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Bevezetés 
 
A progresszív krónikus vesebetegségek egységesen végállapotú 

veseelégtelenséghez vezetnek. 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. 

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. Emellett a mátrix 
fehérjék szintéziséért felelős kötőszöveti sejtek felszaporodnak az addig 
sejtszegény intersticiumban. 

A fibrótikus intersticiumban felszaporodó sejtek jelentős része 
myofibroblast. E kontraktilis sejtek karakterisztikus citoszkeleton alkotója az 
α-simaizom aktin (SMA). Experimentális és klinikai vizsgálatok igazolták a 
myofibroblastok tubulointersticiális fibrózisban betöltött kóroki szerepét. Így 
igazolt a vesefunkció romlása és az intersticiumban található myofibroblastok 
száma valamint a fibrózis mértéke és a SMA expresszió mértéke közötti 
összefüggés.  

A vesefibrózis során a sejtszegény intersticiális kompartmentben 
felszaporodó myofibroblastoknak forrása azonban kérdéses maradt. Az 
epithelialis sejtek plaszticitásának megismerése új lehetséges magyarázattal 
szolgált: eszerint epithelialis sejtek transforming growth factor-β (TGF-β) 
kezelésre elvesztik polarizált epithelialis morfológiájukat, és mobilis 
mesenchymalis jelleget öltenek. Sejtalkotók szintjén az epithelialis sejtadhézió 
struktúrák felbomlása, a citoszkeletonban stresszrostok megjelenése és 
mesenchymalis markerek megjelenése figyelhető meg. Az epithelialis-
mesenchymalis transzformációnak (EMT) nevezett folyamat in vivo is 
igazolható volt experimentális és humán vesefibrózisban is. Továbbá mind in 
vitro, mind in vivo a tubulus hámsejtek mesenchymalis morfológián túl SMA-
t expresszáltak, ami a myofibroblast morfológia megjelenését bizonyítja. 

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.  
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A TGF-β citokin család tagjai polipeptid növekedési faktorok, amelyek 
számos sejtfunkciót szabályoznak. A sokféle válasz szabályozását összetett 
intracelluláris jelátviteli rendszerek teszik lehetővé. Bár a TGF-β 
intracelluláris jelátvitelében a fő molekuláris jelátviteli út az ún. SMAD 
fehérjéken keresztül hat, emellett számos alternatív mechanizmus aktivációja 
ismert. A Rho GTP-kötő fehérjecsalád, specifikusan a RhoA fehérje hatásai – 
stresszrost összeépülés, az epithelialis sejtadhéziók átépülése, mesenchymalis 
sejtekben SMA expresszió szabályozása – alapján feltételeztük, hogy részt 
vesz a TGF-β indukálta EMT irányításában.  

Az EMT komplex programjának irányításában felmerült a sejtadhéziókat 
alkotó fehérjék szerepe. Így az adherens junkciót alkotó β-catenin fehérje 
transzkripciós ko-aktivátorként működik, komplexet képezve a T cell 
factor/Lymphocyte enhancing factor (TCF/LEF) transzkripciós faktor család 
tagjaival. In vitro igazolt, hogy a β-catenin/TCF/LEF jelátviteli út aktiválása 
EMT-t vált ki, továbbá vesefibrózis modellekben leírták a rendszer 
aktiválódását. Azonban a TGF-β intracelluláris jelátvitelében a β-
catenin/TCF/LEF út jelentőségét bár felvetették, de bizonyítani nem sikerült. 

Kísérleteinkben proximális tubulus hámsejteken vizsgáltuk az EMT 
jelenségét, a folyamathoz szükséges körülményeket, valamint a TGF-β 
kiváltotta transzformációt szabályozó intracelluláris jelátvitel részleteit. 

 
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 
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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 mérni kívántuk 
a SRF hatását az EMT alatt. 

 
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. 
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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. 

 
Módszerek 

 
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.  

 
Tranziens transzfekció 
A transzfekcióhoz FuGENE6 reagenst használtunk. A sejteket  

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 luciferáz és β-galaktozidáz 
riporter enzimek aktivitását luminometriás módszerrel határoztuk meg. A 
sejtszám és a transzfekciós hatékonyság változékonyságából eredő hibákat a 
belső standarddal való normalizálással csökkentettük.  

 
Western blot 
A megfelelően kezelt sejteket Triton-lízis pufferben felkapartuk, majd 

centrifugálás után Triton-oldékony és -inszolubilis frakciókat különítettünk el. 
A mintákhoz Laemmli puffert adtunk, majd főzéssel denaturáltuk azokat. 
Azonos fehérjetartalmú mintát 8-15%-os redukáló SDS-poliakrilamid géleken 
szeparáltuk. A fehérjéket ezután nitrocellulóz membránra transzferáltuk. A 
membránokat albumin oldatban blokkoltuk, majd rövid mosás után az 
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elsődleges antitestben inkubáltuk tovább. Egy óra letelte után a membránokat 
mostuk, majd a megfelelő torma peroxidázzal konjugált szekunder antitesttel 
inkubáltuk újabb egy óráig. Végül kemilumineszcens reakcióval 
megjelenítettük az immunoreaktív csíkokat. A reakció által emittált fényt 
filmmel detektáltuk, a filmeket digitalizáltuk majd analizáltuk. 

 
Rho-aktivitás mérése 
A Rho GTP-áz fehérje aktivitását affinitás kromatográfián alapuló mérési 

eljárással határoztuk meg. A Rhotekin Rho-kötő doménjából (RBD) 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 megfelelően kezelt sejteket lizáltuk, 
a lizátumot a fúziós proteinnel inkubáltuk, majd a megkötött Rho fehérje 
mennyiségét Western blottal elemeztük. 

 
Miozin könnyűlánc foszforiláció detektálása 
A miozin könnylánc (MLC) foszforilációs állapotának analíziséhez nem 

redukáló poliakrilamid gélt használtunk. A sejteket jégen 10% triklór-
ecetsavat és DTT-t tartalmazó acetonban felkapartuk. A precipitátumot 
mintapufferben feloldottuk, majd a fehérjéket 12%-os urea-glicerin-
poliakrilamid gélen szeparáltuk. A gélből a fehérjéket nitrocellulóz 
membránra transzferáltuk és anti-MLC antitesttel Western blotot készítettünk.  

 
Immuncitokémia és fluoreszcens mikroszkópia 
A sejteket 25 mm-es üveg fedőlemezre növesztettük. A kezelést követően 

a sejteket fixáltuk, majd albumin oldattal blokkoltuk. A fedőlemezeket 
elsődleges antitesttel, majd a megfelelő species ellen termelt, fluofórral 
konjugált szekunder antitesttel inkubáltuk. 

 
Magfehérjék izolálása és funkcionális vizsgálata elektromos 

migrációs változás alapján (Electrophoretic Mobility Shift Assay, EMSA) 
A magfehérje preparátumok Deryckere és Gannon által leírt módszer 

szerint készültek. A CArG B szekvenciát (5’-GAGGTCCCTATAGGT-
TTGTG-3’) [32P]ATP-vel jelöltük meg. A jelölt próbát a sejtmag mintákkal és 
poli(dA-dT) keverékkel inkubáltuk. A mintákat 4,5%-os poliakrilamid gélen 
szeparáltuk. A supershift kísérleteknél a sejtmag extraktumokat anti-SRF 
antitesttel előinkubáltuk. 

 
Retrovírus infekciók 
A citoplazmatikus β-catenin megkötéséhez egy retrovirális rendszert 

használtunk. Az N-cad-GFP plazmidból az N-cadherin intracelluláris 
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doménból és GFP-ből álló fúziós fehérjét kódoló DNS szakaszt szeparáltuk, 
majd pFB-Neo vektorba klónoztuk, így kapva a pFB-N-cad vektort:. Ehhez 
hasonlóan a csak GFP fehérjét kódoló szekvencia inzertálásával hoztuk létre a 
pFB-GFP vektort. Retrovírusok előállításához 293T sejteket használtunk, 
majd LLC-PK1 20%-os konfluenciánál fertőztük. Kezelés után a sejtekből 
teljes sejtlizátumot készítettünk a fent leírt módon, majd az SMA expressziót 
Western blottal detektáltuk. 

 
Statisztikai módszerek 
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.  

 
Eredmények 

 
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 SMA 
izoforma expressziója. 
 

2) A Rho aktiváció szükséges, de nem elégséges feltétele a 
TGF-β1-indukálta EMT bekövetkeztének. 

 
LLC-PK1 sejtekben kimutattuk a Rho aktivációt mind rövid, mind hosszú 

távú kezelés hatására. Aktív RhoA mutáns expressziója a TGF-β1-hez hasonló 
citoszkeleton átrendeződést és SMA promoter aktivációt váltott ki. Több 
módon gátoltuk a a RhoA G-fehérjét: a gátlással megelőzhető volt mind a 
citoszkeleton átrendeződése, mind a SMA promoter aktiválódás, mind a SMA 
fehérje 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.  
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3) A TGF-β1 aktiválja a RhoA/SRF jelátviteli utat, ami a 
promoter CArG doménján keresztül fokozza a SMA 
expressziót.  

 
TGF-β1 kezelés hatására az EMT jelenségével egyidejűleg fokozott SRF 

expressziót mutattunk ki. Az aktív Rho mutáns okozta SMA promoter 
aktivációhoz alapvetőnek bizonyult a SRF transzkripciós fehérjével reagáló 
CArG domén jelenléte. A CArG domén hiányában a TGF-β1 nem képes az 
SMA promotert aktiválni. 

 
4) 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 potencírozza 
egymás hatását 
 

5) 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 proteoszómában. TGF-β jelenlétében 
azonban ez a lépés gátolt, sőt kalciummentes közeg potencírozza a TGF-β a 
β-catenin-dependens génexpresszióra kifejtett hatását. 
 

6) 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. 
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Következtetések 
 
Az általunk kidolgozott in vitro rendszerekben legalább két feltételnek 

kellett érvényesülnie ahhoz, hogy az epithelialis sejtek transzformálódjanak: 
egyrészt az intercelluláris adhéziók hiányára, másrészt a TGF-β jelenlétére 
volt szükség. Erre alapoztuk az EMT-t leíró saját modellünket, a „kettős 
sérülés” modellt: Felvethető, hogy in vivo a tubulus mechanikai sérülése, és – 
akár exogén, akár a tubulus által termelt – TGF-β együtt vált ki EMT-t.  

Vizsgálataink az alábbi molekuláris mechanizmust tárták fel. A TGF-β 
aktiválja a RhoA fehérjét, ami a citoszkeleton átépüléséhez és a sejtek 
fokozott kontraktilitásához vezet, valamint a SRF-on keresztül az SMA 
szintézisét váltja ki. Emellett a nem funkcionáló adherens junkcióból 
felszabaduló β-catenin TGF-β jelenlétében nem bomlik le a proteoszómában, 
hanem transzlokálódik a sejtmagba és hozzájárul az EMT genetikai 
programjának szabályozásához. 

In vivo kórfolyamatokra vonatkoztatva krónikus vesebetegség során a 
tubulushám mechanikus sérülése (nyíró erő, ozmotikus stressz, 
mikrokristályok, mononukleáris sejtek) valamint a szövetben ható autokrin, 
parakrin TGF-β együtt vezet tubulointersticiális fibrózishoz. Felvethető, hogy 
az EMT maga is hámsérülést és TGF-β szintézist okoz, ami magyarázhatja az 
EMT feltételeinek tartós fennállását és a vesefibrózis krónikus és progresszív 
jellegét. 
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