabetes mellitus 

modellben, a magas cukor koncentráció hasonlóan fokozta a fibroblastok proliferációját és az I-

es típusú kollagén szintézisét, ami a sejtek által termelt TGF-β autokrin hatásának bizonyult 
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[68-69]. In vivo a jelenség létét igazolták nyulakon ureter obstrukcióval indukált experimentális 

vesefibrózisban [70]. 

A myofibroblastok másik lehetséges forrását jelentik a csontvelői eredetű, keringő 

mononucleáris sejtek, amelyek infiltrálva a szövetet szintén átalakulhatnak myofibroblastokká 

[71-72]. Grimm és munkatársai transzplantált vesékben vizsgálta az intersticiális kötőszöveti 

sejtekben az Y kromoszóma jelenlétét. Amikor a donor nő, a recipiens férfi volt, akkor a szöveti 

fibroblastok nagy százaléka Y kromoszómát hordozott, míg fordított esetben ez az arány 

alacsonyabb volt [73]. Az eredmények a kötőszöveti sejtek recipiens eredetére, tehát a 

keringésből származó progenitor sejtek kolonizációjára utalnak.  

Az ateroszklerózis folyamatát vizsgálva leírták, hogy vaszkuláris simaizom sejtek 

miközben az érfal intima rétegébe migrálnak, részben dedifferenciálódnak is [74-75]. Simaizom 

sejtek és kapilláris periciták myofibroblast irányú differenciálódásra való képességét vizsgálta 

Ronnov-Jessen és csoportja a sejteket emlő carcinoma sejtekkel együtt tenyésztve. Bár 

fibroblastokhoz viszonyítva kisebb gyakorisággal ment végbe a folyamat, de a vaszkuláris 

simaizom sejtekben és pericitákban szintén myofibroblast markerek expresszióját mutatták ki 

[76]. In vivo humán bőrfibrózisban a mikrovaszkuláris sérülés ugyancsak a periciták 

myofibroblast irányú differenciálódását váltja ki [77]. 

Végül egyre növő mennyiségű adat szól amellett, hogy epithelialis sejtek szintén 

átalakulhatnak kötőszöveti sejtekké az epithelialis-mesenchymalis transzformáció (EMT) 

folyamata révén. Tubulointersiticiális fibrózis alatt a hámsejtek elvesztik polarizáltságukat, 

adhézióikat a szomszédos sejtekhez és a bazális membránhoz. A mobilissá váló sejtek 

infiltrálják a peritubuláris teret, és myofibroblasttá differenciálódnak [78]. Unilaterális ureter 

obstrukcióval kiváltott krónikus vesebetegség során proximális tubulus hámsejtekben az 

epithelialis marker fehérje, az E-cadherin expressziója csökkent, ezzel szemben SMA 

expressziója jelent meg [34]. A de novo SMA expresszió és az E-cadherin expresszió 

csökkenése fordított korrelációban állt egymással [34]. Emellett egyéb mesenchymalis markerek 

megjelenése is detektálható. Míg egészséges tubulus hámsejtek nem expresszálnak vimentint 

[79], fibrótikus vesék tubulus hámsejtjeiben kimutatható ez a fehérje [32]. Kimutattak továbbá 

egy mesenchymalis markert, a fibroblast specific protein 1 (Fsp1) nevű fehérjét, amely 

fibrótikus vesében tubulus hámsejtekben expresszálódott [80]. 

A jelenség fontosságára közvetlen bizonyítékkal Iwano és csoportjának munkája 

szolgált. β-galaktozidáz riporter enzimmel jelölt proximális tubulussal bíró transzgenikus 

egerekben hoztak létre kísérletes vesefibrózist. A kórfolyamat során a tubulointersticiális térben 

felhalmozódó mesenchymalis sejtek 36%-a expresszálta a transzgént, tehát tubulus hám eredetű 

volt [81]. 
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A jelenségek nemcsak experimentális, hanem humán betegségekben is észlelhető volt. 

Humán IgA nefropátiás és rapidan progrediáló glomerulonefritiszes vese biopsziás mintákat 

elemezve a tubulus sejtek kis hányadában csökkent citokeratin expressziót és de novo SMA 

expressziót írtak le, míg egészséges veseszövetben és minimal change betegségben nem 

tapasztaltak hasonlót. Továbbá hasonló beteganyagon vizsgálva citokeratin-negatív, SMA-

pozitív tubulus sejtek I-es és III-as típusú kollagént expresszáltak [33]. Egy hasonló 

tanulmányban az előbbi eredmények megerősítése mellett a transzformáció jeleit mutató tubulus 

hámban fokozott proliferációt is leírtak [82]. Azonban az EMT jelensége nem csak a tubulus 

sejtek sajátja. Pauci-immun crescent glomerulonefritiszben glomeruláris parietális epithelium 

sejtekben csökkent citokeratin expresszióval és SMA szintézissel jellemzett 

transzdifferenciációt mutattak ki [83]. 

 

I.3 Az epithelialis-mesenchymalis transzformáció celluláris folyamata 

 

A polarizált epithelium jellemző sajátosságai a következők: a sejtek alakja kuboidális, a 

sejtmag a sejtek bázisánál helyezkedik el, a sejtmembránhoz asszociált fehérjék eloszlása 

aszimmetrikus, így megkülönböztethető apikális és bazolaterális membránrész [84]. Az 

epithelialis-mesenchymalis transzformáció során a polarizáció megszűnik: a sejtek alakja 

megnyúlttá és ellapulttá válik, hosszanti szimmetria jellemző. 

Az EMT-nak alapvető szerepe van az embrionális élet egészen korai szakaszától az 

organogenezisig. Így a harmadik embrionális héten a primitív ectoderma sejtjei, epiblastok 

elveszítik hengerhám jellegüket, és a két csíralemez közé migrálva alakítják ki a mezodermát 

[85]. Többek között ugyancsak epithelialis sejtek mesenchymalis transzformációja játszódik le 

az atrioventricularis átmenet kialakulásakor [86], a velőcsövet alkotó neuroepitheliumból az 

idegrendszer kialakulásakor [87], vagy a szájpadnyúlványok fúziójakor [88]. Az egyedfejlődés 

lezárása után újból történhet EMT többek között tumorgenezis vagy a metasztázis kialakulása 

során [89-90]. 

A megváltozott morfológiával együtt alapvető funkcionális változások is 

megfigyelhetők. Ezek alapján az EMT kritériumait négy pontban foglalták össze: az epithelialis 

markerek expressziója csökken, de novo mesenchymalis markerek expressziója kezdődik el, 

emellett fokozott az ECM komponensek szintézise, és a sejtek motilitása [91]. 

TGF-β-val kezelve proximális tubulus hámsejteket 48 óra után a poligonális sejtek 

alkotta monolayer helyett megnyúlt sejtekből álló csoportok képe jellemző [30]. Hasonló 

jelenséget figyeltek meg tubulus hámsejtek mellett nem tumoros eredetű mamma epithelium 

tenyészeten (NMuMG) is: A kontroll sejtekben az adherens junkciót alkotó E-cadherin 
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transzmembrán fehérje a sejtmembránban volt található. Ezzel szemben a TGF-β-val kezelt 

sejtekben az E-cadherin festés intenzitása nagy fokban meggyengült, és diffúz citoplazma 

lokalizációt mutatott. A zonula occludens fehérje, a ZO-1 membrán lokalizációja szintén 

megszűnt TGF-β kezelés hatására. Emellett míg a kontroll epithelialis sejtekben az aktin 

citoszkeleton egy membránhoz asszociált gyűrűből és rövid citoplazma rostokból állt, addig 

TGF-β hatására a membránhoz kötött aktin struktúra megszűnt, és a sejteket a párhuzamos 

stresszrostok töltötték ki. Szemben a kontroll sejtekkel a TGF-β-val kezelt sejtek jellegzetes 

intermedier filamentum fehérjét, vimentint expresszálnak. Továbbá a transzformált sejtek 

fibronektin expressziója jelentősen fokozódik [31]. 

Ugyancsak a transzformációval járó funkcionális változásra utal, hogy a TGF-β-val 

transzformált tubulus sejtek bazális membrán komponensekből álló mesterséges mátrixban 

fokozott inváziót és migrációt mutatnak [34]. Továbbá a sejtek kontraktilitására utal, hogy a 

transzformáció során a fokális adhéziók mérete növekszik, ami paxillin, vinculin adapter 

fehérjék és a β3-integrin fehérjék integrációjával jár együtt [92]. A transzformálódó sejtekben 

tubulus hámsejtekben is SMA [34] és Fsp1 [93] mutatható ki, amelyek kontroll sejtekben nem 

expresszálódnak. 

A TGF-β az EMT igen erős induktora, amely számos epithelialis sejtben indukál EMT-

t. Emellett azonban sejtspecifikus módon EMT-t indukál az epidermal growth factor (EGF) 

[93], a basic fibroblast growth factor-2 (bFGF-2) [94], az insulin-like growth factor-II (IGF-II) 

[95]. Szintén EMT-t vált ki az interleukin-1 [96], a szöveti hypoxia [97], a sejtek ciklusos 

nyújtása [98] és a plazmafehérjék non-enzimatikus glikációjával keletkező advanced glycated 

end product (AGE) [99], bár ezek a stimulusok a TGF-β szintézisén keresztül váltanak ki EMT-

t [96, 98-100]. Továbbá a fibrózisra jellemző ECM komponensek, mint az I-es típusú kollagén, 

szintén EMT program elindulásához vezetnek [29, 93, 101], míg a IV-es típusú, nem fibrilláris 

szerkezetű kollagén gátolja azt [102]. 

 

I.4 A transforming growth factor-β citokin család 

 

In vitro a TGF-β az epithelialis-mesenchymalis transzformáció egyik leghatékonyabb 

induktora. Emlősökben a profibrótikus citokinnek számos izoformája ismert. A három 

egymáshoz nagyon hasonló peptid a TGF-β szupercsaládba tartozik, amit több mint 30 tag 

alkot. Ide tartoznak a hypophysis folliculus stimuláló hormon (FSH) szekrécióját szabályozó 

activinek és inhibinek, a csontfejlődést irányító bone morphogenic protein (BMP) családok, 

emellett további citokinek vesznek részt alacsonyabb rendű fajok humorális szabályozásában is 

[103-104]. 
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A TGF-β inaktív propeptid dimer formában szintetizálódik. Szekréció előtt proteolitikus 

folyamatok révén az aktív darab kihasad a láncból, de a darabok együtt maradnak. A maradék és 

az aktív TGF-β egymással non-kovalens módon kapcsolódva egy latency associated peptide-nek 

(LAP) nevezett komplexben szekretálódik. A LAP-hez diszulfid hidakon keresztül kapcsolódik 

a latent TGF-β binding protein (LTBP), ez a large latency complex (LLC). Ez utóbbi funkciója 

a citokin szekréciójában, annak az extracelluláris mátrixhoz horgonyzásában illetve 

aktiválásában van [142]. (1. ábra) 

Az aktiváció folyamatát Annes és csoportja egy elegáns modellel jellemezte: eszerint az 

LLC szenzorként működne, ahol a LTBP a lokalizátor, a LAP a detektor és a TGF-β az effektor 

[142]. Az aktiváció során a TGF-β kiszabadul a LAP-hez kötött állapotából. Ez in vitro 

megtörténhet savas vagy lúgos pH hatására, hőhatásra, limitált proteolízissel vagy glikozidáz 

kezeléssel. Számos fiziológiás aktivátor ismert, mint a plazmin, a MMP2 és 9, az αvβ6-integrin, 

trombospodin-1, reaktív oxigén szabadgyökök [összefoglalva: 142]. A folyamat része a LAP 

proteolízise, vagy mannóz-6-foszfát csoportja révén való megkötése [105]. 

 

 
1. ábra A TGF-β inaktív komplexének szerkezete. A TGF-β egy latency associated peptide-nek 
(LAP) nevezett komplexben szekretálódik, amely diszulfid hidakon keresztül kapcsolódik a 
latent TGF-β binding proteinhez (LTBP). A diszulfid kötések világos kékkel vannak feltüntetve, 
A LAP és a LTBP alkotta komplex a large latency complex (LLC). Ez utóbbi funkciója a 
citokin szekréciójában, annak az extracelluláris mátrixhoz horgonyzásában illetve aktiválásában 
van. [142] 
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I.4.1 A transforming growth factor-β szerepe a progresszív vesefibrózis kialakulásában 

 

In vivo számos experimentális modellben igazolták a TGF-β kóroki szerepét a 

vesefibrózis kialakulásában. TGF-β-át expresszáló transzgenikus állattörzsek segítségével 

igazolható, hogy a citokin önmagában képes ép szervben vesefibrózist indukálni. A 

transzgenikus modellek egy részében a keringésben található magas koncentrációban a citokin 

[106]. Más modellekben a TGF-β expressziója lokalizált a vesére [107-108], vagy a vesék 

mellett bizonyos szervekre [109]. A különböző transzgenikus törzsekre jellemző, hogy – 

különböző dinamikával, illetve a glomeruláris és tubuláris folyamatok eltérő súlyossága mellett 

– nefrózis szindróma, majd progresszív vesefibrózis alakul ki [107-110]. A folyamat később 

veseelégtelenséghez és az állatok elhullásához vezetett [110]. Szövettani elemzéskor 

glomeruloszkelorózist, tubuláris atrófiát és az intersticiális térben extracelluláris mátrix 

felhalmozódását írták le [107-110]. A modelleken megfigyelhető volt, hogy a fokozott mátrix 

akkumulációért nem csupán az I-es, III-as típusú kollagén fokozott szintézise felelős, hanem a 

mátrix fehérjék degradációját gátló enzimek, mint a TIMP-1 [111] és a plazminogén aktivátor 

inhibitor (PAI)-1 [109-112] expressziója is.  

Az endogén TGF-β szekréció és a vesefibrózis kapcsolatát is számos modell írja le. 

Diabeteses nefropátiás betegből származó vesebiopsziás mintában kimutatták, hogy a 

glomeruláris TGF-β expresszió magasabb, mint az egészséges szövetben vagy minimal change 

nefropátiában [26]. Emelkedett plazma TGF-β szintet mértek 2-es típusú diabetes mellitusos 

betegekben. Nemcsak a keringő, de a vizeletben ürített TGF-β mennyisége is magasabb. Sato és 

munkatársai szintén diabéteszes nefropátiás betegeknél 24 órás gyűjtött vizeletben magasabbnak 

találták az inaktív és az aktív citokin mennyiségét [113]. A vizeletben megjelenő citokin forrása 

kettős, egyrészt a vese sejtjei által expresszált, másrészt a filtrált citokin. Humán diabéteszes 

nefropátiás betegek vesebiopsziás mintáin a glomerulusokban [114] valamint a proximalis 

tubulusokban [115] is a kontrollnál magasabb mRNS és fehérje szint mutatható ki. Nemcsak a 

szintézis fokozott, hanem a látens citokin aktivációja is [27]. Ebben feltételezhetően szerepet 

játszanak kémiai mechanizmusok, mint a tubulus folyadék savanyodása, illetve biokémiai 

folyamatok, mint a trombospodin vagy más proteázok [105]. 

Jelenleg kevés eszköz áll rendelkezésre a TGF-β szintézis csökkentésére a különböző 

kórfolyamatokban. Ismert, hogy a renin-angiotenzin rendszer aktivációja fokozza a TGF-β 

szintézisét [116]. A Collaborative Study Group Captopril Trial elnevezésű vizsgálatban 1-es 

típusú diabéteszes, nefropátiás betegeket ACE inhibitor captoprillel kezeltek, és a vesefunkció 

változását vizsgálták. A betegek plazma TGF-β szintjét meghatározva a captopril kezelés TGF-
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β-át csökkentő hatását tapasztalták. Továbbá a citokin szintjének csökkenése összefüggést 

mutatott a vesebetegség hosszú távú (2 éves) progressziójával [117]. Ehhez hasonlóan 2-es 

típusú diabetes mellitusban és diabetészes nefropátiában szenvedő betegeknél az angiotenzin 

receptor blokkoló losartan csökkentette a keringő TGF-β szintjét. Ezzel szoros összefüggésben 

már 4 hetes kezelési periódus után csökkent az albuminuria mértéke [118]. A jótékony hatás a 

vérnyomás kontrolljától való függetlenségét bizonyítja El-Agroudy és csoportjának munkája: 

vesetranszplantáción átesett betegeknél a losartan csökkentette a keringő TGF-β 

koncentrációját, a proteinuria mértékét és a szöveti fibrózis progresszióját, szemben a hasonló 

vérnyomásértékre beállított, de kalcium antagonistával kezelt betegek csoportjával [119]. 

 

I.5 A transforming growth factor-β intracelluláris jelátvitele 

 

A TGF-β citokin család tagjai polipeptid növekedési faktorok, amelyek számos 

sejtfunkciót szabályoznak. A sokféle válasz szabályozását összetett intracelluláris jelátviteli 

rendszerek teszik lehetővé. 

A TGF-β a TGF-β I-es és II-es receptorai (TβR-I és TβR-II) egyszeres transzmembrán 

doménnal rendelkező szerin/treonin kinázok. A TGF-β először a ligandkötéstől függetlenül 

aktív TβR-II-hoz kötődik, majd ez az esemény a TβR-I fehérje kapcsolódását indukálja. A TβR-

II foszforilálja a TβR-I-et, ezzel fokozza annak kináz aktivitását. A TβR-I csak a TβR-II által 

kötött ligandhoz képes kapcsolódni, viszont a TβR-II önállóan nem képes intracelluláris jelet 

indítani [120]. A receptorok felfedezésének történetéből eredően több nomenklatúra él 

párhuzamosan: így a TβR-I activin receptor-like kinase (ALK)-5 néven is ismert. Az activin 

receptor-I (ActR-I) vagy ALK-1, amely kizárólag endothelium sejteken expresszálódik [121] 

szintén aktiválódik TGF-β kezelés hatására, de a TβR-I/ALK-5-nél sokkal gyengébben [122]. 

TGF-β-kötő sejtfelszíni fehérjék közé tartozik a betaglycan vagy TβR-III molekula, egy 

membrán asszociált glikoprotein, ami nem rendelkezik kináz alegységgel. Egyforma affinitással 

köti mindhárom TGF-β izoformát, majd segíti a citokin és a TβR-II kapcsolódását [123]. 

Számos adat szerint a tubulus hámsejtek expresszálnak TGF-β receptorokat [125]. 

Polarizált sejtek esetében a receptorok sejtfelszíni lokalizációja alapján különböző receptor 

poolok létezhetnek. A TβR-II a proximalis tubulus sejteknek mind az apikális, mind a 

bazolaterális oldalán kimutathatóak [124]. A receptorok egy része az adherens junkciót alkotó 

E-cadherin fehérjékhez asszociált [124]. Így feltételezhető, hogy a sejtek eltérő módon 

reagálnak az apikális vagy bazolaterális irányból érkező citokinre. 
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2. ábra A TGF-β receptor család és a SMAD fehérjék rendszere. A citokin által aktivált II-es 
típusú receptor köti az állandóan aktív I-es típusú receptort. Ez a komplex aktiválja a R-SMAD 
fehérjét, amely a Co-SMAD fehérjével transzlokálódik a sejtmagba. A rendszer endogén 
inhibitorai az I-SMAD-ok, amelyek kapcsolódnak az aktív receptor komplexhez, de az R-
SMAD-okon található foszforilációs hely az I-SMAD-okról hiányzik. [287] 

 

Az aktív receptor komplex közvetlenül köti és foszforilálja a SMAD fehérjéket. E 

molekulacsalád neve két homológ fehérje nevének összevonásából ered: a Drosophila 

melanogaster BMP homológ jelátvitelében leírt a mothers against decapentaplegic (MAD) [126] 

és a Caenorhabditis elegansban megismert Sma fehérje (mutációja fejlődési retardációt okoz, 

erre utal a „small” angol szó rövidítéséből származó név) [127] igen hasonlónak bizonyult a 

közben emlősben is leírt TGF-β jelátviteli fehérjékhez. A nomenklatúra egységesítése végett 

alkották meg a MAD és Sma összevonásából a SMAD elnevezést [128]. 

A SMAD fehérjék struktúrájuk és funkciójuk alapján három fő csoportba sorolhatóak: a 

receptorhoz kötődő SMAD-ok (R-SMAD), az R-SMAD-okkal kapcsolódó SMAD (Co-Smad) 

és a jelátvitelt gátló fehérjék (I-SMAD). A TGF-β három izoformája által aktivált TβR-I/ALK-5 

ligandkötés után foszforilálja a SMAD2 és SMAD3 fehérjéket az R-SMAD csoportból. Ezzel 

szemben a TGF-β másik I-es típusú receptora, az ALK-1 a SMAD1 és 5 foszforilációját 

fokozza [129]. A foszforiláció után a fehérjék kapcsolódnak a SMAD4-gyel, a jelenleg ismert 



 20

egyetlen Co-SMAD fehérjével. Az így alkotott komplex transzlokálódik a sejtmagba, ahol 

specifikus DNS motívumokhoz kötődik (2. ábra). 

Az inhibitoros SMAD-ok csoportjába két fehérje tartozik, a SMAD6 és 7. A SMAD7 a 

TGF-β és a BMP hatását egyaránt gátolja, a SMAD6 azonban specifikusabban gátolja a BMP 

hatását. Az inhibitoros SMAD fehérjék szerkezete abban különbözik az R-SMAD-októl, hogy 

nincs foszforilációs alegységük. Bár a SMAD6 és 7 is kapcsolódik a receptor komplexhez, 

azonban nem foszforilálódnak, és nem kapcsolódnak a SMAD4-hez. Így a további jelátviteli 

lépéseket gátolják. Expressziójukat a TGF-β gyorsan fokozza, azaz negatív feed back hatást 

fejtenek ki [128, 130-131]. A TGF-β mellett más, extracelluláris hatások is fokozzák a SMAD7 

expresszióját, mint a nyíróerő, hiperozmolaritás, citokinek [132]. 

 

I.5.1 A TGF-β receptorok és a SMAD fehérjék szerepe az EMT szabályozásában 

 

Az EMT sejtválaszhoz a TβR-I, vagy ALK-5 fehérje aktivációja szükséges. Aktív 

ALK-5 mutáns receptor expressziója NMuMG epithelialis sejtekben komplett EMT programot 

vált ki [134]. Ezzel összhangban az ALK-5 szelektív farmakológiai inhibitora, az A-83-01 

vegyület gátolja a TGF-β indukálta EMT-t [135]. Emellett Derynck és csoportja által közölt 

eredmények szerint egy ALK-5 receptort nem expresszáló NMuMG sejtvonalon az ALK-2 

receptor is képes TGF-β hatására EMT-t indukálni [31]. A felismerés érdekessége, hogy az 

ALK-2 a TGF-β szupercsaládba tartozó BMP-7 fehérje receptora, és a BMP-7 gátolja a TGF-β 

indukálta EMT-t [136]. Hasonlóképpen a fentiekhez, palatális fúziót vizsgáló rendszerben az 

ALK-5 és az ALK-2 is kiváltja az EMT-val járó jelenséget, de az utóbbi receptor kisebb 

hatékonysággal [137]. 

A TβR-III receptor szerepet játszik a szív atrioventrikuláris átmenet embrionális 

fejlődésében. A pitvar-kamrai septum, illetve billentyűk szövete az endocardium sejtjeinek 

mesenchymalis transzformációjával alakul ki. A folyamat irányításában a TβR-III-nak alapvető 

szerepe van: csak a TβR-III molekulát expresszáló sejtek transzformálódnak és vesznek részt a 

billentyűk kialakításában [138]. Feltételezték a folyamat során a TβR-III molekula TβR-II-től 

független jelátviteli szerepét [139]. 

Számos eredmény utal a SMAD fehérjék szerepére az EMT irányításában. Piek és 

csoportja azt találta, hogy epithelialis sejtekben konstans módon aktív ALK-5 receptor 

nagyfokú expressziójával EMT-t lehet kiváltani. Az expresszió szintjét csökkentve elérhető volt 

egy olyan állapot, ami már nem elégséges EMT kiváltásához. Ha azonban ugyanilyen 

mértékben expresszált receptor mellett még SMAD2 vagy SMAD4 vagy SMAD3 és 4 
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fehérjéket is expresszáltattak a sejtekben, sikerült transzformációt kiváltani [134]. A TGF-β 

receptorok SMAD-ok iránti specificitását a kináz alegységben a IV. és V. β-lemez közötti 

összekötő szakasz, a L45 régió határozza meg [140]. Az L45 alegységének mutációjával Yu és 

munkatársai vizsgáltak egy olyan ALK-5 receptor mutánst, amely a SMAD jelátviteli utat nem 

képes aktiválni, azonban a mitogén aktiválta protein kináz (MAPK) családba tartozó p38 

fehérjét igen. NMuMG sejtekben a mutáns képes a TGF-β kezelés apoptosis indukáló hatását 

közvetíteni, de az EMT-t indukáló hatását nem. Továbbá a konstansan aktív, de L45 mutációt is 

hordozó receptor transzfekciója sem okoz EMT-t [141]. Ezzel összhangban szintén L45 

alegységben létrehozott mutációk hatását vizsgálva Itoh és munkatársai azt találták, hogy a 

mutáns receptorok nem képesek EMT részeként stresszrost összeépülést indukálni, azonban a 

szintén MAPK-ok közé tartozó Jun-N-kinase (JNK) aktivációját képesek közvetíteni [143]. 

A szemlencse külső hámrétege sérülésre szintén TGF-β-dependens EMT-val reagál. 

SMAD3 knock out állatokon vizsgálva azt találták, hogy a SMAD3 deficiens epithelialis 

sejtekben nem jelenik meg SMA expresszió, illetve ezeknek a sejteknek a motilitása gátolt 

[144]. Szintén a SMAD3 szerepe mellett szól a SMAD3 deficiens egereken végzett 

experimentális vesefibrózis kísérletek eredménye is. Az ureter ligációja után a knock out 

egerekben a szöveti fibrózis jelei nem voltak megfigyelhetőek, szemben a vad típusú egerekkel. 

Emellett a SMAD3 knock out állatokban a tubulus hámsejtekben megmaradt E-cadherin 

expresszió, és nem tapasztalható SMA de novo szintézis [98]. 

Li és csoportja doxycyclinnel indukálható SMAD7 expresszió segítségével gátolta a 

SMAD jelátviteli pályát és vizsgálta a TGF-β indukálta EMT-t patkány proximalis tubulus 

sejtekben. TGF-β-val kezelt sejtekben E-cadherin szint csökkenéssel és SMA expresszióval járó 

EMT-t detektáltak, azonban tartós SMAD7 expresszió biztosítása mellett a jelenség szignifikáns 

mértékben gátolható volt [145]. Ugyancsak SMAD7 expresszióval sikerült in vivo 

szemlencsesérülést követő szöveti fibrózis és a kapszuláris hámsejtek transzformációját 

meggátolni [146]. 

A fenti eredmények szerint a SMAD funkció gátlása kivédi a transzformáció 

programját. Ezzel szemben azonban SMAD2 és 4 vagy a SMAD3 és 4 fehérjék 

overexpressziója – bár önmagában a SMAD-függő transzkripció aktiválódásához vezet – nem 

képes EMT-t indukálni [92]. Ugyancsak a SMAD fehérjék részleges szerepe mellett szól az, 

hogy a SMAD3 deficiens egerek egyedfejlődése normális, azaz szív vagy vese morfológiai 

eltérésük nincsen, bár ezeknek a szerveknek a kifejlődése során EMT zajlik le. A SMAD3 

knock out állatok rövidebb élettartama immunhiányos állapottal hozható összefüggésbe [147]. 

Továbbá Bhowmick és munkatársai domináns negatív SMAD3 és SMAD7 expressziója mellett 

TGF-β-val kezelt hámsejteken a transzformáció morfológiai jeleit figyelték meg [148]. 
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A fentiek alapján összefoglalható, hogy a SMAD jelátviteli út szükséges, de nem 

elégséges a TGF-β indukálta EMT kiváltásához. Tehát az EMT-ban a SMAD-októl független 

jelátviteli pályák is kritikus szerepet töltenek be. 

 

I.6 A Rho-család 

 

Bár a TGF-β intracelluláris jelátvitelében a fő molekuláris jelátviteli út a SMAD 

fehérjéken keresztül hat, emellett számos alternatív mechanizmus aktivációja ismert. A Rho 

GTP-kötő fehérjecsalád, specifikusan a RhoA fehérje hatásai – citoszkeleton és az epithelialis 

sejtadhéziós struktúrák reorganizációja valamint expressziós változások – alapján feltételezhető, 

hogy részt vesz a TGF-β indukálta EMT irányításában.  

A Rho (Ras homologous) fehérjék a p21 Ras szupercsaládba tartoznak, a Rho fehérje 

1985-ben történt első leírása [149] óta a fehérjecsaládnak ma már legalább 25 tagja ismert 

[150]. A család három leginkább megismert tagja azonban a Rho, a Rac és Cdc42, így TGF-β 

jelátvitelben betöltött szerepük tekintetében is e három fehérjéről áll rendelkezésre a legtöbb 

adat [151]. 

 
3. ábra A Rho GTP-áz családba tartozó fehérjék aktivációs ciklusa. A Rho G-fehérjék GDP-t 
kötő inaktív valamint GTP-kötött, aktív állapota közötti váltakozást fehérjék szabályozzák. A 
GDP GTP-re történő cseréjét, azaz az aktivációt a GEF fehérjék serkentik. Ezzel szemben a 
GTP-ase activating protein (GAP) a GTP hidrolízisének serkentésével GDP kötött, inaktív 
formába juttatják a G-fehérjéket. [152] 

 

A fehérjék hasonlóak a heterotrimer G-fehérjék α-alegységéhez. Funkciójuk alapján 

molekuláris kapcsolóknak tekinthetőek: GDP kötött inaktív és GTP kötött aktív állapottal. 

Alapállapotban a fehérjék a citoplazmában találhatók, ahol a guanine nucleotide dissociation 

inhibitor (GDI) fehérjékhez kapcsolódnak, amelyek a poszttranszlációs prenilációt 
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maszkírozzák, és a fehérjéket nem engedik a sejtmembránhoz kötődni, illetve gátolják a 

nukleotid cserét. A GDP disszociációját és a GTP kötését a guanine nucleotide exchange 

factorok (GEF) segítik, tehát bekapcsolják a G-proteineket. Ezzel szemben a GTP-ase activating 

protein (GAP) a GTP hidrolízisének serkentésével GDP kötött, inaktív formába juttatják a G-

fehérjéket. (3. ábra, összefoglaló: [152-153]). 

Számos extracelluláris stimulus, mint növekedési faktorok, hormonok, fizikai és kémiai 

ingerek, mellett a TGF-β kezelés aktiválja a p21Ras szupercsalád több tagját. Így ismert, hogy 

TGF-β kezelés hatására aktiválódik a Rac [154] a Cdc42 [155] és a RhoA fehérje is [148]. 

Kevésbé ismertek a TGF-β indukálta aktiváció molekuláris részletei [156]. Az EMT-t 

indukálni képes, konstansan aktív TβR-I/ALK-5 receptor mutáns nagyfokú Rho aktivációt vált 

ki [157]. Vardouli és munkatársai fibroblastokon vizsgálták ALK-5 receptor L45 régiójának, 

illetve a SMAD fehérjék szerepét. Eredményeink szerint a SMAD-okat kötni nem képes, de 

aktív kináz alegységgel bíró L45 mutáns caALK-5mL45 nem képes aktiválni a RhoA fehérjét, 

és nem vált ki citoszkeleton reorganizációt [157], ami összhangban van a korábban tárgyalt 

eredményekkel [141, 143]. Az inhibitoros SMAD7 Rho-aktiváló hatásáról ellentétes adatok 

ismertek epithelialis és mesenchymalis sejtekben. Fibroblastokban a SMAD7 expressziója 

gátolta a TGF-β indukálta RhoA-aktivációt és stresszrost összeépülést [157]. Ezzel szemben 

epithelialis sejtekben az exogén SMAD7 fokozza a TGF-β RhoA aktiváló hatását [158]. 

Továbbá ismert, hogy a TGF-β aktiválja a foszfatidil-inozitol-3-kinázt (PI3K) [159-160]. A 

kináz termékeként keletkező foszfatidil-inozitol-tri-foszfát (PIP3) kötése aktiválja a Vav nevű 

RhoA GEF fehérjét [153]. Bár a folyamat jelentősége a TGF-β jelátvitelében nem ismert, a 

PI3K farmakológiai eszközökkel való gátlása a TGF-β indukálta EMT gátlását okozza [161]. 

A Rho fehérjék számos sejtélettani jelenséget szabályoznak. Markáns szerepük van a 

citoszkeleton és a sejtadhéziók átépülése, valamint a génexpresszió szabályozásban. Hatásaik 

széles spektruma a Rho fehérjék partnereinek széles skálájában rejlik. Hatásai alapján 

feltételeztük, hogy a RhoA fehérje alapvető a TGF-β indukálta EMT irányításában. A 

következőkben a RhoA által irányított celluláris jelenségeket tekintjük át. 

 

I.6.1 Citoszkeletális hatások 

 

A Rho család tagjai karakterisztikus hatást fejtenek ki az aktin citoszkeleton 

struktúrájára. A Rac aktivációra jellemző az aktin polimerekben gazdag lamellopodium 

formálódás és sejtmembrán-fodrozódás (ruffling), míg a Cdc42 aktivációra karakterisztikus kép 

az aktin-pozitív, vékony, ujjszerű membránkitüremkedések megjelenése, azaz a filopódium 

képződés [162]. 
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Aktív RhoA mutáns expressziója az EMT során látott aktin struktúrák megjelenését 

váltja ki fibroblastokban: a sejtek tengelyével párhuzamos vastag, miozin láncokkal 

keresztkötött aktin rostok, azaz stresszrostok jelentek meg (4. ábra). Ezzel együtt az aktin 

rostokat a sejtmembránhoz horgonyzó fokális adhéziók száma és mérete is megnőtt [162]. A 

fibroblastokhoz hasonló eredményt mutatott vese tubulus hámsejtek (MDCK) domináns aktív 

V14 RhoA mutánssal transzfektálva, vastag párhuzamos stresszrostokat és a vinculin-pozitív 

fokális adhéziók megnövekedését találták [163]. 

 
4. ábra A Rho G-fehérjék karakterisztikus hatást fejtenek ki az aktin citoszkeletonra. Swiss 3T3 
fibroblastokon Rho (C és D), Cdc42 (E és F) Rac (G és H) aktiváció hatását vizsgálták DNS 
konstrukciók mikroinjekciójával. A citoszkeleton reorganizációját rodamin-falloidin (A, C, E és 
G) és vinculin (B, D, F és H) festéssel monitorozták. A nyugvó sejt alapállapotához (A) 
viszonyítva a Rho aktiváció stresszrost összeépülést (C), a Cdc42 aktiváció filopódiumok (E) a 
Rac aktiváció lamellopódiumok megjelenését váltja ki. [162] 

 

A Rho által közvetlenül aktivált szerin/treonin kináz, a Rho kináz (ROK) több módon is 

serkenti a stresszrostok összeépülését. Egyrészt fokozza a miozin regulátoros könnyűlánc 

(MLC) foszforilációját, ezáltal fokozza a miozin polimerizációját. A ROK közvetlenül 

kapcsolódik a MLC-hoz és foszforilálja azt a Ser-19 oldalláncon [164], továbbá a ROK 

foszforilálja a miozin foszfatáz miozin kötő regulátoros alegységét, ami a foszfatáz gátlásához 

vezet [165]. Másrészt az aktív ROK aktiválja a LIM-kináz (LIMK) enzimet. A LIMK 

szubsztrátja a cofilin, egy aktin depolimerizációt serkentő faktor, amely a LIMK hatására 

foszforilálódik és gátlódik [166-167]. TGF-β kezelés hatására epithelialis sejtekben a ROK 

tartós aktivációját mutatták ki [148]. Továbbá Swiss3T3 fibroblastokban a TGF-β fokozta a 

LIMK2 aktivációján keresztül a cofilin foszforilációját [157]. Így feltételezhető, hogy a Rho-

ROK-LIMK-cofilin szignálút szintén szerepet játszik a TGF-β indukálta EMT folyamatában. 

További Rho partnerek ismertek, amelyek fokozzák az aktin polimerizációt, mint a 

citron kináz vagy az mDia, de jelenleg a TGF-β hatása nem ismert ezekre a fehérjékre. 
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I.6.2 Az adherens junkció szabályozása 

 

Az EMT folyamatára jellemző az epithelialis intercelluláris adhéziók megszűnése, 

illetve az E-cadherin expresszió csökkenése [31, 34, 92]. Ehhez hasonló jelenség figyelhető meg 

az epithelialis tumorok malignizálódásakor: az E-cadherin expresszió csökkenése a fokozott 

malignitású, mobilisabb sejtalak megjelenésével [168]. Ezzel szemben carcinoma sejtekben az 

exogén E-cadherin expressziója helyreállítja az epithelialis, polarizált morfológiát [169], és 

csökkenti a sejtek invazivitását [170]. 

A stabil junkció kialakítása a következő lépések során jön létre: a sejtmembránban 

dimer formájában előforduló E-cadherin (uvomorulin) molekulák extracelluláris kalcium 

jelenlétében a szomszédos sejtek E-cadherin molekuláival homofil kapcsolatot hoznak létre, 

ezután a kapcsolatban részt vevő E-cadherin fehérjék clusterekben dúsulnak, majd a clustereket 

az aktin citoszkeletonnal való kapcsolódás stabilizálja. Ezt követően az aktin citoszkeleton 

reorganizációja megy végbe, végül az így fellépő húzóerők kialakítják a kuboidális sejtalakot 

(összefoglalva: [84]). 

Az E-cadherint az Armadillo proteinek családjába tartozó cateninek képezte komplex a 

citoszkeletonhoz rögzíti: Az E-cadherin intracelluláris oldalához közvetlenül kötődik a γ-catenin 

(plakoglobin) és a β-catenin, míg a β-cateninhez kötődő α-catenin az aktin citoszkeletonhoz 

kapcsolódik [összefoglaló: 171]. A junkció szilárdságát adja az E-cadherin molekula 

kihorgonyzása az aktin citoszkeletonhoz a catenin fehérjékből álló komplex segítségével [172]. 

Tovább erősíti az adherens junkció szilárdságát a catenin fehérjecsalád másik tagja, a p120ctn, 

amelyik az E-cadherin molekulák összekapcsolódását és a cluster képződést segíti elő [173]. 

Fukata és csoportja elegáns kísérletekkel vizsgálta a Rho-család tagjainak funkcióját az 

adherens junkció összeépülésének egyes fázisaiban. Három sejtvonalon hasonlították össze a 

Rho, Rac és Cdc42 fehérjék hatását. Fibroblastokban teljes hosszúságú E-cadherin fehérjét 

expresszáltak, ami epithelialis jellegű adherens junkciót létrejöttét váltotta ki. Ezekben a 

sejtekben a domináns negatív Rac és Cdc42 mutánsok fokozottan gátolták az adherens junkció 

összeépülését, míg a domináns negatív RhoA expressziója csak kisebb mértékben. Egy másik 

fibroblast sejtvonalon olyan mutáns E-cadherint expresszáltak, amelyen az E-cadherin C-

terminális részét az α-catenin aktin-kötő részére cserélték ki. Így ezek a sejtek olyan 

sejtadhéziókat alakíthattak ki, melyben a mutáns cadherin fehérje cateninek nélkül, közvetlenül 

kapcsolódik az aktin citoszkeletonhoz. Ebben az esetben a Rac, a Cdc42 és a Rho gátlása 

egyformán részlegesen vezetett az adhéziók széteséséhez. A harmadik sejtvonalon egy nem 

cadherin típusú adhéziós fehérjét, neurophilin-1-et expresszáltak, amely nem kapcsolódik az 

aktin citoszkeletonhoz sem. Ezen a sejtvonalon a három domináns negatív mutáns egyike sem 
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befolyásolta a sejtkontaktusok összeépülését. Ezek alapján azt a modellt állították fel, miszerint 

a Rac és a Cdc42 a cadherin-catenin komplex összeépülésén keresztül, míg a RhoA a 

citoszkeleton regulálásával hat az adherens junkcióra [összefoglalva 174]. 

Nemcsak a Rho-család befolyásolja az adherens junkció összeépülését, hanem az 

adherens junckió állapota is szabályozza a Rho-család aktivitását. Konfluens MDCK sejtekben a 

RhoA aktivitása alacsony, míg a Rac és Cdc42 fehérjéké magas. Azonban a cadherin-függő 

sejtadhézió gátlása esetén ez az állapot megfordul, a Rho aktiválódik, és a Rac, Cdc42 gátolt. 

Az adherens junkciók helyreállítása után a Rho aktivitás lassú csökkenését, és a Rac 

aktiválódását figyelték meg [175]. Fibroblastokban a Rac GEF Tiam1 expressziója a fokozott 

Rac aktivitás mellett a RhoA aktivitásának csökkenéséhez, valamint epithelialis jellegű 

cadherin-dependens sejtadhéziók összeépüléséhez vezetett. Ebben az állapotban a Rho aktivitás 

fokozása aktív Rho mutáns expressziójával a fibroblast morfológia és a fokozott migráció 

helyreállításához vezetett [176]. 

Az adherens junkcióra nyugvó állapotú epithelialis sejtben dinamikus egyensúly 

jellemző. Az E-cadherin fehérjéknek csupán a fele kapcsolódik a citoszkeletonhoz, és vesz részt 

az adherens junkció alkotásában [177]. A junkció szerkezetének szabályozásához a Rho és Rac 

fehérjék finoman koordinált egyensúlya szükséges, amelyben mind az időbeli, mind a térbeli 

lokalizáció igen fontos [178]. 

 

I.6.3 A génexpresszió szabályozása 

 

A Rho GTP-áz család részt vesz génexpresszió szabályozásában. Ebben az esetben is a 

Rac, Cdc42 és Rho fehérjékről ismert a legtöbb adat. 

A család tagjai több sejttípusban aktiválják a szerin/treonin kináz enzimek közé tartozó 

mitogén aktiválta protein kinázokat (MAPK). A G-fehérjék a MAPK-okat aktiváló kináz 

kaszkádok szabályozásában vesznek részt. A Rac és a Cdc42 sejttípustól függően aktiválhatják 

mind a p42/44 ERK1/2-őt (ERK = extracellular regulated kinase) p46/54 JNK-t (JNK = jun N-

terminal kinase) és p38 kináz enzimeket. Mindhárom enzim aktivációját leírták TGF-β kezelés 

hatására is [141, 154, 179]. Kevésbé megalapozott a RhoA kapcsolata a MAPK-okkal. Azonban 

bizonyos esetekben a p38 kináz aktivációja Rho GTP-áz-dependens módon megy végbe [180]. 

Szintén mindhárom G-protein aktiválja a serum response factor (SRF) transzkripciós 

fehérjét [181]. A SRF család a MADS box fehérje családba tartozik (a homológ fehérjék 

nevének kezdőbetűiből képzett rövidítés MCM-1: gomba, Agamous, Deficiens növényi, SRF: 

állati sejtekben). A fehérje által felismert cisz-elem a CC(A/T)6GG szekvencia, amely a 

nukleotidok alapján a CArG (CC A/T rich GG) domén néven, illetve mint serum response 
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element (SRE) SRE-dependens gének között számos protoonkogén, izom- illetve idegspecifikus 

gén található [182]. Az SRF gén promotere maga is tartalmaz SRE boxot, és SRF-dependens 

módon aktiválódik. Az SRF hatása szintén több lépcsőben szabályozott: a fehérje expressziója, 

foszforilációja és nukleáris transzportja [183] mind hozzájárul az SRF-dependens gének 

expressziójához. A RhoA fehérje fokozza az SRF expresszióját [184], és nukleáris transzportját 

[185]. 

Az SRF-dependens génaktivációnak két modellje ismert az SRF-et kötő ko-faktorok 

alapján. A ternary complex factor (TCF) család tagjai (Elk-1, SAP) foszforiláció hatására 

aktiválódnak és kapcsolódnak az SRF-hez, majd ez a komplex aktiválja a DNS-polimeráz 

komplexet. A TCF aktivációját a MAPK-ok szabályozzák [182]. 

Másrészt a RhoA TCF-től független módon aktiválja az SRF-dependens géneket. Nem 

ismert azonban, hogy a Rho által aktivált számos jelátviteli molekula közül melyik fehérje 

közvetíti a RhoA hatását az SRF felé. Ellentmondó adatok szólnak a Rho-dependens kináz, 

ROK szerepéről. A ROK farmakológiai gátlása az SMA promoter riportergén konstrukció 

aktivitásának csökkenését váltotta ki simaizom sejtekben [186], de ezt a hatást fibroblastokban 

nem tapasztalták [187]. 

 

I.7 Az α-Simaizom aktin expressziójának szabályozása 

 

A epithelialis-mesencymalis transzformáció során átalakuló hámsejtekben de novo 

SMA szintézis tapasztalható. Az SMA expressziója szorosan kontrollált, szöveti specificitást 

mutató folyamat, aminek molekuláris részletei ismertek simaizom sejtekben és fibroblastokban. 

Izoelektromos tulajdonságuk és szöveti specificitásuk alapján hat emlős aktin formát 

különíthetünk el: két harántcsíkolt típust (α-skeletalis, α-cardialis), két simaizom típust (α-

vaszkuláris –azaz a SMA, γ-enteralis) és nem izom vagy citoplazmatikus típusú (β és γ aktin) 

mely utóbbiak minden sejtben expresszálódnak [188]. A különböző izoformák funkciójukban is 

eltérnek egymástól: tranziensen expresszálva a SMA simaizom sejtekben főként stresszrostokba 

épült be, míg a β-aktin a citoplazmában maradt [189]. Ebben a tanulmányban a szerzők nem 

simaizom sejtekben is vizsgálták az aktin izoformák intracelluláris lokalizációját. Epithelialis 

sejtekben a mesterségesen expresszált SMA szintén stresszrostokban halmozódott fel, míg 

endothelialis sejtekben nem [189]. Különböző aktin izoformákkal stabilan transzfektált 

fibroblastokat vizsgálva Hinz és munkatársai leírták, hogy az izom típusú aktinok 

expressziójának szintje korrelál a sejtek kontrakciós képességével. Emellett az izoformák közül 

az SMA expressziója képes a legnagyobb kontrakciós erő kifejtéséhez segíteni a sejteket [53].  
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In vitro több sejtvonalban a SMA expressziója indukálhatónak bizonyult a simaizom 

sejteken kívül fibroblastokban [190], szemlencse epithelialis sejtekben [191], mesangialis 

sejtekben [192], tubulus hámsejtekben [94]. Mivel a SMA expresszió szerves része a 

progresszív szöveti fibrózisnak [11, 193], ezért kórtani jelentősége van a génexpresszió 

részleteinek megismerésének. 

Több extracelluláris stimulus, amelyek részt vesznek a progresszív szöveti fibrózis 

kórfolyamatában, fokozza a SMA expresszióját. Közülük a legfontosabbak az FGF-2 [94], az 

angiotenzin II [194], a TGF-β [195]. Ezzel szemben a PDGF-BB [196] és az EGF gátolja az 

SMA expresszióját [197]. 

Az SMA gén promotere több regulátor szekvencia, úgynevezett cisz-elemek szoros 

kontrollja alatt áll, amelyek a szövetspecifikus expressziót és az indukálhatóságot biztosítják. 

Különböző hosszúságú promoter riportergén DNS konstrukciókat alkalmazva simaizom 

sejtekben a promoter régió 122 bp hosszúságú darabja volt elégséges a maximális expresszió 

biztosításához. A szakaszon a TATA-box mellett két CArG domén található, amelyek mutációja 

simaizom sejtekben megszüntette a promoter riporter konstrukciók aktivitását [198]. A 

promoter felsőbb (upstream) szakaszán további két CAnnTG motívumot, azaz E-boxot, 

azonosítottak, ami a harántcsíkolt izom specifikus SMA expresszióért felelős [198]. A E-boxhoz 

a basic helix-loop-helix (bHLH) transzkripciós faktorok kapcsolódnak [199]. Simaizom 

sejtekben in vivo a bHLH fehérjék I osztályába tartozó E2A faktor szabályozó szerepét mutatták 

ki [200]. 

TGF-β indukáló hatását vizsgálva Hautmann és csoportja azt állapította meg, hogy a 

proximális promoterben található két CArG domén mutációja megszűnteti a citokin kiváltotta 

promoter aktivációt. [195]. Ezen túl a TATA-box közelében, a promoter proximális szakaszán 

azonosítottak egy TGF-β Control Element (TCE) szekvenciát [195]. A mutáns TCE szakaszt 

kódoló SMA promoter riporter konstrukciót a TGF-β kezelés nem volt képes aktiválni [195]. 

TGF-β-val kezelt sejtekben specifikus fehérje komplex kapcsolódik a TCE szekvenciához, 

aminek komponenseként azonosították a Krüppel-like factor (KLF) 4-et, a cink ujjas 

transzkripciós faktor család tagját [201]. A KLF4 kapcsolódását a TCE szekvenciához, illetve a 

KLF4 expresszióját a TGF-β illetve a BMP kezelés fokozta [201]. Ezt a megfigyelést in vivo 

eredményekkel is alátámasztották [202].  

Nem ismert azonban, hogy epithelialis sejtekben milyen extracelluláris hatásokra, és 

milyen intracelluláris mediátorok képesek a SMA promoterének aktiválására, illetve a fehérje 

szintézis indukciójára. 
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I.8 A β-catenin/TCF/LEF jelátviteli rendszer 

 

Az Armadillo fehérjecsaládba tartozó β-catenin fehérje alapvető szerepet játszik az 

embrionális fejlődésben és a tumorigenezisben, kettős funkciójának köszönhetően. Egyrészt 

részt vesz az adherens junkciók felépítésében, másrészt a szabad β-catenin transzkripciós ko-

aktivátorként funkcionál, azáltal, hogy komplexet képez a T cell factor/Lymphocyte enhancing 

factor (TCF/LEF) transzkripciós faktor család tagjaival [203]. A transzkripciót szabályzó 

funkció két mechanizmus egyensúlyától függ: a β-cateninnek az adherens junkcióból történő 

felszabadulásától, valamint a fehérje metabolizmusától a citoplazmában. Számos hatás 

kiválthatja a β-catenin felszabadulását az adherens junkcióból, így az E-cadherin down-

regulációja [204], a β-catenin foszforilációja. A β-catenin tirozin foszforilációja elősegíti a 

disszociációját az E-cadherintől [205]. A szabad β-catenin nyugvó körülmények között egy 

komplexhez kapcsolódik, amelyet a következő fehérjék alkotnak: a tumor szuppresszor 

Adenomatosis Polyposis Coli (APC), a scaffold fehérje Axin és a glycogen synthase kinase 

(GSK)-3β enzim. A komplexben a β-catenint a GSK-3β foszforilálja [206], ezután a β-catenin 

ubikvitinálódik és lebomlik a proteoszómában [207]. A GSK-3β gátlása esetén a folyamat nem 

megy végbe. Ez a jelenség figyelhető meg egy hormoncsalád, a Wnt intracelluláris 

jelátvitelének aktiválódásakor. A Wnt ligandok glikoproteinek, amelyek az embrionális fejlődés 

parakrin szabályozói [208], így többek között szabályozzák a vese fejlődését [209, 210]. 

 

 
5. ábra A β-catenin/TCF/LEF jelátviteli rendszer. Nyugvó sejtben (bal ábra) a β-catenin vagy 
az adherens junkció része, vagy lebomlik a proteoszómában. Extracelluláris stimulus hatására 
(jobb ábra), mint a Wnt fehérjék, a β-catenin felszabadul a junkcióból, de a lebomlása gátolt. A 
fehérje transzlokálódik a sejtmagba és a TCF/LEF transzkripciós fehérjék segítségével, 
specifikus DNS szekvencián keresztül aktivál célgéneket. 
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A lebomlást elkerülő β-catenin transzlokálódik a sejtmagba, ahol kötődik a TCF/LEF 

fehérjékhez, és a TCF konszenzus szekvenciához kötődve génexpresszió szabályozásában vesz 

részt (5. ábra). A β-catenin/TCF komplex számos olyan gén expresszióját fokozza, amely gén 

terméke vesz részt a vesefibrózis kórfolyamatában. Ezek közé tartozik a fibronektin [211], 

connective tissue growth factor (CTGF) [212], vimentin [213] és a polycystic kidney disease 

protein-1 [214], matrix metalloprotease-7 [215]. Másrészt a TCF/LEF faktorok gátolják 

epithelialis markerek expresszióját, mint az E-cadherin, a ZO-1 [216] vagy a citokeratinek 

[217]. 

Kettős funkciója alapján felmerül, hogy a β-catenin fontos az epithelialis 

mesenchymalis transzformáció irányításában. Ezzel összhangban tanulmányok eredménye 

szerint a β-catenin jelátviteli út önmagában képes epithelialis-mesenchymalis transzformációt 

kiváltani. Például vese tubuláris sejtekben trunkált ZO-1 fehérje által kiváltott aktiválása a β-

catenin jelátviteli útnak transzformációt váltott ki [216]. Hasonló módon β-catenin és a LEF-1 

fokozott expressziója szintén epithelialis-mesenchymalis transzformációhoz vezet [218]. 

Továbbá ösztrogén [216] vagy inzulin-like growth factor (IGF) által kiváltott epithelialis 

mesenchymalis transzformáció során szintén megfigyelték a β-catenin sejtmagba történő 

transzlokációját, illetve a TCF-dependens génexpresszió aktivációját [95]. Kiemelendő, hogy a 

β-catenin komplexet képez a TGF-β receptorral és az E-cadherinnel tubulus sejtekben [124]. 

TGF-β kezelés hatására a β-catenin kivált a komplexból és asszociálódott a SMAD3-mal és 

SMAD4-gyel [219]. Továbbá leírták, hogy a β-catenin jelátviteli út szerepet játszik a 

vesefibrózisban. Surendran és csoportja négy kísérletes vesefibrózis modellben – unilaterális 

ureter obstrukció, folsav indukálta nephropathia, punkciós sérülés okozta fibrózis, policisztás 

vesebetegség – kimutatták Wnt4 epxressziójának fokozódását [220] és a β-catenin jelátviteli út 

aktiválódását [221]. A kezdeti szakban a Wnt4 expressziót a tubulus sejtekben, később a 

myofibroblastokban detektálták. Továbbá a CTGF családba tartozó citokin expresszióját szintén 

a TCF transzkripciós faktor szabályozza [212]. A CTGF vesefibrózisban betöltött szerepét 

bizonyítja, hogy antisense konstrukcióval gátolt CTGF expresszió csökkentette az obstruktív 

nephropathia kifejlődését [222]. 

Ismert, hogy a β-catenin jelátviteli út tagjainak mutációi fejlődési rendellenességeket és 

malignus daganatos megbetegedéseket okoznak. A fenti adatok alapján feltételezhető, hogy a 

jelátviteli út nem genetikai sérülések okozta aktivációja epithelialis-mesenchymalis 

transzformáció folyamatát szabályozva részt vesz a szöveti fibrózis kialakulásában [223]. 
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II. HIPOTÉZISEK ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

 

Az elmúlt években az epithelialis sejtek plaszticitásának, illetve az epithelialis-

mesenchymalis transzformáció (EMT) jelenségének megismerése felvetette az EMT szerepének 

lehetőségét a progresszív vesefibrózisban is. Mind experimentális, mind klinikai adatok 

nemcsak alátámasztották ezt a feltételezést, hanem bizonyították az EMT alapvető fontosságát a 

kórfolyamatban. Munkánk során a TGF-β által proximális tubulus hámsejteken indukált EMT 

folyamatát, annak molekuláris részleteit vizsgáltuk. Kísérleteinkkel a következő hipotézisek 

igazolását céloztuk meg: 

 

1) Proximális tubulus hámsejtvonalon a TGF-β1 kezelés komplex morfológiai 

változást indukál, amely az EMT összes kritériumát teljesíti. 

 

Olyan in vitro celluláris modellt kerestünk, amely segítségével vese eredetű epithelialis sejteken 

az EMT minél több aspektusa megfigyelhető. Vizsgálni kívántuk különböző extracelluláris 

stimulus hatását különböző proximális tubulus sejtvonalon. Vizsgálni kívántuk morfológiai és 

funkcionális szempontból a kezelésre adott válaszokat. 

 

2) A megfigyelt morfológiai változások irányításában a RhoA/ROK jelátviteli út 

játszik szerepet 

 

Vizsgálni kívántuk a RhoA GTP-áz aktivitás változását TGF-β1 kezelés hatására. Aktív mutáns 

konstrukciókkal modellezni kívántuk a TGF-β1 kezelés kiváltotta választ. Vizsgálni kívántuk a 

Rho gátlásának hatását TGF-β1 válaszra mind morfológiai, mind a génexpressziós aspektusból. 

A RhoA jelátviteli partnerei közül a Rho kináz (ROK) vizsgálatát terveztük mutáns 

konstrukciók és farmakológiai gátlószerek segítségével. 

 

3) A TGF-β1 indukálta EMT során a simaizom típusú aktin (SMA) expresszióját a 

RhoA a serum response factor (SRF) segítségével szabályozza. 

 

A SMA expressziót aktiváló Rho-dependens faktorok közül vizsgálni kívántuk a SRF szerepét. 

Ehhez vizsgáltuk a SRF-érzékeny DNS cisz-elemek szerepét a SMA promoterében. Emellett 

mérni kívántuk a SRF expresszió változását TGF-β1 kezelés alatt. Továbbá funkcionális módon 

mértük a SRF hatását az EMT alatt. 
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4) A TGF-β1 kezelésre adott sejtválaszt a sejtadhéziók jelenléte alapvetően 

meghatározza. 

 

Olyan modellek összegyűjtését terveztük, amelyben a sejtek TGF-β1-re adott válaszát a 

sejtadhéziók állapota befolyásolja. Vizsgálni kívántuk a konfluens és nem konfluens 

tenyészetek TGF-β1 kezelésre adott válaszai közötti különbséget. Vizsgálni kívántuk az érett 

konfluens kultúrán sebzéssel, vagy az extracelluláris kalcium koncentráció csökkentésével a 

sejtadhéziók megszűnésének hatását. Mérni kívántuk az alapkísérletben megállapított 

karakterisztikus változások lefolyását a fenti modellekben. 

 

5) Az adherens junkció komponensei közül a β-catenin fehérje részt vesz a 

génexpresszió szabályozásában a TGF-β1 kiváltotta EMT során. 

 

Biokémiai eszközökkel kívántuk megerősíteni a β-catenin celluláris lokalizációjában észlelt 

változásokat a TGF-β1 indukálta EMT folyamatában. Továbbá mesterséges promoter riporter 

plazmid segítségével vizsgálni kívántuk a β-catenin-dependens génexpressziós válasz 

monitorozását TGF-β1 kezelés mellett. A kalciummentes modellben akartuk meghatározni a β-

catenin sorsát alapállapotban, illetve TGF-β kezelés alatt. 

 

6) A β-catenin/TCF/LEF jelátviteli rendszer funkciója szükséges a TGF-β1 kiváltotta 

EMT során a SMA expressziójához.  

 

A TGF-β1 kiváltotta SMA expresszióban terveztük vizsgálni a β-catenin/TCF/LEF jelátviteli út 

szerepét. Ehhez meghatározni terveztük a rendszer mesterséges aktivációjának és gátlásának 

hatását a SMA promoter plazmidok, farmakológiai eszközök és expressziós vektorok 

segítségével. Továbbá létre kívántunk hozni egy retrovirális rendszert, amely segítségével 

protein szinten is vizsgálható a β-catenin szerepe a SMA expresszió szabályozásában. 
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III. MÓDSZEREK 

 

III.1 Anyagok és reagensek 

 

A munkához használt reagenseket, ha egyebet nem tüntettünk fel, a Sigma-Aldrich 

cégtől (St Louis, MO) vásároltuk. A sejttenyésztéshez használt tenyésztő tápoldatok, fetal 

bovine serum (fötális marha szérum: FBS) tripszin oldat, streptpmycin/penicillin oldat és 

sóoldatok a Gibco-BRL-től (Burlington, ON) származnak. Kísérleteinkhez humán rekombináns 

transforming growth factor-β 1-es izoformát (TGF-β1) használtunk, amit a Sigma-Aldrich-tól 

vettünk. Az Y-27632 a Calbiochemtől származik (San Diego, CA). 

 

III.2 Proximális tubulus hámsejt tenyészet 

 

Kísérleteinkhez sertés eredetű proximális tubulus hámsejt vonalat, LLC-PK1 sejteket 

használtunk. Az eredeti vonalból szelektált Cl4 klón, amely az angiotenzin II AT1-es receptorát 

stabilan expresszálja Dr. R. Harris ajándéka [224]. Az LLC-PK1 sejtek széles körben használt, 

jól karakterizált alanyai nefrológiai és fiziológiai kutatásnak [225]. A sejteket alacsony glukóz 

tartalmú Dublecco’s Modified Eagle médiumban (DMEM) tenyésztettük (1000 mg/l glukóz) a 

következőkkel kiegészítve: 100 IU/ml penicillin, 100 μg/ml streptomycin, 10% fötális bovin 

szérum, a 37oC-os hőmérsékletet és párásított, 5% CO2 tartalmú levegőt biztosító inkubátorban. 

Az extracelluláris kalcium szint csökkentéséhez a sejteket alaposan mostuk kalciummentes 

foszfát puffer oldattal (PBS), majd megfelelő mennyiségű szérummentes, alacsony kalcium 

koncentrációjú DMEM (Gibco-BRL) oldatot adtunk a tenyésztőedényekbe. A sejtek a kalcium-

függő sejtadhéziók hiányában kb. 30 perc alatt szeparálódtak egymástól. 

 

III.3 Plazmidok 

III.3.1 Promoter konstrukciók 

 
A p765-SMA-Luc vektor R. A. Nemenoff ajándéka: a patkány α-sima izom típusú aktin 

(SMA) promoterének proximális 765 bázispár (bp) (-713/+52) hosszú szakaszát tartalmazza, 

PA3-Luc szentjánosbogár luciferáz plazmidba klónozva [226]. A p155, a p92 és a p56 vektorok 

szintén a patkány SMA promoternek a 155, 92 és 56 bp hosszúságú darabját tartalmazzák, β-

galaktozidáz génnel (LacZ) együtt pUC19/AUG vektorba inzertálva [227]. Ezek a konstrukciók 

az SMA promoterének 547 bp szakaszát tartalmazó, p547/LacZ plazmidból készültek, amely G. 

K. Owenstől származik [228]. 
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A β-catenin/TCF jelátviteli útvonal aktiválódásának monitorozásához a TOPflash nevű 

arteficiális promoter-luciferáz konstrukciót használtuk (Upstate Biotechnology, Lake Placid, 

NY). A TOPflash promotere a két olvasási irányból három-három LEF/TCF konszenzus 

szekvenciát kódol, amely után egy timidin kináz promoter szekvencia következik. A TOPflash 

plazmiddal végzett kísérletek specifikusságának bizonyításához a mutáns LEF/TCF 

szekvenciákat kódoló FOPflash plazmidot (Upstate Biotechnology) használtuk kontrollként. A 

tranziens transzfekció hatásfokának változékonyságaiból eredő torzítások kiküszöbölésére a 

timidin kináz minimál promoterrel vezérelt Renilla luciferáz vektort, pRL-TK plazmidot 

használtunk (Promega, Madison WI). 

 

III.3.2 Expressziós vektorok 

 

A RhoA GTP-áz molekula Myc epitóppal jelölt konstitutívan aktív mutánsát (Q63L 

aminósavcserével) tartalmazó plazmid G. Downey ajándéka. A Clostridium difficile C3 

transzferáz enzimjét [229] illetve a Rho-t inaktiváló p190RhoGAP molekulákat kódoló 

plazmidok W. T. Arthur-tól származnak [230]. A p160-Rho-kináz I Myc epitóppal jelölt 

katalitikus doménját kódoló plazmid (ROK-CAT) és a kináz domináns negatív ROK-RB/PH 

(TT) mutánsa (továbbiakban DN-ROK) Kozo Kaibuchi ajándéka [231]. Az N-cadherin 

citoplazmatikus doménjából és zöld fluoreszcens proteinből (GFP) álló fúziós fehérjét kódoló 

N-cad-GFP plazmid B. Geiger ajándéka [232]. Az Myc-epitóppal jelölt, N-terminális delelált 

TCF4 mutáns (dN-TCF4), amelyről a β-catenin kötőhelye hiányzik O. Tetsu-tól és F. 

McCormicktól származik [233]. Az üres expressziós vektor, pcDNA3 az Invitrogentől (Carlsbad 

CA) származik, a zöld floureszcens proteint kódoló pEGFP-C1 a Clontech cég terméke. A 

plazmidokat Qiagen Endo-free Maxiprep kit segítségével tisztítottuk. 

 

III.4. Tranziens transzfekció 

 

A sejteket 6-lyukú lemezre osztottuk, majd a kísérletben leírt konfluenciáig 

tenyésztettük. A transzfekcióhoz FuGENE6 reagenst (Roche Molecular Biochemicals) 

használtunk: 1 μg DNS transzfekciójához 2,5 μl reagenst használtunk.  

A szentjánosbogár luciferáz riporter plazmidok esetében egy ponthoz 0,5 μg promoter 

plazmidot, 0,1 μg pRL-TK belső kontroll plazmidot és 2 μg üres expressziós vektort (pcDNA3) 

vagy ugyanennyi expressziós plazmidot adtunk a DNS keverékhez. A szükséges mennyiségű 

FuGENE6-ot szérum- és antibiotikum mentes α-Minimum Essential médiumhoz (αMEM) 

adtuk, majd 5 percig inkubáltuk. Ezután a keveréket hozzáadtuk a DNS-hez, majd további 15 
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percig inkubáltuk, végül a DNS/FuGENE6 komplexet a sejtekre mértük. Tizenhat óra után a 

sejteket Hank’s Buffered Saline oldattal (HBSS) mostuk, majd 3 órás szérummegvonás után 24 

óráig kezeltük. Amennyiben farmakológiai gátlószereket használtunk a jelátviteli pályák 

vizsgálatához, azt a (TGF-β1) kezelés előtt 30 perccel adtuk a sejtekhez. A kezelési idő 

leteltével a sejteket jégkásán 4oC-os PBS oldattal mostuk majd 250 μl Passive Lysis Bufferben 

(Promega) kapartuk. A lízist fagyasztás-olvasztás ciklussal (-80 oC majd +37oC) tettük teljessé, 

majd a sejttörmeléket centrifugálással eltávolítottuk (13.000 rpm, 4oC, 5 perc). A felülúszóból a 

szentjánosbogár és a Renilla luciferáz aktivitásokat luminometriás módszerrel határoztuk meg, 

Promega Dual Luciferase Riporter Assay Kit segítségével. A méréseket Berthold Lumat 9507 

luminométeren végeztük.  

β-galaktozidáz konstrukciók esetében a DNS keverékhez 1 μg promoter plazmidot 

adtunk pontonként, továbbá 0.1 μg pRL-TK plazmidot és 2 μg pcDNA3 vagy RhoQ63L vektort 

adtunk; majd a fent leírt módon végeztük a kísérletet. A 24 órás kezelés után a sejteket jéghideg 

PBS-sel mostuk és 100 mM kálium foszfát pufferben (pH 7,8), amihez használat előtt 1 mM 

DTT-t adtunk. A mintákat három olvasztás-fagyasztás ciklus során lizáltuk, majd 

centrifugálással a sejttörmeléket eltávolítottuk. A felülúszóból a β-galaktozidáz aktivitást 

luminométerrel, lumineszcens kittel (Clontech Laboratories) mértük meg A sejtek endogén β-

galaktozidáz aktivitását minden kísérletben DNS nélkül transzfektált pontokból határoztuk meg, 

amit az eredményekből, mint hátteret levontunk. Egy második mérésben a mintákból a belső 

standard Renilla luciferáz aktivitásokat Renilla Luciferase Reporter Assay System kittel 

(Promega) határoztuk meg. 

Mindkét fajta riporter gén – luciferáz és β-galaktozidáz – estében a sejtszám és a 

transzfekciós hatékonyság változékonyságából eredő hibákat a belső standarddal való 

normalizálással csökkentettük. Ehhez egy mintából meghatároztuk a vizsgálni kívánt plazmid 

kódolta riproter gén aktivitását és az elméletileg stabil expressziót biztosító pRL-TK plazmid 

kódolta Renilla luciferáz enzim aktivitását. A két értéket elosztva egymással egy relatív 

aktivitás értéket kaptunk, amelyet csupán a vizsgált promoter expressziójának foka befolyásolt. 

 

III.5 A munka során használt antitestek 

 

A vizsgálatban használt antitestek részletei a II. 1. táblázatban találhatóak. Torma-

peroxidázzal konjugált másodlagos antitesteket az Amersham (Baic d’Urfé, QC) cégtől 

vásároltuk, míg a fluorofórokkal jelölt antitesteket a Molecular Probes-tól (Burlington, ON).  
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1. táblázat A kísérletekhez használt primer antitestek listája 

 

ANTITEST GYÁRTÓ 
α-catenin Santa Cruz 
β-catenin Santa Cruz 
β-aktin Sigma-Aldrich 
γ-catenin Santa Cruz 
Cortactin Upstate Biotechnology 
Difoszfo-MLC Santa Cruz 
E-cadherin BD Transduction Laboratories 
Fibronectin Sigma-Aldrich 
Hiszton Chemicon 
MLC Santa Cruz 
Myc (9E10) Santa Cruz 
Rho Santa Cruz 
SRF Santa Cruz 
SMA (1A4) Sigma-Aldrich 
Tubulin Sigma-Aldrich 
ZO-1 Upstate Biotechnology 

 

III.6 Western blot 

 

A kísérletekhez a sejteket 6-lyukú lemezre osztottuk, majd a leírásban jelzett 

konfluencia eléréséhez 1 vagy 3 napig tenyésztettük. A sejteket kezeltük: TGF-β1 esetében 

általában 4 ng/ml-es végkoncentrációt alkalmaztunk. A sejteket jégen 4oC fokos PBS-ben 

mostuk, majd 250 μl Triton-lízis pufferben (30 mM HEPES (pH 7,4), 100 mM NaCl, 1 mM 

EGTA, 20 mM NaF, 1% Triton X-100, 1 mM fenil-metil-szulfil-fluorid (PMSF), 20 μl/ml 

proteáz inhibitor koktél (Pharmingen BD Bioscience), 1 mM Na3VO4)  felkapartuk. A 

szuszpenzióból egy-egy frakciót félretettünk, teljes sejtlizátum készítéséhez illetve a 

fehérjekoncentráció meghatározásához. A maradékból centrifugálás (13.000 rpm, 4oC, 5 perc) 

után Triton-oldékony (citoplazma, sejtmag és plazmamembrán) és Triton-inszolubilis 

(citoszkeleton) frakciókat különítettünk el. Mindhárom frakcióhoz 2x Laemmli puffert (375 mM 

TRIS (pH 6,8), 10% SDS, 20% glicerin, 0,005% brómfenol kék és 2% β-merkaptoetanol) 

adtunk, majd a mintákat 100oC fokon 5 percig főztük.  

A teljes sejtlizátumból származó minták fehérjekoncentrációját  bicinkoniniksavas 

módszerrel mértük meg (BCA Protein assay kit Pierce): 10 μl mintához 1 ml BCA reagenst 

adtunk, majd 37oC fokon 30 percig inkubáltuk a mintákat, majd blank ellenében 562 nm-en 
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Beckton Dickinson spektrométeren meghatároztuk az abszorbanciát. Az egyes abszorbancia 

értékekhez tartozó fehérje koncentrációkat marha szérum albumin higítási sor alapján készített 

standard görbe segítségével határoztuk meg.  

A mintákat 8-15%-os redukáló SDS-poliakrilamid géleken szeparáltuk Mini Protean II 

és III apparátusok (Bio-Rad Laboratories) segítségével. A mintákból azonos mennyiségű (10 

illetve 20 μg) fehérjét töltöttünk a gélekre, majd 160 V feszültségen futattuk a következő 

pufferben (50 mM TRIS (pH 8,3), 196 mM glicin, 0,1% SDS). A fehérjéket szeparálódás után 

nitrocellulóz membránra (Bio-Rad) transzferáltuk Towbin-féle transzfer pufferben (25 mM 

TRIS, 192 Mm glicin, 20% metanol, pH 8,3) 100 V feszültséggel, 90 percig [234]. A 

transzferálás hibáit a membrán Ponceau S festésével ellenőriztük. A membránokat 5% albumint 

tartalmazó TBS oldatban (20 mM TRIS, 137 mM NaCl) blokkoltuk 1 órán keresztül. Majd 

rövid T-TBS-sel (0,1% Tween 20-szal kiegészített TBS oldat) végzett mosás után az elsődleges 

antitestben inkubáltuk tovább. Az antitesteket 0,5% albumint tartalmazó TBS oldatban 

higítottuk 1:1000 arányban. Egy óra letelte után a membránokat 6-szor 5 percig mostuk T-TBS 

oldattal, majd a megfelelő torma peroxidázzal konjugált, 1:3000 arányban higított szekunder 

antitesttel inkubáltuk újabb egy óráig. Végül a membránokat alaposan mostuk T-TBS-sel, és a 

peroxidáz-pozitív csíkokat kemilumineszcens reakcióval (ECL Amersham) jelenítettük meg.  

Az immunoreaktív csíkok felett a reakció által emittált fényt filmmel detektáltuk 

(Kodak és AGFA). A filmeket Bio-Rad Gel-Doc illetve GS-690 berendezésekkel digitalizáltuk 

majd Molecular Analyst illetve Quantity One (Bio-Rad) szoftverekkel analizáltuk. 

 

III.7 Rho-aktivitás mérése 

 

A Rho GTP-áz fehérje aktivitását affinitás kromatográfián alapuló mérési eljárással 

határoztuk meg. A technika alapelve az, hogy a Rho downstream jelátviteli partnere, a Rhotekin 

csak a GTP-t kötött, aktív konformációt képes megkötni [235]. A molekulák közötti kötésért a 

Rhotekin Rho-kötő doménja (RBD, 7-89 aminósav) felelős. A RBD-ból és a glutation-S-

transzferázból (GST) létrehozott fehérje kiméra RBD doménja aktív Rho-t köt, míg a GST 

alegység segítségével a fehérje glutationnal borított polimer gyöngyökhöz köthető. A fúziós 

proteint kódoló pGEX-2T vektor W. Arthur ajándéka [236]. 

A vektorral E. Coli DH5α törzset transzformáltunk, majd egy éjszakán keresztül 

Lennox Broth (1 l: 10 g NaCl, 10 g tripton, 5 g élesztő kivonat) tápoldatban 37oC-on 200 rpm 

fordulaton rázóinkubátorban növesztettük. A baktériumszámot 600 nm-en mért turbiditással 

követtük: 0,5 OD600 érték elérése után 0,4 mM isopropil-tioglikolátot adtunk a tenyészethez. 

Három órával később a sejteket centrifugálással ülepítettük (4000 rpm, 4oC, 20 perc), a pelletet 
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STE pufferben lizáltuk (150 mM NaCl, 10 mM TRIS (pH 8,0), 1 mM EDTA), amelyet a 

következőkkel egészítettünk ki: 5 mM ditiotreitol (DTT), 100 μg/ml lizozim, 20 μl/ml proteáz 

inhibior koktél és 1 mM PMSF. A detergens oldat lizáló hatását hidraulikus sajtolással tettük 

teljessé (French Press, 900 psi ≈ 60x105 Pa), majd 1% sarkozil jelenlétében további 10 percig 

inkubáltuk. Az oldhatatlan törmeléket centrifugálással különítettük el (13.000 rpm, 4oC, 10 

perc). A felülúszóhoz 1% Triton X-100-ot és glutation-Sepharose gyöngyöt (Amersham 

Pharmacia Biotech) adtunk, majd 1 óráig 4oC-on inkubáltuk. Az inkubációs idő leteltével a 

gyöngyöket háromszor mostuk STE pufferrel, majd 50%-os oldatként 4oC-on tároltuk.  

A kísérletekhez a sejteket 10 cm-es Petri csészékre osztottuk és teljes konfluenciáig 

növesztettük. Négy órás szérummegvonást követően a sejteket vagy vehikulummal vagy 10 

ng/ml TGF-β1-gyel kezeltük a jelzett ideig. A TGF-β1 krónikus hatásainak meghatározásához a 

sejteket 60%-os konfluenciától kezeltük ugyanezzel a dózissal 1-3 napig. A csészéket jégen 

4oC-os PBS-sel mostuk majd 800 μl lízis pufferben (100 mM NaCl, 50 mM TRIS (pH 7,6), 20 

mM NaF, 10 mM MgCl2, 1% Triton X-100), amit a következőkkel egészítettük: 0,1% SDS, 

0,5% Na-deoxikolát, 20 μl/ml proteáz inhibitor koktél, 1 mM Na3VO4 és 1 mM PMSF. A 

sejttörmeléket rövid centrifugálással távolítottuk el (13.000 rpm, 4oC, 1 perc), majd a 

felülúszóhoz 10-15 μg RBD-GST fúziós proteint tartalmazó gyöngyöt adtunk. A mintákat 45 

percig 4oC-on állandó keverés mellett inkubáltuk. Ezután a gyöngyöket gyors centrifugálással 

ülepítettük, majd lízis pufferrel háromszor mostuk, végül 25 μl 2x Laemmli pufferben 5 percig 

100oC-on főztük.  

A mintákat 15%-os SDS-poliakrilamid gélen szeparáltuk, majd a fehérjéket 

nitrocellulóz membránra transzferáltuk. A fúziós protein által megkötött aktív Rho molekulák 

mennyiségét anti-Rho antitesttel végzett Western blottal tettük láthatóvá. Annak bizonyítására, 

hogy azonos számú sejttel végeztük a kísérletet, a lízist és a centrifugálást követően 10 μl 

sejtszuszpenziót félre tettünk és ugyanennyi 2x Laemmli pufferrel főztük, majd e mintákból is 

Western blottal határoztuk meg a Rho molekulák mennyiségét. 

 

III.8 Miozin könnyűlánc foszforiláció detektálása 

 

A miozin könnylánc (MLC) foszforilációs állapotának analíziséhez nem redukáló 

poliakrilamid gélt használtunk, amellyel nemcsak a tömegük, de a töltésük szerint is 

szeparálhatóak fehérjék. A kísérlet előtt a sejteket 10 cm-es Petri csészékben konfluens állapotig 

növeszettük, majd 4 órás szérummegvonás után 4 óráig vehikulumal, illetve 10 ng/ml TGF-β1-

gyel kezeltük. Az inkubációs idő leteltével a sejteket jégen hideg PBS-sel mostuk, majd 1,5 ml 

10% triklór-ecetsavat és 10 mM DTT-t tartalmazó acetonban felkapartuk. A precipitátumot 
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centrifugálással ülepítettük (13.000 rpm, 4oC, 10 perc), majd tiszta acetonnal megmostuk. Az 

acetont eltávolítottuk majd a üledéket 1 órán át szobahőmérsékleten szárítottuk, majd 200 μl 

mintapufferben (20 mM TRIS (pH 8,6), 23 mM glicin, 8 M urea, 234 mM szukróz, 10 mM 

DTT és 0,01% brómfenol kék) időnkénti keveréssel feloldottuk. 12%-os urea-glicerin-

poliakrilamid gélt készítettünk (40% glicerin, 20 mM TRIS (pH 8,6), 23 mM glicin), amelyre 

urea futtató pufferben (23 mM glicin, 20 mM TRIS (pH 8,6), 2,44 mM Na-tioglikolát, 0,97 mM 

DTT) 1 órán keresztül 200 V feszültséggel előfuttattuk. Majd a mintákat a zsebekbe töltöttük és 

2,5-3 órán keresztül 280 V feszültséggel futattuk. A gélből a fehérjéket hagyományos módon 

nitrocellulóz membránra transzferáltuk és anti-MLC antitesttel Western blotot készítettünk.  

 

III.9 Immuncitokémia és fluoreszcens mikroszkópia 

 

A sejteket 25 mm-es üveg fedőlemezre növesztettük. A kezelést követően 4% 

paraformaldehid oldattal a sejteket fixáltuk 30 percig szobahőmérsékleten, miután a 

fedőlemezeket PBS-sel 5-6-szor mostuk. A maradék paraformaldehidet 100 mM glicinnel 

kiegészített PBS oldattal kötöttük meg. A sejteket permeabilizáló oldattal feltártuk (0,1% Triton 

X-100 PBS-ben), majd 5% albumin TBS oldattal 1 órán keresztül blokkoltuk. Az elsődleges 

antitestet antitest pufferben (0,5% albumin TBS-ben oldva) hígítottuk, és a fedőlemezeket 1 

órán keresztül inkubáltuk az antitesttel. Alapos mosás után a fedőlemezeket a megfelelő species 

ellen termelt, fluofórral konjugált szekunder antitest higítással tovább inkubáltuk. A felesleges 

másodlagos antitestet erőteljes mosással eltávolítottuk, majd a fedőlemezeket tárgylemezre 

ragasztottuk glicerin alapú Fluoresent Mounting Mediummal (Dako). Az E-cadherin antitest 

esetében a sejteket jégkásán hideg metanollal 5 percig fixáltuk, majd PBS-sel alaposan mostuk. 

A metszeteket Nikon Eclipse TE200 mikroszkóppal vizsgáltuk. A képeket Hamamatsu cooled 

charged device (CCD) kamerával (C4742-95) készítettük, amit Simple PCI szoftverrel 

vezérletünk. 

 

III.10 Sebzéses modell 

 

A sejteket 25 mm-es üveg fedőlemezen tenyésztettük teljes konfluencia eléréséig, majd 

steril körülmények között egy gumi pálcával 3 mm széles sávban a sejteket felkapartuk. A 

tenyészetet mostuk, majd tiszta médiumban vehikulummal vagy 4 ng/ml TGF-β1-gyel kezeltük. 

Három nap inkubációs idő után a sejtekben lezajlott változásokat immunfluoreszcens festéssel 

vizsgáltuk. 
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III.11 Magfehérjék izolálása 

 

A magfehérje preparátumok Deryckere és Gannon által leírt módszer szerint készültek 

[237]. A sejteket 10 cm-es Petri csészékben kb 30%-os konfluenciától vehikulummal vagy 4 

ng/ml TGF-β-val kezeltük 3 napig. A megfelelő sejtszám eléréséhez a mintákat három 

csészéből gyűjtöttük össze. A sejteket PBS-sel mostuk majd csészénként 1-1 ml A oldatban 

(150 mM NaCl, 10 mM HEPES (pH 7,9) 1 mM EDTA, 5 mM PMSF) felkapartuk. A 

szuszpenziót centrifugálással ülepítettük (2000 rpm, 5 perc, 4 oC), majd a sejteket 0,1% Nonidet 

P-40-nel kiegészített A oldatban feloldottuk. A mintákat időnként óvatosan keverve jégen 

inkubáltuk 10 percig, majd újból centrifugáltuk (12000 rpm, 10 perc, 4 oC). A sejtmagokat 

tartalmazó üledéket 30 µl B oldatban (20 mM HEPES (pH 7,9), 420 mM NaCl, 1,2 mM MgCl2, 

0,2 mM EDTA, 25% glicerin, 0,5 mM DTT, 0,5 mM PMSF, 2 mM benzamidin, 5 µg/ml 

aprotinin) jégen tovább inkubáltuk újabb 15 percig. A sejtmagot centrifugálással elkülönítettük 

majd az oldat fehérje tartalmát BCA módszerrel meghatároztuk.  

 

III.12 Magfehérjék funkcionális vizsgálata elektromos migrációs változás alapján 

(Electrophoretic Mobility Shift Assay, EMSA) 

 

A kétszálú CArG B szekvenciát (5’-GAGGTCCCTATAGGTTTGTG-3’) a Gibco-

BRL-től vásároltuk. Az egyszálú oligonukleotid láncot (20 μM) 150 μCi [32P]ATP-vel jelöltük 

meg T4 polinukleotid kináz enzimmel. A felesleges izotópot ProbeQuant TM G-50 Micro 

oszlopok segítségével távolítottuk el (Pharmacia Biotech). A jelölt próbát (~50 pg, 50.000 cpm), 

a sejtmag mintákat (10 μg) és 0,25 μg poli(dA-dT) keveréket 30 percig inkubáltuk 

szobahőmérsékleten a következő kötő pufferben (10 mM TRIS (pH 7,5), 100 mM KCl, 50 mM 

NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 5% glicerin). A mintákat 4,5%-os poliakrilamid gélen 

szeparáltuk 150 V feszültséggel TRIS-borát pufferben (45 mM TRIS-borát, 1 mM EDTA). A 

supershift kísérleteknél a sejtmag extraktumokat 2 μl anti-SRF antitesttel (Santa Cruz) 15 percig 

előinkubáltuk [227]. 

 

III.13 Retrovírus infekciók 

 

A pFB-N-cad vektor létrehozása során az N-cad-GFP plazmidból az N-cadherin 

intracelluláris doménból és GFP-ből álló fúziós fehérjét kódoló DNS szakaszt EcoRI és Xho 

endonukleázok segítségével szeparáltuk, majd pFB-Neo vektorba klónoztuk. Ehhez hasonlóan a 

csak GFP fehérjét kódoló szekvencia inzertálásával hoztuk létre a pFB-GFP vektort. 
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Retrovírusok előállításához 293T sejteket transzfektáltunk pVpack-GP és pVpack-VSVG 

vektorokkal illetve pFB-Neo, pFB-N-cad vagy pFB-GFP vektorok valamelyikével.  24-36 

órával később a transzfektált sejtek médiumát 0,45 μm filteren szűrtük és –80 oC fokon tároltuk.  

LLC-PK1 sejteket 6 lyukú lemezeken 20%-os konfluenciánál fertőztük. 16 órával 

később a sejteket mostuk, majd friss médiumban oldószerrel vagy 4 ng/ml TGF-β1-gyel 

kezeltük. Három nappal később a sejtekből teljes sejtlizátumot készítettünk a fent leírt módon, 

majd az SMA expressziót Western blottal detektáltuk. 

 

III.14 Statisztikai módszerek 

 

Kísérleteinket legalább három ismétlésben végeztük, amennyiben ettől eltértünk, azt az 

ábraszövegben, vagy szövegtörzsben feltüntettük. Az ábrákon a numerikus eredmények átlag ± 

standard error formában szerepelnek. A vizsgálati csoportok közötti eltéréseket a következő 

módszerekkel vizsgáltuk: Student-féle t-teszttel, ANOVA teszt, Bonferroni post hoc teszt. 

Szignifikáns különbség határának a p<0,05 értéket tekintettük. Az adatelemzéseket Prism 

(GraphPad Software) és SPSS (SPSS Inc.) szoftverekkel végeztük. A nem számszerű 

eredmények (mikroszkópiai vizsgálatok és a Western blot eredmények) bemutatásához egy 

reprezentatív példát mutattunk be. 
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IV. EREDMÉNYEK 

 

IV.1 A TGF-β1 kezelés epithelialis-myofibroblast transzformációt indukál LLC-PK1 

sejtekben 

 

Ismert, hogy TGF-β kezelés különböző hámsejt kultúrákon epithelialis-mesenchymalis 

transzformációt (EMT) vált ki. Vizsgáltuk, hogy hasonló jelenség kiváltható-e LLC-PK1 

sejtvonalon is. Ennek jellemzésére először a sejtek morfológiai változását vizsgáltuk. LLC-PK1 

(AT1 receptort stabilan expresszáló Cl4 klónt) [224] proximális tubulus hámsejteket osztottunk 

6 lyukú szövettenyésztő tálcára, majd 20-30% konfluenciától az egyes csoportokat 4 ng/ml 

TGF-β-val vagy annak oldószerével kezeltük. A morfológiai változásokat fázis-kontraszt 

mikroszkóppal követtük. A vivőanyaggal kezelt kontroll LLC-PK1 sejtek jellegzetes epithelialis 

morfológiát mutattak: az egyes sejtek alakja poligonális volt, a sejtek egymással szoros 

kontaktusokkal kötődve szigetek alkottak. A TGF-β-val kezelt tenyészeteken 12 óra múlva 

morfológiai változásokat figyeltünk meg, amelyek fokozatosan egyre kifejezettebbé váltak. A 

sejtalak megnyúlt lett, a sejtek közötti kontaktusok megszűntek, a szabaddá vált felületeken, 

számos helyen széles membrán kitüremkedések, lamellopodiumok alakultak ki. A morfológiai 

kép az epithelialis sejtekkel szemben mesenchymalis sejtekre jellemző. Az öt napig tartó 

kezelés végén a sejtek 90-95%-a e leírt sejtalakot vette fel (6. ábra). A vivőanyaggal vagy TGF-

β-val kezelt csoportok növekedése hasonló ütemet mutatott, a tenyészet 5 nap alatt hasonló 

mértékben vált konfluenssé. A morfológiai változások kialakulása független volt attól, hogy a 

kezelést szérum jelenlétében, vagy szérummentes tápoldatban végeztük. 

 

 
6. ábra TGF-β1 kezelés epithelialis-mesenchymalis transzformációt (EMT) vált ki LLC-PK1 
sejtekben. Az LLC-PK1 proximalis tubulus hámsejteket üveg fedőlemezen tenyésztettünk 30%-
os konfluencia szintig majd vagy vehikulummal (A) vagy 4 ng/ml TGF-β1-gyel (B) kezeltünk 3 
napig. A sejteket 10x nagyítású objektívvel, fázis-kontraszt mikroszkóp segítségével 
fényképeztük. 
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Mivel a fázis-kontraszt mikroszkóppal vizsgálva az epithelialis sejtkapcsolatok 

felbomlását tapasztaltuk, a változás további karakterizálása érdekében vizsgáltuk a tight 

junction és az adherens junkció képleteit. A sejteket üveg fedőlemezre növesztettük, majd 20-

30%-os konfluenciától 4 ng/ml TGF-β-val, illetve vehikulummal kezeltük 3 napig. A sejteket 

paraformaldehiddel fixáltuk majd immunofluoreszcens festéssel detektáltuk a ZO-1, az E-

cadherin és a β-catenin lokalizációját. A zonula occludens intracelluláris alkotója, a ZO-1 

fehérje kontroll sejteken folyamatos vonalként festődött a sejtek membránjában. TGF-β kezelés 

hatására ez a vonal töredezetté vált: rövid, a sejt kontúrjára merőleges, pálcikaszerű képleteket 

figyeltünk meg. Két szomszédos sejt membránjában a ZO-1 festés cipzárszerű struktúrát hozott 

létre (7. ábra A és B). Az adherens junkciót alkotó fehérjék közül vizsgáltuk a transzmembrán 

E-cadherin és ennek intracelluláris alegységéhez kötődő β-catenin lokalizációját. Kontroll 

sejtekben az E-cadherin a sejtmembránban volt kimutatható. Három napos TGF-β kezelés után 

az E-cadherin festés intenzitása drámaian csökkent: membránfestést nem tapasztaltunk, a sejtek 

citoplazmájában pozitívan festődő vezikulumokat figyeltünk meg (7. ábra C és D). 

Vehikulummal kezelt csoportban a β-catenin festés az E-cadherinhez hasonló struktúrát 

jelenített meg. TGF-β kezelés után a β-catenin festés szintén valamivel gyengébbé vált: a 

membránhoz asszociált festés csökkent, illetve a festés vonala elmosódott, kiszélesedett. 

Továbbá bizonyos esetekben, a citoplazmában akkumulálódó, perinukleáris-nukleáris festést 

láttunk (7. ábra E és F).  

Mivel a festés során megfigyeltük, hogy az E-cadherin és a β-catenin festés intenzitása 

változott, Western blottal vizsgáltuk a fehérjék mennyiségét. A sejteket a fent leírt módon 

vehikulum vagy TGF-β jelenlétében tenyésztettük három napig, majd egyenlő fehérje tartalmú 

teljes sejtlizátumokban a fehérjék mennyiségét Western blottal meghatároztuk. A floureszcens 

mikroszkópiával tapasztaltakat megerősítve a Western blotokon TGF-β kezelés hatására a 

kontroll mintákhoz viszonyítva az E-cadherin mennyiségének nagyfokú csökkenését láttuk. A 

β-catenin mennyisége szintén csökkent a transzformáció folyamata alatt, azonban az E-

cadherinhez hasonlítva jóval kisebb mértékben. (7. ábra G) 

A sejtalak megváltozása a citoszkeleton átépülésére utalt, ezt szintén 

immunofluoreszcens mikroszkópiával vizsgáltuk. Az üveg fedőlemezen növesztett és kezelt 

sejteket fixálás után rodaminnal jelölt falloidinnel festettük, amely szelektíven a polimerizált 

aktinhoz kötődik. Kontroll sejtekben az epitheliumra jellemző sejtmembránhoz asszociált 

aktingyűrűt és a citoplazmában rövid, vékony aktin rostokat láttunk. TGF-β kezelés után a 

membránhoz asszociált gyűrű eltűnt, emellett a sejtek teljes hosszán végighúzódó, vastag, 

párhuzamos rostok, úgynevezett stresszrostok jelentek meg . (8. ábra A és B) Vizsgáltuk az 
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aktin polimerizációját szabályozó és a dinamikusan átépülő aktin struktúrákban dúsuló cortactin 

molekula lokalizációját. Kontroll sejtekben homogén citoplazmatikus eloszlást láttunk. TGF-β-

val kezelt sejtekben ezzel szemben a membránból kitüremkedő lamellopodiumok szabad 

szélében kaptunk erős festődést. Emellett szomszédos sejtek között a ZO-1 festéshez hasonlóan 

a membránra merőleges pálcika alakú struktúrákat figyeltünk meg. (8. ábra C és D)  

 

 
7. ábra A TGF-β1 indukálta EMT során a sejt-sejt kontaktusok szétesése figyelhető meg. Az 
LLC-PK1 sejteket üveg fedőlemezen tenyésztettük, majd 30%-os konfluenciától a sejteket 
vehikulummal (A, C, E), vagy 4 ng/ml TGF-β1-gyel (B, D, F) kezeltük 3 napig. A zonula 
occludens-t alkotó ZO-1 (A, B), valamint a zonula adherens-t alkotó E-cadherin (C, D) és β-
catenin (E, F) fehérjék eloszlását immunfluoreszcens mikroszkópiával detektáltuk. A felvételek 
100x nagyítású objektívvel készültek. G: A sejteket 3 napig kezeltük vehikulummal vagy 4 
ng/ml TGF-β1-gyel. Azonos fehérjetartalmú teljes sejtlizátumból az E-cadherin és a β-catenin 
fehérjéket Western blottal jelenítettük meg. 
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8. ábra TGF-β1 kezelés hatására az epithelialis sejtekben a citoszkeleton reorganizációja megy 
végbe. Az előbbi kísérlethez hasonlóan az LLC-PK1 sejteket üveg fedőlemezen tenyésztettük, 
majd 30%-os konfluenciától a sejteket vehikulummal (A, C, E), vagy 4 ng/ml TGF-β1-gyel (B, 
D, F) kezeltük 3 napig. Fixálás után a sejtek aktin citoszkeleton struktúráját rodaminnal jelölt 
falloidinnal festettük meg (A, B). A cortactin fehérje intracelluláris eloszlását (C, D), valamint a 
miozin könnyű lánc (MLC) kettős foszforilált alakjának (ppMLC) mennyiségét (E, F) 
specifikus elsődleges antitestekkel végzett immunfluoreszcens mikroszkópiával detektáltuk. G: 
A MLC különböző foszforilációs alakjainak elkülönítéséhez a sejteket vehikulummal (–) vagy 4 
ng/ml TGF-β1-gyel (TGF-β1) kezeltük 4 órán keresztül. A sejteket lizáltuk, majd nem 
denaturáló körülmények között, urea-glicerin gélelektroforézist végeztünk. A MLC fehérjét a 
foszforilációs állapotot nem érzékelő antitesttel detektáltuk. Az általunk használt rendszerben a 
MLC mindhárom (non-, mono- és difoszforilált) alakja kettős sávként migrált, amint ezt 
specifikus antitestekkel végzett kísérletekben bizonyítottunk [239]. 

 

Ismert, hogy az EMT során a sejtek kontraktilitása változik, ezért vizsgáltuk saját 

rendszerünkben a kontraktilitásra utaló miozin könnyű lánc (MLC) foszforilációt. A MLC 

fehérje foszforilációja alapján három állapotot különböztethetünk meg: nem, mono- és 

difoszforilált formát. Ismert, hogy a TGF-β vaszkuláris endothelium sejteken fokozza a MLC 
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foszforilációját, hámsejteken azonban hasonló jelenséget még nem írtak le. Difoszfo-MLC 

specifikus antitesttel végzett immuncitokémiával vizsgáltuk a TGF-β kezelés hatását LLC-PK1 

sejteken. Vivőanyaggal kezelt sejtekben a citoplazma festődése gyenge maradt, a szigeteket 

szegélyező sejtek szélén néhol finom, a sejtmembránnal párhuzamos rostok vizualizálódtak. 

Ezzel szemben a TGF-β-val kezelt sejtek citoplazmájában erős stresszrostok jelentek meg. (8. 

ábra F) Mind a kontroll mind a TGF-β csoportban jellegzetesen erős magfestést láttunk, amely 

intenzitása nem változott. A festődés specifikus, mert a sejtmagban miozin jelenléte bizonyított, 

ahol feltehetően részt vesz a transzkripció szabályozásában [238]. A MLC foszforilációs 

állapotát biokémiai eszközökkel, elektroforézissel is detektáltuk. A nem redukáló urea-glicerin-

poliakrilamid gélben a foszfát oldalláncok töltése miatt a három foszforilációs állapot egymástól 

elkülöníthető. A Western blothoz a MLC fehérjével a foszforilációtól függetlenül reagáló anti-

MLC antitestet használtunk. Az LLC-PK1 sejtekben egyes foszforilációs formák dupla csíkként 

jelentek meg. A vehikulummal kezelt mintákban túlnyomó részben a nem foszforilált forma 

illetve kisebb mennyiségben monofoszfo-MLC volt jelen. TGF-β hatására azonban a 

monofoszfo-MLC aránya megnőtt. Emellett a kontroll mintákban alig detektálható difoszforilált 

forma a TGF-β kezelés hatására igen jelentős mennyiségben volt kimutatható. (8. ábra G) 

Az epithelialis-mesenchymalis transzformáció során az extracelluláris matrix szintézise 

fokozódik. Annak igazolására, hogy rendszerünkben EMT zajlik le, mértük a fibronektin 

mennyiségének változását a folyamat során. A sejteket 20-30%-os konfluenciától vehikulummal 

vagy TGF-β-val kezeltük 1, 3 és 5 napig, majd Western blottal detektáltuk a fibronektin 

mennyiségét. Azonos mennyiségű fehérjét vizsgálva megállapítható, hogy a kontroll LLC-PK1 

sejtek is jelentős mennyiségű fibronektint termeltek. Továbbá a kultúra érésével együtt a 

fibronektin mennyisége is növekszik. Ehhez képest TGF-β hatására már egy nap után is a 

fibronektin mennyisége nagymértékben nőtt, ám ez drámai méretekben fokozódott a kísérlet 

harmadik és ötödik napjára (9. ábra A). Fluoreszcens mikroszkópiával vizsgáltuk a sejtekhez 

asszociált fibronektin struktúráját. Kontroll tenyészeten, a sejtek apikális oldalán a fibronektin 

molekulák finom szálcsákat alkottak, amelyek szövedéke befedte a sejteket, oly módon, hogy a 

sejthatárok nem voltak elkülöníthetőek (9. ábra B, bal kép). TGF-β kezeléssel a festés 

intenzitása jelentős mértékben megnőtt, azonban a struktúra is átformálódott. Finom szálak 

helyett összefolyó, széles lemezeket jelenített meg a festés (9. ábra B, jobb kép). 

Az EMT során epithelialis sejtekben mesenchymalis markerek de novo szintézise 

figyelhető meg, ezért vizsgáltuk a myofibroblastokra karakterisztikus simaizom típusú α-aktin 

(SMA) expresszióját. Vehikulummal vagy TGF-β-val különböző ideig kezelt sejteken Western 

blottal vizsgáltuk a SMA fehérje megjelenését egy specifikus, monoklonális antitest (1A4)  
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9. ábra A TGF-β1 kezelés hatására a tenyészetben a fibronektin mennyisége jelentősen 
megnövekedik. A: LLC-PK1 sejteket 6-lyukú tenyésztőlemezekre osztottunk, majd 30%-os 
konfluenciától vehikulummal (–) vagy 4 ng/ml TGF-β1-gyel (+) kezeltünk. Az ábrán jelzett 
időpontokban (1, 3 és 5 nap) a sejteket lizáltuk, majd a minták fibronektin tartalmát Western 
blot segítségével jelenítettük meg. A TGF-β1-val kezelt sejtekben a kísérlet teljes időtartama 
alatt a fibronektin fehérje mennyisége nagyobbnak bizonyult, mint azt a fibronektin 
molekulatömegének megfelelő molekulatömegű csík (∼240 kD) bizonyítja. Azonban az általunk 
használt nem izoforma-specifikus anti-fibronektin antitest a TGF-β1-gyel kezelt mintákban 
megjelenített egy ~80 kD-os produktumot is, ami feltehetően a fibronektin degradációs terméke. 
B: A sejteket üveg fedőlemezen tenyésztettük 30%-os konfluenciától vehikulum (Kontroll) 
vagy 4 ng/ml TGF-β1 (TGF-β1) jelenlétében 3 napig. A sejteket fixálás után anti-fibronektin 
antitesttel és a megfelelő fluoreszcensen jelölt másodlagos antitesttel preparáltuk. A 
fényképezésnél a 100x nagyítású objektívet használtuk. 

 

 

segítségével. Kontroll LLC-PK1 sejtekben nem detektáltunk SMA fehérjét. Ez összhangban áll 

azzal a megállapítással, hogy proximális tubulus sejtek, in vivo nem expresszálnak SMA-t. 

Ezzel szemben legkorábban 2 napos TGF-β kezelés után a SMA kimutathatóvá vált Western 

blottal, sőt, a 3 és 5 napig kezelt mintákban robosztus SMA expressziót tapasztaltuk (10. ábra 

A). Vizsgáltuk a jelenséget különböző dózisú TGF-β mellett : 0,04 ng/ml-es dózis esetén nem 

tapasztalunk morfológiai változást, viszont 0,4 és 4 ng/ml TGF-β dózis esetében transzformáció 

képét figyeltük meg fázis-kontraszt mikroszkóppal. Ezzel összhangban állt az SMA expresszió 

megjelenése is: 0,04 ng/ml nem volt hatásos, viszont a 0,4 ng/ml-es koncentrációnál már 

maximális SMA választ kaptunk. 
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10. ábra Az EMT a TGF-β1 de novo simaizom típusú α-aktin (SMA) expresszióját váltja ki. A: 
LLC-PK1 sejteket 30%-os konfluenciától vehikulummal (–) vagy 4 ng/ml TGF-β1-gyel (+) 
kezeltünk. Az ábrán jelzett időpontokban (1, 3 és 5 nap) a sejteket lizáltuk, majd a minták SMA 
tartalmát specifikus anti-SMA Western blot segítségével jelenítettük meg. A kontroll mintákban 
a leghosszabb expozíciós idővel sem sikerült specifikus jelet detektálni. B: A sejteket üveg 
fedőlemezen tenyésztettük 30%-os konfluenciától vehikulum (Kontroll) vagy 4 ng/ml TGF-β1 
(TGF-β1) jelenlétében 3 napig. A sejteket fixáltuk, majd anti-SMA és anti-egér másodlagos 
antitesttel festettük. C: 6-lyukú tenyésztőlemezen növesztett sejteket a SMA gén promoterének 
a proximális 765 bp hosszú szakaszát és luciferáz riporter gént kódoló plazmiddal (p765-SMA-
Luc, 0,5 μg/pont), és Renilla luciferáz (pRL-TK, 0,1 μg/pont) kontroll plazmidot 
transzfektáltunk a Módszerek fejezetben leírt módon. Tizenhat óra elmúltával a sejteket 
vehikulummal (Kontroll) vagy 10 ng/ml TGF-β1-gyel (TGF-β1) kezeltük további 24 órán 
keresztül. Majd a sejteket lizáltuk és a minták luciferáz aktivitását luminometriás módszerrel 
meghatároztuk. A TGF-β1-val kezelt mintákban a p765-SMA-Luc plazmid aktivitása 
3,52±0,26-szor magasabb a kontrollhoz viszonyítva (n=12, p<0,05). 

 

Fluoreszcens immuncitokémia végzésével vizsgáltuk a szintetizált SMA fehérje 

intracelluláris elhelyezkedését. Kontroll sejtekben halvány háttérfestést kaptunk. Ezzel szemben  
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a 3 napig TGF-β-val kezelt sejtekben az anti-SMA antitest intenzíven festődő, vaskos 

stresszrostokat vizualizált (10. ábra B). A metszetek kvantitatív kiértékelése alapján a sejtek 60-

70%-a bizonyult SMA-pozitívnak. Megjegyzésre érdemes, hogy míg közel az összes sejt 

morfológiája eltér az epithelialis sejtalaktól, csak kétharmaduk expresszált SMA-t. Specifikus 

promoter-riporter plazmiddal vizsgáltuk az SMA gén promoterének aktivitását. A sejteket 6 

lyukú lemezre osztottuk, majd 30-40%-os konfluenciánál az SMA gén promoterének proximális 

765 bázispár hosszúságú szakaszát és szentjánosbogár luciferáz riporter enzimet kódoló p765-

SMA-Luc plazmiddal transzfektáltuk a sejteket. A transzfekció hatékonyságából vagy a 

sejtszám különbségeiből eredő hibák kiküszöbölésére kotranszfektáltunk egy timidin kináz 

promoterrel regulált belső standard konstrukciót, a pRL-TK plazmidot. A transzfekció után a 

sejteket 24 óráig kezeltük 10 ng/ml TGF-β-val, majd a luciferáz enzimek aktivitását 

luminometriás módszerrel meghatároztuk. A kontroll csoporthoz viszonyítva a TGF-β kezelés 

3,52 ± 0,26-szeres aktivitás fokozódást váltott ki (n=12, p<0,05, 10. ábra C). 

Ismert, hogy számos egyéb stimulus is kiválthat EMT-t, ezért vizsgáltuk egyéb stimulus 

hatását. LLC-PK1 sejteket az osztás másnapján 30% konfluenciától 10-7 M angiotenzin II-vel, 

10 μg/ml I. típusú kollagénnel vagy 20 ng/ml EGF-ral kezeltünk 5 napig. A kontroll sejtekhez 

viszonyítva a kezelések nem váltottak ki morfológiai változásokat. Biokémiai eszközökkel 

vizsgálva sem tudtunk EMT-re jellemző változásokat kimutatni. Így nem észleltünk változást az 

E-cadherin expresszióban a kezelések hatására, és nem tudtunk SMA expressziót kimutatni a 

kezelt csoportokban. Vizsgáltuk, hogy a tapasztalt változás csak a kísérletben használt LLC-

PK1 klón sajátossága-e, ezért a kísérletet megismételtünk vad típusú LLC-PK1 sejteken és 

humán proximális tubulus hámsejteken, HK-2 kultúrán is. A TGF-β kezelés mindkét sejtvonal 

esetében az EMT-re karakterisztikus morfológiai változásokat hozott létre. Western blottal 

analizálva az E-cadherin, a fibronektin és a SMA expresszióban történt változásokat szintén 

sikerült az általunk használt, Cl4 klón eredményeit reprodukálni. Így megállapítottuk, hogy a 

TGF-β indukálta EMT nem klón-specifikus válasz. További kísérleteinket az első esetben 

használt LLC-PK1/AT1 Cl4 klónnal végeztük. 

 

Összefoglalva, a TGF-β kezelés LLC-PK1 sejteken progresszív morfológiai változást, 

epithelialis-mesenchymalis transzformációt indukál, amire jellemző az epithelialis polarizáció 

eltűnése, a sejtek közötti kapcsolóstruktúrák szétszerelődése, az epithelialis markerek 

csökkenése. Ezzel együtt kialakul a mesenchymalis sejtekre jellemző longitudinális szimmetria, 

fokozott kontraktilitásra utaló citoszkeleton reorganizáció és miozin könnyűlánc foszforiláció. 

Továbbá fokozott a fibronektin akkumulációja. Ezen túl simaizom típusú α-aktin de novo 

szintetizálódik, amely az átalakult sejtek myofibroblast irányú differenciálódását jelzi. 



 50

IV.2 A RhoA GTP-áz részt vesz a TGF-β1 indukálta EMT irányításában 

 

A TGF-β intracelluláris jelátviteli rendszerek széles spektrumát aktiválja: közülük több 

is hozzájárulhat az EMT komplex programjának szabályozásához. A kis GTP-áz Ras 

szupercsaládba tartozó RhoA molekula több olyan hatása ismert, amely alapján feltételeztük, 

hogy fontos szerep van a folyamatban. Így aktív Rho molekula hatására stresszrostok épülnek 

össze (összefoglaló [162]). LLC-PK1 sejtekben a hiperozmózis indukálta MLC foszforiláció 

Rho-dependens módon alakul ki [239]. Továbbá Rho aktivitás gátlása az epithelialis adherens 

junkció reorganizációjához vezet [240]. Végül simaizomsejtekben és fibroblastokban a Rho 

részt vesz a SMA expresszió szabályozásában [186]. Hipotézisünk igazolására többszörös 

megközelítést alkalmaztunk: 1) mértük a RhoA TGF-β indukálta aktiválódását, 2) vizsgáltuk az 

aktív Rho mutáns citoszkeletális és genetikai hatásait, illetve 3) a molekula gátlása után 

vizsgáltuk a TGF-β hatását. 

 
11. ábra A TGF-β1 kezelés két fázisban aktiválja a RhoA fehérjét. A: A sejteket 10 cm Petri-
csészében tenyésztettük, 3 órás szérummegvonás után vehikulummal (–) vagy 10 ng/ml TGF-
β1-gyel kezeltük jelzett ideig (1, 5, 10, 30 perc és 12 óra), majd lizáltuk. Az aktivált RhoA 
megkötéséhez a lizátumokat glutation-S-transzferáz fúziós fehérjével borított agaróz 
gyöngyökkel kezeltünk, amely tartalmazta a Rhotekin Rho kötő alegységét (lásd. Módszerek 
fejezetet). A gyöngyöket centrifugálással ülepítettük, és a megkötött RhoA fehérjét Western 
blottal detektáltuk (Aktív). Annak bizonyítására, hogy a sejtekben a RhoA fehérje mennyisége 
megegyezett, a lizálás után a minták egy részét elkülönítettük. Majd a fúziós fehérjével végzett 
lépést kihagyva a sejtlizátum teljes RhoA mennyiségét szintén Western blottal határoztuk meg 
(Összes). Öt párhuzamos kísérletben meghatározva 5 perc TGF-β1 kezelés után a RhoA 
1,7±0,3-szorosan aktiválódott (n=5, p<0,05). B: A sejteket vehikulum (–) vagy TGF-β1 (+) 
jelenlétében inkubáltuk a jelzett ideig, majd az A részben leírt módon készítettük fel a mintákat. 
Megfigyelhető, hogy a RhoA aktivációja 24 óra kezelés után újból emelkedett, ami tartósan 
megmarad a kísérlet teljes folyamán. 
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A RhoA GTP-áz aktivitását a Rhotekin Rho-kötő doménjából (RBD) és glutation-S-

transferáz (GST) enzimből álló fúziós protein segítségével határoztuk meg, annak alapján, hogy 

a Rho down-stream jelátviteli partnere a Rhotekin fehérje csak a GTP-t kötött, aktív 

konformációval képes kapcsolódni [235]. A GST alegységen keresztül a kiméra glutationnal 

kapcsolt polimer gyantához köthető, és a fúziós fehérjével fedett gyantával affinitás precipitáció 

végezhető. Konfluens LLC-PK1 tenyészetet kezeltünk vivőanyaggal vagy 10 ng/ml TGF-β-val, 

és vizsgáltuk a rövid távú TGF-β kezelés hatását. A TGF-β gyors és tranziens Rho aktiválódást 

váltott ki: A hatás már 1 perc után detektálhatóvá vált, 5 perc után érte el a maximumát, és 30 

percre már visszaesett az alapaktivitás szintjére. A hatás nagyságát denzitometriával 

kvantifikáltuk. A kontroll mintákhoz viszonyítva a TGF-β kezelés közel kétszeres 

aktivitásnövekedést okozott (5 perc TGF-β kezelés: 1,7 ± 0,3; n=5). (11. ábra A) Mivel a 

citoszkeleton reorganizáció és az SMA expresszió több napos kezelés után tapasztalható, 

feltételeztük, hogy a TGF-β kezelés a tranziens Rho aktiváció után egy újabb aktivációs 

hullámot okoz. Ehhez a sejteket 40-60%-os konfluencia elérése után 1, 2 és 3 napig kezeltük 10 

ng/ml TGF-β-val, majd mértük a Rho aktivitást. Egy napos kezelés után újabb aktiválódást 

detektáltunk, amely tartósan magas maradt a kísérlet teljes időtartama alatt. (11. ábra B) 

A Rho GTP-áznak a citoszkeletonra kifejtett hatásait Myc epitóppal jelölt, konstitutívan 

aktív mutáns, RhoAQ63L segítségével vizsgáltuk. A mutánst kódoló plazmiddal transzfektáltuk 

a sejteket, majd a sikeresen transzfektált sejteket a Myc epitóp expressziója alapján 

azonosítottuk. Falloidin festéssel a Myc-epitópot nem expresszáló sejtekben az epithelialis 

sejtekre jellemző citoszkeleton struktúrát észleltük. A Myc-pozitív, aktív Rho-t expresszáló 

sejtekben azonban erős stresszrost összeépülést tapasztaltunk (12. ábra A). Hasonló módon 

vizsgáltuk a MLC foszforilációját foszforilált MLC-ra specifikus antitest használatával. A nem 

transzfektált sejtekhez képest a Myc-pozitív sejtekben MLC foszforilációt és foszfo-MLC-

pozitív stresszrostokat észleltünk (12. ábra B). 

A citoszkeleton reorganizáció mellett vizsgáltuk az aktív RhoA mutáns expressziójának 

genetikai hatását az LLC-PK1 sejtekben. Ehhez ugyancsak a RhoAQ63L vektort 

kotranszfektáltuk az SMA promotert kódoló p765-SMA-Luc riporter plazmiddal. A RhoAQ63L 

mutánssal kotranszfektált mintákban a kontrollhoz képest 4,72 ± 0,52-szer magasabb aktivitást 

mértünk (12. ábra C). 



 52

 
12. ábra A konstansan aktív Rho mutáns citoszkeleton reorganizációt és az SMA promoter 
aktivációját váltja ki LLC-PK1 sejtekben. A és B: A fedőlemezre növesztett sejteket Myc-jelölt, 
aktiváló mutációt hordozó RhoA (RhoAQ63L) fehérjét kódoló plazmiddal transzfektáltuk. A 
sejteket fixáltuk, majd kettős fluoreszcens festést végeztünk: az aktin citoszkeletont Alexa(488) 
festékkel jelölt falloidinnel festettük meg (Falloidin) (A, felső sor), míg a transzfektált sejtek 
azonosításához anti-Myc antitesttel és megfelelő Cy3 festékkel jelölt másodlagos antitestet 
használtunk (A, alsó sor). A MLC foszforilációt a difoszfo-MLC specifikus antitesttel 
detektáltuk (ppMLC, B, felső sor). A RhoA mutánst expresszáló sejteket anti-Myc antitesttel 
végzett festéssel azonosítottuk (B, alsó sor). A kettős festésekről készített felvételeken nyilak 
jelölik az azonos sejteket. C: Hatlyukú lemezen növesztett sejteket a következő plazmidokkal 
transzfektáltuk: p765-SMA-Luc (0,5 μg/pont), pRL-TK (0,1 μg/pont). Emellett vagy 2 μg/pont 
pcDNA3 üres hordozó plazmidot (Kontroll) vagy ugyanennyi aktív RhoA mutáns plazmidot 
(RhoAQ63L) transzfektáltunk a sejtekbe. A sejteket 48 óra inkubáció után lizáltuk majd a 
minták luciferáz aktivitását meghatároztuk. Az aktív RhoA mutánst expresszáló sejtekben a 
SMA-promoter plazmid aktivitása szignifikánsan magasabb volt (4,74±0,52, n=14, p<0,05). 

 

Annak eldöntésére, hogy a Rho aktiváció oki szerepet játszik-e a TGF-β kiváltotta 

EMT-ban, vizsgáltuk, hogy a Rho GTP-áz gátlásával befolyásolható-e a folyamat. Ehhez a 

Clostridium botulinum C3-transzferáz toxint kódoló expressziós vektort transzfektáltuk a 
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sejtekbe. Mivel konstrukció nem tartalmazott epitóp jelölést, ezért kísérleteinkben zöld 

fluoreszcens fehérjét (GFP) kódoló pEGFP plazmidot kotranszfektáltunk. Használtuk továbbá a 

p190RhoGAP és GFP fúziós fehérjét kódoló p190RhoGAP plazmidot, amely a Rho molekula 

GTP-áz aktvitását fokozza, így azt inaktív, GDP-t kötött formában tartja. 

 

 
13. ábra A Rho gátlása kivédi a TGF-β1 indukálta stresszrost összeépülés és MLC 
foszforilációt LLC-PK1 sejtekben. A sejteket üveg fedőlemezeken növesztettük, majd C3 
transzferázt (C3+GFP, 2 μg/pont) és GFP-t kódoló plazmidokkal (0,5 μg/pont, a C3-mal 
transzfektált sejtek azonosításához) transzfektáltuk, illetve a másik csoportban csak GFP 
plazmidot használtunk (2 μg/pont). A sejteket vehikulummal (Kontroll) vagy 4 ng/ml TGF-β1-
gyel (TGF-β1) kezeltük 72 óráig, majd fixáltuk. A mintákat rodaminnal jelölt falloidinnal (A), 
vagy anti-ppMLC antitesttel és Cy3-mal jelölt másodlagos antitesttel (B) festettük. A 
transzfektált sejteket GFP-pozitivitás alapján azonosítottuk a zöld, illetve piros filterrel készített 
felvételeken. A nyilak az azonos sejteket jelölik az alsó és felső képsorokban. 

 

A sejteket fedőlemezre osztottuk, majd vagy csak pEGFP vektorral, vagy C3-

transzferáz és pEGFP keverékével transzfektáltuk. Tizenhat órával később a sejteket 

vehikulummal vagy TGF-β-val kezeltük 48 óráig. Fixálás után fluoreszcens mikroszkópiával 

vizsgáltuk a citoszkeleton reorganizációját. A csak GFP-t expresszáló sejtekben a TGF-β 
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kezelés hatása zavartalanul megjelent: az aktin citoszkeletonban a marginális aktin gyűrű 

lebomlását és stresszrostok összeépülését figyelhettük meg (13. ábra A, jobb panel). A C3-

transzferázt expresszáló vehikulummal kezelt sejtekben a citoplazmatikus aktin festés drámai 

csökkenését észleltük, ami mellett a membrán asszociált aktin struktúra kismértékben látható 

maradt. Kiemelendő azonban, hogy a TGF-β-val kezelt sejtekben sem alakultak ki a csak GFP-

vel transzfektált sejtekben látható stresszrostok (13. ábra A, bal panel). Ehhez hasonlóan a csak 

GFP csoportban TGF-β kezelés hatására észleltük a MLC foszforilációját és stresszrostokba 

rendeződését. A C3-toxint expresszáló sejtekben TGF-β kezelés indukálta MLC válasz azonban 

nem alakult ki a (13. ábra B). 

Vizsgáltuk a Rho szerepét a TGF-β kiváltotta SMA expresszióban. Az LLC-PK1 

sejteket p765-SMA-Luc vektorral, pRL-TK belső standarddal és a gátló plazmidok 

valamelyikével kotranszfektáltuk. A sejteket szérummegvonás után vivőanyaggal vagy 10 

ng/ml TGF-β-val kezeltük. A C3-toxin és a p190RhoGAP expressziója nem változtatta meg 

jelentős módon az SMA promoter konstrukció vehikulummal kezelt csoportokban mért 

aktivitását. Ezzel szemben jelentős módon csökkentette a TGF-β indukálta növekedést (14. 

ábra).  

 

 
14. ábra A RhoA gátlása kivédi a TGF-β1 SMA promoteren kifejtett aktiváló hatását. A sejteket 
6-lyukú lemezen növesztettük majd a következő plazmid keverékkel transzfektáltuk: p765-
SMA-Luc (0,5 μg/pont), pRL-TK (0,1 μg/pont). Emellett vagy 2 μg/pont pcDNA3 üres hordozó 
plazmidot (Kontroll) vagy ugyanennyi C3 transzferázt (C3), vagy p190Rho GTP-áz Aktiváló 
Protein (p190RhoGAP) kódoló plazmidot transzfektáltunk. Tizenhat óra inkubáció és 4 óra 
szérummegvonás után, a sejteket 24 órán keresztül vehikulummal (–) vagy 10 ng/ml TGF-β1-
gyel (+) kezeltük. Majd a sejteket lizáltuk, és a p765-SMA-Luc aktivitását mértük. Az 
eredményeket a vehikulummal kezelt kontroll csoport eredményére normalizáltuk. A TGF-β1 
kezelés kiváltotta aktiváció az egyes csoportokban a következő volt: kontroll: 3,45±0,38; C3: 
1,72±018; p190RhoGAP: 1,69±0,25 (n=8, a kontroll vs C3 és a kontroll vs p190RhoGAP 
esetében a p<0,05). 
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15. ábra A Rho gátlása kivédi a TGF-β1 kiváltotta SMA expressziót LLC-PK1 sejtekben. A: Az 
előző kísérelthez hasonlóan a sejteket üveg fedőlemezeken növesztettük, majd C3 transzferázt 
(C3+GFP, 2 μg/pont) és GFP-t kódoló plazmidokkal (0,5 μg/pont, a C3-mal transzfektált sejtek 
azonosításához) transzfektáltuk, illetve a másik csoportban csak GFP plazmidot használtunk (2 
μg/pont). A sejteket vehikulummal (Kontroll) vagy 4 ng/ml TGF-β1-gyel (TGF-β1) kezeltük 
72 óráig, majd fixáltuk. Anti-SMA antitest segítségével detektáltuk a SMA expresszióját. A 
transzfektált sejteket a GFP pozitivitás alapján azonosítottuk. B: A C3 SMA expressziót gátló 
hatásának kvantitatív ábrázolása. Az SMA-t expresszáló sejtek százalékát meghatároztuk nem 
transzfektált, csak GFP-vel illetve GFP+C3 plazmidokkal transzfektált sejtekben. Három 
ismétlés során, kísérletenként 50-100 sejtet számoltunk le. C: A sejteket üveg fedőlemezen 2 
μg/pont p190RhoGAP-GFP plazmiddal transzfektáltuk, majd az A pontban leírtakkal 
megegyező módon kezeltük és festettük. Mivel a p190RhoGAP-GFP fúziós protein GFP 
alegységet tartalmaz, így zöld fluoreszcencia alapján a transzfektálódott sejteket azonosítottuk. 
A felső és alsó képsorokban az azonos sejteket nyilakkal jelöltük. 

 

Mivel a Rho gátlása csökkentette a promoteren mért TGF-β hatást, vizsgáltuk, hogy a 

Rho gátlása hatással van-e a fehérje expresszióra is. A fedőlemezen tenyészett sejteket 

transzfektáltuk a következő csoportoknak megfelelően: csak GFP, C3-transzferáz és GFP 
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együtt, illetve GFP-vel jelölt p190RhoGAP csoport. A vehikulummal vagy TGF-β-val 3 napig 

kezelt sejteket fixáltuk, majd anti-SMA antitesttel és Cy3 fluorofórral jelölt szekunder antitesttel 

festettük. A nem transzfektált vagy csak GFP-t expresszáló csoportokban a TGF-β kezelés erős 

SMA expressziót okozott. Ezzel ellentétben a GFP-pozitív, C3-toxint expresszáló sejtekben alig 

volt SMA kimutatható (15. ábra A). Mivel megfigyeléseink szerint nem minden transzformált 

sejt expresszál SMA-t, ezért az eredményeinket kvantifikáltuk. A nem transzfektált sejtek 

61±8%-a SMA pozitív volt, ez az arány a csak GFP-vel transzfektált sejteknek valamivel 

alacsonyabbnak bizonyult (42±8%). Ám a C3-transzferázt és GFP-t expresszáló sejtek közül 

alig pár (1±1%, p<0,05) volt SMA-pozitív (15. ábra B). A SMA promoter aktivációját a 

p190RhoGAP szintén gátolta, ezért vizsgáltuk a hatását a protein expresszióra is. A C3-

transzferázhoz hasonlóan a GAP fehérje expressziója is kivédte az SMA fehérje szintézisét (15. 

ábra C). 

 

Összefoglalva tehát a RhoA GTP-áznak alapvető szerepe van a TGF-β indukálta EMT 

kialakulásában. Ezt támasztja alá az, hogy 1) TGF-β kezelés hatására a Rho GTP-áz aktiválódik, 

2) a konstitutívan aktív RhoA mutáns a TGF-β-hoz hasonló citoszkeletális és génregulációs 

hatású, végül 3) a RhoA gátlása kivédi a TGF-β indukálta citoszkeleton reorganizációt és SMA 

szintézisét. 

 

IV.3 A Rho-kináz részt vesz a TGF-β1 indukálta citoszkeleton reorganizáció 

szabályozásában, de a SMA expressziót csak kismértékben befolyásolja 

 

Mivel eredményeink a Rho fehérje alapvető szerepére világítottak rá, vizsgáltuk a 

molekula down-stream jelátviteli partnereinek, közülük a Rho-kináznak (ROK) a jelentőségét az 

EMT-ban. Ismert, hogy a ROK részt vesz a Rho indukálta citoszkeleton reorganizáció és MLC 

foszforiláció szabályozásában [241]. Továbbá bizonyos adatok szerint részt vehet a SMA gén 

expressziójának szabályozásában [242]. Kísérleteinkben vizsgáltuk a molekula aktív 

mutánsának hatását, másrészt a kináz genetikai és farmakológiai gátlásával kíséreltük meg 

kivédeni a TGF-β kiváltotta EMT-t. 

Az aktív ROK hatásait Myc epitóppal jelölt ROK katalitikus doménját kódoló vektorral 

(ROK-CAT) modelleztük. A konstrukció működőképességét a citoszkeletonra kifejtett hatás 

vizsgálatával ellenőriztük. ROK-CAT konstrukcióval transzfektált sejteket Alexa(488)-

falloidinnel festettünk. A sikeresen transzfektált sejteket anti-Myc antitesttel és Cy3-konjugált 

szekunder antitesttel detektáltuk. A ROK-CAT fehérjét expresszáló sejtekben nagy centrális 

aktin foltok alakultak ki, amelyekből sugárirányban széttartó rövid, vaskos stresszrostok 
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indultak ki. Az így kapott kép megfelelt az aktív ROK mutánsok indukálta citoszkeleton 

változásoknak [243]. (16. ábra A) Ezután vizsgáltuk a ROK-CAT hatását az SMA promoterre. 

Ehhez a p765-SMA-Luc és a pRL-TK plazmidokat vagy üres expressziós vektorral vagy ROK-

CAT plazmiddal kotranszfektáltuk. A csupán üres expressziós vektorral, pcDNA3-mal 

kotraszfektált mintákhoz viszonyítva a ROK-CAT aktiváló hatást fejtett ki az SMA promoterre 

(1,49 ± 0,17; n=6, p<0,05). Bár a hatás statisztikailag szignifikáns, elmaradt a TGF-β vagy az 

aktív Rho mutáns hatásától. (16. ábra B) 

 

 
16. ábra A Rho kináz (ROK) Az F-aktin struktúra reorganizációját váltja ki, azonban az SMA 
promotert csak gyengén aktiválja. A: Üveg fedőlemezen növesztett sejteket Myc-jelöléssel 
ellátott, állandóan aktív ROK mutánssal (katalitikus domain ROK-CAT, 1 μg/pont) 
transzfektáltunk. Három nappal később a sejteket fixáltuk, majd kettős festéssel jelöltük: Az 
aktin citoszkeleton struktúrát Alexa(488) fluorofórral jelölt falloidinnel (felső kép), míg a 
transzfektált sejteket a Myc epitóp alapján anti-Myc antitest és Cy3-mal jelölt másodlagos 
antitesttel festettük (alsó kép). B: A sejteket kotranszfektáltuk a következő plazmid 
konstrukciókkal: p765-SMA-Luc (0,5 μg/pont), pRL-TK (0,1 μg/pont) és vagy 2 μg/pont 
pcDNA3 üres expressziós plazmiddal (kontroll) vagy ROK-CAT expressziós plazmiddal. 
Három napos inkubáció után a p765-SMA-Luc promoter relatív luciferáz aktivitását 
meghatároztuk: kontroll: 1±0,03 vs ROK-CAT: 1,49±0,17 (n=6; p<0,05). 

 

Mivel az aktív ROK mutáns expressziója szintén citoszkeleton reorganizációt váltott ki 

LLC-PK1 sejtekben, vizsgáltuk, hogy a ROK gátlása befolyásolja-e a TGF-β kiváltotta választ. 

Myc-epitóppal jelölt domináns negatív (DN) ROK expressziós plazmiddal transzfektált sejteket 

vivőanyaggal vagy 4 ng/ml TGF-β-val kezeltük, majd a citoszkeleton szerkezetét 

immunfluoreszcens mikroszkópiával detektáltuk. A Myc-pozitív, vivőanyaggal kezelt sejtekben 

a ROK gátlása a citoszkeleton majdnem teljes széteséséhez vezetett, ami a membrán-asszociált 

aktin gyűrű és a citoplazmatikus aktin rostok hiányában nyilvánult meg. A nem 

transzfektálódott sejtekben a TGF-β kezelés az EMT-ra jellemző reorganizációt váltotta ki. 
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Ezzel ellentétben a DN-ROK-t expresszáló sejtekben a TGF-β kezelés nem okozott stresszrost 

összeépülést (17. ábra A). 

 

 
17. ábra A Rho kináz gátlása kivédi a TGF-β1 kiváltotta citoszkeleton reorganizációt, de nem 
akadályozza meg a TGF-β1 okozta SMA promoter aktiválódást. A: A sejteket 2 μg/pont 
domináns negatív ROK (DN-ROK) plazmiddal transzfektáltuk, majd 48 órán keresztül vagy 
vehikulummal (felső sor) vagy 4 ng/ml TGF-β1-gyel (alsó sor) kezeltük. Ezután a sejteket 
Alexa(488)-falloidinnel és anti-Myc antitesttel festettük az előző kísérlethez hasonlóan. A DN-
ROK plazmiddal transzfektált sejtek és a nem transzfektált szomszédos sejtek F-aktin 
struktúrája közötti különbség érzékeltetése céljából a citoszkeleton képet (zöld) és DN-ROK 
expresszió képét (piros) egymásra vetítettük (együtt). B: A sejteket kotranszfektáltuk a 
következő plazmid konstrukciókkal: p765-SMA-Luc (0,5 μg/pont), pRL-TK (0,1 μg/pont) 
továbbá vagy 2 μg/pont pcDNA3 üres plazmiddal vagy DN-ROK expressziós plazmiddal. A 
ROK gátlására egy alternatív módot is használtunk, így a sejteket vagy 20 μM Y-27632-vel 
vagy annak oldószerével (DMSO) előkezeltük. Majd 30 perccel később a sejteket 24 órán 
keresztül vagy vehikulummal (–) vagy 10 ng/ml TGF-β1-gyel (+) kezeltük. Végül a p765-
SMA-Luc relatív aktivitását meghatároztuk Az egyes csoportban a TGF-β1 okozta aktivitás 
emelkedés a következő volt: pcDNA3: 2,95±0,19; DN-ROK: 2,59±0,12; Y-27632: 1,89±0,05; 
(n=9; pcDNA3 vs DN-ROK nem szignifikáns, pcDNA3 vs Y-27632 p<0,05). 
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Következőként a ROK gátlásának a SMA promoter aktivációjára kifejtett hatását 

vizsgáltuk meg. Ehhez a p765-SMA-Luc plazmidot kotranszfektáltuk a DN-ROK vektorral, 

illetve vizsgáltuk a kináz farmakológiai gátlószerének, az Y-27632 hatását. A transzfekció után 

a sejteket vehikulummal vagy TGF-β-val kezeltük, illetve 30 perccel a TGF-β hozzáadása előtt 

a sejteket Y-23763-mal előkezeltük. A ROK gátlása mindkét módszerrel a promoter plazmid 

alapaktivitásának kisfokú emelkedését váltotta ki. Emellett a TGF-β indukálta aktiváció 

részleges csökkenését tapasztaltuk (kontroll: 2,95 ± 0,19; DN-ROK: 2,59 ± 0,12; Y-27632: 1,89 

± 0,05), ami a DN-ROK-nál nem, de az Y-27632 esetében szignifikáns gátlásnak bizonyult a 

kontroll csoporthoz viszonyítva (17. ábra B). 

 

Összefoglalva a TGF-β kiváltotta EMT-ban a ROK szerepet játszik a citoszkeleton 

reorganizáció kialakulásában, de az SMA expresszió szabályozásában jelentőssége azonban 

csak részleges. 

 

IV.4 A TGF-β1 indukálta EMT során a simaizom típusú aktin (SMA) expresszióját a 

RhoA a serum response factor (SRF) segítségével szabályozza 

 

Ismert, hogy a Rho fehérje a serum response factor (SRF) aktiválásával fokozza számos 

gén expresszióját. A SRF specifikus DNS szekvenciákhoz kötődik, mint CCA/TrichGG (CArG) 

domén [182]. Az SMA promoterben egyéb cisz-elemek mellett több CArG domént is leírtak, 

amelyek funkciója simaizom sejtekben és nem izom típusú sejtekben ismert [244]. Nem ismert 

azonban, hogy epithelialis sejtekben melyik cisz-elem közvetíti a TGF-β illetve a RhoA hatását. 

Ehhez a SMA promoter különböző hosszúságú szakaszát és β-galaktozidáz riporter gént kódoló 

vektorokat transzfektáltuk (18. ábra felső panel). LLC-PK1 sejteket az egyes promoterek és a 

pRL-TK plazmid mellett vagy üres expressziós vektort (pcDNA3) vagy aktív RhoA mutánst, 

RhoAQ63L-t transzfektáltunk. Az üres vektorral transzfektált sejteket vivőanyaggal vagy 10 

ng/ml TGF-β-val kezeltük. A leghosszabb konstrukció, p155 konstrukció, amely simaizom 

sejtekben maximális alapaktivitást mutatott, tartalmazza a két proximális CArG boxot (CArG A 

és B), a TGF-β Control Element (TCE) szekvenciát és a TATA boxot. A p155 vektoron a TGF-

β és az aktív RhoA mutáns a 765 bázispárt tartalmazó p765-SMA-Luc konstrukción 

tapasztalthoz hasonló hatást váltott ki (TGF-β: 2,4 ± 0,07; RhoAQ63L: 5,16 ± 0,07; n=6). Ez 

arra utal, hogy a RhoA hatásához szükséges cisz-elemek a promoter 155 bázisú szakaszában 

megtalálhatóak. A p92 vektor alapaktivitása, a CArG B box hiányában, a p155 plazmid 

alapaktivitásának csupán 53,7±3,5%-a. Továbbá a konstrukció indukálhatósága drámai módon 
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csökkent (TGF-β: 1,39 ± 0,05; RhoAQ63L: 1,26 ± 0,09; n=6). A további rövidítéssel olyan 

konstrukciót kaptunk, amelyből a CArG A box is hiányzott, csupán a TCE és a TATA 

szekvenciát tartalmazva. Ezen p56 plazmid transzfekciója esetén mind az alapaktivitás, mind a 

stimulálhatóság teljes eltűnését tapasztaltuk. (18. ábra alsó panel) 

 

 
18. ábra A Rho kiváltotta SMA aktivációban alapvető szerepe van a CC(A/T)richGG (CArG) B 
boxnak. A sejteket 1 μg/pont SMA promoter konstrukcióval transzfektáltuk. A β-galaktozidázt 
kódoló plazmidok a SMA gén promoterének különböző hosszúságú darabját tartalmazzák. Az 
egyes variánsokban megtalálható cisz-elemeket feltüntettük az ábrán. A promoterek mellett a 
sejteket kotranszfektáltuk belső standard pRL-TK plazmiddal (0,1 μg/pont), továbbá vagy 2 
μg/pont pcDNA3 üres plazmiddal vagy RhoAQ63L aktív mutánst kódoló plazmiddal. Tizenhat 
óra inkubálás, majd 4 óra szérummegvonás után további 24 órán keresztül a sejteket kezeltük 
vehikulummal vagy 10 ng/ml TGF-β1-gyel. A sejteket lizáltuk, majd a minták β-galaktozidáz és 
Renilla luciferáz aktivitását meghatároztuk. Az egyes csoportok relatív luciferáz aktivitását a 
vehikulummal kezelt p155 csoport eredményével normalizáltuk. A p92 plazmid alapaktivitása a 
p155-höz képest 53,7±3,5%, míg ugyanez a p56 esetében ≈0% volt (p<0,05). A TGF-β1 kezelés 
vagy az aktív Rho mutáns kotranszfekciója által kifejtett hatás kifejezéséhez minden promoter 
konstrukció esetében a vehikulummal kezelt csoport eredményével normalizáltunk. A p155 
esetében a TGF-β1 hatása 2,40±0,07, a RhoAQ63L mutánsé 5,16±0,07 (mindkettőre p<0,05). A 
p92 esetében a TGF-β1 hatása 1,39±0,05 (p<0,05), a RhoAQ63L mutánsé 1,26±0,09 (p=0,4), a 
p56 esetében hatás nem volt detektálható (n=9). 

 

Eredményeink szerint epithelialis rendszeren a SMA promoter aktiválhatóságának 

alapvető feltétele a CArG elemek jelenléte. Mivel a SRF kötődéséhez szintén két CArG box 



 61

szükséges, vizsgáltuk az SRF funkcióját az EMT-ban. Az SRF indukálható fehérje, és maga is 

SRF-függő módon expresszálódik, ezért vizsgáltuk a mennyiségének változását. A három napig 

TGF-β-val kezelt sejtekből teljes sejtlizátumot készítettünk, és az SRF mennyiségét Western 

blottal határoztuk meg. A transzformált sejtekből készült lizátumban az SRF fehérje 

mennyiségének jelentős emelkedését mértük (19. ábra A). A fehérje mennyiségén túl mértük az 

CArG box és az SRF fehérje kapcsolódását. LLC-PK1 sejteket 3 napig 10 ng/ml TGF-β-val 

kezeltük. A sejtekből sejtmag kivonatot készítettünk, majd radioaktívan jelzett CArG B 

próbával inkubáltuk. A kezelés hatására a radioaktívan jelzett csík nagyfokú erősödést mutatott. 

Annak bizonyítására, hogy a csík SRF fehérjét is tartalmazó komplexet jelez, a mintákhoz anti-

SRF antitestet adtunk. Ennek hatására egy lassabban migráló járulékos csík, úgynevezett 

supershift jelent meg (19. ábra B). 

 

 
19. ábra A TGF-β1 aktiválja a serum response factor (SRF) transzkripciós faktort. A: A 
sejteket vehikulummal (–) vagy 4 ng/ml TGF-β1-gyel (+) kezeltük 72 órán keresztül, majd a 
sejteket lizáltuk. A mintákban a SRF mennyiségét Western blot segítségével hasonlítottuk 
össze. B: Az A pontban leírtak szerint kezelt sejtekből készült mintákat EMSA-vel elemeztük a 
CArG B boxnak megfelelő próbát használva a Módszerekben leírtak szerint. A minták egy 
részét anti-SRF antitesttel inkubáltuk. Az alsó nyilak a próba TGF-β1 indukálta kötődését 
jelölik, míg a kettős nyíl az antitest okozta supershift jelenségét mutatja. 

 

Összefoglalva, a RhoA és a TGF-β SMA aktiváló hatásának alapvető feltétele a CArG 

B box jelenléte a promoterben. A CArG elemek megkötik a TGF-β hatására megemelkedett 

mennyiségű SRF fehérjét. 
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IV.5 A TGF-β1 kezelésre adott sejtválaszt a sejtadhéziók jelenléte alapvetően 

meghatározza 

 

IV.5.1 A sejttenyészet konfluenciája meghatározza a TGF-β1 hatását (konfluencia modell)  

 

Az alapjelenség karakterizálása során megfigyeltük, hogy a TGF-β indukálta EMT 

hatékonysága nem egyforma a sejttenyészet konfluenciájától függően: Minél sűrűbb a tenyészet 

a kezeléskor, annál alacsonyabb arányban transzformálódnak a sejtek, és annál kisebb a SMA 

expresszió is. A jelenség mechanizmusát keresve feltételeztük, hogy sejtadhéziók jelenléte vagy 

hiánya befolyásolja az EMT hatékonyságát. Ennek vizsgálatához a következő kísérletet 

végeztük el: egyik csoportban, ahogyan korábban is, az LLC-PK1 sejteket 30%-os konfluencia 

elérése után kezeltük vivőanyaggal vagy 4 ng/ml TGF-β-val 5 napig, míg a másik csoportot 

teljesen konfluens állapotig hagytuk nőni ugyanilyen kezelés előtt. TGF-β hiányában, a 

konfluenciától függetlenül az epithelium sejtekre jellemző poligonális sejtalakot és szorosan zárt 

sejtszigeteket figyeltünk meg a kísérlet teljes ideje alatt. Amikor a sejtek 30%-os 

konfluenciájánál, azaz éretlen sejtkapcsolatok jelenlétében kezdtük meg a kezelést EMT alakult 

ki a longitudinális szimmetria és mobilis sejtalak megjelenésével, illetve a sejtadhéziók 

megszűnésével. Azonban a teljesen konfluens tenyészet TGF-β kezelésekor a fenti jelenség nem 

zajlott le, az epithelialis morfológia megmaradt. (19. ábra)  

 

 
20. ábra A sejttenyészet sűrűsége meghatározza a TGF-β1 transzformáló hatását LLC-PK1 
sejteken. A sejteket 30% vagy 100% konfluenciáig tenyésztettük majd vagy vehikulummal 
(kontroll) vag 4 ng/ml TGF-β1-gyel kezeltük 3 napig. A morfológiai változásokat fázis-
kontraszt mikroszkóppal detektáltuk. A felvételek 40x objektívvel készültek. 
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Annak megerősítésére, hogy az EMT konfluens kultúrában nem zajlik le, üveglemezen 

tenyészetett sejteket a fenti módon kezeltünk, majd az LLC-PK1 sejtek transzformációjára 

jellemző myofibroblast marker, a SMA expresszióját fluoreszcens mikroszkópiával detektáltuk. 

A SMA-negatív sejtek megjelenítése céljából a sejtmagokat DAPI festékkel jelöltük. 

Összhangban a fénymikroszkópos képpel a 100%-os konfluens tenyészetben a TGF-β kezelés 

nem váltott ki SMA expressziót, míg a non-konfluens kultúrában a korábban leírt, masszív 

stresszrostokba struktúrált SMA festést figyeltünk meg a sejtek 50-60%-ánál. (21. ábra) 

 

 
21. ábra Az LLC-PK1 tenyészet konfluenciája meghatározza a TGF-β1 okozta SMA expresszió 
bekövetkeztét. A sejteket üveg fedőlemezen tenyésztettük 30 vagy 100% konfluencia eléréséig, 
majd a IV.16 ábrán leírthoz hasonlóan kezeltük vehikulummal (kontroll) vagy 4 ng/ml TGF-
β1-gyel. Fixálás után a sejteket anti-SMA antitesttel és Cy3-mal jelölt másodlagos antitesttel 
festettük. A sejtmagokat DAPI festékkel jelöltük. A felvételek 100x objektívvel készültek. 

 

A konfluencia hatását az EMT jelenségére Western blottal is megerősítettük. A sejteket 

100% illetve 30% konfluenciától TGF-β-val vagy vehikulummal kezeltük. Három és 5 nap 

inkubáció után teljes sejtlizátumot készítettünk, majd az EMT-ra jellemző biokémiai 

tulajdonságokat vizsgáltuk. A non-konfluens állapotban kezelt sejtekben jelentős mértékben 

csökkent az E-cadherin mennyisége, ugyanakkor nagyfokú fibronektin szintézist és az SMA 

fehérje de novo expresszióját tapasztaltuk. Konfluens tenyészeten a TGF-β nem befolyásolta az 

E-cadherin expressziót, és SMA szintézist sem tudtuk kimutatni. Azonban a TGF-β kezelés 

konfluens sejtekben is növelte a fibronektin mennyiségét, bár a nem konfluens tenyészet 

válaszánál sokkal kisebb mértékben. (22. ábra) 
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22. ábra A sejttenyészet konfluenciája meghatározza a TGF-β1 kezelés okozta EMT válasz 
megjelenését vagy elmaradását. LLC-PK1 sejteket 6-lyukú sejttenyésztő lemezen tenyészettük 
30% vagy 100% konfluenciáig, majd vagy vehikulummal (–) vagy 4 ng/ml TGF-β1-gyel 
kezeltük az ábrán feltüntetett ideig (3 illetve 5 nap). A sejtekből teljes sejtlizátumot 
készítettünk, és az EMT-ra karakterisztikus fehérjék expressziójának mértékét Western blottal 
meghatároztuk. Az egyes minták azonos fehérje tartalmát a tubulin expresszió ellenőrzésével 
igazoltuk.  

 

Vizsgáltuk, hogy az észlelt jelenség klón-specifikus-e. Ezért vad típusú LLC-PK1 

sejteket, és HK-2 sejteket 100% konfluens illetve 30%-os állapotban hasonló módon kezeltünk 

TGF-β-val, majd három nap után Western blottal vizsgáltuk a SMA expresszióját. 

Eredményeink szerint azonban mindkét sejtvonal az LLC-PK1 Cl4 klónhoz hasonlóan nem 

mutatott EMT-re utaló morfológiai változást konfluens állapotban. Továbbá SMA expressziót 

csak 30% kultúrán váltott ki a TGF-β kezelés. További kísérleteinket a LLC-PK1 Cl4 klónnal 

végeztük. 

Emellett vizsgáltuk, hogy magasabb TGF-β dózis képes-e a konfluens monolayerben 

transzformációt indukálni. Ehhez a konfluens LLC-PK1 sejteket 50 ng/ml-es dózissal kezeltünk. 

Korábbi kísérleteink alapján ez a jelenség kiváltásához szükséges dózisnál két nagyságrenddel 

magasabb koncentráció. Pozitív kontrollként 30%-os kultúrát kezeltünk ugyancsak 50 ng/ml 

TGF-β-val. Öt napos kezelés után a sejtekből készített teljes lizátumokból Western blottal 

elemeztük az SMA expresszióját. A magasabb dózis ellenére megint csak azt tapasztaltuk, hogy 

a konfluens kultúrán TGF-β kezelés nem váltott ki sem morfológiai változásokat, sem SMA 

expressziót. 



 65

 

IV.5.2 A sebzéses modell karakterizálása 

 

Annak bizonyítására, hogy a transzformáció szempontjából a kritikus tényező valóban a 

sejtkontaktusok jelenléte, in vitro sebzéses modellben vizsgáltuk a TGF-β indukálta EMT-t. Az 

epithelium sejteket üveg fedőlemezeken felnövesztettük, majd a monolayerben gumi pálcával 3-

5 mm széles sebet hoztunk létre. A fedőlemezeket mostuk, majd friss médiumban vivőanyaggal 

vagy 4 ng/ml TGF-β-val kezeltük. Három nap inkubáció után a sejteket fixáltuk, majd a 

transzformációra jellemző markereket fluoreszcens mikroszkópiával detektáltuk.  

Fénymikroszkóppal vizsgálva a vehikulummal kezelt mintákban a sebzés vonala 

egyenes maradt, a sejtalak jellegzetes poligonális morfológiát mutatott. Ezzel szemben a TGF-

β-val indukált csoportokban a sebvonal zegzugossá vált és számos sejt migrált a szabaddá vált 

felületre. A sebszélt alkotó sejtekben illetve a migráló sejtekben lamellopodium formálódást 

figyeltünk meg. Vizsgáltuk az aktin citoszkeleton reorganizációját falloidin festéssel. A sejtek 

citoplazmájában az aktin citoszkeleton festése marginális aktin gyűrűt és finom rostokat 

mutatott. Habár önmagában a sebzés nem váltott ki stresszrost összeépülést, a sebszélt határoló 

sejtekben, a szabad széllel párhuzamos, membrán asszociált aktin képleteket figyeltünk meg, 

hasonlóakat a szubkonfluens kultúrák szigetein megfigyelhető struktúrákhoz. Ezzel ellentétben 

a TGF-β kezelés hatására stresszrostok összeépülését figyeltük meg. Ez a változás kifejezett 

volt a sebet szegélyező sejtekben, azonban a hátrább elhelyezkedő sejtekben is kialakult. (23. 

ábra A és B) Továbbá vizsgáltuk a myofibroblast marker, az SMA expresszióját is. A sebzés 

önmagában nem indukált SMA expressziót sem a sebet határoló sejtsorban, sem a hátrébb 

található sejtekben. TGF-β kezelés után a sebzést határoló pár sejtrétegben vagy a sebzés 

területére bevándorolt, izolált sejtekben erős SMA expressziót észleltünk. Viszont TGF-β 

jelenlétében sem tapasztaltunk háttérnél erősebb festést a sebzés  mögötti területen, a 

szomszédokkal körülvett sejtekben. (23. ábra C és D) Ugyancsak vizsgáltuk a fibronektin 

expresszióját, mint az EMT jellemzőjét. A kontroll mintákban a sejteket gracilis fibrillumokból 

felépült hálózat fedte. A TGF-β kezelés hatására a sebszél felé erősödő gradiens alakult ki: a 

sebszélek felett nagyobb intenzitású, lapszerűen összefolyó lemezek alakultak ki. (23. ábra E és 

F) A sejtkontaktusok struktúráját β-catenin festéssel ellenőriztük. A kontroll sejtekben észlelt 

membránfestéshez képest a TGF-β kezelés után a sebszélhez közeli sejtekben a membránfestés 

kiszélesedett, és a citoplazma festés intenzitása megnőtt. Emellett, főként a sebbe vándorolt 

sejtekben nukleáris festést detektáltunk. (23. ábra G és H) 
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23. ábra Sebzéses modellben a sejtkontaktusok elvesztése konfluens tenyészetben is helyreállítja 
a TGF-β1 EMT-t indukáló hatását. A sejteket üveg fedőlemezen 100% konfluenciáig 
növesztettük, majd steril gumipálcát a tenyészeten végighúzva 3 mm széles sávban a sejteket 
felkapartuk. Ezt követően a sejteket vehikulummal (A, C, E és G) vagy 4 ng/ml TGF-β1-gyel 
(B, D, F és H) kezeltük 3 napig. Majd a sejteket fixáltuk és az F-aktin (A és B), a SMA (C és 
D), a fibronektin (E és F) és a β-catenin (G és H) celluláris lokalizációját fluoreszcens 
mikroszkópiával vizsgáltuk. A felvételek az A-F képek esetében a 40x, míg a G és H képek 
esetében a 100x objektívvel készültek. 
 

IV.5.3 Extracelluláris kalcium csökkentésével helyreállítható a TGF-β1 hatása konfluens 

kultúrán (Kalciummentes modell) 

 

További bizonyítékot keresve arra, hogy a sejtkontaktusok hiánya feltétele a TGF-β 

EMT-t indukáló hatásának, vizsgáltuk az extracelluláris kalcium elmosásának hatását konfluens 

monolayerre (kalciummentes modell). Extracelluláris kalcium hiányában a kalcium-dependens 

epithelialis adhéziós molekula, az E-cadherin dimerjei szétkapcsolódnak. Ez azonban a többi  
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24. ábra A kalciummentes médium helyreállítja a TGF-β1 transzformáló képességet konfluens 
sejttenyészeten is. A: A sejteket 100% konfluenciáig tenyésztettük, majd a tápoldatot 
kalciummentes médiumra cseréltük. Három órás inkubáció után a sejteket vehikulummal 
(kontroll) vagy 4 ng/ml TGF-β1-gyel kezeltük. A kialakult morfológiai képet 24 óra után fázis-
kontraszt mikroszkóppal és 40x objektívvel detektáltuk. B: A sejteket az A részben leírtakhoz 
hasonlóan kezeltük a jelzett időtartamig (1, 3 és 5 nap). Majd teljes sejtlizátumot készítettünk és 
az EMT-re karakterisztikus proteinek expresszióját Western blot segítségével elemeztük. 

 

sejtkapcsolat széteséséhez is vezet, amit a transepithelialis ellenállás gyors megszűnése jelez 

[245]. Ezt a jelenséget használtuk, hogy teljesen konfluens sejteket kalciummentes médiumban 

szeparáljunk egymástól, és vizsgáljuk a TGF-β hatását. A kalciummentes médiumban fázis-

kontraszt mikroszkóp alatt a sejtkontaktusok megszűnését, de a poligonális sejtalak 

megtartottságát figyeltük meg. TGF-β kezelés hatására a sejtek alakja ellapulttá, megnyúlttá 

vált. A sejtek közötti éles fázishatár elmosódott. (24. ábra A) Western blottal vizsgáltuk a 

transzformációra jellemző markereket, hogy a morfológiai változások hátterében valóban EMT 

állt-e. Valóban, extracelluláris kalcium jelenlétében a TGF-β kezelés nem okozott SMA 
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expressziót, kalciummentes médiumban viszont igen. Továbbá kontroll médiumban TGF-β 

kezelésre az E-cadherin mennyisége nem változott. Kalciummentes környezetben TGF-β-val 

indukált sejtekben az E-cadherin mennyisége azonban drámai mértékben csökkent. Végül a 

kontroll médiumban a TGF-β okozta fibronektin szintézishez képest kalciummentes médiumban 

a TGF-β indukálta válasz jelentős mértékben nőtt. (24. ábra B) 

 

 
25. ábra A szubkonfluens állapot és a sejtkontaktusok szétesése potencírozza a TGF-β1 hatását 
az SMA promoter aktivációjában. A sejteket 30% illetve 100% konfluenciáig tenyésztettük, 
majd a következő plazmid keverékkel transzfektáltuk: 0,5 μg/pont p765-SMA-Luc, 0,05 
μg/pont pRL-TK 16 órán keresztül. Majd a tenyészeteket mosás után fiziológiás extracelluláris 
kalcium koncentrációjú miliőben (kalcium van) vagy kalciummentes médiumban (nincs) 
inkubáltuk. Végül vehikulummal (–), vagy 0,4 ng/ml illetve 10 ng/ml TGF-β1-gyel kezeltük 24 
órán keresztül. A sejtlizátumokból a relatív luciferáz aktivitást luminometriával meghatároztuk. 
Az eredményeket a 100% konfluens, kalcium tartalmú médiumban, vehikulummal inkubált (I. 
oszlop) csoport aktivitására normalizáltuk (n=9). 

 

IV.5.4 Az SMA promoter aktivitása illetve TGF-β1-re adott válasza függ a sejtkontaktusok 

jelenlététől 

 

Mivel a sejtkontaktusok jelenléte alapvetően meghatározta a TGF-β transzformáló 

hatását, epithelium sejteken vizsgáltuk, hogy az SMA promoter aktivitását, illetve TGF-β-ra 

adott válaszát befolyásolja-e a sejtkontaktusok jelenléte. Két modellt alkalmaztunk: a 

sejtkontaktusok hiányát kalciummentes médiummal, illetve nem konfluens tenyészeten 

vizsgáltuk. Teljesen konfluens és 30%-os tenyészeteket transzfektáltuk a p765-SMA-Luc 

promoter konstrukcióval, pRL-TK belső standard kíséretében. A transzfekció után a teljesen 

konfluens pontok egy részét kalciummentes médiumban, a maradékhoz, illetve a 30%-os nem 
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konfluens pontokhoz szérummentes médiumot adtunk. Négy órával később a sejteket vagy 

vehikulummal, vagy 10 ng/ml TGF-β-val kezeltük. Konfluens tenyészeten a 10 ng/ml TGF-β 

2,68±0,36 emelkedést, hasonló mértékű választ váltott ki, mint amit korábban a nem konfluens 

tenyészeten korábban mértünk. Az extracelluláris kalcium elvonása önmagában 4,01±0,17-

szoros aktivitásfokozódást okozott. Továbbá 10 ng/ml TGF-β és a kalcium elvonás együttes 

hatása 14,23±0,73-szor nagyobb volt, mint a kontroll csoporté. Ehhez hasonlóan a 30%-os 

tenyészet aktivitása vehikulum kezelés után 4,45±0,29-szor magasabb volt, mint a 100%-os 

kultúráé, ami 10 ng/ml TGF-β1-gyel együtt 21,33±2,39-szoros növekedést eredményezett. 

Mindez azt mutatja, hogy a TGF-β SMA promoterre kifejtett hatása erősen függ a 

sejtkontaktusok lététől, illetve a tenyészet konfluenciájától. (25. ábra) (p<0,05 minden esetben) 

 

 
26. ábra A sejtkontaktusok szétszerelése a rövid SMA promoter konstrukción is potencírozza a 
TGF-β1 hatását. A sejteket 100% konfluenciáig tenyésztettük, majd a következő plazmid 
keverékkel transzfektáltuk: 1 μg/pont p155 és 0,05 μg/pont pRL-TK. Majd 16 óra után a 
sejteket mostuk majd vagy fiziológiás, vagy alacsony kalcium tartalmú DMEM-ben inkubáltuk. 
Végül vehikulummal (–) vagy 0,4 ng/ml illetve 10 ng/ml TGF-β1-gyel kezeltük 24 óráig. A 
sejtlizátumok β-galaktozidáz és Renilla luciferáz aktivitást luminometriás módszerrel 
meghatároztuk. Az eredményeket a 100% konfluens, normál DMEM-ben, vehikulummal 
inkubált csoport (I. oszlop) eredményeire normalizáltuk (n=9). 

 

Vizsgálni kívántuk, hogy a válasz vajon nem specifikus-e a promoter-riporter 

konstrukcióra, ezért a fentihez hasonló kísérletet végeztünk a p155 promoter-riporter 

plazmiddal, ami korábbi kísérleteinkben hasonló aktivitásfokozódást mutatott TGF-β kezelésre, 

mint a 765 bázispár hosszúságú SMA promoter konstrukció. Eredményeink szerint a konfluens 

tenyészeten, kalciumtartalmú médiumban a TGF-β statisztikailag szignifikáns, de jóval kisebb 

aktivitásfokozódást váltott ki (1,39±0,08, p=0,01). Kalciummentes médiumban a promoter 
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alapaktivitása hasonló szintű változást okozott (1,32±0,05, p=0,015). Viszont kalciummentes 

médiumban a TGF-β kezelés a korábban leírt nagyságrendű választ váltotta ki (3,32±0,67, 

p=0,001). (26. ábra) 

 

IV.6 Az LLC-PK1 sejtek konfluens tenyészetben is reagálnak TGF-β1 kezelésre  

 

Kísérleteink szerint konfluens sejtkultúrán a TGF-β1 kezelés nem vált ki EMT-t. 

Konfluens monolayerben az apikális és bazolaterális kompartment izolált egymástól. A sejtek 

felszínén a TGF-β receptorok inhomogén módon helyezkednek el: egy részük az adherens 

junkcióhoz kötötten található [124]. Feltételezhető, hogy konfluens monolayerben azért marad 

el a várható EMT válasz, mert a TGF-β nem jut el a receptorához. Ezt a lehetőséget kísérletes 

módon kívántuk vizsgálni. Ehhez a sejteket Transwell edényekben, porózus nitrocellulóz 

filteren tenyésztettük a teljes konfluencia eléréséig. Ebben a tenyésztőedényben a sejtek akár az 

apikális akár a bazolaterális oldalról külön kezelhetőek (27. ábra A, jobb panel). A sejteket 4 

ng/ml TGF-β-val kezeltük úgy, hogy bizonyos csoportokban a felső, míg másokban az alsó 

médium kompartmenthez adtuk a hatóanyagot. A tenyészetek egy másik részénél a tápoldatot 

kalciummentes médiumra cseréltük, és az előbbihez hasonlóan kezeltük TGF-β1-gyel. Három 

nap inkubáció után a sejteket lizáltuk, és az SMA expressziót Western blottal meghatároztuk. A 

normális kalciumtartalmú tápoldatban, tehát sejtkontaktusok jelenlétében sem az apikális sem a 

bazolaterális kezelés sem okozott SMA szintézist. Ezzel szemben kalciumhiányos médiumban 

(amikor a két kompartment egymásfelé nyitott) akármelyik oldalról adtuk a citokint, erős 

expressziót kaptunk (27 ábra A). 

Vizsgálni kívántuk továbbá, hogy konfluens kultúrán TGF-β1 kezelés kiváltotta 

jelátvitel aktiválódása kimutatható-e. Korábbi eredményeink szerint a Rho aktiváció 

elengedhetetlenül szükséges a TGF-β1 EMT indukáló hatásához. LLC-PK1 sejteket teljes 

konfluenciáig növesztettünk, majd kalciumtartalmú, szérummentes médiumban, vagy 

kalciummentes médiumban inkubáltuk, majd 10 percig vivőanyaggal vagy 10 ng/ml TGF-β-val 

kezeltük. A sejteket lizáltuk, meghatároztuk a Rho aktivitását. Kalciummentes közegben a 

konfluens tenyészeten – tehát olyan körülmények között, ahol a TGF-β1 EMT-t indukál – 

alacsony Rho alapaktivitást és TGF-β1 kezelésre aktivitásfokozódást észleltünk. Ép 

sejtadhéziók jelenlétében alacsonyabb alapaktivitást, de hasonló Rho aktivációt mértünk. Tehát 

nem észleltünk különbséget a TGF-β1 Rho aktiváló hatásában függetlenül a sejtadhéziók 

jelenlététől. (27. ábra B) 

 



 71

 
27. ábra A konfluens monolayer megőrzi reaktivitását a TGF-β1 kezelésre. A: A sejteket 
porózus filteren (Boyden kamra) tenyésztettük teljes konfluenciáig, majd szérummegvonás után 
fiziológiás kalcium tartalmú (+) vagy kalciummentes (–) médiumban inkubáltuk 3 óráig. Ezután 
vehikulummal (–) vagy az apikális (A) vagy a bazolaterális (BL) oldal felől 4 ng/ml TGF-β1-
gyel kezeltünk 3 napig. A teljes sejtlizátumból a meghatároztuk a sejtek SMA expresszióját. B: 
A sejteket 10 cm-es sejttenyésztő csészékben tenyésztettük 100% konfluenciáig, majd 3 órán 
keresztül végeztük normális (+) vagy kalciummentes (–) médiumban. Ezután vehikulummal (–) 
vagy 10 ng/ml TGF-β1-gyel (+) kezeltük 10 percig. A sejteket lizáltuk, majd az aktív Rho 
mennyiségét meghatároztuk. A teljes sejtlizátumból a Rho expresszió azonos voltát Western 
blottal határoztuk meg (alsó kép, Teljes). C: A sejteket üveg fedőlemezen növesztettük 100% 
konfluenciáig, majd vehikulummal (kontroll) vagy 4 ng/ml TGF-β1-gyel kezeltük 1 napig. Az 
F-aktin struktúrát rodaminnal jelölt falloidin festéssel vizsgáltuk. 
 

Mivel a konfluens tenyészeten is Rho aktivációt mértünk, ezért vizsgáltuk, hogy ilyen 

körülmények között is tapasztaljuk-e a Rho citoszkeletális hatásait. Üveg fedőlemezen 

tenyésztettük a sejteket teljes konfluencia eléréséig, majd 3 napon keresztül 4 ng/ml TGF-β1-

gyel vagy az oldószerével kezeltük. Fixálás után az aktin citoszkeletont rodamin-falloidinnel 
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festettük meg. Megfelelően a Rho aktivációjának, a TGF-β1 kezelés konfluens tenyészetben is 

stresszrostok megjelenését váltotta ki. (27. ábra C)  

 

IV.7 A β-catenin/TCF/LEF jelátviteli rendszer aktiválódik a TGF-β1 kiváltotta EMT 

során 

 

Mivel az EMT genetikai programja sejtkontaktus-függőnek bizonyult, olyan molekulák 

szerepének fontosságát feltételeztük, amelyek kapcsolatot jelentenek a sejtkontaktusok és a 

génexpresszió szabályozása között. A β-catenin egyrészt az adherens junckió alkotóeleme, 

másrészt a TCF/LEF transzkripciós faktor családon keresztül specifikus promoter szakaszokat 

aktivál. Az EMT karakterizálása során megfigyeltük, hogy a TGF-β-val kezelt sejtekben a β-

catenin membránból transzlokálódik a citoplazmába illetve a sejtmagba (7. és 23. ábra). Ezek 

alapján feltételeztük, hogy szerepet játszhat az EMT szabályozásában. 

Mikroszkópos megfigyelésünket biokémiai eszközökkel is megvizsgáltuk. Sejteket 

30%-os konfluenciától 4 ng/ml TGF-β-val vagy oldószerével kezeltünk 3 napig, majd a 

sejtekből magfehérje frakciót izoláltunk. A sejtmag frakcióból Western blottal határoztuk meg a 

β-catenin mennyiségét. TGF-β kezelés hatására nagymértékben növekedett a β-catenin 

mennyisége. Az analizált fehérje mennyiségének egyenletességét anti-hiszton antitesttel 

ellenőriztük. (28. ábra)  

 

 
28. ábra A TGF-β1 indukálta EMT során a β-catenin transzlokálódik a sejtmagba. A sejteket 
30% konfluenciától vehikulummal (–) vagy 4 ng/ml TGF-β1-gyel (+) kezeltük 3 napon 
keresztül. A sejteket lizáltuk, majd a sejtmagokat izoláltuk. A mintákból a β-catenin 
mennyiségét Western blot segítségével meghatároztuk. Az azonos fehérjetartalom bizonyítására 
a minták hiszton tartalmát hasonlítottuk össze. 

 

TGF-β kezelés hatására így a transzlokálódott β-catenin fehérje részt vehet a 

génexpresszió szabályozásában. Ennek ellenőrzésére egy mesterséges promoter konstrukciót, 

TOPflash nevű plazmidot használtuk. A TOPflash vektor promotere hat β-catenin konszenzus 

szekvenciát és timidin kináz promoter szekvenciát tartalmaz. Amennyiben a magba 
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transzlokálódott β-catenin molekula kötődik a transzkripciós komplexbe, úgy luciferáz enzim 

szintetizálódik a plazmidról. Mivel a konstrukció timidin kináz promoter része aspecifikusan is 

reagálhat bizonyos stimulusokra [246], egy kontroll konstrukciót, a FOPflash plazmidot 

használtuk. Ebben a timidin kináz promoter szakasz mellett hat β-catenin-dependens szekvencia 

inaktív mutánsa található. A sejteket 30%-os konfluencia mellett tranziensen transzfektáltuk 

vagy TOPflash vagy a FOPflash konstrukcióval. A transzfekciós médium elmosása után a 

sejteket 10 ng/ml TGF-β-val vagy vivőanyaggal kezeltük 24 óráig. Pozitív kontrollként a sejtek 

egy csoportját 30 mM LiCl-dal kezeltük, ami a glikogén szintáz kináz-3β specifikus inhibitora.  

 

 
29. ábra A TGF-β1 aktiválja a β-catenin dependens TCF/LEF riporter plazmid, TOPflash-t. A: 
A sejteket 6-lyukú sejttenyésztő lemezen 30% konfluenciáig növesztettük, majd vagy 0,5 
μg/pont TOPflash vagy annak inaktív, mutáns TCF/LEF-reszpozív elemet tartalmazó 
kontrolljával, 0,5 μg/pont FOPflash plazmiddal transzfektáltuk. Minden esetben 
kotranszfektálunk 0,05 μg/pont pRL-TK standard plazmidot. Tizenhat órával később a sejteket 
4 órán keresztül szérummentes médiumban inkubáltuk, és 24 órán keresztül vagy vehikulummal 
(–), 10 ng/ml TGF-β1-gyel, vagy 30 mmol/l LiCl-dal kezeltük. A sejteket lizáltuk és a relatív 
luciferáz aktivitást luminometriával meghatároztuk. Az eredményeket a TOPflash plazmiddal 
transzfektált, vehikulummal kezelt csoport (I. oszlop) eredményeire normalizálva fejeztük ki. 
(n=9) B: A sejteket 6-lyukú lemezen 30% konfluenciáig növesztettük és TOPflash plazmiddal 



 74

az A pontban leírtnak megfelelően transzfektáltuk. Vehikulum vagy 10 ng/ml TGF-β1 kezelés 
után a feltüntetett ideig inkubáltuk, majd a sejtlizátumokból a relatív luciferáz aktivitást 
meghatároztuk. A TGF-β1 kezelés hatását az adott időpontban mért kontroll csoport aktivitására 
normalizálva fejeztük ki (n=4).  

 

(Western blottal ellenőriztük a lítium klorid hatását a β-catenin szintjére. A 48 óráig 30 mM 

LiCl-dal kezelt sejtekben a β-catenin mennyisége megemelkedett.) A TOPflash plazmid 

vivőanyaggal kezelt sejtekben mért alapaktivitását a TGF-β kezelés közel kétszeresre növelte 

(1,86 ± 0,31, p<0,05). A válasz nagyságrendje megfelel a lítiummal kezelés hatásának (3,3 ± 

0,45). A nem konfluens sejtekben mért alapaktivitás magas voltát jelzi, hogy a FOPflash-sel 

transzfektált sejtekben az alapaktivitás kevesebb, mint tizede volt a TOPflash alapaktivitásának. 

Sem a TGF-β, sem a lítium kezelés nem okozott szignifikáns növekedést ennek a 

konstrukciónak az aktivitásában (Kontroll: 0,10 ± 0,007; TGF-β: 0,13 ± 0,02; LiCl: 0,16 ± 

0,02). (29. ábra A). Vizsgáltuk a TGF-β hatásának időbeli lezajlását, TOPflash-sel transzfektált 

sejteket 10 ng/ml citokinnel vagy vivőanyaggal kezeltünk, majd 1, 4, 8, 12, 24 és 48 óra 

inkubáció után lizáltunk TGF-β-val kezelt és kontroll csoportokat. A TGF-β hatása már 4 óra 

után detektálható volt. 12 óra után elérte a maximumát, majd plató fázis állt be. (29 ábra B) 

 

 
30. ábra Az extracelluláris kalcium hiányában az adherens junkciót alkotó fehérjék mennyisége 
csökken. Konfluens sejttenyészeteket az jelzett időpontig szérummentes kalciumot tartalmazó 
(+) vagy kalciumentes (–) médiumban inkubáltunk. A sejtekből teljes sejtlizátumot készítettünk, 
majd az E-cadherin és a β-catenin mennyiségét Western blottal mutattuk ki. 
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IV.7.1 TGF-β1 szelektíven megakadályozza a β-catenin lebomlását kalciummentes 

médiumban 

 

Kísérleteinkben megfigyeltük, hogy kalciummentes közegben az E-cadherin expresszió 

szintje csökken (24. ábra B panel, 3., 7. és 11. oszlop). A jelenség jellemzésére vizsgáltuk annak 

időfüggését. A sejteket különböző ideig kalciummentes oldatban tartva a sejtkontaktusok 

szétesését indukáltuk, majd az adherens junkciók komponenseinek mennyiségét Western blottal 

vizsgáltuk. Eredményeink szerint mind a β-catenin mind az E-cadherin mennyisége 

folyamatosan csökken a kísérlet folyamán. (30. ábra) 

 

 
31. ábra Az extracelluláris kalcium hiányában az adherens junkciót alkotó fehérjék 
expressziója csökken, míg a TGF-β1 kezelés a β-catenint stabilizálja. Konfluens 
sejttenyészeteket 16 órán keresztül szérummentes kalciumot tartalmazó (+) vagy kalciumentes 
(–) médiumban inkubáltunk 15 órán keresztül. Majd vagy vehikulummal (–) vagy 4 ng/ml TGF-
β1-gyel (+) kezeltük további 24 óráig. A sejtekből teljes sejtlizátumot készítettünk, majd az E-
cadherin és β-catenin (A), valamint az α-és γ-catenin mennyiségét (B) Western blottal 
hasonlítottuk össze. Az azonos fehérje tartalmat β-aktin Western blottal mutattuk ki. 

 

Vizsgáltuk, hogyan befolyásolja a jelenséget a TGF-β kezelés. Konfluens LLC-PK1 

sejteket 4 órán keresztül szérummentes, kalciumos, illetve kalciummentes médiumban 

inkubáltunk, majd 4 ng/ml TGF-β-val vagy oldószerével kezeltünk 24 óráig. A korábbi 

megfigyelésünkkel összhangban konfluens kultúrában ép sejtkontaktusok jelenlétében a TGF-β 

kezelésnek csak minimális hatása van az E-cadherin és a β-catenin mennyiségére. 

Kalciummentes médiumban mindkét fehérje mennyisége jelentős mértékben csökken. Ha 

kalciummentes médiumban TGF-β-át adtunk a sejtekhez, az E-cadherin mennyisége ugyanúgy 

csökkent, mint csak kalciummentes médiumban. Ezzel ellentétben ilyen körülmények között a 

β-catenin szintje csupán kismértékben tért el a kontroll mintában mért mennyiségtől, azaz a 
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TGF-β kezelés gátolta a β-catenin kalciummentes közegben tapasztalt degradációját. (31. ábra 

A) A fenti kísérletek mintáiból vizsgáltuk az adherens junkció egyéb komponenseinek a sorsát 

is kalciummentes médium, illetve TGF-β kezelés hatására. Így Western blottal követtük az α- és 

a γ-catenin mennyiségét. A TGF-β kezelés normális médiumban önmagában nem befolyásolta a 

fehérjék mennyiségét. Mindkét fehérje mennyisége csökkent kalciummentes közegben. A γ-

catenin mennyisége kalciummentes médiumban, TGF-β kezelés mellett szintén csökkent. 

Kalciummentes médiumban TGF-β kezelés hatására az α-catenin expressziója kisebb 

csökkentést mutatott, mint a csak kalciummentes közegben. Ezek alapján a γ-catenin az E-

cadherinhez hasonló módon viselkedett, míg az α-catenin sorsa a β-cateninével egyezett meg. 

(31. ábra B)  

Vizsgáltuk, hogy az alkalmazott kísérleti körülmények között milyen az adherens 

junkció alkotóinak a citoplazmához való viszonya. Ehhez a fentiek szerint kezelt sejteket lízis 

után Triton-oldékony illetve Triton-inszolubilis frakciókra osztottuk. A Triton-szolubilis 

frakciót vizsgálva, amely a citoplazma és a sejtmag fehérjéit tartalmazza, a teljes sejtlizátumhoz 

hasonló képet kaptunk. Azaz az E-cadherin valamint β-catenin mennyisége csökkent 

kalciummentes médiumban, és ezt a változást a TGF-β kivédte. Ettől viszont eltérő eredményt 

hozott a citoszkeletonhoz kötött, Triton-inszolubilis frakció elemzése: Kontroll körülmények 

között mindkét fehérje kimutatható a citoszkeletonhoz kötötten, viszont kalciummentes 

médiumban a TGF-β kezelés után a β-catenin nem jelenik meg újból a citoszkeletális 

frakcióban. (32. ábra) 

 

 
32. ábra A TGF-β1 kezelés által megmentett β-catenin főként a citoplazma frakcióban 
található. Az előző kísérletben a kalciumot tartalmazó (+) illetve kalciummentes (–) 
médiumban vehikulummal (–) illetve TGF-β1-gyel (+) kezelt tenyészetek lizátumaiból Triton-
X-oldékony (citoplazma) és Triton X inszolubilis (citoszkeleton) frakciókat szeparáltunk 
centrifugálással. Majd az E-cadherin, a β-catenin és a β-aktin mennyiségét Western blottal 
határoztuk meg. 
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IV.7.2 Kalciummentes közegben a β-catenin proteoszómában bomlik le  

 

A β-catenin a citoplazmában igen instabil. Az adherens junkcióból felszabaduló fehérje 

gyorsan foszforilálódik, ami elősegíti annak ubikvitinációját. A poliubikvitinált β-catenin a 

proteoszómába kerül és lebomlik. Feltételeztük, hogy a proteoszóma szerepet játszik az 

adherens junkció elemeinek kalciummentes médiumban tapasztalt lebomlásában. Ehhez a 

proteoszóma reverzibilis gátlószerét, az MG132 komponenst használtuk. Konfluens LLC-PK1 

tenyészeteket 30 percig kezeltünk a gátlószerekkel, illetve annak oldószerével, DMSO-val. 

Ezután a tenyésztő oldatot kalciumot tartalmazó vagy kalciummentes médiumra cseréltük, és 

további 24 óráig inkubáltuk a gátlószerek jelenlétében. A sejteket lizáltuk és a fehérjék 

mennyiségét Western blottal határoztuk meg. A kalciummentes médium okozta E-cadherin 

lebomlást a proteoszóma gátlása nem befolyásolta. Ezzel szemben a gátlószerek jelenlétében a 

β-catenin mennyisége jóval kisebb mértékben csökkent, mint a kontroll mintákban (33. ábra A). 

A β-catenin ubikvitinációjához szükséges foszforilációt a glikogén szintáz kináz 

(GSK)-3β végzi, amely enzimet az általunk használt lítium kloriddal gátolni lehet. A GSK-3β 

szerepének vizsgálatára kalciummentes médiumban inkubált konfluens LLC-PK1 kultúrát 30 

mM NaCl-dal vagy 30 mM LiCl-dal kezeltünk 24 óráig, majd Western blottal mértük a β-

catenin mennyiségét. A LiCl kezelés a proteoszóma gátlásához hasonlóan csökkentette a 

kalciummentes médium indukált β-catenin degradációt (33. ábra B). 

Az E-cadherin és β-catenin mennyiségének csökkenését nemcsak a degradáció 

fokozódása okozhatja, hanem a szintézis csökkenése is. Ennek eldöntésére ciklohexamiddal 

gátoltuk a protein szintézist, így a mennyiség változása csak a degradációnak köszönhető. Ilyen 

körülmények között elvégezve az extracelluláris kalciumszint csökkentését Western blottal 

határoztuk meg a β-catenin mennyiségét. Kalcium és ciklohexamid jelenlétében a β-catenin 

mennyisége kis mértékben csökkent. Ezzel szemben a kalciummentes médiumban és 

ciklohexamiddal együtt kezelt sejtekben a fehérje mennyisége hasonló mértékben csökkent, 

mint ciklohexamid nélkül. Ez igazolja, hogy a mennyiségi változás degradáció következménye 

(33. ábra C). 
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33. ábra A β-catenin proteoszóma-függő módon bomlik le. A: Konfluens tenyészetet 

vehikulummal vagy 1 μmol/l proteoszóma inhibitor, MG132-mal kezeltük, majd kalciumot 
tartalmazó (+), vagy kalciummentes (–) médiumban inkubáltuk 24 óráig. Az E-cadherin és a β-
catenin mennyiségét Western blottal határoztuk meg. B: Konfluens tenyészeteket kalciumos (+) 
vagy kalciummentes (–) médiumban inkubáltuk 30 mmol/l LiCl nélkül vagy annak jelenlétében 
a feltüntetett ideig. A β-catenin mennyiségét meghatároztuk. C: A fehérje szintézis gátlásához 
konfluens monolayert 100 μg/ml ciklohexamiddal kezeltük, majd a feltüntetett ideig kalcium 
tartalmú vagy kalciummentes médiumban inkubáltuk. Majd Western blottal vizsgáltuk a kezelés 
hatását a β-catenin mennyiségére.  
 

IV.8 A β-catenin szenzitív promoter aktivitása és TGF-β1-re adott válasza függ a 

sejtkontaktusoktól 

 

A TOPflash promoter aktivitását vizsgáltuk teljesen konfluens tenyészeten, illetve 

kalciummentes médiumban is. LLC-PK1 sejteket hagytunk teljesen konfluens állapotig nőni, 

illetve 30%-os konfluenciánál transzfektáltuk TOPflash promoterrel. A 100%-os tenyészetek 

egy részén a médiumot kalciummentes tápoldatra cseréltük, másik részüknél, illetve a 30%-os 

kultúrákon szérummentes médiumot adtunk a sejtekhez. Négy órával később vivőanyaggal vagy 

0,4 illetve 10 ng/ml TGF-β-val kezeltük a sejteket 24 órán keresztül. Értékeléskor a 30%-os, 

vehikulummal kezelt minták aktivitását tekintettük egységnyinek. Ehhez viszonyítva a TGF-β 

kezelés nem konfluens kultúrán a fent leírthoz hasonló kettő körüli aktivitásfokozódásnak 

adódott. A konfluens kultúrán az alapaktivitás csökkenését tapasztaltuk, és e körülmény mellett 

a TGF-β hatása sem volt szignifikáns (kontroll: 0,59 ± 0,15; TGF-β: 0,88 ± 0,20). A 
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sejtadhéziók szétszerelése nem szignifikáns emelkedést okozott, azonban a kettős kezelés hatása 

szignifikánsan fokozta, azaz potencírozta a promoter aktivitását (kontroll: 0,69 ± 0,17; TGF-β: 

1,21 ± 0,04). (34. ábra) 

 

 
34. ábra A sejtkontaktusok jelenléte gátolja a TGF-β1 hatását a β-catenin-dependens TOPflash 
plazmidra. A sejteket 30% illetve 100% konfluenciáig növesztettük, majd 0,5 μg/pont TOPflash 
vagy FOPflash plazmiddal és 0,05 μg/pont pRL-TK plazmiddal kotranszfektáltuk. Tizenhat óra 
inkubáció után a sejteket 4 órára szérummentes, normális kalcium tartalmú (van) illetve 
kalciummentes (nincs) DMEM-ben inkubáltuk. Végül vehikulummal (–) vagy 0,4 ng/ml illetve 
10 ng/ml TGF-β1-gyel kezeltük 24 órán keresztül. A sejteket lizáltuk majd a relatív luciferáz 
aktivitást luminometriával meghatároztuk. Az eredményeket a 30% konfluens, normális 
kalcium tartalmú médiumban vehikulummal kezelt csoport (I. oszlop) aktivitására normalizálva 
fejeztük ki. (n=9) 

 

Összefoglalva, a sejtkontaktusok szerepének vizsgálatára használt modellek közül a 

nem konfluens tenyészeten és a sebzéses modellben demonstráltuk a β-catenin molekula 

transzlokációját a sejtmagba. Arteficiális promoter tranziens transzfekciójával igazoltuk, hogy 

TGF-β hatására a nem konfluens tenyészetben a transzlokálódott molekula génexpressziós 

hatást fejthet ki. Emellett a konfluencia önmagában csökkentette a β-catenin-dependens 

transzkripciós aktivitást, sőt gátolta a TGF-β hatását. Bár a kalciummentes médium önmagában 

nem szignifikáns módon növelte a TOPflash promoter plazmid aktivitását, a TGF-β válasz 

nagyságát helyreállította. 
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IV.9 A β-catenin részt vesz a SMA expresszió szabályozásában 

 

IV.9.1 A β-catenin mennyiségének növelése potencírozza a TGF-β1 hatását 

 

Feltételeztük, hogy az EMT során a sejtmagba transzlokálódott β-catenin és az 

aktiválódott β-catenin/LEF/TCF jelátviteli út szerepet játszik az EMT programjának 

irányításában. Ennek bizonyítására vizsgáltuk, hogy exogén β-catenin expressziója milyen 

hatással van a SMA promoter működésére. Ehhez β-catenint expresszáló plazmidot 

transzfektáltunk a sejtekbe. (Az így expresszált fehérje hatásosságát TOPflash promoter plazmid 

és β-catenin expressziós vektor kotranszfektálásával bizonyítottuk.) 

A TOPflash plazmiddal végzett kísérletek azt mutatták, hogy a konfluencia csökkenti a 

rendelkezésre álló β-catenin-függő génexpressziót. Ezért vizsgáltuk, hogy a β-catenin 

expressziója konfluens monolayerben potencírozza-e a TGF-β SMA-t aktiváló hatását. Ehhez a 

p765-SMA-Luc vektort kotranszfektáltuk β-cateninnel, majd a sejteket vagy vehikulummal 

vagy 10 ng/ml TGF-β-val kezeltük. Önmagában a β-catenin expressziója nem befolyásolta az 

SMA promoter aktivitását, viszont a kismértékben, de szignifikáns módon fokozta a TGF-β 

hatását. (eredmények sorrendben: 1,00±0,00, 4,20±0,19, 1,02±0,03, 5,80±0,34; 35. ábra) 

 

 
35. ábra A β-catenin potencírozza a TGF-β1 hatását az SMA promoterre. A sejteket 6-lyukú 
tenyésztőlemezen növesztettük 100% konfluenciáig, majd transzfektáltuk 0,5 μg/pont p765-
SMA-Luc és 0,05 μg/pont pRL-TK plazmiddal, illetve a pontok egyik felét 3 μg/pont üres 
expressziós vektorral (pcDNA3), míg a másik részét β-catenin expressziós plazmiddal. Tizenhat 
órával később a sejteket mostuk és 4 órán keresztül szérummentes médiumban inkubáltuk, 
azután vehikulummal (–) vagy 10 ng/ml TGF-β1-gyel (+) kezeltük. A relatív luciferáz aktivitást 
luminométerrel mértük. Az eredményeket a kalciumot tartalmazó, pcDNA3-mal kotranszfektált 
vehikulummal kezelt csoport (I. oszlop) eredményeire normalizáltuk. (n=6) 
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LiCl kezelés hatására a β-catenin fehérje szintje emelkedett a sejtekben. Így ezzel a 

manőverrel is vizsgáltuk a SMA promoter aktivitását. Konfluens sejteket p765-SMA-Luc 

plazmiddal transzfektáltuk, majd 30 mM LiCl-dal kezeltük. Ezt követően az egyes pontokat 

vivőanyaggal vagy TGF-β-val kezeltük. Önmagában a LiCl kezelés minimális mértékben 

emelte a promoter aktivitását (1,63 ± 0,36). Azonban a TGF-β kezelés hatását a LiCl jelentős 

mértékben fokozta (TGF-β hatása 30 mM NaCl mellett: 5,42 ± 0,55; 30 mM LiCl mellett: 13,05 

± 2,14, minden esetben p<0,05). (36. ábra A) 

 

 
36. ábra A LiCl konfluens kultúrán fokozza a TGF-β1 hatását az SMA promoteren, illetve 
visszaállítja a TGF-β1 SMA protein expressziót kiváltó hatását. A: Konfluens sejteket 0,5 
μg/pont p765-SMA-Luc és 0,05 μg/pont pRL-TK plazmiddal transzfektáltuk 16 órán keresztül. 
Majd 4 órás szérummegvonás után 30 mmol/l NaCl vagy 30 mmol/l LiCl előkezelés után 
vehikulummal vagy 10 ng/ml TGF-β1-gyel kezeltük a sejteket 24 óráig. A relatív luciferáz 
aktivitást luminometriával meghatároztuk, majd az eredményeket a NaCl-dal és vehikulummal 
kezelt csoport (I. oszlop) eredményére normalizáltuk. (n=9) B: Konfluens kultúrákat az A 
részben leírtakhoz hasonlóan kezeltünk LiCl-dal és TGF-β1-gyel 3 napon keresztül. Majd teljes 
sejtlizátumban Western blottal vizsgáltuk az SMA expressziót. A minták hasonló fehérje 
tartalmát a tubulin expresszió mértékével igazoltuk.  
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A kombinált kezelés hatása azonos nagyságrendbe esik, mint a kalciummentes médium 

és TGF-β együttes hatása, amely kezelés protein szinten is eredményesen indukálta az SMA 

expressziót. Ezek alapján vizsgáltuk, hogy konfluens kultúrán képes-e helyreállítani a TGF-β 

SMA indukáló hatását a LiCl kezelés. Ehhez a konfluens tenyészetet 30 mM LiCl-dal és 4 

ng/ml TGF-β-val kezeltük 3 napig. A sejtek lízise után Western blottal vizsgáltuk az SMA 

expressziót. A korábbi eredményekkel összhangban konfluens tenyészeten a TGF-β nem váltott 

ki SMA expressziót. Önmagában a LiCl kezelés sem okozott protein szintézist. Viszont a két 

kezelés kombinációja detektálható mennyiségű SMA proteint eredményezett. A minták azonos 

fehérje tartalmát anti-tubulin antitesttel ellenőriztük. (36. ábra B) 

 

IV.9.2 A β-catenin/TCF/LEF jelátviteli útvonal gátlása csökkenti a TGF-β1 kiváltotta SMA-

promoter aktivációt 

 

Annak eldöntésére, hogy ok-okozati összefüggés van-e az aktiválódott β-catenin 

útvonal és a TGF-β indukálta EMT jelensége között, vizsgáltuk a β-catenin genetikai hatásának 

gátlását a jelenségre. A β-catenin/TCF/LEF szignál gátlásához az N-cadherin citoplazmatikus 

alegységéből és GFP-ből álló fúziós fehérjét használtunk. Az N-cadherin catenin-kötő 

alegységén keresztül a szabad, citoplazmatikus β-catenint megköti, és megakadályozza annak 

transzlokációját a sejtmagba. Kiemelendő, hogy a kiméra az adherens junkció szerkezetét bontja 

meg, az E-cadherinhez kötött β-catenint nem diszlokálja a junkcióból [232]. 

 

 
37. ábra Nem konfluens körülmények között a β-catenin megkötése csökkenti az SMA 
promoteren mérhető TGF-β1 választ. A 30% konfluens sejttenyészeteket 0,5 μg/pont p765-
SMA-Luc és 0,05 μg/pont pRL-TK plazmiddal, valamint 2 μg/pont üres expressziós vektorral 
(pcDNA3), vagy N-cadherin citoplazmatikus alegységét és GFP-t tartalmazó fúziós fehérjét 
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kódoló expressziós plazmiddal (N-cad-GFP). A sejteket vehikulummal (–) vagy 10 ng/ml TGF-
β1-gyel (+) kezeltük 24 óráig. A luminometriával mért relatív luciferáz aktivitásokat az üres 
plazmiddal kotranszfektált, vehikulummal kezelt csoport (I. oszlop) értékére normalizáltuk. 
(n=9) 

 

Vizsgáltuk, hogy a nem konfluens kultúrán a β-catenin megkötése hogyan befolyásolja 

a TGF-β indukálta SMA promoter aktivitás fokozódást. Ehhez a sejteket 6 lyukú lemezen 30%-

os konfluenciánál kotranszfektáltuk a p765-SMA-Luc és az N-cad-GFP vektorral. Négy óra 

szérummegvonás után az egyes sejteket vehikulummal vagy 10 ng/ml TGF-β-val kezeltük 24 

óráig. Összevetve a normalizált luciferáz értékeket azt tapasztaltuk, hogy bár az N-cad-GFP 

expressziója nem változtatja meg a promoter alapaktivitását, ám a TGF-β indukálta választ 

közel az eredeti érték 60%-ára csökkentette (TGF-β hatása, üres vektor: 3,07 ± 0,88; N-cad-

GFP: 1,91 ± 0,44). (37. ábra) 

 

 
38. ábra A kalciummentes modellben is csökkenti a TGF-β1 hatását a β-catenin genetikai 
hatásának gátlása. A konfluens tenyészeteket 0,5 μg/pont p765-SMA-Luc és 0,05 μg/pont pRL-
TK plazmiddal, valamint 2 μg/pont üres expressziós vektorral (pcDNA3), vagy N-cad-GFP 
plazmiddal vagy a TCF4 domináns negatív mutánsát kódoló expressziós plazmiddal (dN-
TCF4) kotranszfektáltuk a sejteket. Azután a sejteket 4 órán keresztül szérummentes normális 
kalcium tartalmú (+) vagy kalciummentes (–) médiumban inkubáltuk, majd vehikulummal (–) 
vagy 10 ng/ml TGF-β1-gyel (+) kezeltük 24 órán keresztül. A sejteket lizáltuk, majd a relatív 
luciferáz aktivitást luminometriával meghatároztuk. Az eredményeket az üres plazmiddal 
kotranszfektált, normális kalcium tartalmú médiumban és vehikulummal inkubált csoport (I. 
oszlop) értékére normalizáltuk.(n=12)  

 

Mivel a β-catenin szenzitív TOPflash promoter konfluens tenyészetben, kalciummentes 

médiumban is aktiválódott TGF-β hatására, valamint a kalciummentes médium potencírozta a 
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TGF-β kezelés hatását a SMA promoterre, vizsgáltuk a β-catenin gátlás hatását a SMA 

promoter aktivációra a kalciummentes modellben is. Ehhez az N-cad-GFP konstrukció mellett 

használtuk még a TCF4 N-terminális deléciós (dN-TCF4) mutánsát, amelyből hiányzik a 

molekula β-catenin-kötő doménja. Konfluens tenyészeteket a p765-SMA-Luc plazmid mellett 

kotranszfektáltunk vagy üres expressziós plazmiddal, vagy az N-cad-GFP, vagy a dN-TCF4 

plazmiddal. A sejteket 4 óráig inkubáltuk vagy szérummentes médiumban, vagy 

kalciumhiányos tápoldatban, majd 24 órán keresztül vivőanyaggal vagy 10 ng/ml TGF-β-val 

kezeltük. Az eredmények normalizálásához egységnyinek tekintettük egyes expressziós 

plazmiddal transzfektált, kalciumot tartalmazó médiumban vehikulummal kezelt csoportban 

mért aktivitásokat. Kalciumot tartalmazó médiumban a β-catenin/TCF utat gátló vektorok 

expressziója nem csökkentette szignifikáns módon a TGF-β hatását (TGF-β hatása, üres 

plazmid: 2,67 ± 0,51; N-cad-GFP: 2,60 ± 0,21; dN-TCF4: 1,91 ± 0,25). Ezzel szemben a 

kalciummentes közegben szeparált sejteken a TGF-β hatását szginfikánsan csökkentette 

mindkét gátló plazmid (TGF-β hatása, üres plazmid: 13,46 ± 4,52; N-cad-GFP: 4,78 ± 1,94; dN-

TCF4: 7,52 ± 1,44). (38. ábra) 

 

IV.9.3 A β-catenin/TCF/LEF jelátviteli útvonal gátlása csökkenti a TGF-β1 kiváltotta SMA 

fehérje expresszióját 

 

Mivel a promoter funkcióban számottevő gátlást sikerült mérni, vizsgáltuk, hogy a 

protein szintézist is meggátolja-e a β-catenin megkötésével. Ehhez a sejteket fedőlemezen 30%-

os konfluenciánál vagy pEGFP vagy N-cad-GFP plazmiddal transzfektáltuk, majd 4 ng/ml 

TGF-β-val kezeltük három napig. Fixálás után a SMA expressziót fluoreszcens mikroszkópiával 

detektáltuk. A sikeresen transzfektált sejteket a zöld fluoreszcencia alapján azonosítottuk. A 

pEGFP-vel transzfektált és TGF-β-val kezelt csoportban a GFP-pozitív sejtek nagyjából felénél 

anti-SMA antitesttel erős stresszrostok festődtek. Ezzel szemben az N-cad-GFP-t expresszáló 

sejteknek jelentős részénél csak a kontroll sejtekben tapasztalt háttérfestődést találtunk (39. ábra 

A). Eredményeinket úgy számszerűsítettük, hogy három független kísérletben csoportonként 

100-100 sejtet számoltunk meg. GFP-t expresszáló sejtek 45,1±4,2%-a volt SMA pozitív, N-

cad-GFP-t expresszáló sejteknél ez az arány nagyjából a felére, 21±7,39%-ra csökkent (39. ábra 

B, p=0,01). 
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39. ábra A β-catenin megkötése gátolja az SMA expressziót. A: A sejteket üveg fedőlemezen 
növesztettük, majd 30%-os konfluenciánál 2 μg/pont GFP plazmiddal (bal oszlop) vagy N-cad-
GFP plazmiddal (jobb oszlop) transzfektáltuk 16 órán át. Majd 24 órán keresztül 4 ng/ml TGF-
β1-gyel kezeltük. A sejteket fixálás után anti-SMA antitesttel és Cy3-mal jelölt másodlagos 
antitesttel festettük (felső képek). A sikeresen transzfektált sejteket GFP pozitivitás alapján 
azonosítottuk (alsó képek). Az összetartozó képeken az azonos sejteket nyilakkal jelöltük. B: 
Három független kísérletben csoportonként 100-100 sejtet megszámoltunk kvantitatív 
eredményekhez. Az ábrán az átlag és a szórás van feltűntetve. 
 

 

A fenti eredményeket biokémiai eszközzel is szerettük volna megerősíteni. Ehhez az N-

cad-GFP és a pEGFP expressziós vektorból a kódoló szekvenciát pFB vektorba klónoztuk, majd 

retrovírusokat hoztunk létre. A retrovirális expressziós rendszer segítségével a sejtek 80%-át 

infektáltuk sikeresen, amit a zöld fluoreszcencia alapján határoztunk meg. A sejteket 30%-os 

konfluenciánál üres vírussal, illetve csak GFP-t vagy N-cad-GFP kimérát kódoló vírussal 

transzdukáltuk, majd szérummentes oldatra cseréltük. Négy órával később a sejteket 
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vivőanyaggal vagy 4 ng/ml TGF-β-val kezeltük 3 napig. A sejteket lizáltuk és az SMA 

expressziót Western blottal határoztuk meg. Összehasonlítva az üres vírussal indukált sejtek 

SMA expressziójával a GFP expressziója nem befolyásolta a TGF-β hatását. Ezzel ellentétben 

viszont az N-cad-GFP expressziója csökkentette az SMA szintjét (40. ábra A). Három kísérlet 

eredményeit denzitometriával kvantifikálva az N-cad-GFP okozta gátlás felére (0,37±0,19 n=3, 

p<0,05) csökkentette az expresszált SMA mennyiségét (40. ábra B). 

 

 
40. ábra A β-catenin megkötése gátolja az SMA fehérje expressziót nem konfluens kultúrán. A: 
Az N-cad-GFP fúziós gént illetve a GFP gént pFB-neo retrovírus rendszerbe klónoztuk. A 
sejteket 30% konfluenciánál a retrovírusokkal kezeltük, ami 80% infekciós hatékonyságot 
biztosított. A tenyészeteket vehikulummal (–) vagy 4 ng/ml TGF-β1-gyel (+) kezeltük 3 napig, 
majd a sejteket lizáltuk és azonos mennyiségű fehérjét tartalmazó lizátumban a SMA expresszió 
mértékét összehasonlítottuk. Az azonos fehérje tartalmat tubulin expresszió összehasonlításával 
igazoltuk. B: A SMA és a tubulin blottokat denzitometriával kvantifikáltunk, majd három 
ismétlés átlagát és a szórást ábrázoltuk. 

 

Konfluens tenyészetben az N-cad-GFP plazmid csökkentette a SMA promoter 

aktivitását kalciumelvonás és TGF-β kezelés hatására, ami a β-catenin potencírozó hatását 

támasztja alá a kalciummentes modellben. Ezért vizsgálni kívántuk az N-cad-GFP-t kódoló 

retrovírus hatását SMA fehérje expressziójára ebben a modellben is. A fenti kísérletet teljesen 

konfluens monolayeren kalciummentes médiumban TGF-β-val kezelt sejteken is 

megismételtük. Az üres vírussal fertőzött csoportok közül csak a kalciummentes médiumban 
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TGF-β-val kezelt sejtekben detektáltunk SMA expressziót. Azonban a SMA expresszió mértéke 

drámai módon csökkent az N-cad-GFP vírussal indukált sejtekben (41. ábra). 

 

 
41. ábra A β-catenin megkötése gátolja az SMA fehérje expressziót konfluens kultúrán. A 
sejteket 100% konfluenciánál GFP (Kontroll) vagy N-cad-GFP retrovírusokkal kezeltük, majd 
a tenyészeteket fiziológiás kalcium tartalmú (+) vagy kalciummentes (–) médiumban 
vehikulummal (–) vagy 4 ng/ml TGF-β1-gyel (+) kezeltük 3 napig. A sejteket lizáltuk és azonos 
mennyiségű fehérjét tartalmazó lizátumban a SMA expresszió mértékét összehasonlítottuk. Az 
azonos fehérje tartalmat tubulin expresszió összehasonlításával igazoltuk. 

 

Összefoglalva, a β-catenin mennyiségét és genetikai hatásosságát fokozó kezelésekkel a 

SMA promoter aktivitását fokoztuk, emellett LiCl kezeléssel konfluens kultúrán helyreállítottuk 

a TGF-β SMA fehérje expressziót kiváltó hatását. Továbbá a β-catenin fehéjre megkötésével, 

illetve genetikai hatását gátló eljárásokkal az SMA promoter aktivitását és fehérje expresszióját 

csökkentettük. Eredményeink szerint a TGF-β kezelést potencírozó kalciumelvonás okozta 

sejtadhézió szétesés intracelluláris, molekuláris mediátora a β-catenin fehérje. 
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V. MEGBESZÉLÉS 

 

Munkánk célja az volt, hogy a vesefibrózis pathomechanizmusának vizsgálatára 

alkalmas, olyan celluláris rendszert hozzunk létre, amely segítségével proximális tubulus 

hámsejteken a vesefibrózist irányító fő profibrótikus citokin, a TGF-β hatása megfigyelhető. A 

fenti kórfolyamatnak általunk vizsgált részlete a tubulus hámsejtek morfológiai és funkcionális 

tulajdonságait alapvetően megváltoztató epithelialis-mesenchymalis transzformáció. Ennek 

fontosságát az utóbbi években kísérletes és klinikai adatok is alátámasztották. Munkánk első 

szakaszában a folyamat jellemzését végeztük, amelyben sikerrel írtunk le további új részleteket. 

További munkánkkal a folyamatot irányító intracelluláris jelátviteli rendszereket vizsgáltuk. Bár 

szerteágazó kutatómunka célozza a TGF-β intracelluláris jelátviteli rendszerének feltárását, 

kitűntetett sajátossága az EMT folyamatának, hogy a citokin hatását polarizált epithelialis 

sejteken fejti ki; továbbá, hogy a karakterisztikus válaszok szabályozását eddig csupán 

mesenchymalis és izom eredetű sejtekben vizsgálták. 

 

V.1 TGF-β1 kezelés hatására epithelialis-mesenchymalis transzformáció zajlik le tubulus 

hámsejtekben in vitro 

 

Kísérleteink első szakaszában proximális tubulus hámsejteken a TGF-β1 indukálta 

EMT jelenségének karakterizálását végeztük el. Munkánk legnagyobb részéhez LLC-PK1 

sejteket, egy proximális tubulus hámsejt vonalat használtunk, amelyet 1958-ban izoláltak egy 

Hampshire malac veséjéből. A sejtvonal jellegzetessége, hogy a publikált leghosszabb idejű 

folyamatos tenyésztése, 318 passzázs után is stabil növekedési tulajdonságokat és kariotípust 

mutattak ki a sejtekből [225]. Továbbá az LLC-PK1 sejtek osztódásához, és a kultúrák 

fenntartásához nem volt szükség vírusos transzdukcióra [225]. Ezzel szemben a humán 

proximális tubulus sejtvonal, a HK-2 esetében humán papilloma vírus (HPV 16) E6/E7 gént 

használtak a sejtvonal immortalizálásához [247]. Ennek fontossága abban rejlik, hogy a virális 

onkogének befolyásolhatják a sejtek morfológiai stabilitását, illetve epithelialis-mesenchymalis 

transzformáció program iránti fogékonyságukat [248, 249]. 

Kísérleteink többségét párhuzamosan elvégeztük két különböző LLC-PK1 klónon, 

nevezetesen a vad típuson és az LLC-PK1 Cl4/AT1 vonalon. Ez utóbbi klonális vonal 

jellegzetessége az, hogy főként a nátrium/proton cseretranszporterek (NHE) közül az amilorid-

szenzitív NHE-1 izoformát expresszálja [250], egyéb tulajdonságaiban megegyezik az anya 

sejtvonallal. A két LLC-PK1 sejtvonal mindig azonosan reagált a különböző kezelésekre 

(Masszi A és mtsai, nem közölt adat). Továbbá TGF-β kezeléssel EMT-re karakterisztikus 



 89

morfológiai változásokat indulkáltunk a HK-2 vonalon is (Masszi A és mtsai, nem közölt adat). 

Megállapítható, hogy proximális hámsejteken a TGF-β indukálta EMT folyamata nem klón- 

vagy sejtvonal specifikus jelenség. 

Kísérleteink során megfigyeltük, hogy a TGF-β1-gyel kezelt LLC-PK1 sejtek az EMT 

karakterisztikus jegyeit mutatják: az epithelialis markerek expressziójának csökkenését, de novo 

mesenchymalis markerek expresszióját, emellett az ECM komponensek fokozott szintézisét és a 

sejtek fokozott motilitását [91]. 1) Az adherens junkció és a zonula occludens komponensei, 

mint az E-cadherin vagy a ZO-1 fehérje, a sejtmembránból a citoplazmába kerülnek, ezzel 

együtt expressziójuk csökken. Ennek következményeként a sejtek szeparálódnak egymástól. 2) 

Ezzel együtt a simaizom típusú aktin, SMA de novo szintézise a mesenchymalis jelleg 

megjelenését jelzi. 3) Mesenchymalis funkció megjelenését bizonyítja a robosztus fibronektin 

expresszió. 4) Végül a stresszrost összeépülés, lamellopodium képződés, a miozin könnyű lánc 

(MLC) foszforilációja és aktivációja, valamint a cortactin átrendeződése fokozott mobilitásra 

utal. Direkt bizonyítéka a transzformálódott sejtek fokozott mobilitásának, hogy a sebzéses 

modellben a sebvonalba vándorolnak. Hasonló megfigyeléseket tettek patkány vagy humán 

eredetű proximális sejtvonalak használatával is [34, 94, 251]. Ezek a megfigyelések 

alátámasztják, hogy az EMT a proximalis tubulus sejtek sajátossága, és a folyamat hozzájárul a 

SMA-pozitív myofibroblastok keletkezéséhez. Transzgenikus állatokkal Iwano és csoportja 

igazolta, hogy experimentális tubulointersticiális fibrózisban a folyamat nemcsak jelen van, de a 

jelentőssége kiemelt [81]. 

Kísérleteinkhez TGF-β család 1-es izoformáját használtuk, ami az EMT programjának 

hatékony induktora, és expressziója fokozott különböző vesefibrózis modellekben és krónikus 

humán vesebetegségben. Irodalmi adatok alapján azonban a TGF-β2 és a TGF-β3 egyaránt 

képes transzformációt indukálni különböző epithelialis sejtekben [31, 252]. Mindkét további 

izoforma fokozott expressziója kimutatható vesefibrózisban is [253-255]. Továbbá az egyes 

izoformák egymás expresszióját is fokozhatják [256]. Mindezek felvetik a TGF-β2 és 3 

izoforma lehetséges szerepét a vesefibrózisban olyan módon, hogy renális epithelialis sejtekben 

EMT-t indukál. 

A tubulointersticiális fibrózis során a szöveti myofibroblastok karakterisztikus 

citoszkeleton komponense a SMA [65]. Saját in vitro modellünkben, a transzformált sejtekben 

SMA expressziót szintén mutattunk ki. Mind in vivo kísérletekben, mint humán betegségekben 

szoros korrelációt mutattak ki a SMA expressziójának szintje és a progresszív fibrózis mértéke 

között [12-15]. Ez alapján felmerült, hogy mint a betegség lefolyásának követésére alkalmas 

marker használható lenne. Ismertté vált egy mesenchymalis sejtekre jellemző marker fehérje, a 

fibroblast specific protein 1 (Fsp1), ami tubulus hámsejtekben EMT alatt szintén de novo 



 90

expresszálódik [80]. A S100 protein családba tartozó Fsp1 fehérje expresszióját hámsejtekben 

számos, transzformációt indukáló extracelluláris stimulus kiváltja [93], és kísérletes 

vesefibrózisban szintén megjelenik transzformálódó epithelialis sejtekben [257]. Egy nemrég 

megjelent tanulmány IgA nefropátiás betegben vizsgálta a Fsp1 renális expresszió mértékét és a 

betegség progresszióját. Eredményeik szerint a Fsp1 korrelál a fibrózis és a vesefunkció romlás 

mértékével, a magasabb Fsp1 expresszió vesefunkció romlására utaló rizikótényező [258]. 

 

V.2 A TGF-β1 kiváltotta EMT irányításában alapvető szerepe van a Rho GTP-áz 

fehérjének 

 

Miután saját in vitro EMT modellünket jellemeztük, a jelenség hátterében meghúzódó 

intracelluláris történések vizsgálatával folytattuk, különös tekintettel azokra a lehetőségekre, 

amelyek felelősek lehetnek a morfológiai változásokért, illetve a SMA expresszió 

megjelenéséért. Ennek megfelelően a következő tények támasztják alá a RhoA lehetséges 

szerepét: 1) A RhoA fokozza fibroblastok kontraktilitását stresszrostok összeépülése révén 

[162]. 2) Fokozza a MLC kettős foszforilációját [259]. 3) Rho aktivitás simaizom sejtekben 

alapvető a SMA expresszió regulációjában [186]. 4) Továbbá epithelialis sejtekben a TGF-β 

aktiválja a RhoA fehérjét [148]. 

Vizsgáltuk a RhoA aktivációját TGF-β1 kezelés hatására LLC-PK1 sejtekben. Igazolva 

hipotézisünket a TGF-β1 kezelés bifázisos Rho stimulációt váltott ki: egy gyors, tranziens 

csúcsot követően egy kései, tartós aktivitásfokozódás következett. Hasonló bifázisos RhoA 

aktivációt tapasztalt Edlund és csoportja prosztata karcinóma sejtvonalon TGF-β hatására [155]. 

A bifázisos kinetika a TGF-β indukálta intracelluláris válaszokban nemcsak a Rho 

aktivációjában észlelhető. Így a MAP kinázok közé tartozó JNK szintén kétfázisú aktivációját 

írták le a TGF-β hatására [260]. Megemlítendő, hogy a JNK funkcióját a Rho fehérjék 

szabályozzák [179]. Továbbá munkacsoportunk eredményei szerint LLC-PK1 sejtekben TGF-β 

kezelés hatására az ERK és a JNK MAPK fehérjék szintén kétfázisú kinetika szerint 

aktiválódtak (Sebe A és mtsai, nem közölt adat). 

A TGF-β stimulálta Rho aktiváció pontos mechanizmusa nem ismert. A folyamat szoros 

kontrollját aktivátorok (GEF) és inhibitorok (GAP, GDI) biztosítják. Egy tanulmány szerint a 

Rho családba tartozó Cdc42 G-protein TGF-β-dependens aktiváció szükséges feltétele a 

SMAD7 fehérje jelenléte. [158]. Bár a pontos mechanizmus nem ismert, feltételezhető, hogy a 

SMAD7 scaffold – összekötő, kapcsoló – funkciót lát el. Ehhez hasonló jelenség ismert a Rho 

aktivációjában is. A MAPK kaszkádba tartozó MAP/ERK kinase kinase 1 (MEKK1), amely az 

ERK és a JNK kaszkádok aktivátora, képes a p115 RhoGAP és a RhoA szimultán kötésére. Bár 
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a fehérje komplex a MEKK1 aktivációját csak átmenetileg váltja ki, szerepet játszhat a Rho 

aktivációs ciklusának felgyorsításában [261]. Továbbá a Rho második aktivációs fázisához 

hozzájárulhat az, hogy a TGF-β fokozza a NET1, Rho-specifikus GEF szintézisét [262] és 

gátolja a RhoB lebomlását [263]. Emellett az E-cadherin-dependens intercelluláris kapcsolatok 

megszűnése szintén fokozza a RhoA fehérje aktivitását [175]. 

Vizsgáltuk a Rho aktiváció hatását a citoszkeleton reorganizációjában. A Rho aktiváció 

jelentőségét bizonyítja, hogy a RhoA gátlása megakadályozta a TGF-β stimulálta stresszrost 

összeépülést és a MLC foszforilációt. Továbbá a Rho-dependens kináz, ROK gátlása esetén 

szintén nem sikerült TGF-β-val stresszrostokat stimulálni. Ezek alapján megállapítható, hogy a 

Rho/ROK jelátviteli út alapvető a TGF-β-dependens citoszkeleton átrendeződéshez. Feltehetően 

a Rho/ROK aktiváció okozta fokozott kontraktilitás alapvető az EMT kialakulásához, mivel a 

fokozott kontraktilitás önmagában kiváltja az intracelluláris kapcsolatok átépülését [264] és a 

transzformáció folyamatát [265]. 

 

V.3 A TGF-β1 indukálta EMT során a RhoA/SRF jelátviteli út alapvető jelentőségű a 

SMA expresszió kiváltásában 

 

Vizsgáltuk a Rho fehérje szerepét a TGF-β indukálta EMT-t kísérő génexpressziós 

változásokban. Eredményeink szerint aktív Rho mutáns hatékonyan stimulálta a SMA promotert 

LLC-PK1 sejtekben, és a Rho gátlása megakadályozta a TGF-β kiváltotta promoter aktivációt. 

Érdekes módon azonban az aktív ROK minimális hatást fejtett ki az SMA promoterre, míg a 

ROK gátlása csak kis mértékben csökkentette a TGF-β hatását. A ROK farmakológiai gátlása is 

csak részben hatott a rendszerre. Tehát a TGF-β hatása az SMA expresszióra Rho-dependens, 

de részben ROK-independens módon zajlik. 

Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy az SMA gén promoterének első 125 bázispárnyi 

(bp) szakasza elegendő a maximális alapaktivitás kifejtéséhez simaizom sejtekben, de csupán 

minimális alapaktivitást mutat fibroblastokban és endothelialis sejtekben [195, 198, 266]. A 

promoternek ez a szakasza tartalmaz két CC(A/T)richGG (CArG B és A) cisz-elemet, a TGF-β 

control element (TCE) és a TATA box mellett. A CArG motívumhoz kapcsolódik a serum 

response factor (SRF) transzkripciós faktor, míg a TCE-hez kötődnek a Krüppel-like factor 

(KLF) család tagjai [244, 267]. A két CArG box és a TCE domén mind simaizom sejtekben, 

mind fibroblastokban és endothelialis sejtekben elegendő volt a TGF-β indukáló hatásának 

közvetítéséhez [266]. 

Eredményeink szerint aktív Rho mutáns expressziója epithelialis sejtekben fokozta a 

SMA gén promoterének mind 765 bp (p765), mind a 155 bp (p155) hosszúságú szakaszát 
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tartalmazó promoter riporter konstrukciót. Továbbá az aktív Rho kifejtette hatás a p765 és p155 

esetén hasonló mértékű volt, ami arra enged következtetni, hogy a Rho hatását a rövidebb 

promoter szakaszon található cisz-elemek közvetítik. Ezzel összhangban a disztálisabb CArG 

szekvencia, a CArG B hiányában – bár a konstrukció alapaktivitása megmaradt – a Rho aktiváló 

hatása megszűnt. Kiemelendő, hogy a TGF-β és a RhoA hatásához hasonló promoter szakaszok 

szükségesek, ami arra utal, hogy a RhoA fehérje kulcsszerepet játszik a TGF-β hatásában a 

SMA expresszióban. Az az eredméy, miszerint a RhoA hatása CArG box-dependens, felveti, 

hogy a folyamatban szerepet játszó transzkripciós faktor a SRF. Eredményeink szerint a TGF-β 

kezelés jelentősen emeli a SRF mennyiségét a sejtekben. Továbbá a magfehérjék funkcióját 

vizsgáló teszt – EMSA kísérletek – kimutatták, hogy TGF-β-val kezelt sejtekben, a SMA 

promoterhez kapcsolódó fehérje komplexek tartalmaznak SRF fehérjét. Ehhez hasonló 

eredményt írtak le fibroblastokban és simaizom sejtekben [266]. 

Habár a Rho fehérje alapvető a TGF-β indukálta SMA expresszióban, önmagában nem 

elegendő a hatás kifejtéséhez, hiszen aktív RhoA mutáns nem okozott SMA expressziót LLC-

PK1 sejtekben (Masszi A. és mtsai, nem közölt eredmény). Hasonló megfigyelést tettek 

fibroblastokon, miszerint aktív Rho fehérje mikroinjekciója, a sejtekben az extrakromoszómális 

SRF-függő promoter-riporter konstrukciót aktiválja, de az endogén promotereket nem [268]. A 

jelenség legkézenfekvőbb magyarázata az, hogy a génexpresszió végbemeneteléhez további 

tényezők szükségesek. 

A Rho indukálta SRF expresszió pontos mechanizmusa nem ismert. Ismert, hogy a Rho 

fehérje a c-fos és a SMA promoterében található SRF-függő DNS szakaszt az aktin 

polimerizáció megváltoztatásával szabályozza [186, 269]. A jelenlegi modell szerint az aktin 

monomerek gátolják a SRF funkcióját: Fibroblastokban az aktin citoszkeleton lebontását és az 

aktin monomerek koncentrációját emelő kezelések gátolták a SRF-dependens promoterek 

aktivitását, így a ROK gátlása csökkentette a SMA promoter aktivitását [186]. Mivel a Rho-

aktiváció hatására az aktin polimerizálódik, és a monomerek koncentrációja csökken, így a 

gátlás megszűnik. Ez a mechanizmus valószínűleg szintén szerepet játszik LLC-PK1 sejtekben a 

TGF-β indukálta SMA expresszióban. Azonban feltételezhető, hogy más tényezők is jelentősek, 

mivel a Rho és a ROK gátlása hasonlóan hatásos volt a citoszkeletális válasz gátlásában, de a 

Rho fehérje gátlása jóval hatékonyabb volt, mint a ROK gátlása az SMA válasz kivédésében. 

Ezzel összhangban szintén a citoszkeletális és transzkripciós hatások szabályzásának eltérő 

módjára utal, hogy a Rho fehérje bizonyos mutáns variációi bár nem bírnak citoszkeletális 

hatásokkal, képesek az SRF-dependens transzkripciót fokozni [243]. 

Az SRF és az aktin polimerizáció közötti kapcsolatot vizsgálva azonban nem sikerült az 

SRF és az aktin fehérje direkt kapcsolatát kimutatni [186]. Ez alapján felmerült, hogy további 
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tagok vesznek részt a Rho/SRF-függő génexpresszió szabályozásában. Ismertté vált az SRF ko-

aktivátor transzkripciós faktor család, a myocardin related transcription family (MRTF), amely 

tagjai elősegítik az SRF és a CArG box asszociációját, illetve az SRF-függő génexpressziót 

[270]. A család további tagjai a megakaryoblastic leukemia (MAL/MKL) fehérjék. A Rho 

aktiváció fokozza a MRTF fehérjék sejtmagbeli transzportját [271]. A citoplazmában található 

transzkripciós faktor aktin monomerekhez kötődik, amely kapcsolat a monomerek 

polimerizációjakor megszűnik. Ezek alapján feltételeztük, hogy a fehérjecsalád szerepet játszik 

az EMT során a SMA expresszió irányításában tubulus hámsejtekben is (Sebe A és mtsai, nem 

közölt adat) 

 

V.4 A sejtkontaktusok szétbomlása szükséges a TGF-β1 indukálta EMT folyamatához 

 

Megfigyeltük, hogy adott sejtkultúrában a transzformáció hatásfokát a tenyészet 

sűrűsége befolyásolja. Ennek a jelenségnek a további vizsgálata vetette fel, hogy az 

intracelluláris kontaktusok kezdeti hiánya, vagy a kontaktusok megszűntetése alapfeltétele 

annak, hogy a TGF-β EMT-t váltson ki LLC-PK1 sejtekben.  

Saját megfigyeléseink szerint az EMT során a TGF-β kezelés a sejtkapcsoló fehérjék 

mennyiségét és expresszióját csökkenti, ami összhangban áll a jelenség korábbi leírásával [31, 

34, 251]. Ezen túl azonban a fordított irányú összefüggés létezését is feltételeztük: miszerint a 

sejtkontaktusok hiánya, lokális sérülése szükséges lehet a TGF-β kezdeti transzformáló 

hatásához. A hipotézis helyességét több modell rendszerben vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy 

míg egy ép epithelialis monolayer ellenáll a TGF-β transzformáló hatásának, három különböző 

módszer, amellyel a sejtkontaktusok szétesését váltottuk ki – szubkonfluens kultúra, sebzéses 

modell és az extracelluláris kalcium elvonása – helyreállította a TGF-β hatását. Így 

megfigyeltük, hogy a kontaktusaitól megfosztott sejtekben a myofibroblast 

transzdifferenciálódás három fő jellegzetessége zajlik le: az E-cadherin expressziója csökken, a 

fibronektin szintézis drasztikusan emelkedik, és SMA expresszió indul meg a sejtekben. 

Megfigyeléseink megalapozzák egy új kórfolyamati modell felállítását: a „kettős 

sérülés” modellt. Egy kezdeti hatás elsődleges sérülést okoz az epithelium integritásában, amely 

hatás in vivo lehet immunkomplex lerakódás [33], hypoxia [97], húgyúti obstrukció [220]. Ha a 

sérült epitheliumot TGF-β stimuláció éri (második sérülés), akkor a kezdeti gócok 

kiindulópontként szolgálhatnak az EMT folyamatának elindulásához. A folyamat önfenntartóvá 

válhat, mivel a hámsejtek transzformációja újabb sérült hámsejteket generál a monolayerben, és 

a transzformált sejtek biztosítják a fokozott ECM és TGF-β szintézist. Szemben a mi 

rendszereinkkel más in vitro modellekben a TGF-β konfluens epithelialis kultúrákban is EMT-t 
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vált ki [92, 93, 251]. A publikált eredmények alapján azonban feltehető, hogy ezekben a 

kísérletekben a TGF-β kezelés azelőtt történt, hogy a tenyészetek konfluenssé váltak volna, és 

ezt az állapotot csak a kezelés pár napos szakasza alatt érték el a kultúrák. Továbbá, Strutz és 

munkatársai megállapították, hogy az egér proximális tubulus sejtek nagyobb arányban 

transzformálódtak TGF-β hatására, amikor alacsonyabb sejtszámnál kezdték a kezelést [94]. 

Sőt, szöveti fibroblastok nagyobb hatékonysággal differenciálódtak spontán myofibroblastokká, 

ha alacsonyabb sejtsűrűségtől kezdték el a tenyésztésüket [60]. Saját kísérleteink, összhangban a 

fenti eredményekkel arra utalnak, hogy a TGF-β stimulációra adott sejtkapcsolat-függő 

celluláris válasz általános jelenség. Feltételezhető azonban, hogy a különböző nephron 

szegmensek sejtjeinél eltérő jelentősége van a kontaktusoknak a TGF-β indukálta EMT 

kialakulásában [101]. 

Mivel a konfluens sejteket kezelve elmaradt a várt EMT, felmerült, hogy a TGF-β 

jelátvitel alapvető eleme hiányzott a konfluens rendszerben. Ezt a lehetőséget azonban kísérletes 

eredményeink kizárták: így konfluens kultúrán is kiváltható TGF-β-dependens Rho aktiváció 

vagy citoszkeleton átépülés. Továbbá konfluens monolayeren sem az apikális, sem a 

bazolaterális oldal felől adott citokin nem képes EMT-t indukálni. Ez alapján kizárható, hogy a 

polarizált monolayerben egymástól elzárt kompartmentek közötti kommunikáció zavara gátolja 

a jelenség bekövetkeztét. Ezek alapján feltételeztük, hogy a sejtkontaktusok szabályozzák az 

epithelialis sejtekben kiváltott genetikai programot. 

 

V.5 Az adherens junkció komponensei közül a β-catenin fehérje részt vesz a génexpresszió 

szabályozásában a TGF-β1 kiváltotta EMT során 

 

A sejtkontaktusok alkotói közül több vizsgálata során mutattak ki szerepet a 

génexpresszió szabályozásában. Így ismertté vált, hogy az adherens junkciót alkotó β-catenin a 

junkcióból felszabadulva transzlokálódhat a sejtmagba, és a TCF/LEF transzkripciós faktor 

család tagjaival kapcsolódva, specifikus DNS szakaszon keresztül fokozza a génexpressziót.  

Egyre több adat szól amellett, hogy a β-catenin jelátviteli út kiemelt szerepet játszik az 

EMT folyamatában embriogenesis és tumorigenesis során [216, 272-273]. Az E-cadherin 

elvesztése, ami emeli a szabad intracelluláris β-catenin szintjét, kiválthatja az EMT kialakulását 

[274], míg transzformálódott sejtekben az E-cadherin expressziója helyreállítja az epithelialis 

morfológiát [169, 170]. Továbbá Eger és munkatársai c-Fos/ösztrogén receptor fúziós fehérjét 

expresszáló epithelialis sejteken ösztrogén hozzáadásával váltottak ki EMT-t, amit fokozott β-

catenin-függő promoteraktivitás-fokozódás kísért [275]. Ugyanez a csoport írta le, hogy  a β-
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catenin és a TGF-β jelátviteli pályák együtthatása szükséges a mesenchymalis morfológia 

kialakításához emlő tumor sejtekben [276]. A LEF1 transzkripciós faktor expressziója szintén 

EMT-t vált ki epithelialis tumor sejtekben [218]. Továbbá kimutatták, hogy a szájpad 

nyúlványok fúziójakor lejátszódó EMT során a TGF-β3 fokozta a LEF1 transzkripciós faktor 

expresszióját [277].  

A TGF-β és az E-cadherin kapcsolatát vizsgálva leírták, hogy a citokin transzkripció 

szintján gátolja az E-cadherin expresszióját [136]. Azonban továbbra is kérdéses maradt, hogy a 

normális szintnél mesterségesen magasabb expresszió esetén kívül a β-catenin fehérje részt 

vesz-e a TGF-β indukálta EMT, illetve a myofibroblast irányú differenciálódás szabályzásában 

[92, 213, 219]. Eredményeink szerint szubkonfluens tenyészetben a sejtek kevesebb E-cadherint 

tartalmaznak, és ez önmagában facilitálja a β-catenin-dependens génexpressziót. Jelen 

prezentált munkánk valamint Tian YC és csoportjának kísérletei [92] azt demonstrálták, hogy 

nem tumoros vese tubulus sejtekben TGF-β kezelés kiváltja a β-catenin diszlokációját a 

sejtmembránból és transzlokációját a sejtmagba.  

Az extracelluláris kalcium elmosásával elért szétesése a sejtkontaktusoknak szintén 

kimozdítja a sejtmembránból a fehérjét, de ez önmagában nem elegendő az EMT kiváltásához. 

Ez a tény összhangban van azzal a megfigyelésünkkel, hogy TGF-β hiányában az E-cadherin és 

a β-catenin gyorsan lebomlik a sejtkontaktusok szétesése után. Ezzel szemben TGF-β kezelés 

szelektíven megakadályozza a β-catenin lebomlását, lehetővé téve azt, hogy a fehérje 

kifejthesse genetikai hatásait. A jelenség magyarázata lehet, hogy a TGF-β aktiválja az integrin 

linked kinase (ILK) és Akt kinázokat, amely fehérjék szerepet játszanak az EMT kiváltásában 

[278, 279]. Az ILK aktivációja önmagában elegendőnek bizonyult a TGF-β kiváltotta EMT 

közvetítéséhez tubulus hámsejtekben [278]. Kiemelendő, hogy mindkét kináz – Az ILK és az 

Akt – aktiválja a β-catenin/TCF/LEF jelátviteli utat, mivel a kinázok gátolják a glycogen 

synthase kinase-3β (GSK-3β) enzimen keresztül a β-catenin lebomlását [279]. 

Kimutattuk, hogy a szabad β-catenin szint TGF-β indukálta emelkedése elégséges a 

TCF/LEF-riporter-promoter konstrukció (TOPflash) aktiválásához. Ez az eredmény eltér az 

eddig közölt eredményektől, amelyek hepatoma [219] és HK-2, humán vese sejtvonal [92] 

vizsgálatával születtek. Azonban az előbbi kísérleti rendszerekben alapvető különbségek 

mutathatóak ki. A hepatoma sejtek mutáns β-catenin molekulát expresszálnak, ami kóroki 

tényező a máj daganatos betegségeiben [280]. A HK-2 sejtekben a TOPflash alapaktivitása 

alacsony volt exogén LEF-1 transzfekciója nélkül. Tehát a két sejtvonalban a β-catenin/LEF 

jelátviteli rendszer aktivitását tekintve a limitáló tényező a TCF/LEF transzkripciós faktorok 

mennyisége lehetett. Saját modellünkben megállapítható, hogy mind a TGF-β, mind a LiCl 
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aktiválta a TOPflash konstrukciót, ami elegendő TCF/LEF jelenlétére utal. Ebből a szempontból 

a nefron szakaszai különbözhetnek egymástól, így eltérő lehet a hajlamuk a myofibroblast 

transzformációra. Másrészt az idézett leírás szerint a HK-2 sejtek kezelését konfluens stádiumtól 

kezdték [92], saját eredményeink szerint ilyen körülmények között a β-catenin-függő 

génexpressziós válasz kicsi. Ennek megfelelően a TOPflash alapaktivitása fordítottan arányos a 

tenyészet konfluenciájával, ami összhangban van azokkal az eredményekkel, miszerint a 

sejttenyészet sűrűsége befolyásolja a β-catenin intracelluláris lokalizációját és transzkripciós 

aktivitását [281, 282]. Tehát a sejtkapcsolatok állapota meghatározza a TGF-β indukálta 

TCF/LEF-függő génexpresszió mértékét. 

 

V.6 A β-catenin/TCF/LEF jelátviteli rendszer funkciója szükséges a TGF-β1 kiváltotta 

EMT során a SMA expressziójához. 

 

A β-catenin /TCF/LEF jelátviteli út számos gén expresszióját szabályozhatja, amelyek 

alapvetőek az EMT folyamatában. Így gátolja az E-cadherin expresszióját [283], fokozza a 

mesenchymalis sejtekre jellemző vimentin [213] és fibronektin [211] expresszióját. Továbbá a 

β-catenin jelátviteli pályát aktiváló Wnt glikoprotein kórtani szerepét igazolták vesefibrózis 

kialakulásában [220]. Saját rendszerünkben vizsgáltuk, hogy a β-catenin megkötése hogyan 

befolyásolja a TGF-β kiváltotta válaszok megjelenését. 

Annak eldöntésére, hogy a TCF/LEF jelátviteli út hatással van a myofibroblast 

átalakulásra, két konstrukciót használtunk, amelyek gátolják a β-catenin funkcióját: az N-

cadherin intracelluláris alegységét kódoló N-cad konstrukciót, illetve a TCF4 domináns negatív 

mutánsát (dN-TCF4). Mindkét géntermék erősen gátolta a szinergisztikus hatást, amit a TGF-β 

és a sejtkontaktusok szétszedése együttesen fejtett ki a SMA promoterre. Megemlítendő 

azonban, hogy a TGF-β lehetséges, hogy nem csak a β-catenin kötésén keresztül aktiválja a 

TCF/LEF fehérjéket. A TGF-β1 és 3 kezelés hatására a LEF1 kapcsolódott a SMAD 

fehérjékhez, amely komplex fokozott transzkripciós aktivitást fejthet ki a SMAD-függő 

szekvenciákon keresztül [219, 277]. Továbbá TGF-β stimulálja a SMAD3 és 4 asszociációját a 

β-cateninnel [124], amely kapcsolódhat a TCF/LEF faktorral. Az így kialakult heteromer 

komplex két DNS szekvenciához kötődve indíthat el transzkripciót. Ezek a kölcsönhatások arra 

mutatnak, hogy a SMAD és a β-catenin jelátviteli rendszerek között kollaboratív, 

szinergisztikus hatás áll fenn. Ezzel összhangban, amíg a β-catenin gátlása erősen csökkentette a 

TGF-β hatását a SMA promoteren, ez a hatás nem volt teljes. Érdekes módon az ép 

sejtkapcsolatok gátló hatása erősebb volt, mint a β-catenin megkötéséé, ami arra utal, hogy a 
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kontaktusokat alkotó más fehérjék is részt vehetnek a folyamat szabályozásában. Erre utal az is, 

hogy a zonula occludensben található ZO-1 fehérje rövidített mutánsa szintén EMT-t [284] 

valamint SMA expressziót vált ki [216]. Azonban a ZO-1 mutáns kiváltotta EMT folyamatában 

a β-catenin szintén szabályzó szerepet tölt be, mert a β-catenin megkötésével a folyamat 

gátolható [216]. További tanulmányok szükségesek azoknak a fehérjéknek az azonosításához, 

amelyek a sejtkapcsoló struktúrák alkotásán túl az EMT szabályozásában is részt vesznek. 

Végül kérdés maradt annak pontos molekuláris mechanizmusa, hogy a β-catenin 

hogyan szabályozza az SMA promoter működését. Ez történhet indirekt módon úgy, hogy a β-

catenin komplexet alkothat a SMAD fehérjékkel. Ezt támasztja alá az a tény, hogy az SMA 

promoter nem tartalmaz TCF/LEF-kötő szekvenciát, és TGF-β hiányában sem a LiCl, sem a β-

catenin expresszió nem képes az SMA promoter aktivitását fokozni. Azonban vannak olyan β-

catenin által szabályzott gének, amelyek termékei szükségesek az SMA expressziójához. Ezek 

közé tartozik a fibronektin [211] és a mátrix metalloproteázok bizonyos fajtája [285]. 

Kiemelendő, hogy myofibroblastokban a TGF-β indukálta ED-A-fibronektin expresszió 

megelőzte a SMA expresszióját [62]. Illetve aktív MMP-2 képes transzformációt kiváltani 

patkány tubulus sejtekben [286]. 

 

V.7 Az epithelialis-myofibroblast transzformáció celluláris mechanizmusának feltételezett 

modellje 

 

Munkánk során leírtunk egy in vitro rendszert, amelyben TGF-β kezelés hatására az 

EMT programja a myofibroblast marker megjelenéséig, SMA expresszióig stabilan 

reprodukálható módon megfigyelhető. További munkánkkal a jelenséget szabályozó celluláris 

tényezőket vizsgáltuk. Eredményeink alapján feltételezhető, hogy a folyamat szabályozásáért 

egy komplex rendszer felelős. 

Az általunk javasolt „kettős sérülés” modell szerint a transzformáció programjának 

elindulásához két feltételnek kellett teljesülnie (42. ábra): így szükséges volt egyrészt a TGF-β 

jelenléte másrészt a sejtkontaktusok hiánya. TGF-β kezelés hatására kimutatható volt a Rho 

aktivációja, és sikerült a Rho aktiváció valamint a transzformáció között az oki kapcsolatot 

bizonyítanunk. A Rho szabályozza a ROK aktivációján keresztül citoszkeleton átrendeződését, 

valamint az SRF és feltételezhetően ko-faktorainak segítségével a SMA expressziót. A 

sejtekben található szabad – nem az adherens junkcióhoz kötött – β-catenin fehérje kontroll 

körülmények között a proteoszómában lebomlik, azonban TGF-β kezelés hatására ez a folyamat 

gátolt. Továbbá a TGF-β kezelés a β-catenin nukleáris transzlokációját és a TCF/LEF-
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dependens génexpressziót is fokozza. Bár az molekuláris részletek nem ismertek, de a β-catenin 

genetikai hatásának gátlása csökkenti az SMA expresszió mértékét. Irodalmi adatok alapján 

feltételezhető a két rendszer szoros kapcsolata. 

 

 
42. ábra A „kettős sérülés” modell sematikus rajza. A tubuláris monolayert károsító 

hatás kiváltja a tubulushám sérülését és a gyulladásos citokinek lokális felszabadulását. 
Celluláris szinten ez az adherens junkció károsodásával és TGF-β hatással modellezhető. A 
TGF-β Rho aktivációt vált ki, amely multiplex jelátviteli lépéseken keresztül az EMT 
programjának elindulásához vezet. A sérült junkció komponensei felszabadulnak, azonban 
TGF-β hatására a β-catenin degradációja gátolt. Így a β-catenin szintén részt vehet a 
génexpresszió szabályozásában, és hozzájárulhat az EMT lezajlásához. 

 

A javasolt „kettős sérülés” modell magyarázattal szolgálhat az in vitro rendszerek és az 

in vivo megfigyelt jelenség közötti következő különbségre: In vitro a sejtek 50-70%-ban észlelt 

transzformációval szemben in vivo az EMT a tubulus hámsejtek elenyésző számában mutatható 

ki. Ennek a megfigyelésnek egyik magyarázata modellünk szerint a sérült tubulusban az 

intracelluláris kapcsolataitól megfosztott sejtek TGF-β jelenléte mellett transzformálódnak, 

amelyek az EMT forró pontjaiként szolgálhatnak.  

Kísérletes eredményeink szerint a tubulus hámsejt sorsa az extracelluláris stimuluson 

kívül az intracelluláris miliő is meghatározza. Esetünkben a β-catenin mint egy molekuláris 
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kapcsoló működik: vagy lebomlik a proteoszómában, vagy facilitálja az EMT genetikai 

programját. Feltételezhető azonban, hogy további molekulák is hasonló feladatot látnak el az 

epithelialis sejtben annak polarizált morfológiájának és barrier/transzporter funkciójának 

fenntartása érdekében. Feltételezhető, hogy ilyen molekulák találhatóak mind a sejtadhéziókhoz, 

mind a citoszkeletonhoz kötötten. Ezen szabályzók pontos feltérképezése további munkát 

igényel. 
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VI. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

1) Proximális tubulus hámsejtekben a TGF-β1 kezelés epithelialis-mesenchymalis 

transzformációt vált ki. 

TGF-β kezelés hatására az EMT karakterisztikus jegyeit detektáltuk, mint az epithelialis 

morfológia megszűnését, a fokozott motilitás direkt és indirekt bizonyítékait, az epithelialis 

markerek csökkent expresszióját és a mesenchymalis markerek fokozott szintézisét. Emellett a 

kezelt LLC-PK1 sejtek myofibroblast irányú differenciálódására utal a robosztus simaizom 

típusú aktin izoforma expressziója. 

 

2) A Rho aktiváció szükséges, de nem elégséges feltétele a TGF-β1-indukálta EMT 

bekövetkeztének. 

LLC-PK1 sejtekben kimutattuk a Rho aktivációt; a Rho gátlásával megelőzhető volt mind a 

citoszkeleton átrendeződése, mind a SMA expresszió. Bár az aktív Rho mutáns expressziója a 

TGF-β kezeléshez hasonló citoszkeleton reorganizációt és SMA promoter aktivációt váltott ki, 

SMA fehérje expressziót és az EMT teljes programjának beindításához nem volt elegendő. 

Továbbá a Rho szerepének fontosságát támasztotta alá az általa aktivált jelátviteli fehérjék 

vizsgálata: 1) a Rho-kináz gátlása megakadályozta a TGF-β okozta citoszkeleton választ.2) 

Másrészt a TGF-β és a Rho okozta SMA promoter aktivációhoz alapvetőnek bizonyult a SRF 

transzkripciós fehérjével reagáló CArG domén funkciója. 

 

3) Az sejtek közötti adhéziók hiánya alapvető, de nem elégséges feltétele a EMT 

programjának elindulásához. 

Ép sejtkontaktusok jelenlétében a TGF-β kezelés nem képes EMT-t indukálni. Azonban a 

sejtkontaktusok szétesésével (alacsony konfluencia mellett, sebzés után, vagy kalciummentes 

médiumban) a TGF-β kezelés hatásossága helyreállt. Önmagában azonban a sejtkontaktusok 

szétesése sem elégséges az EMT elindításához. Mind a sejtkontaktusok hiánya, mind a TGF-β 

kezelés SMA promoter aktivációt vált ki. A két kezelés együttes hatása azonban multiplikatív 

szemben az additív hatással. 

 

4) A β-catenin intracelluláris helyzetét az adherens junció állapota és TGF-β1 együtt 

határozza meg. 

Kalciummentes médiumban a széteső adherens junkcióból a β-catenin felszabadul. Ezt azonban 

nem követi a fehérje transzlokációja a sejtmagba, hanem a β-catenin degradálódik a 
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proteoszómában. TGF-β jelenlétében azonban ez a lépés gátolt, sőt kalciummentes közeg 

potencírozza a TGF-β a β-catenin-dependens génexpresszióra kifejtett hatását. 

 

5) A sejtadhéziók komponensei közül a β-catenin mint egy molekuláris kapcsoló 

facilitálja az EMT programjának elindulását. 

A β-catenin az EMT során transzlokálódik a sejtmembrántól a sejtmagba, eközben a β-catenin-

dependens génexpresszió fokozódik. A szabad (nem membrán-asszociált) β-catenin 

mennyiségének növelése (tranziens transzfekció, LiCl kezelés) emeli a TGF-β hatását az SMA 

promoteren. A szabad β-catenin megkötése gátolja a TGF-β hatását az SMA expresszióra. 

 

6) Az epithelialis sejtekben az EMT programjának elindulását az epithelium komplex 

sérülése indítja el. 

Saját modellünk esetében kettős sérülés volt szükséges ehhez: egyrészt a sejtadhéziók szétesése, 

másrészt a TGF-β jelenléte. Eredményeink alapján felvethető, hogy in vivo a tubulus 

mechanikai sérülése, és a noxára akár a tubulus által termelt TGF-β együtt vált ki EMT-t. Így 

felvethető, hogy nem egyenletesen oszlanak el a tubulus mentén a transzformált sejtek, hanem 

csomópontokba sűrűsödve. A sejtadhéziók szétesését biológiai hatások mellett kiválthatják 

mechanikus sérülések (nyíró erő, ozmotikus stressz, mikrokristályok) vagy a membránon 

keresztül vándorló mononukleáris sejtek. Ez utóbbi folyamat in vitro vizsgálata további 

kísérletek tárgya. 
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VII. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A myofibroblastok, a simaizom típusú aktin (SMA) pozitív hegszöveti sejtek szerepe 

ismert a progresszív vesefibrózis kialakulásában. A fibrózisban felszaporodó sejtek eredete 

azonban kérdéses maradt. Felismerték, hogy transzformáló növekedési faktor (TGF)-β hatására 

vese tubulus hámsejtek epithelialis-mesenchymalis transzformációt (EMT) szenvedhetnek, és 

SMA-t expresszálhatnak. A folyamat jelentőségét állatkísérletes és klinikai eredmények is 

alátámasztják, azonban subcelluláris történések részletei nem tisztázottak 

Az EMT in vitro modellezéséhez proximális tubulus hámsejteket LLC-PK1 sejteket 

kezeltünk TGF-β1-gyel. 24 órával később EMT-ra jellemző változásokat tapasztaltunk, mint a 

mesenchymalis morfológia megjelenése, a citoszkeleton reorganizációja, a sejt-sejt adhéziók 

szétesése, az E-cadherin expresszió csökkenése és a fibronektin expresszió fokozódása. 

Továbbá az átalakult sejtekben nagyfokú SMA szintézist tapasztaltunk. Kimutattuk, hogy a 

TGF-β1 két fázisban aktiválja a RhoA-t. Leírtuk, hogy a RhoA és a Rho-kináz (ROK) részt vesz 

a citoszkeleton reorganizációjában. A TGF-β1 a SMA expressziót RhoA-n és a serum response 

factoron (SRF) keresztül irányítja. 

Mivel a veseszövet sérülése kiválhatja a sejtadhéziók szétesését, vizsgáltuk a 

sejtadhéziók szerepét az EMT irányításában. Megállapítottuk, hogy konfluens monolayeren a 

TGF-β1 nem képes EMT-t kiváltani, viszont három különböző modellben (alacsony 

konfluencia, sebzés, kalciummentes közeg), sejtadhéziók hiányában a TGF-β EMT-t okozó 

hatása helyreállt. Az adherens junkcióban található β-catenin a T-cell factor /Lymphocyte 

enhancer factor (TCF/LEF) családon keresztül bizonyos gének expresszióját szabályozza. 

Vizsgáltuk e jelátviteli rendszernek a szerepét az EMT genetikai programjának irányításában. 

Megfigyeltük, hogy az EMT során a β-catenin transzlokálódott a sejtmagba, továbbá aktiválta a 

TCF/LEF-dependens transzkripciót. Emellett a β-catenin megkötése csökkentette a SMA 

promoter aktivációját és a SMA protein expresszióját. 

„Kettős sérülés” elméletünk a feltételezett kórfolyamatot írja le: A károsító hatás a 

vesetubulusban egyrészt az intercelluláris adhéziók sérülését másrészt TGF-β felszabadulását 

okozza. A két hatás a tubulushámban kiváltja az EMT folyamatát, ami a progresszív 

vesefibrózis beindulásához vezethet. Az EMT komplex programjának irányításában részt vesz a 

Rho, ami szabályozza a citoszkeleton reorganizációját és az SMA expresszióját. A β-catenin a 

sejtadhéziók szétesése után szintén az EMT genetikai programjának beindításában vesz részt. 
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VIII. SUMMARY 

 

Myofibroblasts, smooth muscle actin (SMA) positive scar tissue cells are known to 

play a pivotal role in the progress of chronic renal failure. However the origin of these cells is 

remained to be elucidated. Recent results prove that tubular epithelial cells in response to 

transforming growth factor (TGF)-β undergo epithelial-mesenchymal transformation (EMT) 

and express SMA. The importance of this phenomenon was supported by both experimental and 

human clinical data, yet subcellular steps are to be clarified. 

As an in vitro model of EMT proximal tubular epithelial cell (LLC-PK1) were treated 

with TGF-β1. After 24 hours features of EMT were detected such as 1) appearance of 

mesenchymal morphology, 2) cytoskeletal reorganization and stress fibre assembly, 4) down-

regulation of E-cadherin, 4) up-regulation of fibronectin. Further, transformed cells expressed 

SMA. We showed that TGF-β1 activated RhoA GTP-ase in a biphasic manner. Also we showed 

that RhoA regulates 1) cytoskeleton reorganization via Rho-kinase (ROK) and 2) SMA 

expression via serum response factor (SRF). 

Since contact disassembly is an early step in EMT we hypothesized that components 

of cell-contacts can play a role in the regulation of EMT. We found that TGF-β1 is unable to 

induce EMT in a confluent monolayer. However in three different models (low confluence, 

wounding and calcium free medium) the absence of cell contacts restored EMT in response to 

TGF-β1. It is known that β-catenin, a component of adherent junction regulates gene expression 

via T cell factor /lymphocyte enhancer factor (TCF/LEF) family. We found that β-catenin was 

translocated to the cell nucleus and TCF/LEF dependent gene expression was activated during 

EMT. Further, chelation of β-catenin reduced SMA promoter activation and protein expression. 

Based on our results we suggest a two hit model: Namely both injury of tubular 

epithelium and the accumulation of TGF-β are required to induce EMT in tubular cells. EMT is 

regulated by several intracellular pathways including Rho GTP-ase and the β-catenin/TCF/LEF 

pathway. 
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XI. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
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