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BEVEZETÉS 
 

Az epidermis a külső és belső környezet érintkező felszíne. Integritásának megőrzése, 

funkcionális egysége a szervezet kiegyensúlyozott homeosztázisa szempontjából 

elengedhetetlen. Véd a kiszáradás, kémiai anyagok, fertőző ágensek és fizikai környezeti 

hatások ellen. Ez a barrier funkció döntően a stratum corneum rétegére lokalizálódik, melyet a 

keratinociták differenciációjuk során hoznak létre. Az intakt barrier funkció fenntartásában a 

szabályosan végbemenő keratinocita differenciáció elengedhetetlen. A differenciációt 

befolyásoló tényezők, mint például bőrbetegségek (atopiás dermatitis, psoriasis, különböző 

genodermatosisok, stb.), akut UV károsodás, valamint gyógyszerek módosíthatják az 

epidermis barrier funkcióját, míg az organikus oldószerek által létrehozott barrier károsodás a 

keratinocita differenciációt módosítja. Bár a keresztösszefüggés a folyamatok között jól 

ismert és behatóan tanulmányozott, a keratinocita differenciáció számos aspektusa 

felderítetlen. Eddig csak viszonylagosan kisszámú, a keratinocita differenciálódás során 

szabályozódó gént azonosítottak és ezek is többnyire hipotézisen alapuló megállapítások. 

Továbbá annak ellenére, hogy fokozódik a figyelem a keratinocita differenciációt befolyásoló 

molekuláris mechanizmusok (vitamin D receptor, retinoid receptor, p63) iránt, számos 

transzkripcionális szabályozó mechanizmus ismeretlen.   

A keratinocita differenciáció a celluláris lipidek komplett újra strukturálódását 

eredményezi a jelentős fehérje expressziós változások mellett.  A termelt lipidek a fő 

összetevői a stratum corneum lipid lamelláinak és felelősek a permeábilitási barrier 

kialakulásáért. Egyik legjelentősebb lipidcsoportot a ceramidok képezik. Mint számos más 

lipofil molekulákról ismert, ezek a szfingolipidek is rendelkeznek celluláris szabályozó 

funkcióval. Néhány ceramidnak szerepe van az apoptosis inicializálásában és a differenciáció 

promóciójában keratinocitákon. Annak ellenére, hogy ez a hatás terápiás potenciát rejt 

magában, a különböző ceramid fajták differenciációt befolyásoló hatása összehasonlítóan nem 

vizsgált.  

 A keratinocita differenciáció tanulmányozásához megfelelő modell szükséges. Ez 

idáig a legtöbb közlemény a keratinociták differenciációs állapotának meghatározásához  

néhány ismert keratinocita differenciációs gén módosulását elemezte a keratinociták szokásos 

két-dimenziós tenyészete, valamint a három-dimmenziós differenciációs modellek 

alkalmazása során. Sajnálatosan egyik rendszer sem tökéletes, a molekula hatások 

összehasonlítása céljából. A néhány keratinocita differenciációs gént vizsgáló két-dimenziós 

modellek jelentős torzítást mutatnak a génspecifikus hatások miatt. Míg a három-dimenziós 
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modellek alapvetően alkalmatlanok a korai differenciációs hatások vizsgálatára, emellett 

felszívódásának egyenetlenségeivel is számolni kell a kevés gén tanulmányozása okozta 

torzítások mellett. Szükséges tehát a szfingolipid differenciációs hatások vizsgálata céljából 

megbízhatóbb modellrendszer kidolgozása. 

Az ATP kötő transzporter (ATP binding casette transporter) 12 (ABCA12) mutációk 

nagy valószínűséggel felelősek az epidermis struktúrájának jelentős változásáért a lamelláris, 

és a klinikailag még súlyosabb, harlequin ichtyosis esetekben. Ez a szfingolipid és más 

barriert alkotó molekulák lamelláris testekből történő kiürülésének zavara miatt jön létre. 

Több nukleáris receptorról kimutatták korábban, hogy stimulálja a lamelláris testek 

szekrécióját és az epidermális lipid metabolizmust, valamint a koleszterolszulfát szintézist. A 

liver x receptor, a peroxiszóma proliferátor aktivált receptor (PPAR)-alfa, a PPAR-gamma és 

PPAR-delta aktivációról igazolt, hogy javítja a permeábilitási barrier homeosztázist, de 

szerepük az ABCA12 kifejeződés regulálásában nem ismert.  

Az ultraibolya B (UVB) besugárzás kétségtelenül az egyik legfontosabb környezeti 

stresszor, ami a hámot éri. Genotoxikus hatása mellett a legtöbb epidermális homeosztatikus 

szabályozási mechanizmust is befolyásolja. Ismert, hogy károsítja az epidermális lipid 

szintézist, a lamelláris testek szekrécióját és az epidermális lipid barriert, továbbá az is 

kimutatott, hogy az ABC transzporterek expresszióját közvetlenül képes módosítani. UVB 

irradiácó után jelentős vasculáris eltérések is létrejönnek. Számos hipoxia regulált gén (pl. 

vascular endothelial growth factor -  VEGF és hemoxygenase-1 - HMOX1) patogenetikai 

szerepe felvetődött az UVB indukálta bőrtünetekben, bár a hipoxia jelátviteli 

mechanizmusokat az UV válaszban eddig még nem tanulmányozták.  

Jelen munkánk a keratinocita differenciáció során észlelt transzkripcionális 

változásokra fókuszál: szfingolipidekre és epidermális specifikus transzkripcionális 

szabályozó rendszerekre (ABCA12, UVB, hipoxia), ezzel a keratinocita differenciáció új 

távlatainak feltérképezését és potenciális új bőrgyógyászati terápiás lehetőségek felderítését 

teszi lehetővé. 

 
CÉLKITŰZÉSEK 

 

Vizsgálataink során célunk volt egy valid, gyors és könnyen használható rendszer 

kialakítása a keratinocita differenciációt valószínűleg módosító szfingolipidek összehasonlító 

tesztelésére. Továbbá korábban nem azonosított új keratinocita differenciációs gének 

kimutatását terveztük, a keratinocita differenciációt befolyásoló tényezők jobb megértése 
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céljából feltérképezni kívántuk a teljes transzkripcionális változást a keratinocita 

differenciáció során. A keratinocita homeosztázis specifikus regulációs folyamataira 

fókuszálva a hipoxia potenciális szerepét is tanulmányozni kívántuk az UV besugárzás alatt 

keratinocitákon, valamint vizsgálni terveztük a keratinocita ceramid transzporter, ABCA12 

magreceptorok általi szabályozását is.  

 

Specifikus célok 
 

1. Gyors, hatékony modellrendszer létrehozása a potenciálisan keratinocita 

differenciációt módosító molekulák tanulmányozására.  

a. Meghatározni, hogy a keratinocita differenciációs rendszer képes-e hatékonyan 

jelezni ismert keratinocita differenciációt módosító anyagok pro- és 

antidifferenciációs hatását.  

� a modell szisztéma validálása 

� a génexpressziós profil tanulmányozásával új potenciális keratinocita 

differenciációs gének meghatározása 

� érdeklődésre számot tartó keratinocita differenciációs gének validálása 

hosszabb kálcium indukált in vitro keratinocita differenciációs 

modellben. 

 

b. Különböző szfingolipidek keratinocita differenciációt módosító potenciáljának 

tanulmányozása nagyszámú keratinocita differenciációs gén génexpressziós 

változásai vizsgálatával a leghatékonyabb szfingolipid kiválasztása céljából. 

 

2. ABCA12 epidermál szfingolipid transzporter transzkripcionális szabályozásának 

tanulmányozása és magreceptor ligandok hatásának vizsgálata az ABCA12 

génexpressziójára. 

 

3. Vizsgálni kívántuk az UVB besugárzás hatását a hipoxia szignalizációra 

keratinocitákon. 

 

a. tanulmányozni a HIF-1alfa protein expresszió szabályozásának időbeni lefolyását 

in vitro alacsony dózisú széles spektrumú UVB kezelés hatására. 
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b. meghatározni a HIF-1alfa és HIF-1alfa targetgének mRNS expresszióját UVB 

besugárzás után.  

c.  az UVB HIF-1alfára gyakorolt lehetséges regulációs mechanizmusainak 

felderítése. 

 

MÓDSZEREK 
 
Reagensek, kémiai anyagok és technikai készülékek 

A leggyakrabban alkalmazott kémiai anyagok és inhibítorokat a Sigma- Aldrich (St. 

Louis, MO, USA) vagy Fisher Scientific (Fairlawn, NJ)-tól vásároltuk. Troglitazont (Tro), 

ciglitazont (Cig) és TO901317 (TO) a Cayman Chemical Co.-tól (Ann Arbor, MI, USA) 

vásároltuk. PPAR-gamma activator GI 251929X (GI) és PPAR-delta activatort GW 610742X 

(GW) a GlaxoSmithKline-tól (Brentford, UK) szereztük be, míg 1α,25-Dihydroxyvitamin D3-

at (VD3) a BIOMOL International-tól (Plymouth Meeting, PA). 22(R)-OH-cholesterol (22R), 

clofibrát sav (CLO), WY14643 (WY), all-trans-retin sav (ATRA), and 9-cis-retin sav (9-cis-

RA) beszerzése a Sigmától (St Louis, MO) történt. Molecularis biológiai minőségű 

kemikáliák, mint a TRI reagens szintén vagy a Sigmától vagy a Fisher Scientific cégtől 

(Fairlawn, NJ) került megvásárlásra. A valósidejű RT- PCR számára minden reagenst és 

eszközt az Applied Biosystems-től (Foster City, CA) rendeltük meg a laboratórium számára. 

Szfingolipideket Degussa GmbH-től (jelenlegi neve: Evonic GmbH, Düsseldorf, Germany) 

kaptuk.  

 

Sejtkultúrák 
 

HaCaT sejtek  

HaCaT immortalizált humán keretinocita sejtvonal eredetileg Norbert E. Fusenig 

nagylelkű ajándéka volt. A sejtek 37°C normoxiás körülmények között (5% CO2, 95% air) az 

irodalom szerint szupplementált D-MEM médiumban nőttek. Az UVB és  hipoxia  

kísérletekhez a HaCaT sejteket 70-90% konfluenciánál használtuk. A tenyészetekhez 1 nappal 

a kísérletek elindítása előtt friss médiumot adtunk minden alkalommal. Majd a sejteket 4 órán 

át hipoxia kamrában (Billups-Rothenberg Inc., Del Mar, CA, USA)  tartottuk 1% O2, 5% CO2 

és 94% N2 gázkeverék alkotta  a pozitív kontrollt.  
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�ormál humán epidermális keratinociták (�HEK) izolációja és tenyésztése  

A bőrminták plasztikai műtéten átesett nőkből származtak. A keratinocitákat éjszakai 

Diszpáz II (2.4 U/ml, Roche Diagnostics, Germany) történő inkubálás után tripszines 

emésztéssel szeparáltuk. A sejtek 0.06 mM CaCl2 tartalmú és az alkalmazási utasítás szerinti 

teljes szupplementát KBM médiumban (Cambrex Bioscience, Walkersville, Maryland) voltak 

felvéve és tenyésztve. Az NHEK sejteket 60-70%-os konfluencia mellett osztottuk szét. A 

médiumot 2-3 naponta cseréltük és a sejtmorfológiát fáziskontraszt mikroszkóppal kísértük 

figyelemmel. A magreceptor ligand ABCA12 mRNS vizsgálatok során második passzázs 

humán keratinocitákat tenyésztettünk 0.07mM Ca++ tartalmú szérummentes, növekedési 

faktorokkal szupplementált keratinocita médiumban (154CF) (Cascade Biologies, Inc., 

Portland, OR). A sejtek letapadása után a médiumot átcseréltük vagy alacsony (0.03 mM) 

vagy magas (1.2 mM) calcium tartalmú médiumra. Típusos kísérletben a sejtek a reagensek 

optimális koncentrációjával prekonfluens (60%-70%) állapotban voltak inkubálva, mind  

alacsony, mind magas calcium koncentráció mellett. 80%-100% confluencia elérése után 

történt a sejtek felvétele a további felhasználás céljából. A sejtkultúrák mind magreceptor 

liganddal, mind vivőanyaggal (0.05% ethanol or DMSO) kezelve voltak.   

 

�HEK differenciációs modell  

Konfluencia indukált differenciációhoz 80-90%-osan konfluáló második passzázs 

keratinocitákat használtunk. A kísérletet a differenciáció nyilvánvaló vizuális jele előtt 

indítottuk (0 nap). A médium csere után az NHEK sejtekhez kontroll, teszt anyagokat vagy 

oldószert adtunk és hagytuk a konfluencia elérését. A sejteket 0 (kontroll) 1, és 4. napon 

használtuk fel. Minden időben és kezelési mód során három 60cm2 tenyésztőedényből 

származó keratinociták kerültek felhasználásra donoronként, hogy megfelelő mennyiségű 

RNS-t nyerjünk a mikroarray és kvantitatív PCR számára. A kalcium indukált differenciációs 

kísérletekben a médiumot (0.06mM Ca2+) 1.2mM Ca2+ tartalmazó teljesen szupplementált  

Keratinocyte Basal Mediumra (KBM; Cambrex Bioscience, Walkersville, Maryland) 

cseréltük és differenciáció indukciója után 10 napig másnaponta arattuk le. 

 

Cytotoxicitás vizsgálata 

A keratinocitákat 24-lyukú edényben tenyésztettük és a tesztanyagokat a kontrollokkal 

párhuzamosan adagoltuk (oldószer, SDS és H2O). A sejteket 0, 24, 96 óra múlva használtuk. 

Lactát-dehydrogenáz (LDH) aktivitást mértünk a felülúszóban (S) és a  monolayerekben (M). 

Adenilát kinase rilíz és cellularis ATP tartalom meghatározása ToxLight és ViaLight plus 
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assayk (Cambrex, Rockland, ME, USA) segítségével történt az utasítás szerint. Azokat a 

termékeket tartottuk citotoxikusnak, amelyek legalább két assayvel közepes citotoxicitást, 

vagy egy assayval erős és egy assayval gyenge eredményt mutattak egy adott időpontban. Az 

eredményeket a keratinocita differenciációs kísérletek biztonságos dózisának meghatározására 

használtuk.  

 

Minta gyűjtés 

A protein vizsgálatokhoz a sejteket 200µl proteáz és foszfatáz inhibítort tartalmazó (1 

mM Na3VO4, 1 mM PMSF, 10 mM benzamidine, 20 mM NaF, 1 mM para-nitrophenyl-

phosphate, 10 µM lactacystin és 1:100 hígított SIGMA Inhibitor Cocktail) lízis pufferbe (50 

mM Tris-HCl pH 8, 150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 1% NP40) vettük fel. A mintákat 20 

másodpercig szonikáltuk, majd centrifugáltuk (10 000 rcf, 10 min, 4°C) és a felülúszó 

kiporciózott adagjait -20°C-on felhasználásig tároltuk a koncentráció meghatározásáig (DC 

Protein Assay reagents, BioRad, Hercules, CA, USA) és a gélelektroforezis elvégzéséig.  

 

UV irradiáció 

A széles spektrumú UVB irradiáció FS-20 fluorescens lámpával (Westinghouse 

Electric, Pittsburgh, PA, USA) történt. A kísérletek előtt UVB dózismérést végeztünk VLX-

3W radiométerel CX-312 szensor (Vilber Lourmat, France) segítségével. A kontroll minták 

mindenben hasonlóan voltak a kezeltekhez, kivéve az UVB irradiációt. 

 

Apoptosis meghatározás 

Az UV irradiáció biológiai hatásai detektálására az apoptotikus sejtek százalékát 

határoztuk meg áramlási citometria segítségével Annexin V, propidium iodid (PI) (Roche, 

Indianapolis, USA) módszerrel a cég utasításai szerint. A vizsgálat Becton-Dickinson 

FACScan (Franklin Lakes, NJ, USA) flow-cytometer segítségével történt.  

 

Western blot 

SDS polyacrylamid gél-electroforézist standard eszközökkel és protokoll szerint 

végeztük BioRad (Hercules, CA, USA). Anti-HIF-1α antitestet BD Transduction Laboratories 

(Lexington, KY, USA), és anti-phospho-AKT (Ser 473), valamint anti-AKT antitestet Cell 

Signaling Technology (Beverly, MA, USA) alkalmaztunk. A mintákat Laemmli loading 
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pufferben főztük 5 percig és azonos mennyiségű fehérjét szeparáltunk a 7.5% polyacrilamid 

gélen. A proteint transzferáltunk a nitrocellulóz vagy PVDF membránra és az immuno-

detekció specifikus primer és tormaperoxidázzal jelzett másodlagos antitestekkel történt 

Enhanced Chemiluminescence (ECL) Western Blotting Detection System Kit 

felhasználásával.  

 

R4S izolálás 

A microarray kísérletekhez és valósidejű PCR-hez a total RNS extrakciója a 

sejtkultúrákból RNeasy Protect midi Kit (Qiagen, Hilden, Germany) segítségével történt. Az 

RNS tisztaságát és integritását Agilent 2100 bioanalyzerrel (Agilent Technologies, USA) az 

RNS koncentrációt pedig spektrofotometriásan határoztuk meg. A mintákat -80°C-on 

tároltuk. A HIF-1alfa és hipoxia kísérletek során az RNS-t Trizol (Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA) reagens segítségével izoláltuk. 

 

Valósidejű RT-PCR (TaqMan™)  

A cDNS szintézis Reverse Transcription System, Promega (Madison, WI, USA) 

segítségével történt. A valósidejű RT-PCR analízist ABI7900HT gépen (Applied Biosystems, 

Chicago, IL, USA) végeztük. Relatív kvantifikáció a delta-delta-Ct módszer szerint 18S 

riboszómális RNSre (rRNS) normalizálva történt. A HaCaT UVB vizsgálatok során a reverz 

transzkripciót “RETROscript” (Ambion) kit segítségével végeztük. A valós idejű kvantitatív 

PCR iCycler Real Time PCR készüléken (Bio-Rad) történt TaqMan univerzális PCR master 

mix vagy SYBR green PCR Master Mix (Applied Biosystems) felhasználásával. Ezekben a 

vizsgálatokban humán beta-actin mRNS volt a normalizáló. Legalább 3 független kísérletben 

triplikált mintákat vizsgáltunk. A mintaszámtól függően Mann–Whitney U vagy t-tesztet 

alkalmaztunk a statisztikai analízishez. A p<0.05 értéket tekintettük szignifikánsnak.  A 

magreceptor ligandok ABCA12 mRNS exresszióra gyakorolt hatások vizsgálata során a 

cDNS szintézis iScriptTMcDNA Synthesis Kit (BioRad, Hercules, CA, USA) segítségével 

történt utasítás szerint.  

 

D4S microarray és microarray adat analízis 

Az összes gén átíródásának meghatározása Affymetrix HGU133 plus 2.0 GeneChip-ek 

(Affymetrix, Santa Clara, CA) segítségével történt. Az RNS mintákat az Affymetrix 

GeneChip protokoll szerint Affymetrix GeneChip Fluidics Station 400 felhasználásával 

dolgoztuk fel. A microarray-ek scanneléséhez GeneArray Scannert (Agilent Technologies) 
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használtunk. A kiértékelés Affymetrix Gene- Chip szoftver MAS5.0 és Microsoft Excel 

(Microsoft Corp., Redmond, WA) segítségével történt. Minden adatot a kontroll csoport 

adatának függvényében fejeztünk ki.  

A differenciáció 0-4 napja között 2,5-szörös fel- és lefelé változást mutató gének 

listájában Cytoscape 2.5 háttérben Bingo 2.0 segítségével határoztuk meg a GO annotációkat. 

A vizsgált anyagok közötti összehasonlítás céljából először az irodalmi adatok elemzése 

alapján 150 ismert differenciációval kapcsolt gént gyűjtöttünk össze. A saját vizsgálatunkban 

meghatároztuk ezek közül a gének közül melyek mutattak változást. A 150 génből 53 

mutatott legalább 1,9-szeres lineáris regulációt a saját differenciációs kísérletünkben. Ezen 

gének expressziós szintjének változását használtuk a továbbiakban, a kísérleti 

körülményeinkben a keratinociták differenciációs állapotának a megítélésére, valamint a 

tesztanyagok hatásának vizsgálatára. Wilcoxon matched pair signed ranks statisztikai tesztet 

alkalmaztunk az adatok kiértékelésénél.  

Az általunk létrehozott keratinocita differenciációs génlistát összehasonlítottuk 

psoriasisban regulálódó génekkel. Adataink fényében újraanalizáltuk (Significance Analysis 

of Microarrays, SAM, http://www-stat.stanford.edu/~tibs/SAM/) 13 psoriasisos beteg 

tünetmentes és tünetes bőréből származó biopsziás anyag expressziós mintázatát, melyet a 

Gene Expression Omnibusból nyertünk (GDS2518). A két mintát Pearson's chi-square teszttel 

(http://faculty.vassar.edu/lowry/VassarStats.html) elemeztük. 

  

Statisztikai analízis 

A kísérletek statisztikai analízise az anyagok és módszerek egyes fejezeteiben 

megadottak szerint történt.  

 

EREDMÉ4YEK 
 
Keratinocita differenciációs modell megvalósítása 

Négy keratinocita differenciációs marker, transglutamináz 1, filaggrin, keratin 10, és a 

korneodezmozin mRNS expressziója fokozott volt 4 nappal a konfluencia indukált 

differenciáció után. Továbbá a retinol, mint ismert keratinocita differenciációt gátló anyag 

megakadályozta a transglutamináz 1, filaggrin, keratin 10, és a korneodezmozin indukcióját, 

míg a D 3 vitamin, mint ismert differenciáció indukáló, fokozta ezen differenciációs markerek  

kifejeződését. Ez azt mutatja, hogy a konfluencia indukált differenciáció megfelelő modell a 

keratinocita differenciáció tanulmányozására. 
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Az irodalom áttekintése alapján összegyűjtött 150 differenciáció során szabályozott gén közül 

53 regulálódott legalább 1,9-szeresen a 4 napos konfluencia indukálta differenciáció során.  

Ezen gének közül csak 2 volt leregulált és 51-et találtunk felszabályozottnak a konfluencia 

indukált differenciáció során. Az 53 gén expressziós szintjének geometriai átlaga jelezte a 

differenciációs állapot változás mértékét a különböző lipid komponens és kontroll kezelés 

során bekövetkező keratinocita differenciáció során.   A retinol és a VD3 a kiválasztott gének 

expressziós szintjét az ismert differenciációs hatásuknak megfelelően módosította. A retinol 

kezelés hatására létrejövő gén expressziós változás 29.38% (p = 0.0995) és 59.04% (p < 

0.0001) csökkenést mutatott az 1. és a 4. napnak megfelelően, míg VD3 kezelés fokozott 

prodifferenciációs változást eredményezett a marker gének expressziójában (1. nap: 13.76 % 

(p = 0.015);  4. nap: 19.77 % (p < 0.001)). Ezek az eredmények alátámasztják, hogy a 

módszer alkalmas a tesztmolekulák keratinocita differenciációt befolyásoló hatásának 

tanulmányozására. 

 Annak érdekében, hogy tovább teszteljük, hogy a modell alkalmas-e keratinocita 

differenciációs gének meghatározására és új differenciációban szerepet játszó gének 

felismerésére, listát képeztünk a konfluencia indukált differenciáció során a 2,5-szeres 

expressziós változást (up és down reguláció) mutató génekről Cytoscape program-háttérben 

futtatott Bingo elemzéssel.  Ez a metódus az epidermális differenciációval összefüggő ismert 

gén-ontológiai csoportokat azonosította, jelezve, hogy az in vitro konfluencia indukált 

keratinocita differenciós rendszer jó modellje az in vivo keratinocita differenciációnak.  

 

Új keratinocita differenciációs gének validálása 

Az előző eredmények alapján, bemutatva a keratinocita differenciációval összefüggő 

gének fokozott reprezentációját a mikroarray analízis során a konfluencia indukált 

differenciációval változó gének között feltételeztük, hogy új, eddig még nem ismert 

differenciációval összefüggő gének feltérképezésére is alkalmasak az adataink. A mikroarray 

analízis során upregulált gének listájából az irodalom alapján 8-at választottunk ki, mint 

potenciális keratinocita differenciációs gént.  Ez a 8 gén 3.7 – 24.3-szeres expressziós 

fokozódást mutatott a 4 napos konfluencia indukált differenciációs kísérletben. A kiválasztott 

8 potenciális keratinocita differenciációs gén (ring finger fehérje 39, [RNF39], plakophilin 3 

[PKP3], heme oxygenase 1 [HMOX1], ICEBERG caspase-1 inhibitor [ICEBERG], forkhead 

box Q1 [FOXQ1], ELMO/CED-12 1-es számú domain containing 1 [ELMOD], family with 

sequence similarity 43, member A [FAM43A], phospholipase A2, group IVB [PLA2G4B]) 

validálása céljából, NHEK kultúra 10 napos kalcium indikált differenciációja során ismert 
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keratinocita differenciációs génekkel (TGM1, PI3) összehasonlítva meghatároztuk 

génexpressziós változásukat. A nyolc gén közül hat gén (75%), valamint mind a TGM1 és a 

PI3 is jelentős upregulációt mutatott (legalább 2.5-szeres a 10. napon) ebben a hosszabb Ca2+ 

indukált keratinocita differenciációs modellben. Az eredmények nemcsak megerősítették a 

kiválasztott gének szerepét a keratinocita differenciációs folyamatban, hanem verifikálták is a 

kezdeti rövid idejű konfluencia indukált keratinocita differenciációs modell létjogosultságát 

korábban nem ismert, új keratinocita differenciációban szerepet játszó gének felismerésében.   

 

Szfingolipidek keratinocita differenciációra gyakorolt hatásának vizsgálata  

Miután a korábbi vizsgálatunkban az 53 gén expresszió geometriai átlaga jól 

reprezentálta a differenciációs változásokat a keratinocita tenyészeten, ezt a módszert 

alkalmaztuk a különböző szfingolipidek keratinocita differenciációt befolyásoló 

potenciáljának elemzésére. A hexanoil-fitoszfingozin (PS-C6), szfinganin (SA), 

fitoszfingozin-szalicilát (PS-SLC), és szfingozin-szalicilát (SO-SLC) mutatkozott a 

differenciáció leghatékonyabb befolyásolójának egy napi tenyésztés után. Ugyan a 

differenciációs génekre gyakorolt hatásuk a 4. napon nem volt olyan markáns, mégis ekkor is 

szignifikáns differenciációs gén mRNS upregulációt eredményeztek, összehasonlítva a nem 

kezelt kontroll kultúrákkal. Hasonló, de kisebb mértékű változást észleltünk fitoszfingozin, 

szfingozin (SO), és stearoyl-szfinganin esetén, ugyan az SO nemszignifikáns csökkenést 

mutatott a kontrollhoz képest a 4. napon. A hexanoil-szfingozin, szfinganin-szalicilát és a 

szalicilát kezelés eltérő kinetikát mutatott, pro-differenciációs hatást, azaz emelkedést az 1. 

naptól a 4. napig. A stearoyl-fitoszfingozin és a stearoyl-szfingozin nem mutatott szignifikáns 

hatást a keratinocita differenciációra, míg a C12-alkylamine-szalicilát volt az egyetlen olyan 

tesztelt molekula, ami negatívan befolyásolta a differenciáció asszociált gének expresszióját. 

Érdekes megjegyezni, hogy a hexanoil-szfingozin, fitoszfingozin-szalicilát, és a szfingozin-

szalicilát minden vizsgált időpontban (1. és 4. nap) jelentősebben befolyásolta a keratinocita 

differenciációt, mint a VD3. Továbbá a C12-SLC következetesen, de kissé gyengébben 

csökkentette a keratinocita differenciációs gének expresszióját vizsgálati körülményeink 

között, mint a retinol.  

 

ABCA12 szabályozása humán keratinocitákon 

A NHEK 4 napos konfluencia indukált differenciációja során az ABCA12 mRNS 

szignifikáns 2-szeres upregulációt mutatott. Továbbá, mind a HaCaT, mind a NHEK 10 napos 
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Ca2+ indukált differenciációja során az ABCA12 mRNS szint jelentősen emelkedett a nem 

differenciált (0 napos) kontrollhoz képest.  

A keratinocita lipid metabolizmus jól ismert regulátorainak hatását teszteltük az 

ABCA12 expresszióra. Az ABCA12 mRNS szint jelentősen emelkedett PPAR-gamma 

aktivátor (Ciglitazon: 11.8-szer; Troglitazon: 12-szer; GI 251929X: 6.4-szer) és PPAR-delta 

aktivátor (GW610742: 5.1-szer) 24 órás inkubációja után. Továbbá, mialatt a LXR aktivátor 

TO901317 enyhén emelte az ABCA12 mRNS szintet (3.3-szor), a PPAR-alpha, RAR, RXR 

vagy VDR aktivátoroknak nem volt ilyen hatása. A PPAR-gamma ligand, Ciglitazon gyors és 

tartós ABCA12 upregulációt eredményezett egyértelmű dózis- és időfüggést mutatva, 

hasonlóan a PPAR-delta aktivációhoz.  

Az ABCA12 splice variánsok kifejeződését szintén teszteltük valós idejű kvantitatív 

RT-PCR kísérletben. A hosszú (ABCA12-L) és a rövid (ABCA12-S) izoforma sem 

regulálódott 24 órás kalcium indukált NHEK-en. A kvantitatív PCR során a két transzkripciós 

termék küszöb ciklus érték átlaga ABCA12-L 25.4, ABCA12-S 30.9 volt. A PPAR-gamma 

aktivátor Ciglitazon mind a két transzkripciós terméket  durván 5-szörösen emelte meg. 

Hasonlóan, a PPAR-delta (GW) vagy a LXR aktivátor (22R) fokozta mind két terméket 2- és 

2.5-szeresen, míg a PPAR-alpha aktivátornak nem volt hatása. Mind az ABCA12-L-nek, 

mind az S-nek megfelelő 293.3 kDa és 257 kDa izotípus fehérjét felismerő humán ABCA12 

elleni poliklonális antitesttel western blotot végeztünk. A Cig által elért PPAR-gamma 

aktiváció fokozta az ABCA12 protein expresszióját egymástól független NHEK kultúrákban. 

Továbbá a PPAR-delta GW általi aktivációja szintén emelte a sejtek ABCA12 protein szintjét. 

Tehát a PPAR-γ és –β/δ aktivátor upregulálta mind a két ABCA12 izoformát mind mRNS, 

mind protein szinten. Az izoformák funkciója továbbra sem ismert.  

 

UVB irradiáció hatása a HIF-1 alpha expresszióra keratinocitákon 

5-67 mJ/cm2 UVB irradiáció után 70-90%-os konfluenciájú HaCaT sejteken teszteltük 

az UVB citotoxikus hatását. A sejtek életképességét 24 órával az irradiáció után 

fénymikroszkópban és áramlási citometriával propidium jodid, valamint annexin –V-FLUOS 

felhasználásával tanulmányoztuk. A vizsgálatok azt mutatták, hogy 20 mJ/cm2 UVB jelentős 

apoptosis indukció nélkül biztonságosan alkalmazható a vizsgálataink során. 

  HaCaT sejteket 20 mJ/cm2 UVB irradiációt követően 1-24 óra múlva vettük fel és a 

hipoxia jeltovábbítás fő regulátora, a hipoxia indukált factor-1 alpha (HIF-1alpha) protein 

szintjét western blottal határoztuk meg. 3 órával a besugárzás után a HIF-1 alpha protein 

szintje jelentősen csökkent, alig volt kimutatható. 12 órával az UVB után a HIF-1alpha 
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szignifikánsan emelkedett a kontrollhoz képest. Ez az emelkedés a következő 12 órában 

visszatért a normál szintre. A dózisdependencia meghatározása során a HIF-1alpha protein 

szint csökkenése már 1 órával a besugárzás után minden alkalmazott dózis (6.7-50 mJ/cm2) 

esetén világosan megfigyelhető volt. A legalacsonyabb szint 50 mJ/cm2 dózisnál volt. Magas 

UVB dózisoknál az alacsonyabb dózisoknál megfigyelt emelkedéssel szemben a HIF-1 alpha 

szint csökkenését tapasztaltuk 12 óránál, ami valószínűleg ezen dózisnak a citotoxikus 

tesztben is észlelt jelentős toxikus hatásának a következménye. A vizsgálatok azt mutatták, 

hogy a legjobb összehasonlítás 20 mJ/cm2 dózisnál tapasztalható, ami jól korrelál a bazális 

keratinocitákat in vivo ért UVB dózissal.   

UVB besugárzás hatását a VEGF és HMOX1, jól ismert HIF-1 alpha target gének 

mRNS expresszióját valós idejű kvantitatív RT-PCR-rel határoztuk meg párhuzamosan a 

HIF-1 alpha változásokkal. Természetesen HIF-1α mRNS szintet is detektáltunk a kísérlet 

során. Az UVB besugárzás mind a VEGF, mind a HMOX1 mRNS szintet emelte 12 és 24 

órával az UVB irradiáció után, míg a HIF-1alpha mRNS jelentős csökkenést mutatott 3, 12, és 

24 órával az UVB kezelést követően.  

Korábbi vizsgálatok azt mutatták, hogy a PI3K a HIF-1 alpha jelentős pozitív 

regulátora különböző modellekben, és az UV besugárzás PI3K aktivációt eredményez. Ezért a 

wortmannin, specifikus PI3K aktivator szerepét tanulmányoztuk a kísérleti rendszerünkben. A 

wortmannint az UVB besugárzás után azonnal a sejtekhez adtuk, melyeket 3, 12 és 24 órával 

később használtunk fel. A western-blotokon azt láttuk, hogy a wortmannin hatékonyan 

csökkentette a HIF-1 alpha protein UVB okozta indukcióját 12 óránál. Az Akt foszforilációt 

specifikus anti-foszfo-szerin Akt antitest felhasználásával tanulmányoztuk. Az UV-kezelt 

mintákban Akt foszforiláció fokozódást mutattunk ki.  

 

 
MEGBESZÉLÉS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 
 

A keratinociták kóros differenciációja fontos tényező az epidermális patogenezisben. 

A keratinocita differenciáció szabályozása és a folyamatban zajló transzkripcionális 

változások kiemelkedő jelentőségűek a bőrgyógyászatban. Ezért vizsgálataink során a 

keratinocita differenciáció szabályozásának különböző szintjén a sejtek transzkripcionális 

változásait vizsgáltuk. Leírtunk korábban nem identifikált keratinocita szabályozó géneket, 

mint keratinocita differenciációs géneket, molekulákat találtunk, amelyek széles körben 

keratinocita differenciációs génexpressziót indukálnak, továbbá az ABCA12 és UV válaszra 
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fókuszálva specifikus szabályozó mechanizmusokat ismertünk fel az epidermális 

homeosztázis transzkripcionális regulációjában.   

Molekulák, amelyek képesek a keratinocita differenciáció módosítására, potenciális 

bőrgyógyászati  és kozmetológiai jelentőséggel bírnak. Mostanáig a legtöbb tanulmány 

néhány ismert keratinocita differenciációs gént használt fel ilyen molekulák keratinocita 

differenciációt befolyásoló képességének tesztelése céljából mind két-dimenziós keratinocita 

tenyészetben, mind három-dimenziós epidermális modellekben. Az egyik megközelítés sem 

ad megfelelő rendszert a differenciáció korai stádiumának tanulmányozására. Két-dimenziós 

modellek csak néhány keratinocita differenciációs gén tesztelésével nagy torzítást 

mutathatnak a génspecifikus hatások miatt. A három-dimenziós modell pedig nem alkalmas a 

korai differenciációs hatások megítélésére, illetve használatakor molekula felszívódási 

problémákkal is számolni kell a kevés gén felhasználásával járó nyilvánvaló torzítások 

mellett. Ezért új rendszert állítottunk be különböző szfingolipid származékok keratinocita 

differenciációra kifejtett hatásának vizsgálatára.  Több mint 50 keratinocita differenciációs 

gén expressziójának mikroarray-vel történő meghatározása konfluencia indukált keratinocita 

differenciáció során megfelelő eszköznek bizonyult a tesztanyagok és a kontrollok 

keratinocita differenciációt elősegítő és gátló hatásainak vizsgálatára. Vizsgálati 

eredményeink bizonyítják, hogy a teljes genom transzkripcionális expresszió-változás 

feltérképezése használható módszer a keratinocita differenciációt befolyásoló anyagok 

tesztelésére, illetve azt is mutatják, hogy a fitoszfingozin-szalicilát és a szfingozin-szalicilát 

hatékony új keratinocita differenciációt elősegítő ágensek. Eredményeink további 

bizonyítékot szolgáltatnak az epidermisben a szfingolipidek transzkripcionális regulációs 

hatásaira, mutatva, hogy strukturális molekulák vagy származékaik transzkripcionális 

szabályozó szereppel is bírnak, módosítva epidermális strukturális és metabolikus gének 

kifejeződését.  

 A keratinocita differenciáció epidermális homeosztázis szabályozásában betöltött 

nyilvánvaló szerepe ellenére, a folyamat során a transzkripcionális szabályozás és gén 

expresszió változások nem ismertek kielégítő mélységig. Ahhoz, hogy eddig nem felismert, a 

differenciáció során szerepet játszó új folyamatokat azonosítsunk, a konfluencia indukált 

keratinocita differenciáció során nyert mikroarray adatokat analizáltunk és számos új 

keratinocita differenciációs gént azonosítottunk (RNF39, PKP3, HMOX1, ICEBERG, 

FOXQ1, ELMOD), amelyeket verifikáltunk hosszabb normál humán keratinocita kalcium 

indukált differenciált tenyészetekben TaqMan gén expressziós analízissel is.  Ezek a gének a 

keratinocita differenciáció során korábban fel nem ismert epidermális útvonalak eddig nem 
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tisztázott szerepét, átfogó regulációját jelzik. Ezáltal alkalmas célpontokként szolgálhatnak 

további gyógyszerfejlesztés számára. 

A szfingolipidek nemcsak az epidermális homeosztázis potenciális szabályozói, hanem 

az epidermális permeabilitási barrier épitő elemei is. Az ABCA12 mutációk jelentősen 

károsodott epidermális struktúrát hoznak létre a lamellaris és még súlyosabbat a harlequin 

ichthyosisban a károsodott szfingolipid transzport következtében a megváltozott lamelláris 

test szekréció miatt. Másokkal összhangban mi is kimutattuk az ABCA12 gén keratinocita 

differenciáció dependens expresszióját. Az ABC transzporter család számos tagja 

magreceptorok által szabályozott. Továbbá magreceptor aktiváció, mint a LXR, PPAR-alpha, 

PPAR-delta és PPAR-gamma, javítja a permeabilitási barrier homeosztázist mind protein, 

mind lipid összetevők szintjén. A bemutatott eredményeink demonstrálják, hogy PPAR és 

LXR aktivátorok direkt fokozzák az ABCA12 expressziót, ami fokozhatja a szfingolipid 

szállítást. Ezek az eredmények felhívják erre az új mechanizmusra a figyelmet, mely útján a 

magreceptor aktivátorok elősegítik az epidermalis permeabilitási barrier integritásának 

kialakulását.  Továbbá az ABCA12 génexpresszió magreceptorok általi szabályozása a 

magreceptor ligandok terápiás lehetőségét veti fel lamelláris ichthyiosisban, olyan betegeken, 

akik reziduális transzporter aktivitást mutatnak.    

Az UVB besugárzás az egyik legfontosabb környezeti stressz faktor, amely az 

epidermiszt éri. A széles körben tanulmányozott mutagén hatásán kívül ismert, hogy 

befolyásolja az epidermális lipid szintézist, a lamelláris testek szekrécióját és károsítja az 

epidermális lipid barriert is.  Bár az UV besugárzás utáni vascularis és gén expressziós 

változások (VEGF, HMOX1) arra utaltak, hogy a hipoxia szignalizációnak szerepe lehet az 

UV válaszban, de az erre vonatkozó bizonyítékok hiányoztak.  HIF-1alpha, a legfontosabb 

hipoxia szignalizációs molekula bifázisos válaszát mutattuk ki UVB hatására keratinocitákon. 

Upregulációja egybeesett a VEGF és HMOX1 mRNS transzkripcionális felszabályozásával, 

bizonyítva a HIF-1 alpha szerepét az UVB válasz szabályozásában.   Ez lehetőséget ad a HIF-

1 alphának a celluláris metabolizmusok energia gazdag oxidatív formából alacsony energiájú 

hipoxiás állapotba történő átállítására. Továbbá feltételezhető a hipoxia rendszer szerepe az 

UVB után a lipidek magas energiájú és oxigén dependens celluláris metabolizmusának a 

leszabályozásában is, és így magyarázatul szolgálhat a napsugárzás után észlelt epidermális 

lipid barrier változások egy részére is. HIF-1alpha később akár terápiás célmolekula lehet az 

UV besugárzás után észlelt epidermális hatások minimalizálására. 

A keratinocita transzkripcionális változásain és szabályozó mechanizmusain észlelt 

vizsgálati eredményeink új differenciációs gének és regulációs mechanizmusok azonosítását 
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tették lehetővé. Ezzel szélesítettük ismereteinket az epidermális homeosztázis és 

differenciáció terén, eredményeinkkel számos a bőrgyógyászati betegség kezelésére alkalmas 

potenciális célpontot tárva fel.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Az epidermisz alkotja a legfontosabb, az emberi szervezet integritását a környezettől 

védelmező felszínt, megakadályozza a dehidrációt, védelmez kémiai behatások, fertőzések és 

potenciális fizikai károsító tényezőkkel szemben. Ezen védelmi, barrier funkciók károsodását 

egyaránt eredményezheti a keratinocita differenciáció felborulása, és direkt hatások kémiai 

károsodás vagy fizikai behatás pl. ultraibolya (UV) sugárzás. A zavartalan keratinocita 

differenciáció epidermális barrierben betöltött szerepének ismeretében nem meglepő, hogy a 

keratinocita differenciációt módosítani képes ágensek (D vitamin, retinoidok) fontosak a 

bőrgyógyászati betegségek kezelésében. Vizsgálataink során a keratinocinociták 

transzkripcionális regulációjának tanulmányozását tűztük ki célként. Létrehoztunk egy 

rövidtávú konfluencia indukálta keratinocita differenciációs modellt, hogy sphingolipid 

származékok hatását vizsgáljuk a keratinocita differenciációra. Több mint 50 gén GeneChip-

pel történő génexpresszió analízise során találtunk néhány potens keratinocita differenciációt 

indukáló molekulát. Továbbá azonosítottunk ez eddig nem leírt keratinocita differenciációs 

géneket, melyek a bőr redox-, ill. immunszabályozásában vesznek részt, és verifikáltuk a 

differenciáció függő expressziójukat hosszútávú (10 nap) Ca2+ indukálta keratinocita 

differenciáció során is. A lamelláris ichthyosis 2 lokusz génje, az ABCA12 sphingolipid 

transzporter, transzkripcionális szabályozásának tanulmányozása során a gén kifejeződését 

fokozó magreceptor ligandokat azonosítottunk, melyek reményeink szerint később akár 

szerepet kaphatnak ezen genodermatózis terápiájában is. Az egyik legfontosabb epidermális 

stresszor, az UV sugárzás transzkripcionális hatásait vizsgálva a hipoxia indukálta faktor 1-

alfa két-fázisú viselkedését figyeltük meg, és ezáltal a hipoxia rendszer és az epidermális 

válasz összefüggését tártuk fel. Mindent összevetve a keratinociták génexpresszió változásait 

különböző szinteken vizsgálva, azonosítottunk új keratinocita differenciációs géneket és új az 

epidermális homeosztázis fenntartásában szerepet játszó útvonalat (HIF-1alfa). Továbbá a 

keratinocitákban feltártunk régebbről ismert szabályozó elemek (magreceptorok) új célgénjét 

(ABCA12), és leírtunk néhány molekulát (salicyl sphingolipid derivátumok), melyek az 

általunk azonosított jelentős keratinocita differenciációs hatásuk révén a későbbiekben új 

terápiás lehetőséget is jelenthetnek.   
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