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1. Rövidítések jegyzéke 
 

ATP - adenozin-5'-trifoszfát 

BSA - marha szérum albumin 

cADPR - ciklikus ADP-ribóz 

CCCP - karbonil-cianid-3-klorofenilhidrazon 

CEA - karcinoembrionális antigén 

CTCL - cutaneous T-sejt limfóma 

DAPI - 4',6-diamidino-2-fenilindol dihidroklorid  

DEPC - dietil-pirokarbonát 

DMSO - dimetil-szulfoxid 

DPBS - módosított Dulbecco-féle PBS 

DPP-IV - dipeptidil-peptidáz IV 

DTT - ditiotreitol 

eccPCR  - external cell contol quantitative RT-PCR 

ECL  - Enhanced ChemiLuminescence  

EDTA - etiléndiamin-tetraacetát 

EGFR - epidermális növekedési faktor receptor 

EGTA - etilénglikol-bisz-(2-aminoetiléter)-N, N, N', N'-tetraacetát  

FBS - fötális borjú szérum 

F4-6  - MEL F4-6 (egér eritroid leukémia sejtvonal) 

GAPDH  - glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz 

HDAC - hiszton deacetiláz  

HDACI - hiszton deacetiláz inhibitor 

IAP - intesztinális alkalikus foszfatáz 

IGF-II - inzulinszerű növekedési faktor II 

IGFBP-3 - IGF-kötő fehérje 3 

IP3 - inozitol-1,4,5-triszfoszfát 

IP3R - IP3 receptor 

KO - knock-out 

MAGUK - membrán-asszociált guanilát kináz 
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MCU - mitokondriális Ca2+ uniporter 

MEM - minimum essential medium 

NAADP - nikotinsav-adenin-dinukleotidfoszfát 

NCX - Na+/Ca2+ cseretranszporter 

NCKX - Na+/Ca2+-K+ cseretranszporter 

NOS-1, nNOS - nitrogén-monoxid szintetáz 

PBS - fiziológiás sót tartalmazó foszfát puffer 

PCR - polimeráz láncreakció 

PDZ-domén - PSD-95/Dlg/ZO-1-domén 

PKA - protein kináz A 

PKC - protein kináz C 

PMCA - plazmamembrán típusú Ca2+ATPáz 

PMSF - fenil-metil-szulfonil-fluorid 

PP1 - protein foszfatáz 1 

PTP - permeability transition pore 

PVDF - polivinilidén-fluorid 

PXD101 - belinostat 

RAR  - retinsav receptor 

ROCC - receptor-aktívált Ca2+ csatorna 

RT - reverz transzkripció 

RXR - retinoid X receptor 

RyR - ryanodin receptor 

SAHA - vorinostat 

SDS - nátrium-dodecil-szulfát 

SERCA - szarko/endoplazmás retikulum típusú Ca2+ATPáz  

SOCE - store-operated Ca2+ entry 

SPCA - szekretoros útvonali Ca2+ATPáz 

S2 sejtek - Schneider line 2 sejtek 

TBS - fiziológiás sót tartalmazó Tris puffer 

TCA - triklór-ecetsav 

TRAIL - TNF-related apoptosis inducing ligand 

TRPC - tranziens receptor potenciál csatorna 
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TRPV5 - tranziens receptor potenciál vanilloid-5 

TRPV6 - tranziens receptor potenciál vanilloid-6 

TSA - trichostatin A 

US-FDA - U.S. Food and Drug Administration 

VDAC - feszültségfüggő anioncsatorna 

VDIR - VDR interacting repressor 

VDR - D-vitamin-receptor 

VDRE - D-vitamin response element 

VDRM - D-vitamin receptor modulátor 

VOCC - feszültségfüggő Ca2+ csatorna 

VPA - valproátsav 
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2. Bevezetés 
 

2.1. A sejt Ca2+ homeosztázisa, a Ca2+ szignál szerepe a sejtélettani folyamatokban 

 

2.1.1. A sejtek Ca2+ háztartásának szabályozása 

 

Eukarióta sejtek citoszolikus szabad Ca2+ koncentrációja körülbelül 4 

nagyságrenddel alacsonyabb az extracelluláris térben mérhető értéknél. Ezt az alacsony 

citoplazmatikus Ca2+ koncentrációt (megközelítőleg 0,1 μM) a plazmamembránban, a 

szarko/endoplazmás retikulum membránjában, a mitokondriális membránban  és a 

Golgi apparátus membránjában található Ca2+ transzport mechanizmusok szigorúan 

szabályozott rendszere alakítja ki (1. ábra). 

 

 

 
 
1. ábra: Az eukarióta sejtek legfontosabb Ca2+ transzport mechanizmusai 

 

A citoszolikus Ca2+ koncentráció emelkedését számos jel kiválthatja, szignálként 

szolgálhatnak például egyes hormonok, neurotranszmitterek, modulátorok, de jel lehet 

elektromos depolarizáció, mechanikai deformáció, illetve az extracelluláris Ca2+ 
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koncentráció megemelkedése is. A különböző módokon kiváltott intracelluláris Ca2+ 

koncentráció emelkedés következtében szignalizációs folyamatok indulhatnak a sejtben, 

melyeknek fontos szerepe lehet számos sejtélettani folyamat (pl. génexpresszió, 

sejtosztódás, túlélés, apoptózis, differenciáció, stb.) szabályozásában. A sejtek 

működésükre vonatkozó specifikus információkat szereznek a citoplazmatikus Ca2+ 

koncentráció térbeli és időbeli változásaiból, ezért e folyamatok és az őket befolyásoló 

fehérjék expressziója, lokalizációja, valamint funkciója szigorú szabályozás alatt állnak. 

[1-3] 

 

2.1.2. Az alacsony citoplazmatikus Ca2+ koncentrációt kialakító legfőbb 

mechanizmusok  

 

 A nyugvó sejten belüli Ca2+ döntő többsége az endoplazmás (izomsejtekben 

szarkoplazmás) retikulumban raktározódik. Az endoplazmás retikulum membránjában 

található szarko/endoplazmás retikulum típusú Ca2+ pumpák (SERCA) egyrészt a 

citoplazmatikus, másrészt a retikulum lumenében lévő Ca2+ koncentráció kialakításában 

vesznek részt. A plazmamembrán típusú Ca2+ATPázok (PMCA) alkotják a másik 

Ca2+ATPáz fehérjecsaládot, mely fontos szerepet játszik a nyugvó citoplazmatikus Ca2+ 

koncentráció beállításában és fenntartásában. Szintén a sejtek plazmamembránjában 

találhatók a Na+/Ca2+ és a Na+/Ca2+-K+ cseretranszporterek (NCX és NCKX), melyek a 

PMCA pumpákhoz képest kis affinitású, de nagy kapacitású aktív transzporterek. Ezek 

a Na+ ionok (NCX) illetve a Na+ és a K+ ionok (NCKX) elektrokémiai gradiensének 

terhére Ca2+ ionokat juttatnak az intracelluláris térből az extracelluláris térbe, s ezáltal 

fontos szerepet játszanak az alacsony citoplazmatikus Ca2+ koncentráció kialakításában. 

A Golgi apparátus membránjában lokalizálódó szekretoros útvonali Ca2+ATPázok 

(SPCA) Ca2+ (és Mn2+) ionokat szállítanak a Golgi apparátus lumenébe, ezáltal 

befolyásolják a citoplazmatikus, valamint a Golgi apparátus lumenében kialakuló Ca2+ 

koncentrációt. Míg a külső mitokondriális membránban főként az un. VDAC (voltage 

dependent anion-selective channel) csatornák, addig a belső membránban Ca2+ uniporter 

fehérjék végzik a Ca2+ ionok befelé irányuló transzportját. A mitokondriális Ca2+ 

uniporter (MCU) transzportjának hajtóereje a belső membrán H+ extrúziója 

következtében kialakult elektrokémiai gradiens. [1-4] (1. ábra) 



 9 

2.1.3. A Ca2+ szignál keletkezése  

 

Fiziológiás stimulus hatására a citoplazma Ca2+ koncentrációja μM-os 

nagyságrendű értékre emelkedhet. Egyes szignalizációs folyamatok során a 

plazmamembránban elhelyezkedő, máskor a szarko/endoplazmás retikulum 

membránjában lokalizálódó Ca2+-csatornák nyílnak, melyeken keresztül az 

extracelluláris térből, illetve a retikulum lumenéből Ca2+ ionok áramolnak a 

citoplazmába.  

 A plazmamembránban elhelyezkedő Ca2+ csatornák legfőbb típusai közé 

tartoznak a feszültségfüggő (VOCC) és a receptor-aktívált (ROCC) Ca2+ csatornák. A 

membránpotenciál megváltozására érzékeny Ca2+ csatornák elsősorban excitábilis 

sejtekre jellemzőek, míg a receptor-aktívált Ca2+ csatornák szinte minden sejt 

plazmamembránjában megtalálhatóak. A feszültségfüggő Ca2+ csatornák főbb típusai az 

L-, N-, P/Q-, R- és T-típusú Ca2+ csatornák. E csatornafehérjék különböző szövetekben 

történő expressziója, valamint biokémiai tulajdonságai jelentős eltéréseket mutatnak [5]. 

A receptor-aktivált Ca2+ csatornák extracelluláris ligandmolekulák (pl. glutamát, ATP, 

acetilkolin) kötődésének hatására nyílnak [3]. Az utóbbi években egyre több adat lát 

napvilágot az ún. tranziens receptor potenciál csatornákról (TRPC-k), melyek a sejtek 

plazmamembránjába ágyazódva szintén hozzájárulhatnak a Ca2+ szignálok 

kialakulásához. A TRPC fehérjék érzékenyek lehetnek a membránpotenciál 

megváltozására, de működésüket szabályozhatja a foszfolipáz C enzim G-fehérje 

kapcsolt receptorok illetve tirozin-kináz receptorok által történő aktíválása, valamint 

környezetük Ca2+ koncentrációjának, pH-jának illetve hőmérsékletének megváltozása 

[1]. Szintén a plazmamembránban lokalizálódnak a Ca2+ raktárak ürülését érzékelő, s 

ennek hatására aktíválódó Ca2+ csatornák („store-operated Ca2+ entry”, SOCE). Újabb 

irodalmi adatok bizonyítják, hogy az ER Ca2+ raktárainak ürülése indukálja a STIM1 

ER membránfehérje oligomerizációját és az ER-plazmamembrán találkozási pontokba 

történő transzlokációját, ami az Orai illetve egyes TRPC csatornák helyi dúsulásához 

(klaszterek) és a csatornafehérjék nyitásához vezet [6]. 

A szarko/endoplazmás retikulum lumenéből történő Ca2+ felszabadulásban 

elsősorban két ioncsatorna fehérje család: az IP3 receptorok (IP3R) illetve a ryanodin 

receptorok (RyR) játszanak fontos szerepet (1. ábra). Bizonyos szignalizációs 
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folyamatok hatására a sejtekben fokozódik a foszfatidilinozitol-származékok hidrolízise, 

s ennek következményeképp inozitol-1,4,5-triszfoszfát (IP3) keletkezik. Az IP3 

receptorát aktíválva kationcsatornát nyit, melyen keresztül Ca2+ ionok áramlanak az ER 

lumenéből a citoplazmatikus térbe. Ha a kiváltó szignál gyenge, individuális IP3 

receptorok nyílásán keresztül történik a Ca2+ kiáramlás (ún. „Ca2+ blips”), míg 

fokozottabb szignál esetében sok IP3 receptor koordinált nyílása jelentősebb Ca2+ 

felszabadulást eredményez (ún. „Ca2+ puffs”). Az ER lumenében bekövetkező Ca2+ 

koncentráció csökkenés a plazmamembránban található SOCE Ca2+-csatornák nyitásán 

keresztül tovább növeli a citoplazmatikus Ca2+ koncentrációt. A megemelkedett 

citoplazmatikus Ca2+ koncentráció tovább fokozza az IP3 receptorokon keresztül történő 

Ca2+ felszabadulást (ún. „Ca2+ indukálta Ca2+ kiáramlás”). Az így létrejövő Ca2+ szignál 

stimulustól illetve sejttípustól függően lehet globális vagy dinamikus (Ca2+ hullámok, 

Ca2+ oszcilláció). Főként excitábilis sejtekben, de egyes nem excitábilis sejtek (pl. 

pankreász sejtek) endomembrán struktúráiban is az IP3 receptorok helyett vagy mellett 

az ún. ryanodin receptorok jutnak fontos szerephez. A ryanodin receptorok 

működésének legfőbb szabályozói: i. a citoplazmatikus és az ER lumenében fennáló 

Ca2+ koncentráció; ii. a ciklikus ADP ribóz (cADPR); iii. vázizomsejtek esetében        

L-típusú feszültségfüggő Ca2+ csatornákkal történő direkt fehérje-fehérje kapcsolódáson 

keresztül a plazmamembrán depolarizációja. Ismert továbbá, hogy a nikotinsav-adenin-

dinukleotidfoszfát (NAADP), valamint egyes szfingolipidek szintén képesek a 

raktárakból Ca2+-ot mobilizálni, s ezáltal Ca2+ szignált indukálni. [1-3]   

A mitokondrium különösen fontos szerepet játszik a Ca2+ szignálok 

amplitúdójának illetve tér- és időbeli lefutásának kialakításában. Magas citoplazmatikus 

Ca2+ koncentrációnál a mitokondriális Ca2+ csatornán keresztül Ca2+ áramlik a 

mitokondriumba, melyet e sejtorganellum a citoplazmatikus Ca2+ koncentráció 

csökkenésekor a kifelé irányuló transzpormechanizmusok (H+/Ca2+ illetve Na+/Ca2+ 

cseretranszporterek) útján lead, ezáltal jelentősen befolyásolva a Ca2+ szignál lefutását. 

Magas mitokondriális mátrix Ca2+ koncentrációnál a külső és belső membránon átívelő 

ún. PTP-n (permeability transition pore) keresztül szintén Ca2+ áramolhat a 

mitokondrium belsejéből a citoplazmába. [2-4]  

Túlélő sejteknél a szignalizációs folyamat során megemelkedett citoplazmatikus 

Ca2+ koncentrációt idővel a fentebb említett aktív Ca2+ transzport mechanizmusok 
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(PMCA, SERCA, NCX, NCKX, SPCA) csökkentik, s visszaáll a nyugvó sejtre jellemző 

alacsony citoszolikus Ca2+ koncentráció. Ezek a mechanizmusok aktívan részt vesznek 

a dinamikus Ca2+ szignálok jellemző paramétereinek (pl. amplitúdó, frekvencia, 

időtartam), és ezáltal a létrejövő sejtválasz(ok) kialakításában is [7-10]. 

 

2.1.4. A sejtek Ca2+  háztartása és a génexpresszió szabályozása közötti összefüggések 

 

 A Ca2+ szignalizáció fontos szabályozója lehet a túlélés, a proliferáció, a 

differenciáció és az apoptózis folyamatatinak. E sejtélettani folyamatok 

szabályozásában jelentős szerepet játszhat az intracelluláris Ca2+ koncentráció 

génexpressziót befolyásoló hatása. [3, 11] 

 Egyes transzkripciós faktorok aktivitását a nukleáris Ca2+ koncentráció 

közvetlenül szabályozhatja. Példa erre a DREAM transzkripciós represszor Ca2+ általi 

inaktívációja. A DREAM represszor Ca2+ kötése gátolja e transzkripciós faktor      

DNS-hez történő kapcsolódását, ezáltal a DREAM célgének transzkripciójának 

represszióját. [11] 

 Ismertek olyan Ca2+ függő citoplazmatikus és nukleáris kinázok illetve 

foszfatázok, melyek aktivitása jelentősen befolyásol géntranszkripciós folyamatokat. A 

legismertebb ilyen kinázfehérjék a Ca2+-kalmodulin-függő CaMK protein kinázok, 

melyek transzkripciós faktorok (pl. CREB, CBP, Ets-1) foszforilálásán keresztül 

befolyásolják azok génexpressziót reguláló hatását. Az intracelluláris Ca2+ koncentráció 

fontos szabályozója továbbá a CaMK kinázokat foszforilálni, ezáltal regulálni képes 

CaMKK protein kinázok aktivitásának, ezáltal is szabályozva a CaMK szubsztrátjaiként 

számon tartott transzkripciós faktorok célgénjeinek expresszióját. A „konvencionális” 

PKC kinázfehérjék szintén fontos szerpet játszanak a Ca2+ szignálok génexpressziót 

reguláló hatásainak továbbításában, például az NF-ĸB transzkripciós faktor nukleáris 

transzlokációjának, s így az általa regulált gének transzkripciójának szabályozása révén. 

A Ca2+ koncentráció fontos szabályozója továbbá az egyes transzkripciós faktorokat 

defoszforilálni, s ezáltal regulálni képes Ca2+/kalmodulin-függő kalcineurin és 

Ca2+/kalcineurin-függő protein foszfatáz 1 (PP1) enzimek aktivitásának. A kalcineurin 

szubsztrátjai pl. az NF-AT illetve a TORC, míg a PP1 enzimé pl. a CREB transzkripciós 
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faktorok, melyek Ca2+-függő defoszforilációja jelentősen befolyásolhatja e fehérjék 

génexpressziót reguláló hatásait. [11] 

 Az intracelluláris Ca2+ koncentráció változásait érzékelő ún. Ca2+ szenzor 

fehérjék (pl. DREAM, kalmodulin, S100, kalretikulin) transzkripciós faktorokkal 

létesített fehérje-fehérje kapcsolatokon keresztül befolyásolhatják azok transzkripciót 

reguláló hatását, így is fontos szerepet játszva a Ca2+ szignálok génexpressziót 

szabályozó hatásainak kiváltásában. A Ca2+ szenzor fehérje-transzkripciós faktor 

kapcsolódás befolyásolhatja pl. a transzkripciós faktor DNS kötő képességét, a 

génexpressziós szabályozásban fontos fehérje-fehérje kapcsolatait illetve nukleáris 

lokalizációját. [11] 

 A Ca2+ szignálok génexpressziót reguláló hatása érvényesülhet továbbá a 

kromatin struktúra kialakításában fontos fehérjék (pl. bizonyos hiszton illetve HMG 

fehérjék) poszttranszlációs módosításán keresztül is. Ezen változások, befolyásolván az 

egyes gének nukleoszómális környezetét, elősegíthetik illetve gátolhatják a 

génexpressziós szabályozásban fontos transzkripciós faktorok regulációs helyekhez 

történő hozzáférését. A Ca2+ szignálok szabályozhatják a hiszton fehérjék foszforilációs 

valamint acetilációs állapotát, s ezen keresztül egyes gének expresszióját. Ismert 

például, hogy bizonyos CaMK kinázok foszforilálják, a Ca2+/kalcineurin-függő PP1 

enzim pedig defoszforilálja a H3 hisztonfehérjét, valamint a hisztonfehérjék acetilációs 

állapotát változtatni képes egyes hiszton deacetiláz (HDAC) fehérjéket. A HDAC 

fehérjék aktivitásának, s így a génexpressziót reguláló hatásának fontos szabályozója e 

fehérjék foszforilációs állapota. [11] 

 

2.1.5. A PMCA fehérjék, mint a plazmamembrán  Ca2+ mikrodoménjeinek  fontos 

résztvevői 

 

 Az egész sejtre kiterjedő Ca2+ szignalizációs folyamatokon kívül a lokális Ca2+ 

koncentráció változások is fontos szerepet játszhatnak számos sejtélettani folyamat 

szabályozásában.  

 Egyes PMCA izoformák képesek kapcsolatba lépni olyan fehérjékkel, melyek 

legfőbb feladata különböző fehérjék összegyűjtése, kihorgonyozása a plazmamembrán 

specializált doménjeibe (ún. állvány fehérjék). A számos membrán receptort               
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(pl. NMDA receptor) és ioncsatornát (pl. K+-csatornákat) megkötni képes MAGUK 

(„membrane-associated guanylate kinase”) állvány fehérjék közül többről bizonyították 

(ld. 2.2.5.4.), hogy a PSD-95/Dlg/ZO-1-doménjeiken (PDZ-domén) keresztül 

kapcsolatba léphetnek a PDZ-kötő szekvenciát tartalmazó PMCA „b” splice variáns 

izoformákkal [10]. Ezen interakciók eredményeképpen a PMCA fehérjék specializált 

membrándomének multiprotein szignalizációs komplexeinek tagjaivá válhatnak [10, 

12]. Az állvány fehérjék és a PMCA pumpák kapcsolódása biztosíthatja a PMCA 

fehérjék magas lokális koncentrációját ezen membrándoménekben, s a pumpafehérjék 

működésének következtében a plazmamembrán közeli térben kialakult alacsony lokális 

Ca2+ koncentráció fontos szabályozója lehet más enzimek működésének [13]. 

 A PMCA pumpák közvetlenül is kapcsolatba léphetnek Ca2+ függő 

enzimfehérjékkel. A legrészletesebben vizsgált ilyen fehérje-fehérje kölcsönhatás a 

PMCA4b-NOS-1 (nitrogén-monoxid szintetáz, nNOS) kapcsolódás [14]. A NOS-1 

fehérje aktivitása nyomán termelődő nitrogén-monoxid a kardiovaszkuláris rendszer 

működésének egyik fontos szabályozója. A Ca2+-kalmodulin-függő NOS-1 fehérje 

aktivitása a PMCA4b pumpák környezetében kialakult alacsony lokális Ca2+ 

koncentráció következtében gátolt, ami jelentős hatással van a keringési rendszerben 

tapasztalható vérnyomásra, illetve a szív β-adrenerg-függő kontraktilitására [15, 16].  

 
2.2. A plazmamembrán Ca2+ATPázok (PMCA) jellemzése 

 
2.2.1. A PMCA fehérjék katalitikus ciklusa 

 

 A plazmamembrán Ca2+ pumpák a P-típusú ATPázok fehérjecsaládjának       

(IIB alcsalád) tagjai [17]. E családba tartozó transzportfehérjék ATP hidrolíziséből 

nyerik az adott ion transzlokációjához szükséges energiát. A transzporttal egyidejűleg a 

fehérjék egy meghatározott aszparaginsav oldalláncon foszforilálódnak és így 

átmenetileg nagy energiájú foszforilált intermediert képeznek. E nagy energiájú 

átmeneti állapot először magas (E1 állapot), később alacsony (E2 állapot) ion-affinitású 

konformációt vesz fel, s ez a konformációváltozás eredményezi a Ca2+ ion membránon 

keresztül történő átjutását (2. ábra). A PMCA pumpák egy ATP hidrolízisének terhére 

egy Ca2+ ion transzlokációjára képesek. 
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2. ábra: A PMCA pumpák katalitikus ciklusa  

 

2.2.2. A PMCA pumpák szerkezete és működésének szabályozása  

 zása 

A PMCA fehérjék 10 transzmembrán hélixet (M1-M10) és két nagyméretű 

intracelluláris hurkot tartalmaznak. A fehérjék C- és N-terminális régiója a 

citoplazmában helyezkedik el (3. ábra). A 2. és 3. transzmembrán hélixet összekötő 

intracelluláris hurok fontos szerepet játszik a transzport ciklus alatt bekövetkező 

konformációs változások továbbításában. A 4. és 5. transzmembrán hélix között 

elhelyezkedő kb. 400 aminosavból álló nagy intracelluláris hurkon található az       

ATP-kötő helyen kívül a katalitikus ciklus alatt foszforilálódó aszparaginsav is. Újabb 

irodalmi adatok bizonyítják, hogy e nagy intracelluláris hurok fontos szerepet játszhat 

bizonyos fehérje-fehérje kapcsolódások kialakításában (ld. 2.2.5.4.). A pumpák Ca2+ 

kötésében részt vevő aminvosavakat a 4. és 6. transzmembrán hélixeken azonosították. 

Az intracellulárisan elhelyezkedő C-terminális régión található a PMCA fehérjék 

legfontosabb regulációs motívuma, az ún. kalmodulin-kötő szekvencia, de a fehérje e 

szakasza tartalmazhat olyan konszenzus szekvenciákat is, melyeken történő 

foszforilációs folyamatok fontos szabályozói lehetnek a PMCA fehérjék aktivitásának. 
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Egyes PMCA izoformák esetében a C-terminális régió szintén fontos szerepet játszhat 

bizonyos fehérjékkel történő interakciók kialakításában, s e fehérje-fehérje 

kapcsolódások jelentősen befolyásolhatják az egyes PMCA izoformák 

plazmamembránban történő lokalizációját (ld. 2.2.5.4.). [12, 13, 17]  

 A PMCA fehérjék C-terminális régióján található kalmodulin-kötő szekvencia 

átfedően helyezkedik el az ún. autoinhibitoros régió szekvenciájával. Az autoinhibitoros 

régió alapállapotban a 2. és 3. valamint a 4. és 5. transzmembrán hélix között 

elhelyezkedő két intracelluláris hurok meghatározott helyeihez képes kapcsolódni, 

ezáltal a PMCA fehérje működését gátolni. Amikor a citoplazmatikus Ca2+ koncentráció 

emelkedésének hatására képződő Ca2+-kalmodulin komplex a PMCA pumpa 

kalmodulin-kötő szekvenciájához kapcsolódik, a pumpa felszabadul az autoinhibitoros 

gátlás alól és aktivitása fokozódik. [12, 13, 17] 

 

 

.2. A PMCA pumpák szerkezete és működésének szabályozása 

 
 

3. ábra: A PMCA pumpák két-dimenziós szerkezeti modellje  
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 Egyes PMCA izoformák C-terminális régióján potenciális protein kináz A 

(PKA) és C (PKC) konszenzus szekvenciák is találhatók, melyeken történő foszforiláció 

szintén regulálhatja a PMCA fehérjék aktivitását. Irodalmi adatok azt bizonyítják, hogy 

bár bizonyos szövetekben (pl. szívizomszövet) a PMCA pumpák aktivitása a PKA általi 

stimulálás hatására fokozódik, ám ez korántsem általános mechanizmus. A PKC által 

történő foszforiláció eltérő módon regulálhatja a különböző PMCA izoformák 

aktivitását. Kimutatták, hogy a PMCA4b Ca2+ transzport aktivitása fokozódik 

foszforiláció hatására, de nem éri el maximumát, és tovább fokozható Ca2+-kalmodulin 

jelenlétében. Ezzel ellentétesen a PMCA2a, 3a és 4a fehérjék esetében a PKC általi 

foszforiláció nem stimulálja a fehérje aktivitását, sőt a PMCA2a és 3a esetében még 

gátolja is a Ca2+-kalmodulin komplex által történő aktivációt. [12]  

A PMCA fehérjék C-terminális régiója fontos szubsztrátja lehet egyes 

intracelluláris proteázoknak is (pl. kalpain, kaszpáz 3). A kalpain a PMCA pumpákat a 

kalmodulin-kötő szekvencia meghatározott helyén hasítja, eltávolítva az autoinhibitoros 

régió egy jelentős részét, ami a PMCA pumpák permanens aktiváltságát okozza [12]. A 

kaszpáz 3 proteáz a teljes kalmodulin-kötő szekvenciát lehasítja a PMCA4b-ről, s ennek 

hatására a pumpa, felszabadulva az autoinhibitoros gátlás alól, maximális aktivitással 

bír. A PMCA4b kaszpáz 3 által történő aktiválása fontos lépése az apoptózis 

folyamatának [18, 19].  

Szintén a PMCA fehérjék C-terminális régiója felelős a PMCA pumpák 

dimerizációjáért, mely aktivitás fokozódáshoz vezet. Bizonyos PMCA fehérjék           

C-terminális részén PDZ-kötő konszenzus szekvencia található, melyen keresztül ezen 

PMCA izoformák PDZ-domént tartalmazó fehérjéket köthetnek meg (ld. 2.2.5.4.). [12] 

 A PMCA pumpák aktivitása savas foszfolipidekkel történő interakció során is 

nagymértékben fokozódik. Szerkezetük vizsgálata során az első intracelluláris hurkon 

(3. ábra), valamint a C-terminális részen azonosítottak foszfolipid-szenzitív régiókat. 

Savas foszfolipidek kötődésekor a PMCA fehérjék Ca2+ iránti affinitása nagymértékben 

nő, ezáltal a pumpa aktivitása jelentősen fokozódik [12]. 

 A Ca2+ATPázok szerkezet kutatásában nagy áttörést jelentett Toyoshima és 

mtsainak 2000-ben közzétett munkája a szintén P-típusú Ca2+ATPáz SERCA1 fehérje 

kristályszerkezetéről [20]. A SERCA1 fehérjét elsőként két konformációs állapotban, a 

Ca2+-kötött Ca2E1 és a Ca2+ mentes  ún. E2(TG) konformációs állapotokban 
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kristályosították, és jellemezték a fehérje harmadlagos szerkezetét [20, 21]. Az azóta 

eltelt egy évtizedben a SERCA1 fehérje számos különböző konformációs állapotának 

kristályszerkezetét vizsgálták [22-27]. A SERCA és PMCA fehérjecsaládok elsődleges 

szerkezetében fennálló szekvencia homológia alapján készült PMCA szerkezeti modell 

szerint a PMCA fehérjék 5 nagy szerkezeti egységből épülnek fel [28]. A SERCA 

fehérjékhez hasonlóan a 10 transzmembrán hélix a transzmembrán domént (M); a 4. és 

5. transzmembrán hélixek között elhelyezkedő intracelluláris hurok a nukleotid-kötő (N) 

és a foszforilációs (P) domént; a 2. és 3. transzmembrán hélixek között elhelyezkedő 

intracelluláris hurok az N-terminális citoplazmatikus régióval pedig az ún. 

transzdukciós vagy „actuator” (A) domént alkotja. A SERCA fehérjék szerkezetéből 

hiányzó, ám a PMCA fehérjék szerkezetében meglévő hosszú C-terminális régió 

feltehetőleg szintén egy önálló domént képez. 

 

2.2.3. Alternatív splicing folyamatok a PMCA gének transzkripciója során, s ezek 

funkcionális következményei  

 

 A PMCA fehérjéket 4 gén kódólja, melyek átíródása során bekövetkező 

alternatív splicing révén mai ismereteink szerint több mint 20 izoforma keletkezik. A 

képződőtt fehérjék 1115-1258 aminosavból állnak, és számított molekulatömegük kb. 

125-140 kDa. A PMCA gének transzkripciója során bekövetkező alternatív splicing két 

kitüntetett splice helyen (A és C) történhet (3. ábra).  

Az A splice helyet érintő alternatív splicing az első intracelluláris hurok 

szerkezetét befolyásolja a képződött fehérjéken, és a PMCA1 kivételével minden PMCA 

gén átíródása során bekövetkezhet. Ahogy azt az 1. táblázatban összefoglaltam, „x”, 

„w” és „z” A splice variánsokat ismer az irodalom [13]. Az A splice helyen különböző 

PMCA izoformák esetében eltérhet a pumpafehérjék foszfolipidek által történő 

aktiválhatósága, a fehérjék alapállapotában fennáló autoinhibitoros gátlás erőssége, 

továbbá polarizált sejtekben a fehérjék plazmamembrán lokalizációja is [12, 13, 29-31].   

 Mind a négy PMCA gén átíródásakor bekövetkezhet alternatív splicing a C 

splice helyen (3. ábra), ami jelentősen befolyásolhatja a PMCA fehérjék                       

C-terminálisának hosszát és szekvenciáját. Mivel mind az autoinhibitoros, mind a 

kalmodulin-kötő szekvencia a fehérje C-terminálisán helyezkedik el, ez a splicing eltérő 
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funkcionális paraméterekkel (alap transzport aktivitás, Ca2+ és kalmodulin iránti 

affinitás, a Ca2+-kalmodulin kötés hatására végbemenő aktiváció és a kalmodulin 

elvonás után tapasztalható inaktiváció sebessége, a Ca2+-kalmodulin kötés pH függése) 

rendelkező PMCA izoformákat eredményez. Általános szabálynak tűnik, hogy a 

rövidebb „a” splice variánsok Ca2+-kalmodulin iránti affinitása alacsonyabb, mint az 

ugyanazon génről átíródó hosszabb „b” splice variánsoké, valamint hogy az „a” splice 

variánsok alap transzport aktivitása magasabb, mint a „b” splice variánsoké. A C splice 

helyen végbemenő alternatív splicing befolyásolja a PMCA fehérjék működésének PKA 

és PKC kinázok által történő szabályozását, továbbá a különböző PMCA izoformák 

interakcióját más fehérjékkel. Ahogy erre már utaltam az 2.1.5. alfejezetben, a „b” 

splice variánsok C-terminális része tartalmaz egy ún. PDZ-kötő szekvenciát, melyen 

keresztül a PMCA fehérjék PDZ-domént tartalmazó fehérjékkel tudnak kapcsolódni, ám 

ez a szakasz az „a” splice variánsok szekvenciájából hiányzik. A PDZ-domént 

tartalmazó fehérjékkel kialakított kapcsolatok befolyásolhatják a PMCA fehérjék 

plazmamembránon belüli lokalizációját, valamint ezen interakciókon keresztül a PMCA 

fehérjék környezetében kialakult alacsony lokális Ca2+ koncentráció fontos szabályozója 

lehet a partnerfehérje(ék) működésének is. [13] 

 
 
2.2.4. A humán PMCA izoformák szövet-specifikus expressziója 

 

 A ma ismert PMCA izoformák szöveti expressziója nagyban eltér egymástól. 

Ahogy az 1. táblázat is mutatja, a PMCA1x/b és PMCA4x/b minden vizsgált sejt-

/szövettípusban előfordulnak, míg a többi PMCA izoforma csak meghatározott 

szövetekben expresszálódik [10, 17].  

 Korábbi irodalmi adatok azt mutatják, hogy gyomor- és bélszövetekben a 

PMCA1x/b, PMCA4x/a és PMCA4x/b izoformák expresszálódnak mRNS szinten [13], 

ám ezen izoformák fehérjeszintű expressziója mindeddig nem volt bizonyított. Howard 

és mtsai szeparált humán vékony- és vastagbélnyálkahártya vizsgálata során szintén a 

PMCA1b, 4b és 4a mRNS-ek expresszióját igazolták [32]. 
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1. táblázat: A PMCA izoformák expressziója különböző típusú sejtekben/szövetekben [10, 17] 
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Agyszövet, excitábilis szövetek 

PMCA3 
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PMCA4x/b 
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Szívizomszövet, hereszövet, pankreász 

Langerhans szigetsejtek 
Általánosan expresszálódik 

Szívizomszövet 
 

 

2.2.5. A PMCA1b és PMCA4b fehérjék jellemzése  

 

2.2.5.1. A PMCA1 és PMCA4 fiziológiás szerepe, „knock-out” egérkísérletek 

 

 Okunade és mtsai „knock-out” (KO) egérmodellek vizsgálata során azt 

tapasztalták, hogy a PMCA1 géntermékeinek hiánya az egér embriók pusztulásához 

vezetett, míg a PMCA4-hiányos egerek kifejlődtek, és életképesek is voltak, csak egyes 

speciális életfunkcióik sérültek (pl. hím meddőség a spermiumok mozgékonyságának 

defektusa miatt, portális véna kontraktilitásának zavara a simaizomsejtek fokozott 

apoptózisa miatt) [33]. Mivel a PMCA1b fehérje minden szövettípusban expresszálódik, 

a KO egerek vizsgálata során kapott eredmények megerősíteni látszanak azt a korábbi 

feltételezést, miszerint e fehérje ún. „housekeeping” PMCA izoforma, mely kiemelt 
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szerepet játszik a szervezet Ca2+ homeosztázisának kialakításában. A fent említett 

kísérleti adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a szintén minden sejttípusban 

expresszálódó PMCA4b fehérje nem igazán „housekeeping” PMCA izoforma. Ez a 

pumpafehérje valószínűleg jóval specializáltabb sejtélettani folyamatok 

szabályozásában játszik fontos szerepet. 

 

2.2.5.2. A humán PMCA1 és 4 gének átíródásakor bekövetkező alternatív splicing 

folyamatok 

 

 A C splice helyen mind a PMCA1, mind a PMCA4 gén transzkripciója során 

végbemennek alternatív splicing folyamatok, s ezek nagyban befolyásolhatják az 

átíródás során keletkező fehérjék biokémiai tulajdonságait [13].  

  

 

 
4. ábra: A PMCA1 és 4 gének átíródásakor végbemenő alternatív splicing folyamatok a C splice 

helyen.  

Az „a”, „b”, „c” a  PMCA1a, 4a, 1b, 4b és 1c mRNS-ek keletkezése során végbemenő alternatív splicing 

folyamatokat jelöli; Az „A”, „B”, „C” a transzlációs STOP helyeket jelöli. Az „n”, „n-1”, „n-2” a 

PMCA1 és 4 gének exonjait jelöli.  
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 A PMCA1 C splice hely variánsok esetében az mRNS-ek az „n-1” exonról 

átíródó különböző hosszúságú részeket tartalmazhatnak („a” és „c” splice variánsok), 

vagy teljesen hiányozhat az ezen exonról átíródó rész („b” splice variáns) (4. ábra). A 

PMCA4 átíródása során két C splice hely variáns keletkezhet. PMCA4a esetében az 

mRNS tartalmazza az „n-1” exonról átíródó teljes részt, míg a PMCA4b mRNS-éből 

teljesen hiányzik ez a szekvencia (4. ábra). A PMCA1 és 4 gének esetében az „a” C 

splice hely variánsoknál az extra szekvencia beékelődése az mRNS-be a leolvasási keret 

eltolódását eredményezi, ami megváltoztatja az mRNS-en lévő STOP kodon helyét, s 

így a transzláció során egy rövidebb C-terminális résszel rendelkező fehérje keletkezik, 

mint a „b” splice variánsoknál. [13, 34] 

 A PMCA1 gén esetében nem találtak az A splice helyen végbemenő alternatív 

splicing következtében keletkezett variánst, és a PMCA4 esetében is csak mRNS szinten 

térképezték fel az A splice helyet érintő alternatív splicing folyamatokat. A PMCA4 

transzkripciója során az A splice helyről képződő mRNS-ek általában tartalmaznak egy 

36 nukleotid hosszúságú exonról átíródó részt („x” splice variáns), de irodalmi adatok 

azt mutatják, hogy bizonyos esetekben ez a rész hiányozhat is az mRNS-ekből („z” 

splice variáns). [13]  

 

2.2.5.3. A PMCA1b és PMCA4b izoformák funkcionális jellemzése 

 

 A PMCA4b funkcionális jellemzőiről meglehetősen sok adat áll 

rendelkezésünkre. Irodalmi eredmények azt mutatják, hogy a PMCA4b izoforma alap 

transzport aktivitása alacsony [35]. Összehasonlító vizsgálatokban azt is kimutatták, 

hogy ez jóval kisebb, mint a rövidebb C-terminális résszel rendelkező 4a izoformáé 

[36], vagy a főleg agyszövetben és egyéb excitábilis szövetekben expresszálódó 

PMCA2 izoformáké [35]. A PMCA4b fehérje Ca2+ és kalmodulin iránti affinitása 

nagyobb, mint a PMCA4a fehérjéé [36, 37], de sokkal kisebb, mint a PMCA2b 

izoformáé [35, 38]. Caride és mtsai a PMCA4b fehérje kalmodulin általi aktivációját és 

inaktivációját vizsgálva azt találták, hogy mindkét folyamat rendkívül lassú. A 

PMCA4b cDNS-ével transzfektált COS-7 sejtekből készített vegyes mikroszómális 

membránpreparátumokból szolubilizált, majd azt követően rekonstituált PMCA4b 

preparátumokon végzett Ca2+ ATPáz aktivitás mérések azt mutatták, hogy a PMCA4b 
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maximális aktivitásának felét kb. 1 perc alatt érte el (t1/2), és a kalmodulin megvonása 

utáni inaktívációs folyamat még lassabban ment végbe (t1/2>20 perc). Ugyanezen 

kísérletekben a PMCA4a kalmodulin általi aktiválásának t1/2 értéke kb. 20 másodperc, 

míg az inaktíváció t1/2 értéke kisebb, mint 1 perc volt [39]. Mindezeken túl az is ismert, 

hogy a PMCA4b ATP iránti affinitása jóval alacsonyabb, mint a PMCA2b izoformáé 

[40]. Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a PMCA4b fehérje legfőbb jellemzői az 

alacsony alap transzport aktivitás, a kalmodulin általi lassú aktíváció, és a kalmodulin 

megvonás utáni lassú inaktiváció.  

 A PMCA4b működésének fontos szabályozója lehet a fehérje PKC általi 

foszforilációja, illetve a kaszpáz 3 és a kalpain proteázok általi hasítása. A PKC által 

történő foszforiláció a fehérje C-terminális szakaszán egy kb. 20 aminosav hosszú 

részen történhet, mely szakasz kívül van a kalmodulin-kötő szekvencián, ám átfed az 

autoinhibitoros régió egy jelentős részével. A foszforiláció ezért a fehérje 

alapállapotban fennáló autoinhibitoros gátlásának gyengülését okozza, ami az aktivitás 

fokozódásához vezet. A PKC általi foszforiláció nem gátolja a Ca2+-kalmodulin 

komplex kapcsolódását a PMCA4b fehérjéhez, ezért a PKC által kiváltott aktivitás 

növekedés tovább fokozódhat, ha a PMCA4b Ca2+-kalmodulint köt [41]. A PMCA4b 

aktivitásának fontos szabályozója lehet a kaszpáz 3 proteáz, az apoptózis folyamatának 

egyik kulcsfontosságú enzime. A kaszpáz 3 a PMCA4b C-terminális részéről lehasít 

egy jelentős szakaszt, mely tartalmazza az autoinhibitoros régiót és a kalmodulin-kötő 

szekvenciát. Ennek hatására a PMCA4b aktivitása kalmodulin nélkül is maximális 

szintre nő [19]. Az így képződött 120 kDa-os PMCA fragment a plazmamembránban 

marad, és valószínűleg fontos szerepet játszik abban, hogy a citoszolikus Ca2+ 

koncentráció ne emelkedhessen egy adott szint fölé, s így a sejt apoptózissal, s ne a 

magas intracelluláris Ca2+ koncentráció okozta nekrózissal pusztuljon el [42]. A 

PMCA4b fehérjét a Ca2+-függő kalpain is hasíthatja a C-terminális szakasz két 

meghatározott részén, ezáltal ez a proteáz is regulálhatja a pumpa aktivitását. A 

PMCA4b a kalpainos hasítás következtében elveszti kalmodulin-kötő képességét és 

aktíválódik [43-45]. Egyes szerzők azt feltételezik, hogy a kalpain a PMCA pumpák 

„turnover”-ének egyik fontos szabályozója lehet [46]. 

 A minden szövetben expresszálódó PMCA1b izoforma funkcionális jellemzőiről 

kevés adat áll rendelkezésünkre, mivel a PMCA1 géntermékek különböző sejtekben 
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történő kifejeztetése, még nem tisztázott okokból kifolyólag, meglehetősen nehéz. 

Guerini és mtsainak sikerült a humán PMCA1b fehérjét Sf9 rovarsejtekben kifejeztetni, 

bár az ő rendszerükben is jóval alacsonyabb volt ezen izoforma expressziós szintje, mint 

a szintén Sf9 sejtekben kifejeztetett PMCA2b és PMCA4b fehérjéké [46]. Biokémiailag 

jellemezték ezt az izoformát, és azt találták, hogy a PMCA1b Ca2+ és kalmodulin iránti 

affinitása ugyanolyan volt, mint a PMCA4b izoformáé, ám ATP iránti affinitása 

nagyobbnak bizonyult, mint a PMCA4b és PMCA2b fehérjéké. A legjelentősebb 

különbséget a PMCA1b, 2b és 4b izoformák között a kalpain által történő hasítás 

sebességében és a keletkezett fragmentumok hosszában találták. A PMCA1b hasítása 

bizonyult a leggyorsabbnak, és míg a PMCA2b és 4b izoformák esetében egy-két 

viszonylag nagy molekulatömegű (120-130 kDa) fragmentum keletkezett első lépésben, 

addig a PMCA1b proteolitikus fragmentumai kisebbek voltak 100 kDa-nál. 

Megállapították, hogy a PMCA1b jobb szubsztrátja a kalpainnak, mint a PMCA2b és 4b 

izoformák, s a szerzők ezért feltételezik, hogy a PMCA1b fehérje „turnover”-e 

gyorsabb, mint a PMCA2b és 4b izoformáké. Ugyanezen munkacsoport kimutatta 

továbbá, hogy a PMCA1b PKA által történő foszforilációja jóval hatékonyabb, mint a 

PMCA2b és 4b fehérjéké, ám hogy ennek milyen fiziológiás következményei lehetnek, 

az ma még ismeretlen.  

 

2.2.5.4. A PMCA1b és PMCA4b izoformák kölcsönhatása más fehérjékkel 

 

 Az elmúlt években megjelent számos irodalmi adat bizonyítja, hogy a PMCA 

fehérjék kapcsolódhatnak más fehérjékkel, s ezen interakciók bizonyos esetekben a 

PMCA fehérjék, máskor pedig a partnerfehérjék működésére lehetnek jelentős hatással. 

Ilyen módon a PMCA fehérjék fontos szabályozói lehetnek különböző jelátviteli 

útvonalaknak, melyeken keresztül számos sejtélettani folyamatot regulálhatnak [10].  

 A PMCA4b fehérje szekvenciájának a fehérje-fehérje kölcsönhatások 

szempontjából három kitüntetett részét ismerjük. A legtöbb PMCA4b fehérjéhez 

kapcsolódni képes fehérje PDZ-domént tartalmaz, mely a PMCA pumpa C-terminális 

régióján található PDZ-kötő szekvenciával léphet kölcsönhatásba. Ismert, hogy ezen a 

szekvencián keresztül a PMCA4b-hez kapcsolódhatnak pl. bizonyos MAGUK fehérjék 

(CASK, SAP90/PSD-95, PSD-93, SAP97, SAP102), a PISP, NOS-1, illetve az Ania-3 
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Homer-1 fehérjék [14, 47-50]. A PMCA4b 4. és 5. transzmembrán hélixe között 

elhelyezkedő nagy intracelluláris hurok szintén kapcsolódhat bizonyos fehérjékhez, 

mint pl. a RASSF1-hez, az α-1 syntrophinhoz és a kalcineurin A fehérjéhez [51-53]. Az 

N-terminális részhez kötődő egyetlen eddig ismert PMCA4b partnerfehérje a 14-3-3ε 

fehérje. E fehérje-fehérje kölcsönhatások bizonyos esetekben a PMCA4b-hez kötődő 

partnerfehérje működését, s ezen keresztül fontos jelátviteli folyamatokat szabályoznak 

[14, 49, 51, 52], máskor viszont a partnerfehérje befolyásolja a PMCA4b aktivitását [54, 

55]. Egyes PMCA4b-partnerfehérje kapcsolódások feltételezhetően fontos szabályozói a 

PMCA4b sejten és a plazmamembránon belüli lokalizációjának [48, 50]. A PMCA4b és 

PSD-95 fehérjék cDNS-ével kotranszfektált COS-7 és Neuro-2A sejteken végzett 

kísérletek azt mutatják, hogy a két fehérje kapcsolódása megnövelheti a PMCA4b 

plazmamembránban történő expresszióját, ahol a pumpafehérjék a PSD-95 fehérjékkel 

történő interakció révén specializált membrán klaszterekbe tömörülnek [56]. 

 A PMCA1b izoforma fehérje-fehérje kölcsönhatásairól jóval kevesebb 

ismeretünk van. Mivel sejtes rendszerekben a PMCA1b fehérje magas szintű kifejezése 

meglehetősen nehéz, ez problémát jelent a fehérje-fehérje kapcsolódások vizsgálatánál. 

Feltételezik, hogy a PDZ-domént tartalmazó PMCA4b partnerfehérjék közül számos 

potenciális PMCA1b partnerfehérje is lehet, mivel ezen izoforma C-terminális része is 

tartalmaz PDZ-kötő konszenzus szekvenciát [13]. Irodalmi adatok bizonyítják, hogy a 

PMCA4b izoformával a PDZ-kötő szekvencián keresztül kapcsolódó NOS-1 fehérje 

köti a PMCA1b-t is, bár ez utóbbi kölcsönhatás és az általa megvalósuló NOS-1 

enzimaktivitás gátlás gyengébb, mint a PMCA4b-NOS-1 komplex esetében [15]. Ismert 

továbbá, hogy az α-1 syntrophin és 14-3-3ε fehérjék kapcsolatba léphetnek a PMCA1b 

izoformával is, melyek közül az utóbbi mind a PMCA4b, mind a PMCA1b aktivitását 

gátolja [53, 57]. Újabb irodalmi adatok továbbá azt mutatják, hogy a PMCA1b kötheti a 

PDZ-domént tartalmazó NHERF-2 („Na+/H+ exchanger regulatory factor 2”) fehérjét, s 

hogy e fehérje-fehérje kölcsönhatás befolyásolhatja a PMCA1b szubcelluláris 

lokalizációját [58].  
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2.3. Egészséges és kórós proliferációs és differenciációs folyamatok a bélben és a 

gyomorban  

 

2.3.1. A bél epitéliuma, mint megújuló szövet 

 

 A vékony- és vastagbél nyálkahártya Lieberkühn-kriptáinak alsó harmadában, az 

ún. replikációs zónában őssejtek találhatók (5. ábra). Ezek osztódása egyrészről 

folyamatosan fenntartja az őssejtállományt, másrészről a keletkezett differenciálatlan  

 

 
5. ábra: Érett epitélsejtek kialakulása a vékony- (A) és vastagbélben (B) [59] 
 

sejtek egy része érési folyamaton megy keresztül, mely során kialakulnak a vékony- és 

vastagbél epitélrétegének differenciált sejtjei: a kehelysejtek, az enterociták és az 

enteroendokrin sejtek. Ezek érésük illetve az ezt követő rövid életidejük során 

folyamatosan vándorolnak a vékonybél esetében a bélbolyhok csúcsa, a vastagbél 

esetében a lumen felé, majd végül apoptózissal elpusztulnak és kilökődnek a 
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hámrétegből. A vékonybélben a differenciálódó sejtek egy csoportja a Lieberkühn-

kripták mélye felé vándorol, és belőlük exokrin mirigysejtek, ún. Paneth sejtek 

keletkeznek. [59-61]   

 

2.3.2. A gyomor epitéliuma, mint megújuló szövet  

 

A gyomormirigyek isthmusában kisszámú, differenciálatlan őssejt található, 

melyek osztódása során keletkező sejtek egy része a luminális felszín felé, míg másik 

része a gyomormirigyek mélye felé vándorol. A lumen felé vándorló sejtek 

differenciálódásával alakulnak ki a gyomor felületi hámjának nyáktermelő sejtjei, míg a 

lefelé vándorló sejtekből keletkeznek a gyomormirigyek mirigysejtjei [61]. Ez utóbbi 

folyamat lényegesen lassúbb, mint a felületi hám sejtjeinek pótlása. 

 
2.3.3. Gasztrointesztinális tumorok 

 

 A gyomor és bélrendszer daganatai a leggyakoribb halálokok és a leggyakrabban 

előforduló tumoros megbetegedések közé tartoznak hazánkban és világszerte. A legtöbb 

diagnosztizált gasztrointesztinális tumor kolorektális daganat, ennél ritkábbak a gyomor 

és a vékonybél daganatos megbetegedései. A kolorektális daganatok előfordulási 

gyakorisága az utóbbi három évtizedben kb. négyszeresére emelkedett, mely tendencia 

eredményeképpen ezen betegségcsoport a rosszindulatú daganatos megbetegedések 

között mindkét nemben a második leggyakoribbá vált.  

 A gyomor-bél rendszer malignus tumorainak döntő többsége karcinóma. Ezek 

prognózisa meglehetősen kedvezőtlen. A gasztrointesztinális traktus nem hám eredetű 

daganatainak előfordulási gyakorisága sokkal kisebb. A karcinóma az epitélsejtek 

abnormális proliferációjának következményeképpen kialakuló tumor, melynek sejtjei 

különböző differenciáltsági fokot képviselhetnek. 

 

2.3.4. A sejtek Ca2+ háztartása és a tumor képződés közötti összefüggések 

 

  A sejtek intracelluláris Ca2+ koncentráció változásai számos olyan sejtélettani 

folyamatot szabályoznak, melyek diszregulációja kiemelt szerepet játszhat a tumorok 
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kialakulásában [62, 63]. A teljesség igénye nélkül, az alábbiakban lássunk néhány 

példát.  

 A Ca2+ fontos regulátora a sejtciklus szabályozásában résztvevő egyes fehérjék 

expressziójának illetve aktivitásának, így befolyásolván a sejtosztódás folyamatát [62, 

63]. A programozott sejthalál és a sejtek Ca2+ háztartása közötti összefüggésekről 

szintén számos irodalmi adat áll rendelkezésünkre [62]. Az extra- és intracelluláris Ca2+ 

koncentráció változások befolyásolhatják a sejtdifferenciációt is [64-69]. A 

citoplazmatikus és nukleáris Ca2+ koncentráció szabályozhat olyan géntranszkripciós 

folyamatokat, melyek megváltozása ugyancsak segítheti a tumor képződést [63]. A Ca2+ 

(az S100A8 Ca2+ kötő fehérjén keresztül) szabályozhatja az immortalizáció 

folyamatában fontos telomeráz enzim aktivitását [63]. A tumorok invazivitása és 

metasztázis képző képessége erősen függ a sejtek motilitásától, melyet a Ca2+ szintén 

jelentősen befolyásolhat [63]. Ismert továbbá, hogy a Ca2+ az angiogenezis 

folyamatában fontos jelátviteli utak egyik kiemelt regulátora [70]. 

 

2.3.5. Sejtmodellek alkalmazása a gyomor- és bélepitélium differenciációs 

folyamatainak vizsgálatára 

 
 A gyomor és a béltraktus epitéliumában lezajló differenciációs folyamatok 

vizsgálatának széles körben elfogadott módja különböző gyomor- és béltumor eredetű, 

jól karakterizált sejtvonalak érésének vizsgálata. A tumorsejtek érését kiválthatjuk 

differenciációt indukáló szerekkel (pl. egyes rövid szénláncú zsírsavak) [71-73], illetve 

ismert, hogy egyes béltumorsejtek posztkonfluens kultúrában spontán módon is 

differenciálódnak [74, 75]. Míg a Caco-2 és a HT29-5M12 béltumorsejtek spontán 

érésük során enterocita típusú [74, 75], addig a HT29-5M21 béltumorsejtek kehelysejt 

típusú [75] differenciációs útvonalat követnek. Mivel a Caco-2 sejtek 2-3 hét alatt 

lezajló posztkonfluens differenciációja során olyan sejtkultúra keletkezik, melyben a 

sejtek fenotípusa megközelíti a normál intesztinális enterociták fenotípusát, ez a 

leggyakrabban használt sejtkultúrás modellrendszer az intesztinális enterociták 

érésének, valamint a sejtek felépítésének és működésének vizsgálatára [72, 76-79]. A 

gyomor- és béltumorsejtek érési folyamatait vizsgálhatjuk a mucinózus váladékot 

termelő KATO-III gyomor karcinóma sejtvonal, az enterocita típusú DLD-1, a 

kehelysejt típusú LS-174T és a főként nagyon kevéssé differenciálódott sejteket 
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tartalmazó HT-29 kolorektális karcinóma sejtvonalak különböző differenciációt 

indukáló szerekkel (pl. egyes rövid szénláncú zsírsavak) történő kezelése során is [72, 

80-82].  

 

2.4. Egyes rövid szénláncú zsírsavak és más hiszton deacetiláz inhibitorok, mint 

antikarcinogén vegyületek  

 

2.4.1. Egyes rövid szénláncú zsírsavak, mint antikarcinogén vegyületek  

 

A vastagbélben található bélbaktériumok fermentáció során rostdús tápanyagból 

nagy mennyiségű rövid szénláncú zsírsavat (pl. propionsav, vajsav, valeriánsav) 

szabadítanak fel. Egyre több irodalmi adat bizonyítja e vegyületek preventív szerepét a 

vastagbélrák kialakulását illetően. A gyomor- és béltumorsejtek egyes rövid szénláncú 

zsírsavak Na+ sóival (pl. Na+-butirát, Na+-valerát) történő kezelése gátolja a tumorsejtek 

osztódását, kiválthatja érésüket, valamint apoptózis indukcióhoz vezethet [72, 73, 83].  

A Na+-butirát és a Na+-valerát számos olyan gén transzkripcióját befolyásolja, 

amelyek alapvető fontosságúak a sejtciklus szabályozásában, a sejtdifferenciációs és 

apoptotikus folyamatokban. Mindkét rövid szénláncú zsírsav hiszton deacetiláz gátló 

hatású, azaz hiszton hiperacetilációt okozva elősegíti egyes transzkripciós faktorok 

DNS-hez történő kötődését és bizonyos génexpressziós folyamatok szabályozását [71, 

73]. Az utóbbi évek kutatási eredményei azonban azt bizonyítják, hogy a sejtek 

butirátos kezelésének számos egyéb hatása is lehet: pl. okozhatja nem-hiszton fehérjék 

hiperacetilációját, befolyásolhat DNS metilációs folyamatokat, gátolhatja a hiszton 

fehérjék foszforilációját [73]. E rövid szénláncú zsírsavak tehát ezeken és még egyéb 

ismeretlen folyamatok együttes hatásán keresztül szabályozhatják a gyomor- és 

béltumorsejtek proliferációs, differenciációs és apoptotikus folyamatait. 

 

2.4.2. A hiszton deacetiláz inhibitorok, mint potenciális kemoterápiás szerek a rákos 

megbetegedések gyógyításában 

  

 Az 1970-es években kimutatták, hogy a rövid szénláncú zsírsav butirát indukálja 

a Friend leukémia sejtek eritroid differenciációját, elősegítvén acetilált hiszton fehérjék 
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akkumulációját [84, 85]. Ezt követően számos egyéb természetes és szintetikus hiszton 

deacetiláz gátlószert fedeztek fel (2. táblázat), melyekről kiderült, hogy gátolják a 

tumorsejtek osztódását, valamint indukálják egyes tumorsejttípusok differenciációját 

illetve apoptózisát [86-88]. Preklinikai és klinikai vizsgálatok sora bizonyítja, hogy ezen 

antitumor hatású hiszton deacetiláz inhibitorok közül több potenciális kemoterápiás szer 

lehet a tumoros megbetegedések gyógyításában [86-88]. A meggyőző klinikai 

kísérletetek eredményeképpen az US-FDA (U.S. Food and Drug Administration)   

2006-ban engedélyezte a hagyományos kezeléseknek ellenálló cutaneous T-sejt 

limfómában (CTCL) szenvedő betegek SAHA hiszton deacetiláz inhibitorral történő 

kezelését. 

 

 
2. táblázat: A hiszton deacetiláz inhibitorok (HDACI) csoportosítása [86] 

 

HDACI osztályok Példa 

Hidroxaminsav 
származékok 

Vorinostat (SAHA) 
Trichostatin A (TSA) 
Belinostat (PXD101) 

Rövid szénláncú 
zsírsavak 

Na+-butirát 
Na+-valerát 

Na+-fenilbutirát 
Valproátsav (VPA) 

Benzamidok MS-275 
MGCD-0103 

Ciklikus tetrapeptidek Depsipeptid 
 
 
 

 

2.5. Az intesztinális Ca2+ felszívás mechanizmusa és szabályozása 

 

2.5.1. Transzport mechanizmusok a bél Ca2+ felszívásának folyamatában, a Ca2+ 

transzport ATPázok szerepe a felszívásban 

 

A táplálékból származó Ca2+ az emberi szervezetben főként a vékonybél falát 

alkotó epitélrétegen keresztül, paracellulárisan illetve transzcellulárisan szívódik fel. 

Irodalmi adatok szerint a transzcelluláris Ca2+ felszívásban fontos szerepet játszanak az 
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intesztinális enterociták plazmamembránjában elhelyezkedő plazmamembrán 

Ca2+ATPáz fehérjék [89, 90]. 

A felvett táplálék Ca2+ koncentrációja határozza meg, hogy a Ca2+ felszívás 

folyamatában a transzcelluláris vagy a paracelluláris transzport mechanizmusok 

játszanak-e fontosabb szerepet. Ha a táplálék Ca2+ koncentrációja kicsi, a felszívott Ca2+ 

döntő többsége a transzcelluláris mechanizmusok útján szívódik fel, míg ha a Ca2+ 

koncentráció nagy, jelentősebbé válik a paracelluláris Ca2+ felszívási mechanizmus. 

Míg a transzcelluláris Ca2+ felvétel a duodenumban és a proximális jejunumban a 

legjelentősebb, a paracelluláris Ca2+ transzport egyformán jellemző a vékonybél egész 

hosszában. [89] 

A vékonybél epitélrétegében található enterociták aktív transzcelluláris Ca2+ 

transzportja három fő lépésből áll. Az első a Ca2+ bejutása a béllumenből az 

intracelluláris térbe az enterociták apikális plazmamembránján keresztül. A sejten belül 

ezt követően megtörténik a Ca2+ transzportja a bazolaterális plazmamembránhoz, 

melyen átjutva a Ca2+ az intersticiális térbe kerül (6. ábra). 

Az enterociták apikális plazmamembránjának kefeszegélyében kétféle Ca2+ 

csatorna lokalizálódik, melyek mai tudásunk szerint felelősek a sejtek Ca2+ felvételéért. 

Ezen Ca2+ csatornák a tranziens receptor potenciál csatornák családjába tartoznak, név 

szerint a TRPV5 és a TRPV6 fehérjék. Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy 

vékonybélben a TRPV6 csatorna mRNS expressziója több nagyságrenddel magasabb, 

mint a TRPV5 csatornáé, ezért valószínűsíthető a TRPV6 domináns szerepe az 

enterociták Ca2+ felvételében [89]. A Ca2+ citoplazmatikus transzportját az apikális 

plazmamembrántól a bazolaterális plazmamembrán felé főként a kalbindin-D9k       

Ca2+-kötő fehérje végzi facilitált diffúzióval [89, 90]. Irodalmi adatok szerint a 

bazolaterális plazmamembránon keresztül az enterociták citoplazmájából az 

extracelluláris térbe két transzportfehérje juttatja a Ca2+-ot. E folyamatban döntő 

szerepet tulajdonítanak a plazmamembrán típusú Ca2+ATPáz 1b-nek (PMCA1b), míg 

kisebb a szerepe a Na+/Ca+-cseretranszporter 1 (NCX1) fehérjének [89, 90].  

 



 31 

 
6. ábra: A vékonybél enterociták Ca2+ felszívásban fontos transzcelluláris Ca2+ transzport 

mechanizmusai  

 

Feltehetőleg két másik transzcelluláris transzport mechanizmus is szerepet 

játszhat a Ca2+ intesztinális felvételében (6. ábra). Az egyik a vezikuláris transzport 

mechanizmus [91]. Ennek során a sejt az apikális plazmamebránon keresztül 

endocitotikus vezikulákkal veszi fel a béllumenből a Ca2+-ot. A vezikulák a 

citoszkeletális mikrotubulusok segítségével a bazolaterális plazmamembránhoz 

szállítódnak, miközben némelyek lizoszómákkal fúzionálnak. A folyamat végén az 

enterociták exocitózissal adják le a bazolaterális plazmamembránon át a vezikulák által 

transzportált Ca2+-ot. 

Az utolsó feltételezett transzcelluláris transzport mechanizmus során a sejten 

belüli Ca2+ transzportja az endoplazmás retikulumon keresztül történik [91]. Ez esetben 

is az apikális plazmamembrán Ca2+ csatornáin keresztül veszi fel a sejt a Ca2+-ot. Ezt 

követően a citoplazmatikus Ca2+ a szarko/endoplazmás retikulum Ca2+ATPáz (SERCA) 

exocitózis 
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segítségével az ER lumenébe jut, és passzív diffúzióval áramlik a sejt bazolaterális 

pólusa felé. Itt IP3- és ryanodin receptorokon keresztül ismét a citoplazmába kerül, 

ahonnan a PMCA és NCX transzporterek juttatják ki az extracelluláris térbe.  

 

2.5.2. Az intesztinális Ca2+ felszívás hormonális szabályozása  

 

 A bél Ca2+ abszorpciója összetett hormonális szabályozás alatt áll. Irodalmi 

adatok azt mutatják, hogy az 1,25-(OH)2-D3-vitamin, a mellékpajzsmirigy parathyroid 

hormonja, a pajzsmirigyben termelődő kalcitonin és thyreoid hormonok, továbbá az 

ösztrogén és a prolaktin hormonok mind képesek fokozni az intesztinális Ca2+ felszívást 

[89, 92, 93]. Ismert továbbá, hogy a glukokortikoidok, valamint feltételezhetően a bél 

epitélsejtjeiben termelődő stanniokalcin hormon gátló hatással van erre a folyamatra 

[89, 93, 94]. E hormonok pontos hatásmechanizmusait még nem minden esetben 

ismerjük, ezért ezen folyamatokat napjainkban számos kutatócsoport vizsgálja. 

Mindazonáltal megállapíthatjuk, hogy az intesztinális Ca2+ felszívás hormonális 

szabályozása megvalósulhat 1,25-(OH)2-D3-vitamin-független útvonalakon, illetve a 

szervezet 1,25-(OH)2-D3-vitamin háztartásának szabályozásával (pl. parathyroid és 

kalcitonin hormonok esetében) [89, 93]. 

 

2.6. A D-vitamin   

 

Az 1,25-(OH)2-D3 a szervezet Ca2+ háztartásának egyik fő szabályozó hormonja. 

A szervezet extracelluláris Ca2+ koncentrációjának szűk határok közt tartása 

elengedhetetlen a sejtek fiziológiás működéséhez. Ezen egyensúlyi állapot 

fenntartásában számos hormon részt vesz, köztük az 1,25-(OH)2-D3 is, amelynek fő 

célszervei a vékonybél, a vese, a csont és a mellékpajzsmirigy. 

 

2.6.1. Az aktív D-vitamin metabolitok keletkezése 

 

 Az emberi szervezet táplálékkal hozzájuthat a ma ismert két D-vitaminhoz, a  

D2- (ergokalciferol) és D3- (kolekalciferol) vitaminokhoz. A D3-vitamin nagyobb része 
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azonban a bőrben keletkezik, majd további átalakításokon megy keresztül, míg kialakul 

a teljes aktivitással bíró D3-vitamin forma (1,25-(OH)2-D3) (7. ábra). 
 

 
 

7. ábra: Az 1,25-(OH)2-D3-vitamin keletkezése 
  

 Irodalmi adatok bizonyítják, hogy az 1α-hidroxilációs lépés a vesén kívül más 

szervben is lejátszódhat, mivel az 1α-hidroxiláz enzim számos egyéb szervben illetve 

sejttípusban is expresszálódik (prosztata, tüdő, bél, emlő, pankreász, mellékpajzsmirigy, 

monociták). Az ezen szervekben/sejtekben képződő kalcitriol elsősorban nem a 

szervezet Ca2+ homeosztázisának fenntartásában, hanem egyéb sejtélettani folyamatok 

szabályozásában játszik fontos szerepet, autokrin vagy parakrin módon fejti ki hatását. 

Ismert, hogy az 1,25-(OH)2-D3 számos sejttípusban gátolja a sejtosztódást és 

sejtdifferenciációt indukál, valamint részt vesz immunfolyamatok szabályozásában is. 

[95, 96] 

 Az ergokalciferol aktívációja a kolekalciferoléhoz hasonlóan a májban           

(25-hidroxiláció) és a vesében (1α-hidroxiláció) történik. A legújabb kutatási 

eredmények azt bizonyítják, hogy a táplálékkal felvett D2-vitamin a D3-vitaminnál jóval 

kisebb hatásfokkal alakul aktív D-vitamin metabolittá [95].  

 

2.6.2. Az 1,25-(OH)2-D3 hatásmechanizmusa 

 

2.6.2.1. Az 1,25-(OH)2-D3 direkt genomiális hatásai 

 

 Az 1,25-(OH)2-D3 hormon a célsejtekbe jutva saját nagy affinitású receptorához 

(D-vitamin-receptor, VDR) köt. A szteroid magreceptorok családjába tartozó VDR 

1,25-(OH)2-D3-kötött formában ligand-aktiválta transzkripciós faktorként serkentő, 

vagy gátló hatást gyakorol a célgének expressziójára. Ezen folyamat első lépése, hogy a 

VDR a ligand-kötő doménjén keresztül kapcsolódik az 1,25-(OH)2-D3-hoz. A 

25-(OH)-D3 
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következő lépés a VDR-1,25-(OH)2-D3 komplex dimerizációja általában az RXR 

receptorral (retinoid X receptor) [96]. Irodalmi adatok azt mutatják, hogy a VDR ligand-

kötött formában homodimert [97, 98], valamint az RAR (retinsav receptor) szteroid 

receptorral heterodimert is képes alkotni [99, 100]. A két szteroid receptor 

kapcsolódását követően a komplex köt a célgének promoterének ún. D-vitamin 

„response element”-jéhez (VDRE). A folyamat utolsó lépéseként a VDR-en keresztül 

koregulátorok kapcsolódnak a transzkripciós preiniciációs komplexhez, s az így 

kialakult fehérje együttes fokozza vagy gátolja a célgén transzkripcióját. Bár számos 

esetben egy VDR receptor-patner receptor kötődése egy VDRE szekvenciához elegendő 

a génexpresszió szabályozásához, bizonyos gének esetében a promoteren található több 

VDRE szekvencia feltételezhetően egymást erősítő hatás kialakítására képes [101, 102]. 

Olyan gén is ismert, melyet az 1,25-(OH)2-D3 úgy regulál a VDR-en keresztül, hogy a 

receptor nem direkt módon, hanem egy másik fehérjén (VDIR, „VDR interacting 

repressor”) keresztül köt a célgén promoter szekvenciájához [103]. 

 

2.6.2.2. Az 1,25-(OH)2-D3 nem-genomiális hatásai  

 

 Az 1,25-(OH)2-D3 direkt genomiális hatásain túl kiválthat olyan rendkívül gyors 

válaszreakciókat is, amelyek nem igényelnek génexpressziós változásokat, és 

valószínűsíthetően az 1,25-(OH)2-D3 sejtfelszíni receptorokhoz történő kötődésének 

eredményei. Ilyenkor az 1,25-(OH)2-D3 egyéb szignálutak szabályozásán keresztül hat a 

sejtek élettani folyamataira. Befolyásolhatja a foszfoinozitol metabolizmust [104], 

megemelheti a citoplazma Ca2+ koncentrációját [105], fokozhatja a cGMP szintézist 

[106], serkentheti a PKC [104, 107] illetve a MAP kinázok aktivitását [107], valamint 

indukálhatja a plazmamembrán Cl- csatornáinak nyílását [108].  

 Irodalmi adatok azt mutatják, hogy az 1,25-(OH)2-D3 gyors nem-genomiális 

hatásai módosíthatják a hormon VDR-függő direkt génexpressziós hatásait [109, 110], 

valamint egyes feltételezések szerint bizonyos gének expresszióját VDR-független 

útvonalon is regulálhatják [111, 112]. Ismert például, hogy az ERK aktiváció az RXR, a 

PKC aktiváció pedig a VDR foszforilálásán keresztül befolyásolhatja az 1,25-(OH)2-D3 

direkt genomiális hatásait [109, 113]. 
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2.6.3. Az 1,25-(OH)2-D3, mint az intesztinális Ca2+ felszívás legfontosabb szabályozó 

hormonja 
  

 Irodalmi adatok szerint az 1,25-(OH)2-D3 az intesztinális Ca2+ felszívást mind a 

paracelluláris, mind a transzcelluláris Ca2+ transzport fokozásán keresztül indukálhatja 

[93]. Differenciált humán Caco-2 béltumorsejt kultúrákon végzett vizsgálatok 

bizonyítják, hogy az 1,25-(OH)2-D3 a sejtek közötti „tight junction”-ök 

konduktanciájának növelésén keresztül fokozza a paracelluláris Ca2+ transzportot [93]. 

Csirke duodenális mintákon végzett kísérletek azt mutatták, hogy az 1,25-(OH)2-D3 a 

kezelés kezdetétől eltelt néhány percen belül (gyors nem-genomiális hatás) indukálja az 

enterociták vezikuláris Ca2+ transzport folyamatait, ezáltal fokozva a luminális térből 

történő Ca2+ felvételt [114]. 

 Főleg állatkísérletekből származó eredmények továbbá azt mutatják, hogy az 

1,25-(OH)2-D3 fokozza a vékonybél transzcelluláris Ca2+ transzportjában fontos 

szerepet játszó TRPV6, kalbindin-D9K és PMCA1 fehérjék génjeinek expresszióját, s 

feltételezik, hogy ez a sejtek transzcelluláris Ca2+ transzport kapacitásának növekedését 

okozza [89]. KO egereken végzett kísérletek azt mutatták, hogy az 1,25-(OH)2-D3 a 

TRPV6 és a kalbindin-D9K fehérjék hiányában is képes szabályozni az intesztinális Ca2+ 

abszorpciót, s ezért feltételezik, hogy e hormon Ca2+ felszívást fokozó hatása a fent 

ismertetettnél bonyolultabb, még számos ismeretlen részletet rejtő folyamat [115, 116]. 

Bár az elmúlt évek irodalmában egyre több olyan eredményt találhatunk e témában, 

amelyek humán minták mRNS, illetve fehérje szintű vizsgálatából származnak [117-

120], a humán vonatkozású adatok még mindig hiányosak. 
 

2.6.3.1.  Az 1,25-(OH)2-D3 hatása az enterociták PMCA1 expressziójára 
 

 Az enterocitákban kifejeződő PMCA1b 1,25-(OH)2-D3-függő expressziós szint 

változásait számos kutatócsoport vizsgálta az elmúlt évek során, elsősorban 

állatkísérletekben, illetve Caco-2 sejtkultúrák 1,25-(OH)2-D3-mal történő kezelése 

során. 

 Több munkacsoport patkányokon végzett kísérletei azt bizonyították, hogy az 

állatok intesztinális PMCA1 mRNS [121-124], illetve fehérje [125] expressziója 

nagymértékben fokozódott az állatok 1,25-(OH)2-D3-vitaminnal történő kezelésének 
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hatására. A szervezet 1,25-(OH)2-D3 termelésében alapvető szerepet játszó                 

1α-hidroxiláz enzimet nem expresszáló (KO), s ezért 1,25-(OH)2-D3 hiányos egerek 

táplálékának 1,25-(OH)2-D3-mal történő kiegészítése továbbá a duodenális PMCA1 

mRNS expressziójának jelentős fokozódásához vezetett [126].  

 Fleet és mtsai három különböző Caco-2 sejtvolanon szemi-kvantitaív RT-PCR 

analízissel vizsgálva a PMCA1 mRNS 1,25-(OH)2-D3-függő expressziós szint 

változásait azt tapasztalták, hogy míg az eredeti Caco-2 sejtvonal esetében a PMCA1 

mRNS kifejeződése nem változott, addig a két differenciáltabb fenotípusú leánysejtben 

a PMCA1 mRNS expresszió kismértékben, de szignifikánsan fokozódott a kezelés 

hatására [127].  

 Egymásnak ellentmondó adatokat találhatunk az irodalomban normál 

egyedekből származó humán duodenális biopsziás minták 1,25-(OH)2-D3-függő 

PMCA1 mRNS expressziójával kapcsolatban. Egyes közlemények szerint nincs direkt 

korreláció a vizsgált személyek plazma 1,25-(OH)2-D3 illetve 25-(OH)-D3 

koncentrációja, valamint a duodenális biopsziás minták PMCA1 mRNS expressziója 

között [128, 129]. Újabb irodalmi adatok azonban azt mutatják, hogy humán duodenális 

biopsziás minták 1,25-(OH)2-D3-mal történő kezelése a PMCA1 mRNS expressziós 

szintjének fokozódását okozzák [117, 119]. Mindazonáltal megállapíthatjuk, hogy a 

PMCA1 1,25-(OH)2-D3-függő expressziós szint fokozódását humán bélsejtek esetében 

fehérje szinten mindezidáig egy kutatócsoport sem igazolta.  
  

2.6.4. A D-vitamin szignálutak és a rákos megbetegedések kapcsolata  
  
2.6.4.1. A szervezet D-vitamin háztartásának és a rákos megbetegedések kialakulásának 

illetve mortalitásának kapcsolata 
 

 Több széleskörű epidemiológiai vizsgálat eredménye mutatja, hogy az emberi 

szervezet szérum 25-(OH)-D-vitamin szintje és különböző típusú rákos 

megbetegedések, különösképpen a kolorektális, a prosztata- és az emlőtumorok 

kialakulásának valószínűsége szoros összefüggésben áll. Míg a csökkent szérum        

25-(OH)-D koncentráció növelheti, addig a megemelkedett szérum 25-(OH)-D tartalom 

jelentősen csökkentheti e tumorok kialakulásának kockázatát [130-134]. Újabb irodalmi 

adatok továbbá azt sugallják, hogy a szervezet D-vitamin háztartásának állapota szintén 
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jelentősen befolyásolhatja a különböző tumoros megbetegedésekben, főként az 

emésztőszervrendszeri tumorokban szenvedő betegek túlélési esélyeit [131, 135].  
 

2.6.4.2. Az 1,25-(OH)2-D3 tumorsejtekre kifejtett antiproliferatív, apoptózist illetve 

differenciációt indukáló hatása 
 

 Ismert, hogy az 1,25-(OH)2-D3 hormon számos esetben gátolja a tumorsejtek 

osztódását, és bizonyos esetekben apoptózist, máskor pedig sejtdifferenciációt indukál 

[136].   

 Sejtkultúrákon végzett kísérletek bizonyították, hogy az 1,25-(OH)2-D3 

befolyásolja számos, a sejtciklus szabályozásában fontos fehérje (pl. ciklinek, ciklin-

függő kinázok, ciklin-függő kináz inhibitorok) expresszióját illetve aktivitását, s ezáltal 

gátolja a sejtek proliferációját [137-140]. Az 1,25-(OH)2-D3 a sejtosztódást indirekt 

módon, a proliferációban fontos egyéb jelpályák szabályozásán keresztül is gátolhatja. 

Tong és mtsai humán kolon adenokarcinóma sejtek 1,25-(OH)2-D3-mal történő kezelése 

során azt tapasztalták, hogy a sejtek epidermális növekedési faktor receptorának 

(EGFR) expressziója jelentősen csökkent. Ezzel párhuzamosan az 1,25-(OH)2-D3 

fokozta a plazmamembrán EGF-indukálta EGFR internalizációját, ami a növekedési 

jelpálya további gátlásával járt [141]. Huynh és mtsai prosztata tumorsejtek vizsgálata 

során azt találták, hogy az 1,25-(OH)2-D3 osztódásgátló hatásának hátterében a mitogén 

és anti-apoptotikus hatású inzulinszerű növekedési faktor II (IGF-II) expressziójának 

csökkenése, és az apoptotikus hatású IGF-kötő fehérje 3 (IGFBP-3) expressziójának 

fokozódása áll [142]. SW480-ADH kolon tumorsejtek 1,25-(OH)2-D3-mal történő 

kezelése során Palmer és mtsai szintén számos antiproliferatív és pro-apoptotikus 

fehérjét kódoló gén regulációját detektálták [143]. 

 Mint az előbb említett példák is mutatják, az 1,25-(OH)2-D3 antitumor hatásában 

az osztódásgátló hatás mellett szerepet játszhat az apoptózis folyamatában fontos 

fehérjék regulációja is, mint például az anti-apoptotikus fehérjék expressziójának 

gátlása, valamint pro-apoptotikus fehérjék expressziójának fokozása [136]. Különböző 

sejttípusok 1,25-(OH)2-D3-mal kiváltott apoptózis indukciójának vizsgálatakor eltérő 

mechanizmusokat tártak fel, mint például a kaszpáz-függő apoptózis indukció laphám 

tumorokban [144], vagy a telomeráz reverz transzkriptáz expressziójának és 
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aktivitásának csökkenése petefészekrák sejtekben, ami a teloméra rövidüléséhez, s 

ezáltal apoptózis indukcióhoz vezet [145].  

 Bizonyos tumorsejtek esetében az 1,25-(OH)2-D3 az antiproliferatív hatása 

mellett a sejtek érését is indukálja, amit jól mutat a sejttípus-specifikus differenciációs 

markerek expressziójának változása. Ismert, hogy egyes leukémia sejtek valamint 

prosztata tumorsejtek 1,25-(OH)2-D3-mal történő kezelése a sejtek osztódásának 

gátlását és differenciációjának indukcióját okozhatja [146-148]. Béltumorsejtek       

1,25-(OH)2-D3-mal történő kezelése egyes sejtvonalaknál a tumorsejtek érését serkenti, 

míg másoknál differenciáció indukciót nem sikerült kimutatni. Halline és mtsai 

posztkonfluens kultúrában differenciálódó Caco-2 sejteket kezeltek 1,25-(OH)2-D3-mal 

[149]. Követték az intesztinális alkalikus foszfatáz enzim (IAP; differenciációs marker) 

mRNS expressziójának és enzimaktivitásának változásait. Vizsgálták továbbá az     

1,25-(OH)2-D3-as kezelés hatására bekövetkezett morfológiai változásokat érett Caco-2 

sejteknél, és azt tapasztalták, hogy a sejtek mikrovillusainak hossza és száma nőtt a 

kezelés hatására. Megállapították, hogy az 1,25-(OH)2-D3 jelentősen fokozta a Caco-2 

sejtek posztkonfluens differenciációját. 

 Palmer és mtsai SW480-ADH kolon karcinómasejtek 1,25-(OH)2-D3 indukálta 

differenciációja során számos sejtadhéziós molekula (E-kadherin, okkludin, ZO-1,     

ZO-2, vinkulin) expressziós szint növekedését detektálták. Vizsgálataik továbbá azt 

mutatták, hogy a sejtek 1,25-(OH)2-D3-as kezeléssel kiváltott differenciációjának 

kulcsfontosságú lépése a β-katenin fehérje TCF-4 (T-sejt transzkripciós faktor 4) 

kötésén keresztül megvalósuló transzkripciós aktivitásának gátlása volt. Ezen hatás két 

külön folyamat eredményeképpen jött létre: egyrészt az aktivált VDR β-kateninnel 

történő kapcsolódása gátolta a β-katenin TCF-4 kötését, másrészt a β-katenin molekula 

magból a plazmamembránba történő transzportja tovább csökkentette a β-katenin 

transzkripciós aktivitását. A szerzők feltételezik, hogy a β-katenin plazmamembránba 

történő transzlokációjában az E-kadherin fontos szerepet játszhat [150]. Ugyanezen 

munkacsoport tagjai a VDR fehérjét szintén expresszáló LS-174T kolon 

karcinómasejtek 1,25-(OH)2-D3-as kezelése során nem tapasztaltak differenciáció 

indukciót [143]. 

 Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy bár az az általános tapasztalat, hogy az 

1,25-(OH)2-D3 gátolja a tumorsejtek osztódását, ami bizonyos sejtek esetében apoptózis 
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indukcióval, másoknál pedig differenciáció indukcióval párosul, e folyamatok pontos 

molekuláris mechanizmusa a különböző sejttípusok esetében nagy eltéréseket mutathat. 
 

2.6.4.3. 1,25-(OH)2-D3, D-vitamin analógok, illetve D-vitamin receptor modulátorok, 

mint potenciális kemoterápiás szerek a rákos megbetegedések kezelésében  
 

 Számos in vitro és in vivo vizsgálat mutatja, hogy az 1,25-(OH)2-D3 illetve egyes 

D-vitamin analógok szinergikus hatást fejthetnek ki bizonyos kemoterápiás szerekkel 

(pl. platinavegyületek, taxánok, DNS-sel interkalációs komplexet képző szerek), 

felerősítvén azok antitumor hatását [136]. E tapasztalatok szerint az 1,25-(OH)2-D3 és 

különböző kemoterápiás szerek kombinált kezelésekben történő felhasználása fontos 

előrelépést jelenthet a tumorterápiában, különösképpen olyan betegségcsoportok 

esetében, melyeknél az eddig használt kemoterápiás szerekkel történő kezelés csak 

mérsékelt eredménnyel járt. Klinikai kipróbálás stádiumában van pl. androgén-független 

prosztatarák docetaxellel és 1,25-(OH)2-D3-vitaminnal [151, 152] illetve 

carboplantinnal és 1,25-(OH)2-D3-vitaminnal [153]; valamint hasnyálmirigyrák 

docetaxellel és 1,25-(OH)2-D3-vitaminnal [154] történő kombinált terápiája.  

 Az 1,25-(OH)2-D3 kezelések legfőbb mellékhatásaként a betegeknél 

hiperkalcémia léphet fel, ezért az utóbbi évek és napjaink kutatásának fontos feladata 

olyan terápiás protokollok kidolgozása valamint klinikai tesztelése, melyekben az   

1,25-(OH)2-D3, főként kombinált kezelésekben adva, biztonságosan és effektíven 

felhasználható a tumorterápiában [136]. A D-vitamin terápia hiperkalcémiát okozó 

hatásának minimalizálására, valamint antitumor hatásának felerősítésére egy lehetséges 

megoldást nyújthat új, az 1,25-(OH)2-D3-nál biztonságosabb illetve hatásosabb                 

D-vitamin analógok, valamint D-vitamin receptor modulátorok (VDRM) kifejlesztése. 

Klinikai vizsgálatokat az EB1089 (seocalcitol) D-vitamin analóg esetében 

emlőtumorban, kolorektális tumorban, hasnyálmirigy tumorban  illetve hepatocelluláris 

karcinómában szenvedő betegeken végeztek, ám ezen kísérletek eredményei nem 

igazolták az EB1089 antitumor hatását [136, 155]. Mindezidáig a legbiztatóbb 

eredményekkel két másik D-vitamin analóg: a paricalcitol illetve a MART-10; valamint 

az LG190119 VDRM vizsgálatai szolgáltak [136, 156, 157], ám klinikai tesztek 

eredményei ezen szerek esetében még nem ismertek. 



 40 

3. Célkitűzések  
 
 
3.1. A PMCA fehérjék expressziójának vizsgálata gyomor- és béltumorsejtek 

differenciációja során 

 

 Egyre több irodalmi adat mutatja, hogy a citoplazmatikus Ca2+ koncentráció 

változások valamint a szabályozásukban nélkülözhetetlen Ca2+ transzport fehérjék 

jelentősen befolyásolják a sejtek érési folyamatait [64-67, 69, 81, 158]. Ismert, hogy 

sejtdifferenciáció során megváltozhat a Ca2+ háztartásban fontos fehérjék expressziója, 

aktivitása [72, 158-164]. Újabb kutatási eredmények továbbá azt mutatják, hogy a 

normál sejtekhez képest általában kevésbé differenciált tumorsejtek Ca2+ háztartása, 

valamint az ennek kialakítását és felügyeletét végző fehérjék expressziója, funkciója 

jelentősen eltérhet a normál sejtekétől [62, 63]. Mindezen ismeretek alapján lehetséges, 

hogy a Ca2+ háztartásban aktív fehérjék a jövőben fontos célpontok lesznek a tumoros 

megbetegedések terápiájában.  

 A tumorképződés ellen számos módon védekezhet a szervezet. Ismert, hogy 

egyes rövid szénláncú zsírsavak (főként a hiszton deacetiláz gátló hatásukon keresztül) 

gátolják a kolorektális tumorsejtek osztódását, valamint indukálják differenciációjukat 

illetve apoptózisukat [71, 165]. Szintén egyre több irodalmi adat bizonyítja az         

1,25-(OH)2-D3 hormon tumorsejtekre kifejtett osztódás gátló, differenciációt illetve 

apoptózist indukáló hatását [136]. Ezen endogén antitumor hatású vegyületek 

hatásmechanizmusainak jobb megismerése jelentősen hozzásegíthet a tumorterápiában 

felhasználható új vegyületek (pl. hiszton deacetiláz inhibitorok, D-vitamin analógok, 

VDRM-ek) kifejlesztéséhez. 

  

Mindezek alapján célul tűztük ki a következőket:  

1. Gyomor- és béltumorsejtekben expresszálódó PMCA izoformák feltérképezése. 

2. Kehelysejt és enterocita érési útvonalat követő béltumorsejtek posztkonfluens 

kultúrában végbemenő spontán differenciációja során bekövetkező PMCA fehérje 

(és egyes esetekben mRNS) expressziós szint változások vizsgálata. A PMCA 

fehérjék szubcelluláris lokalizációjának tanulmányozása érett enterocita típusú  

Caco-2 sejtekben. 
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3. Gyomor- és béltumorsejtek rövid szénláncú zsírsavak Na+ sóival (Na+-butirát,     

Na+-valerát) kiváltott érése, továbbá a specifikusan hiszton deacetiláz gátló 

trichostatin A-val történő kezelése során bekövetkező fehérje (és egyes esetekben 

mRNS) szintű PMCA expresszió változások vizsgálata. 

4. A PMCA izoformák expressziójának összehasonlító vizsgálata gyomortumorsejtek 

differenciáció indukciója illetve osztódásgátlása során. 

5. Az 1,25-(OH)2-D3-vitamin hatásának vizsgálata egyes béltumorsejtek differenciációs 

folyamataira, a PMCA fehérjék expressziójára, valamint a PMCA fehérjék 

szubcelluláris lokalizációjára. 

 

3.2. Új, megbízhatóbb eredményeket adó kvantitatív RT-PCR módszer 

kifejlesztése és tesztelése   

 

 Irodalmi adatok bizonyítják, hogy a kvantitatív RT-PCR mérésekben állandó 

expressziós szintűnek tekintett ún. belső standard mRNS-ek kifejeződése számos faktor 

hatására változhat [166-171].  Mivel kvantitatív RT-PCR mérések során a cél mRNS-ek 

mennyiségét általában belső standard mRNS-ek mennyiségére normálva határozzuk 

meg, ezen standard mRNS-ek expressziós szint különbségei jelentősen torzíthatják a cél 

mRNS-ek mennyiségi meghatározására irányuló mérések végeredményeit. E probléma 

kiküszöbölése érdekében munkacsoportunk célul tűzte ki egy új típusú kvantitatív RT-

PCR módszer kifejlesztését és tesztelését. 
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4. Módszerek 
 

4.1. A sejtek fenntartása  

 

4.1.1. A munka során felhasznált sejtvonalak 

 
3. táblázat: A felhasznált sejtvonalak 

 

Sejtvonal Szöveti eredet Forrás 
HeLa humán cervix karcinóma ATCC 

COS-7 majom vese ATCC 
KATO-III humán gyomor karcinóma ATCC 

Caco-2 humán kolon karcinóma  ATCC 
DLD-1 humán kolon karcinóma ATCC 

LS-174T humán kolon karcinóma ATCC 
HT-29 humán kolon karcinóma ATCC 

HT29-5M12 humán kolon karcinóma 

Dr. Thécla Lesuffleur 
laboratóriuma 

(Unité 505 INSERM,  
Párizs, Franciaország) 

HT29-5M21 humán kolon karcinóma 

Dr. Thécla Lesuffleur 
laboratóriuma 

(Unité 505 INSERM,  
Párizs, Franciaország) 

MEL F4-6 (F4-6) egér eritroid leukémia 
sejtek 

Prof. Wolfram Ostertag 
laboratóriuma  

(HPI, Hamburg, Németország) 

Schneider Line 2 
(S2)  

Drosophila embrionális 
szövet 

Dr. Vértessy Beáta laboratóriuma  
(MTA Enzimológiai Intézet, 

Budapest, Magyarország)  
 

4.1.2. A sejtek tenyésztő médiumai  

 

HeLa, COS-7: 

DMEM, 10% FBS, 2 mM L-glutamin, 100 U/ml penicillin, 100 µg/ml streptomicin. 

KATO-III, DLD-1: 

Glutamax-I-t tartalmazó RPMI-1640, 10% FBS, 2 mM L-glutamin, 100 U/ml penicillin, 

100 µg/ml streptomicin. 
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Caco-2: 

MEM, 20% FBS, 0,1 mM nem-esszenciális aminosavak, 1 mM Na+-piruvát, 2 mM     

L-glutamin, 100 U/ml penicillin, 100 µg/ml streptomicin. 

LS-174T: 

MEM, 10% FBS, 0,1 mM nem-esszenciális aminosavak, 1 mM Na+-piruvát, 2 mM     

L-glutamin, 100 U/ml penicillin, 100 µg/ml streptomicin. 

HT-29: 

Magas glükóztartalmú DMEM, 10% FBS, 2 mM L-glutamin, 100 U/ml penicillin, 

100 µg/ml streptomicin. 

HT29-5M12, HT29-5M21: 

Magas glükóztartalmú DMEM, 10% FBS, 2 mM L-glutamin, 100 U/ml penicillin, 

100 µg/ml streptomicin, 10 µM metotrexát. 

F4-6 

Nukleozid mentes α-médium, 10% FBS, 2 mM L-glutamin, 100 U/ml penicillin, 

100 µg/ml streptomicin 

Drosophila S2:  

Drosophila SFM médium 

 

Valamennyi emlős sejtet CO2 termosztátban 37ºC-on, 5% CO2 jelenlétében 

tenyésztettünk. A Drosophila S2 sejteket 22°C-on tenyésztettük. 

 

4.2. A sejtek differenciáció indukciója posztkonfluens kultúrákban és a sejtek 

kezelése 

 

4.2.1. Differenciáció indukció posztkonfluens kultúrákban 

 

Exponenciális növekedési fázisban lévő Caco-2, DLD-1, HT-29, HT29-5M12 és 

HT29-5M21 sejteket szélesztettünk 21 cm2 felületű sejttenyésztő Petri csészékre. A 

sejtek letapadását és osztódását követően kialakult konfluens kultúrákat tovább 

tenyésztettük 22-32 napig. A pre- és posztkonfluens tenyészeteken két naponta 

médiumot cseréltünk.  
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4.2.2. A gyomor- illetve béltumorsejtek kezelése 

 

A sejtkezelésekhez használt 0,9 M-os Na+-butirát illetve Na+-valerát törzsoldat 

vajsav illetve valeriánsav 7,5%-os Na+-bikarbonát oldatban történő feloldásával, majd 

az oldat sterilre szűrésével készült, és ezt követően -20°C-on tároltuk. A trichostatin A 

és 1,25-(OH)2-D3 törzsoldatok DMSO alapúak voltak, és -80°C-on tároltuk őket. A 

trichostatin A-val és 1,25-(OH)2-D3-vitaminnal történő kezelések során a sejtek 

médiumában a DMSO koncentrációja nem haladta meg a 0,1%-ot. A kísérletekben 

kontrollnak tekintett mintákat megfelelő koncentrációjú DMSO-val kezeltük, hogy 

biztosan kizárjuk a DMSO jelenlétének torzító hatását.  

A prekonfluens sejtkultúrákon végzett kísérletekben exponenciális növekedési 

fázisban lévő Caco-2, DLD-1, HT-29 és LS-174T sejteket szélesztettünk 21 és 58 cm2 

felületű sejttenyésztő Petri csészékre. Caco-2 sejtek esetében 2 x 103 sejt/cm2, DLD-1, 

HT-29 és LS-174T sejtek esetében pedig 1-8 x 104 sejt/cm2 kiindulási 

sejtkoncentrációval indultak a kísérletek. KATO-III sejtek esetében 58 cm2 felületű 

bakteriális Petri csészéket használtunk, melyekben a jellegzetesen szemiadherens sejtek 

nem tudtak letapadni, s így homogénebb sejtkultúrát kezelhettünk. Ekkor a kiindulási 

sejtkoncentráció 1-2 x 105 sejt/ml volt. A szélesztést követő 1-3 napon a sejtekről 

eltávolítottuk a médiumot, majd a megfelelő koncentrációjú Na+-butirátot,                

Na+-valerátot, trichostatin A-t illetve 1,25-(OH)2-D3-t tartalmazó médiumokkal 

megkezdtük a kezeléseket. Na+-butirát, Na+-valerát és trichostatin A esetében a sejteket 

csak egyszer kezeltük, míg 1,25-(OH)2-D3-vitamin esetében a kezelést 2 alkalommal,   

2-2 nap elteltével újra megismételtük. 

 Korai posztkonfluens Caco-2 illetve DLD-1 sejteket a posztkonfluencia 1.-2. 

napjától kezdődően 2 naponta 6 napon át kezeltünk 1,25-(OH)2-D3-mal. Caco-2 sejtek 

esetében 20 napos posztkonfluens sejteket is kezeltünk 1,25-(OH)2-D3-mal, a korai 

konfluens és prekonfluens sejtekhez hasonlóan, 2 naponta 6 napig. 

 

4.3. Western-blot analízis 

 

 A sejteket kétszer mostuk 0,15 M NaCl oldattal, majd kicsaptuk jéghideg 6%-os 

TCA-val. Egy éjszakán át állni hagytuk 4ºC-on, majd centrifugáltuk (12 000 g, 15 perc, 
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4ºC). A TCA-s csapadékot ureás gélelektroforézis mintapufferben  (90 mM Tris-HCl, 

pH 7,9; 5 mM EDTA; 125 mg/ml urea; 100 mM DTT; 2% SDS; 10% glicerol; 0,02% 

brómfenolkék), proteáz inhibitorok jelenlétében (0,1 mM PMSF, 10 g/ml  leupeptin) 

oldottuk. A minták teljes fehérje koncentrációját Lowry módosított módszerével 

mértük, BSA-t használva standardként. A mintákat 6, 7,5 illetve 9%-os                    

SDS-poliakrilamid gélen futtattuk Laemmli módszere szerint, és ezután a fehérjék 

elektrotranszfere PVDF membránokra történt. Molakulatömeg standardként a 14-250 

kDa közötti molekulatömegű fehérjék keverékét tartalmazó Rainbow markert 

(Amersham) használtuk. A PVDF membránokat 5% sovány tejport tartalmazó         

TBS-Tween (25 mM Tris, 0,16 M NaCl, 0,1% Tween 20, pH 7,4) oldatban inkubáltuk, 

a használt elsődleges ellenanyagtól függően szobahőmérsékleten (5F10, JA3, JA9, IID8, 

PL/IM430, anti-CEA, anti-DPP-IV és anti-Na+/K+-ATPáz monoklonális 

ellenanyagoknál) vagy 4ºC-on (NR1 poliklonális ellenanyagnál) egész éjjel az 

aspecifikus kötődések csökkentése érdekében. Az immunfestéseket a 4. táblázatban 

összefoglalt elsődleges ellenanyagokkal végeztük, 5% sovány tejport tartalmazó     

TBS-Tween-ben oldva azokat. Az 5F10, JA9, JA3 és NR1 anti-PMCA ellenanyagokat 

Prof. J.T. Penniston laboratóriumából (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA) 

kaptuk. A PL/IM430 anti-SERCA3 ellenanyagot termelő egér hibridoma sejtvonalat 

Prof. N. Crawford-tól (London, Anglia) szereztük be és a monoklonális antitestet 

laboratóriumunkban tisztítottuk hibridoma felülúszóból. A IID8 anti-SERCA2 

ellenanyagot az Affinity BioReagens-től, az anti-CEA és anti-DPP-IV ellenanyagokat a 

Sigma-Aldrich-tól, az anti-Na+/K+-ATPáz ellenanyagot pedig a BIOMOL-tól rendeltük. 

A PVDF membránokat 1 órán át szobahőmérsékleten, illetve NR1 esetében 2 órán át 

4ºC-on inkubáltuk a megfelelő elsődleges ellenanyagok oldatában. Ezután a blottokat 

TBS-Tween oldatban (5F10, JA3, IID8, anti-Na+/K+-ATPáz ellenanyagoknál) illetve 

5% sovány tejport tartalmazó TBS-Tween-ben (NR1, JA9, PL/IM430, anti-CEA, anti-

DPP IV ellenanyagoknál) mostuk ötször 10 percig. A másodlagos ellenanyagot (anti-

egér vagy anti-nyúl IgG-HRP, (Jackson)) 1000-4000-szeres higításban alkalmaztuk (5% 

sovány tejport tartalmazó TBS-Tween-ben), és a PVDF membránokat 

szobahőmérsékleten 1 órán át inkubáltuk. Az elsődleges ellenanyagok utáni 

mosásoknak megfelelő ismételt mosások után a blottokat ECL (Enhanced 
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ChemiLuminescence) reagensek (Amersham) segítségével hívtuk elő. A 

luminogramokat Bio-Rad Gel Doc denzitométerrel értékeltük. 

 
4. táblázat: A Western-blot analízis során használt ellenanyagok 

 

Ellenanyag Specificitás Típus Higítás 
5F10 pan-anti-PMCA egér monoklonális 1:2000-3000 
NR1 anti-PMCA1 nyúl poliklonális 1:800 
JA9 anti-PMCA4 egér monoklonális 1:1000-1500 
JA3 anti-PMCA4b egér monoklonális 1:750-1500 
IID8 anti-SERCA2 egér monoklonális 1:1500-2000 

PL/IM430 anti-SERCA3 egér monoklonális 1:150-1000 
anti-CEA anti-CEA egér monoklonális 1:1000-1500 

anti-DPP-IV anti-DPP-IV egér monoklonális 1:500-800 
anti-Na+/K+-ATPáz anti-Na+/K+-ATPáz egér monoklonális 1:1000-1500 
 

4.4. Fehérje expresszió változások meghatározása Western-blot technikával 

 

A PMCA1b és PMCA4b fehérjék expressziós szint változásainak meghatározására 

a következő Western-blot alapú technikát használtuk. Növekvő mennyiségű fehérjét 

tartalmazó mintákat vittünk fel SDS-poliakrilamid gélre mindkét összehasonlítandó 

mintából. A rövid szénláncú zsírsavakkal (Na+-butirát, Na+-valerát) illetve               

1,25-(OH)2-D3-vitaminnal végzett kísérletekben mind a kezeletlen (vagy DMSO-val 

kezelt), és a három említett ágens valamelyikével kezelt sejtekből készült minták 

PMCA expressziós szintjeit hasonlítottuk össze. Caco-2 sejtek posztkonfluens 

differenciációját vizsgáló kísérleteinkben a prekonfluens és a 22 napos posztkonfluens 

sejtek PMCA expresszióját hasonlítottuk össze. A fehérjék szeparálása, PVDF 

membránra történő transzfere, majd 5F10 (a PMCA1b expressziós szint változás 

meghatározásához) illetve JA3 (a PMCA4b expressziós szint változás 

meghatározásához) antitestekkel történő immunfestése után a kapott jeleket Bio-Rad 

Gel Doc denzitométerrel, a Quantity One 4.4-es software-t használva értékeltük. Az 

egyazon sejtminta növekvő mennyiségű fehérjét tartalmazó pontjainak analízise során 

kapott értékekre egyenest illesztettünk, majd a kezeletlen (vagy DMSO-val 

kezelt)/prekonfluens kontroll és a kezelt/posztkonfluens mintáknál kapott egyenesek 
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összehasonlításából meghatároztuk a kérdéses PMCA fehérje expressziós szint 

változását.  

 

4.5. Vegyes mikroszómális membránpreparátumok készítése  

 

4.5.1. Membránpreparátumok készítése KATO-III sejtek szuszpenziós kultúrájából  

 

Kontroll, 3 mM Na+-valeráttal illetve 3 mM Na+-butiráttal 5 napig kezelt sejteket 

centrifugálással összegyűjtöttünk, majd mostuk 160 mM KCl, 17 mM Hepes-K (pH 

7,0) pufferrel. Ezt követően a sejteket jégen, teflon-üveg potterben lizáltuk az alábbi 

oldattal: 10 mM KCl, 10 mM Hepes-K (pH 7,0), 0,1 mM DTT, 50 µM EDTA, 50 µM 

EGTA, 200 µg/ml szójabab tripszin inhibitor, 100 µg/ml Bowman-Birk tripszin-

kimotripszin inhibitor, 100 µg/ml aprotinin, 125 µg/ml leupeptin és 50 µg/ml 

pepsztatin-A. A sejttörmeléket centrifugálással ülepítettük (1600 g, 10 perc, 4ºC), majd 

a felülúszót ultracentrifugáltuk (100000 g, 60 perc, 4ºC). A 100000 g-s 

membránfrakciót homogenizáltuk 30 mM KCl, 17 mM Hepes-K (pH 7,0), 0,2 mM DTT 

pufferben, s szétosztva folyékony nitrogénben tároltuk.  

 

4.5.2. Membránpreparátumok készítése adherens sejtkultúrákból 

 

Kezeletlen, 3 mM Na+-valeráttal illetve 2 mM Na+-butiráttal 5 napig kezelt   

DLD-1 sejteket, valamint humán PMCA4a cDNS-sel transzfektált COS-7 sejteket 

kétszer mostunk PBS oldattal. A sejteket jéghideg PBS alapú 1 mM EGTA-t (pH 7,4), 

0,1 mM PMSF-et, 6 µg/ml aprotinint és 2,2 µg/ml leupeptint tartalmazó oldattal 

kapartuk le a tenyésztőedények faláról. Ezt követően 1600 g-n centrifugáltunk 10 percig 

4ºC-on, majd a felülúszók leszívása után a sejtüledékekre a következő jéghideg 

hipotóniás oldatból 3-3 ml-t mértünk: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 1 mM MgCl2, 4 mM 

DTT, 4 µg/ml aprotinin, 2 µg/ml leupeptin, 0,5 mM EGTA. 10 perc jégen történő 

inkubálás után sejthomogenizátorban jégen lizáltuk a sejteket. Ezután a hipotóniás 

oldattal ekvivalens mennyiségű homogenizáló oldatot (300 mM KCl, 500 mM szukróz, 

4 mM DTT, 4 µg/ml aprotinin, 2 µg/ml leupeptin, 10 mM Tris-HCl (pH 7,4)) mértünk a 

csövekbe. Újabb jégen történő homogenizálási lépés után a mintákat először 2000 g-n, 
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4ºC-on, 30 percig centrifugáltuk, majd a felülúszóhoz 1,08 ml 2,5 M KCl-t és 60 µl   

250 mM EDTA-t adva 100000 g-n, 60 percig, 4ºC-on ultracentrifugáltunk. A 

membránüledékeket a következő mintafelvevő pufferben jégen homogenizáltuk:       

250 mM szukróz, 150 mM KCl, 2 mM DTT, 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 20 µM CaCl2. 

A membránpreparátumokat szétosztva folyékony nitrogénben tároltuk. 

 

4.6. Ca2+ transzport aktivitás mérés 

 

Kezeletlen, Na+-valeráttal vagy Na+-butiráttal kezelt KATO-III illetve DLD-1 

sejtekből izolált membránvezikulák 45Ca2+-mal jelzett Ca2+ felvételét mértük a 

következő oldatban: 100 mM KCl, 25 mM TES-TEA (pH 7,2), 7 mM MgCl2, 40 mM 

KH2PO4/K2HPO4 (pH 7,2), 200 nM thapsigargin (SERCA pumpák gátlószere) és 4 

µg/ml oligomycin (mitokondriális ATPázok gátlószere), 100 µM 45Ca2+-mal jelzett 

CaCl2, 90 µM EGTA. Az EGTA/Ca2+ pufferrel 8,1 µM szabad Ca2+ koncentrációt 

állítottunk be. A szabad Ca2+ koncentrációt a MaxChelator (http://www.stanford.edu 

/~cpatton/maxc.html) programmal határoztuk meg. 20 µg/ml (1174 nM) kalmodulint 

adva a reakcióelegyhez PMCA-függő Ca2+-transzport aktivitást mértünk. A 

membránokat 37ºC-on előinkubáltuk, majd a reakciót 5 mM ATP hozzáadásával 

indítottuk. A transzport reakciót 5 perc után Millipore membránfilteren (0,45 µm 

pórusméret) történő gyors szűréssel állítottuk le. A membránvezikulák 45Ca2+ tartalmát 

folyadékszcintillációs számlálóban (Beckman LS 6000) mértük. Az egyes transzport 

reakciókban használt membránpreparátumok teljes fehérje koncentrációja KATO-III 

sejtek esetében 200 µg/ml, DLD-1 sejtek esetében pedig 100 µg/ml volt. 

 

4.7. RNS izolálás és valós idejű kvantitatív RT-PCR mérések 

 

4.7.1. RNS izolálás TRIZOL reagenssel 

 

1-10 x 106 PBS-sel mosott sejtet 1 ml TRIZOL (Gibco) reagensben 

szuszpendáltunk, majd -80ºC-on történő rövidtávú tárolást követően az alábbiak szerint 

dolgoztuk fel. A mintákhoz 200 l kloroformot adtunk, majd 15 másodperces rázás után 

szobahőmérsékleten 10 percig inkubáltuk azokat. Ezt követően 4ºC-on, 12000 g-n,      
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15 percig centrifugáltunk, majd a vizes fázisokat 500 l izopropil-alkoholt tartalmazó 

Eppendorf csövekbe vittük át. Ezeket 4ºC-on inkubáltuk 10 percig, ezután pedig szintén 

4ºC-on, 12000 g-n, 10 percig centrifugáltunk. A felülúszók leszívása után a 

csapadékokat 1-1 ml 75%-os etilalkohollal  kevertük össze. 4ºC-on, 12000 g-n, 5 percig 

tartó centrifugálás után ismét leszívtuk a felülúszókat, és a csapadékokat 

szobahőmérsékleten 15 percig szárítottuk. A kinyert RNS-t DEPC-cel                   

(dietil-pirokarbonát) RN-áz mentesített desztillált vízben oldottuk fel 60ºC -os 

vízfürdőben 10 percig tartó inkubálással, melyet 15 perces 4ºC-on történő inkubálás 

követett. A mintáink RNS és fehérje koncentrációját LKB GeneQuant II 

spektrofotométerrel határoztuk meg. Az RNS koncentrációt 260 nm-en, a fehérje 

koncentrációt pedig 280 nm-en mértük. Evvel a vizsgálattal RNS preparátumaink 

tisztaságát ellenőriztük.  

 

4.7.2. RT-reakció (reverz transzkripció) 
 

65ºC-on 5 percig inkubáltunk DEPC-cel RN-áz mentesített desztillált vízben 

feloldott, 1-1 µg RNS-t tartalmazó mintákat, majd a csöveket jégre tettük. Az RT 

reakció 20µl végtérfogatú, a következő összetevőket tartalmazó reakcióelegyben zajlott: 

40 U RnasIn RN-áz inhibitor (Promega), 200 U MMLV reverz transzkriptáz (Promega), 

100 ng random hexaprimer (Promega), 0,5 mM dNTP keverék (Promega), 1x RT puffer 

(Promega), 1 μg RNS. 25ºC-on 10 percig, majd 37ºC-on 45 percig, s ezután 95ºC –on   

5 percig inkubáltuk mintáinkat a PCR készülékben (Eppendorf). A keletkezett      

cDNS-eket -20º  tároltuk. 

 

4.7.3. Kvantitatív valós idejű PCR  

  

A humán PMCA4b, E-kadherin, IAP, SERCA3, GAPDH, β2-mikroglobulin; 

valamint a Drosophila ddd4, illetve az egér Pu.1 mRNS-ek expresszióját valós idejű 

kvantitatív RT-PCR módszerrel mértük LightCycler műszer segítségével, FastStart 

DNA Master SYBRGreen I kit-et (Roche Diagnostics) használva. A PCR termékek 

mennyiségi változását SYBRGreen fluoreszcens DNS jelölő festékkel követtük, s az így 

kapott görbék analízisével meghatároztuk az ún. Cp (crossing point) értékeket. Ezekre 

igaz, hogy a minták cDNS koncentrációjának logaritmusa egyenesen arányos a Cp 
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értékekkel. Az mRNS mennyiségek meghatározásához minden mRNS esetében cDNS 

hígítási sorral saját kalibrációs görbét vettünk fel, melyek segítségével meghatároztuk a 

vizsgált mRNS-ek relatív koncentráció értékeit. A célgének expressziós szintjeire a cél 

mRNS-ek és a kontroll mRNS-ek relatív koncentrációinak hányadosaiból 

következtettünk. A kísérleteinkben használt PMCA4b, IAP, SERCA3, GAPDH, ddd4 

és Pu.1 primereket a DNAStar softwer vagy a BiSearch program 

(http://bisearch.enzim.hu) [172] felhasználásával terveztük. E-kadherin és                   

β2-mikroglobulin esetében az irodalomból ismert primer párokat használtuk [173, 174]. 

A primerek szekvenciáit, illetve a használt koncentrációkat az 5. táblázat tartalmazza.    

a 

 
5. táblázat: A qPCR mérések során használt primerek szekvenciái és koncentrációja  

 

Primer Szekvencia  Koncentráció 
PMCA4b forward 5’-CCG TAT CCA GAC TCA GAT CAA A-3’ 0,5 µM 
PMCA4b reverse 5’-GAA GCC TTG TCA GGA TTT TCC-3’ 0,5 µM 
SERCA3 forward 5’-GCT GCT GGC TGC CCT TGT CTC CTT-3’ 0,5 µM 
SERCA3 reverse 5’- ACC CAC CGC TTT GCC CGA TGT G-3’ 0,5 µM 
GAPDH forward 5’-GAA GGT GAA GGT CGG AGT CA-3’ 0,2 µM 
GAPDH reverse 5’-GAC AAG CTT CCC GTT CTC AG-3’ 0,2 µM 

β2-mikroglobulin forward 5’-GAG TAT GCC TGC CGT GTG-3’ 0,5 µM 
β2-mikroglobulin reverse 5’-AAT CCA AAT GCG GCA TCT-3’ 0,5 µM 

E-kadherin forward 5’-AGA ACG CAT TGC CAC ATA CAC TC-3’ 1 µM 
E-kadherin reverse 5’-CAT TCT GAT CGG TTA CCG TGA TC-3’ 1 µM 

IAP forward 5’-GAA TGG AAT CAG GCT GGA CG-3’ 1 µM 
IAP reverse 5’-AGT GTG GGG TCT CGG AGG AT-3’ 1 µM 

Pu.1 forward 5’-TGT CCC CAG CCC ACC AGC AGA G-3’ 0,5 µM 
Pu.1 reverse 5’- TTG TCC TTG TCC ACC CAC CAG ATG-3’ 0,5 µM 

ddd4 forward 5’-TAA ATT CCG CCT ACG ATT GC-3’ 0,5 µM 
ddd4 reverse 5’-AGG TCT GCT GGT AGC ACG TT-3’ 0,5 µM 

 

 

A PCR reakciók során a MgCl2 koncentráció 2 mM volt, kivéve a GAPDH esetében, 

ahol 3 mM volt. A PCR program minden cDNS esetében egy kezdeti denaturációs 

lépésből és a cél szekvenciától függően különböző számú és eltérő körülményű 

amplifikációs ciklusból állt. A pontos adatokat a 6. táblázatban foglaltam össze. A PCR 

termékek méretét és tisztaságát „melting” (olvadási) görbe analízissel, valamint agaróz 

gélelektroforézissel ellenőriztük. 
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6. táblázat: A különböző mRNS-ekről készült cDNS-ek mennyiségi meghatározására szolgáló 

qPCR mérések amplifikációs ciklusainak körülményei  

 

cDNS 
Denaturációs 
hőmérséklet 
és időtartam 

Anellációs 
hőmérséklet 

és 
időtartam 

Elongációs 
hőmérséklet 
és időtartam 

Detektálás 
hőmérséklete Ciklusszám 

PMCA4b 95ºC, 10 sec 72ºC, 10 sec 72ºC, 25 sec 84ºC 45 
SERCA3 95ºC, 10 sec 72ºC, 35 sec 72ºC, 35 sec 84ºC 45 
GAPDH 95ºC, 10 sec 72ºC, 35 sec 72ºC, 35 sec 84ºC 45 

β2-mikro-
globulin 94ºC, 0 sec  60ºC, 5 sec 72ºC, 5 sec 82ºC 40 

E-kadherin 94ºC, 0 sec  60ºC, 5 sec 72ºC, 5 sec 82ºC 40 
IAP 94ºC, 0 sec  65ºC, 5 sec 72ºC, 10 sec 88ºC 55 
Pu.1 95ºC, 10 sec 72ºC, 35 sec 72ºC, 35 sec 84ºC 45 
ddd4 95ºC, 10 sec 72ºC, 10 sec 72ºC, 25 sec 84ºC 45 

 

4.8. Immuncitokémiai vizsgálatok 

 

Az exponenciális növekedési fázisban lévő Caco-2 sejteket tripszinezést követően 

30 g/ml vitrogénnel (Cohesion Technology) bevont 8 lyukú sejttenyésztő kamrákban 

szélesztettük, majd 2 naponta történő etetés mellett a posztkonfluencia 26. napjáig 

tenyésztettük. Az 1,25-(OH)2-D3-vitamin PMCA lokalizációra gyakorolt hatásának 

vizsgálatát célzó kísérletekben 20 napos posztkonfluens Caco-2 sejtkultúrákat 100 nM 

1,25-(OH)2-D3-mal, illetve kontrollként DMSO-val kezeltünk 2 naponta 6 napig. A 26 

napos posztkonfluens Caco-2 sejteket DPBS-sel (Dulbecco's modified PBS) történő 

mosások után szobahőmérsékleten 5 percig 4%-os DPBS-es paraformaldehid oldattal 

fixáltuk. Ezután a sejteket ötször mostuk DPBS-sel, majd tovább fixáltuk és 

permeabilizáltuk -20ºC-ra hűtött metanollal 5 percig. Újabb öt DPBS-es mosás után a 

mintákat egy éjszakán át blokkoltuk 2 mg/ml BSA-t, 1% hal zselatint, 0,1% Triton-X 

100-at és 5% kecske szérumot tartalmazó ún. DPBS alapú blokkoló oldatban. Másnap a 

mintákat egy DPBS-sel történő mosást követően 1 órán át festettük az elsődleges 

ellenanyagok keverékét vagy azok kontrolljait tartalmazó blokkoló oldattal. A használt 

elsődleges ellenanyag és kontroll kombinációk a 7. táblázatban láthatók. Az 5F10, JA3, 

NR1 és DPP-IV ellenanyagok megegyeznek a Western-blot analízis során felhasznált 

ellenanyagokkal, az anti-Na+/K+-ATPáz csirke poliklonális ellenanyagot pedig a 

Chemicon International-től vásároltuk. Az elsődleges antitestekkel/kontrollokkal történő 
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festések után háromszor mostuk a mintákat DPBS-sel, majd 1 órán át inkubáltuk őket a 

blokkoló oldatban 250-szeres higítással feloldott másodlagos ellenanyagokkal. A 

másodlagos ellenanyag keverékek összetételét szintén a 7. táblázat tartalmazza. A 

másodlagos ellenanyagokat a Molecular Probes-tól szereztük be. Újabb négy DPBS-es 

mosást követően minden mintában megjelöltük a sejtmagokat DPBS-ben feloldott 5 M 

koncentrációjú DAPI DNS festékkel. Ezt három DPBS-es mosás követte, majd a 

mintákról Olympus FV500-IX konfokális lézer pásztázó mikroszkóppal, Olympus 

PLAPO 60-szoros nagyítású olaj immerziós objektívvel felvételeket készítettünk. A 

DAPI festéket 405 nm-es, a másodlagos ellenanyagokhoz kapcsolt fluorofórokat pedig 

488, 543 és 633 nm-es lézerfénnyel gerjesztettük, és a fluoreszcens jeleket 430-460 nm, 

505-525 nm, 580-620 nm és <660 nm tartományokban detektáltuk. 

 
7. táblázat: Az immuncitokémiai vizsgálatok során használt ellenanyag és kontroll kombinációk  

(A. F.: Alexa Fluor) 

 

Elsődleges ellenanyag 
kombinációk Kontroll kombinációk Másodlagos ellenanyag kombinációk 
25 μg/ml 5F10  

20 μg/ml anti-Na+/K+-ATPáz 

IgG2a 

Kevert csirke IgG 

A. F. 488-cal kapcsolt kecske anti-egér IgG  

A. F. 594-gyel kapcsolt kecske anti-csirke IgG  

50-szeres hig. NR1 

10 μg/ml JA3 

20 μg/ml anti-Na+/K+-ATPáz 

NR1 + 100 μM NR1 peptid  

IgG1 

Kevert csirke IgG 

A. F. 488-cal kapcsolt kecske anti-nyúl IgG  

A. F. 647-gyel kapcsolt kecske anti-egér IgG 

A.F. 594-gyel kapcsolt kecske anti-csirke IgG  

50-szeres hig. NR1 

100-szoros hig. anti-DPP-IV   

NR1 + 100 μM NR1 peptid  

IgG1 

A. F. 488-cal kapcsolt kecske anti-nyúl IgG  

A. F. 647-gyel kapcsolt kecske anti-egér IgG  
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5. Eredmények 
 

5.1. Az eccPCR („external cell control quantitative” RT-PCR) módszer 

kidolgozása és  tesztelése  

 

 Egyre több irodalmi adat bizonyítja, hogy a kvantitatív RT-PCR mérésekben 

állandó expressziós szintűnek tekintett, s ezért belső standardként használt mRNS-ek 

kifejeződése számos faktor hatására változhat [166-171]. Mivel kvantitatív RT-PCR 

mérések során a cél mRNS-ek mennyiségét általában belső standard mRNS-ek 

mennyiségére normálva határozzuk meg, ezen standard mRNS-ek expressziós szint 

különbségei jelentősen torzíthatják a cél mRNS-ek mennyiségi meghatározására 

irányuló mérések végeredményeit. E probléma kiküszöbölése érdekében 

munkacsoportunk kifejlesztette az ún. eccPCR („external cell control quantitative”         

RT-PCR) módszert. A módszer lényegét a 8. ábrán látható folyamatábra szemlélteti. 

Mintavételkor meghatározott mennyiségű célsejtet összekeverünk meghatározott 

mennyiségű kontroll sejttel, majd az RNS preparálás, az RT-reakció, valamint a 

kvantitatív PCR (qPCR) mérések már mind ezeken a sejtkeverékeken történnek. Az 

eccPCR méréseknél a cél mRNS expressziós szintjét úgy határozzuk meg, hogy a cél 

mRNS számolt relatív koncentráció értékét elosztjuk a kontroll sejtben kifejeződő 

választott kontroll mRNS relatív koncentráció értékével. Így standardként olyan  

mRNS-t használunk, melynek mennyiségét a kísérletben használt kezelés nem 

befolyásolja, s ugyanakkor ezzel a rendszerrel is lehetőség adódik az RNS preparálás, az 

RT-reakciók valamint a qPCR mérések okozta különbségek kiküszöbölésére. A kontroll 

sejt kiválasztásánál fontos szempont, hogy a célsejtben expresszálódó cél mRNS 

kvantitatív RT-PCR-rel történő detektálása közben a kontroll sejtből PCR termék ne 

keletkezzen. Szintén fontos, hogy a kontrollként használt mRNS mennyiségi 

meghatározása során viszont a célsejtből ne keletkezzen a mérést zavaró PCR termék.  

 Munkánk során teszteltük az újonnan kifejlesztett eccPCR módszert. Olyan 

sejtvonalakat választottunk mind célsejtnek, mind kontroll sejtnek, melyekről                

a 
 



 54 

 

 
 

8. ábra: Az eccPCR módszer lépései egy in vitro sejtkezeléses kísérletben 

 

laboratóriumunkban elegendő kísérleti tapasztalat gyűlt össze. Mivel korábbi adatok 

bizonyítják, hogy KATO-III humán gyomortumorsejtek Na+-butiráttal kiváltott 

differenciációja során a SERCA3 fehérje expressziója nagymértékben fokozódik [72], 

az eccPCR módszert felhasználva követtük a SERCA3 mRNS expresszióját KATO-III 

sejtek 3 mM Na+-butirátos kezelése során. Ugyanebben a rendszerben detektáltuk a 

kvantitatív RT-PCR méréseknél gyakran belső standardként használt GAPDH mRNS 

kifejeződését is, és erre normálva szintén meghatároztuk a SERCA3 mRNS expressziós 

szint változásának mértékét. eccPCR méréseinknél egér F4-6 sejteket használtunk 

kontroll sejtként, s az ezekben expresszálódó Pu.1 mRNS mennyiségekre normáltunk. 

Kimutattuk, hogy az egér Pu.1 mRNS-ről származó cDNS PCR-rel történő kvantitatív 

analízise során a vizsgálandó KATO-III sejtekből nem keletkezik a mérést zavaró PCR 

termék, valamint hogy a KATO-III sejtekben kifejeződő humán SERCA3 mRNS-ről 

származó cDNS amplifikációja során pedig az F4-6 sejtekből nem keletkezik a mérést 

zavaró PCR termék (ábra nem mutatja). Ahogy a 8. táblázat mutatja, KATO-III sejtek 

vizsgált sejt (pl. KATO-III) 
kezelt (pl. Na+-butirát) 

vizsgált sejt (pl. KATO-III) 
kezeletlen 

RNS izolálás 

reverz transzkripció 

normálás 

A cél mRNS expressziós szint 
változásának meghatározása 

kontroll sejt (pl. F4-6) 

qPCR                         
 - cél cDNS (pl. SERCA3) 
 - kontroll cDNS (pl. Pu.1) 
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Na+-butirátos kezelése során a SERCA3 mRNS expressziós szintje jelentősen 

fokozódik. Ezt a nagymértékű expressziós szint növekedést mind az általánosan 

használt GAPDH mRNS, mind az eccPCR módszerben használt Pu.1 mRNS 

standardekre történő normálások mellet sikerült detektálnunk. A két rendszerben mért 

SERCA3 mRNS expresziós szint növekedés mértéke azonban eltért egymástól, amit a 

GAPDH mRNS Na+-butirátos kezelés hatására bekövetkező kismértékű expressziós 

szint változása okozott. Ezt a kb. 45%-os expressziós szint csökkenést az eccPCR 

módszer segítségével sikerült megbízhatóan kimutatni (p<0,05), ami azt bizonyítja, 

hogy az újonnan kifejlesztett módszer különösen jól használható kismértékű mRNS 

expressziós szint különbségek detektálására. 

 
8. táblázat: Az eccPCR módszer tesztelése 

KATO-III sejteket kezeltünk 3 mM Na+-butiráttal 3 napig, majd 106 kezelt illetve kezeletlen sejtet 

összekevertünk 105 F4-6 sejttel. Ezen sejtkeverékekből teljes RNS mintákat készítettünk, majd azonos 

mennyiségű RNS reverz transzkripciós reakciója után mértük a SERCA3, GAPDH és Pu.1 mRNS-ek 

mennyiségét valós idejű kvantitatív PCR-rel. A táblázat a SERCA3 valamint a GAPDH mRNS-ek GAPDH 

és/vagy Pu.1 mRNS-ekre normált relatív koncentráció értékeit, továbbá a kezelés hatására bekövetkező 

változások irányát és mértékét mutatja. Egy reprezentatív kísérlet 5 párhuzamos pontjából származó 

mérési adatok átlagát, valamint a ± S.D. értékeket tüntettük fel. A mintacsoportok közötti (kezelt versus 

kezeletlen) statisztikai eltérést Student-féle t-próbával (szignifikancia kritérium: p<0,05) vizsgáltuk.  

Az eccPCR módszer alkalmas mind nagymértékű, mind kismértékű mRNS expressziós szint 

különbségek kimutatására. 

 

cél mRNS/  
kontroll mRNS  

Kezeletlen 
(cél/kontroll mRNS 

relatív konc.) 

Butiráttal kezelt 
(cél/kontroll mRNS 

relatív konc.) 

A változás    
mértéke és 

iránya  

Szignifikáns 
eltérés 

SERCA3/GAPDH  0,03 ± 0,01 1,68 ± 0,36 kb. 56-szoros 
növekedés + 

SERCA3/ Pu.1  0,04 ± 0,01 1,21 ± 0,39 kb. 30-szoros 
növekedés + 

GAPDH/Pu.1 1,28 ± 0,26 0,71 ± 0,13 kb. 45%-os 
csökkenés + 

 
 

Az eccPCR módszer további felhasználásáról dolgozatom 5.4.2. alfejezetében számolok 

be. 
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5.2. PMCA izoformák expressziója gyomor- és béltumorsejtekben 

 

Korábbi adatok szerint gyomor- és bélszövetekben a PMCA1x/b, 4x/a és 4x/b 

izoformák expresszálódnak mRNS szinten [13], ám ezek fehérjeszintű expressziója 

mindeddig nem volt bizonyított. Munkánk során KATO-III gyomortumor-, valamint 

DLD-1, Caco-2, LS-174T és HT-29 vastagbéltumorsejtek PMCA fehérje expresszióját 

vizsgáltuk a sejtek exponenciális növekedési fázisában.  

 

 

 
 
9. ábra: A gyomor- és béltumorsejtekben expresszálódó PMCA izoformák meghatározása 

KATO-III, DLD-1, Caco-2, LS-174T és HT-29 sejtekből készült, azonos mennyiségű fehérjét tartalmazó 

teljes sejt fehérje mintákban Western-blot analízissel (5F10: anti-PMCA, JA3: anti-PMCA4b, JA9: anti-

PMCA4  ellenanyaggal) azonosítottuk a sejtekben expresszálódó PMCA izoformákat. A PMCA izoformák 

pozicionális markereként a PMCA1b és PMCA4b fehérjéket expresszáló HeLa sejtekből készült teljes sejt 

fehérje minták, valamint a PMCA4a cDNS-sel transzfektált COS-7 sejtekből készült mikroszómális 

membránpreparátumok keverékét használtuk a Western-blot analízis során. 

A vizsgált gyomor- és béltumorsejtekben a PMCA1b fehérje a fő PMCA izoforma, és ennél jóval 

alacsonyabb mennyiségben PMCA4b is expresszálódik a sejtekben. 

 

Kimutattuk, hogy minden vizsgált sejtvonalban a PMCA1x/b (továbbiakban 

PMCA1b) a legmagasabb szinten expresszálódó PMCA izoforma, és e fehérje 

expressziós szintje közel azonos mind az öt sejttípus esetében (9. ábra felső panel). A 
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PMCA1b fehérjén kívül a PMCA4x/b (továbbiakban PMCA4b) izoforma expresszióját 

is detektáltuk a gyomor- és vastagbéltumorsejtekben, ám e fehérje expressziója jóval 

alacsonyabb volt, mint a PMCA1b izoformáé (9. ábra felső, középső és alsó panel). A 

PMCA4a fehérje expresszióját nem sikerült kimutatnunk egyik vizsgált gyomor- és 

béltumorsejttípus esetében sem (9. ábra felső és alsó panel), még a bemutatottaknál 

erősebben exponált filmeken sem. 
 

5.3. A PMCA izoformák expressziója béltumorsejtek posztkonfluens kultúrában 

végbemenő differenciációs folyamataiban 
 

5.3.1. A PMCA izoformák expressziós szint változása Caco-2, HT-29 illetve DLD-1 

béltumorsejtek posztkonfluens kultúrában végbemenő spontán differenciációja során 
 

 A Caco-2 béltumorsejtek posztkonfluens kultúrában spontán módon 

differenciálódnak, és 2-3 hét után az érett sejtek fenotípusa nagy hasonlóságot mutat a 

vékonybél enterocitáinak fenotípusával [74]. A Caco-2 sejtek posztkonfluens érése ezért 

a leggyakrabban használt in vitro modellrendszer az enterociták differenciációjának 

vizsgálatára.  

 Caco-2 sejteket adherens kultúrában neveltünk a konfluens sejtréteg 

kialakulásáig, majd a sejteket további kb. 3-4 hétig tenyésztettük. A differenciáció 

különböző stádiumaiban vizsgáltuk a PMCA1b és 4b fehérjék, valamint kontrollként a 

plazmamembrán marker Na+/K+-ATPáz expresszióját. Caco-2 sejtek posztkonfluens 

érése során a PMCA1b expressziója kisebb mértékben, míg a PMCA4b izoforma 

expressziója nagymértékben fokozódott. A Na+/K+-ATPáz fehérje expressziója eközben 

kismértékű csökkenést mutatott (10. ábra A panel). A PMCA1b fehérje expressziós 

szint növekedése a differenciációs folyamat kezdetén kifejezettebb volt, és 

posztkonfluens kultúrában kb. a 3. nap után nem tapasztaltunk további fokozódást. A 

PMCA4b izoforma expressziója azonban a differenciációs folyamat során kb. 3 hétig 

folyamatosan nőtt. Differenciált Caco-2 sejtekben, az éretlen sejtekhez hasonlóan, a 

PMCA1b fehérje maradt a domináns PMCA izoforma. A posztkonfluens kultúrában 

végbement érési folyamatot bizonyította a dipeptidil-peptidáz IV (DPP-IV), a 

karcinoembrionális antigén (CEA) és a szarko/endoplazmás retikulum Ca2+ATPáz 3 

(SERCA3) differenciációs markerfehérjék [72, 175, 176] expressziójának nagymértékű 

fokozódása (10. ábra A panel), valamint az E-kadherin és az intesztinális alkalikus 
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foszfatáz (IAP) érési markerek [149, 177] mRNS expressziójának jelentős növekedése 

is (ábra nem mutatja). Meghatároztuk továbbá a PMCA1b és PMCA4b fehérjék 

expressziós szint növekedésének mértékét a posztkonfluencia 22. napján a prekonfluens 

sejtekben expresszálódó pumpafehérjékhez hasonlítva azokat. A PMCA4b esetében   

kb. 8-szoros, míg a PMCA1b esetében kisebb mértékű, kb. 3-szoros expressziós szint 

fokozódást tapasztaltunk (10. ábra B-C panelek). 

 
10. ábra: A PMCA pumpák expressziója Caco-2 béltumorsejtek posztkonfluens kultúrában 

végbemenő spontán differenciációja során. 

Caco-2 sejteket kultúrában tartva hagytuk, hogy a konfluens sejtréteg kialakuljon, majd több mint 3 hétig, 

folyamatos etetés mellett a sejteket tovább tenyésztettük. A: Pre- és posztkonfluens tenyészetekből 

különböző időpontokban teljes sejt fehérje mintákat készítettünk, és azonos mennyiségű fehérjét 

tartalmazó mintákban Western-blot analízissel vizsgáltuk a PMCA fehérjék (5F10: anti-PMCA és       

JA3: anti-PMCA4b ellenanyaggal), a Na+/K+-ATPáz, valamint ismert differenciációs markerek (DPP-IV, 

CEA, SERCA3) expresszióját. B, C: Szintén Western-blot analízissel (ld. Módszerek rész) meghatároztuk 

a PMCA1b és PMCA4b fehérjék expressziójának mértékét a posztkonfluencia 22. napján készült teljes 

sejt fehérje mintákban a prekonfluens sejtekből készült mintákhoz képest. A prekonfluens Caco-2 sejtek 

PMCA1b (B panel) és PMCA4b (C panel) expresszióját 1-nek tekintettük. Az ábrákon legalább két 

kísérletből meghatározott minimum 15 érték átlaga, valamint ± S.D. értékei láthatók. 

Caco-2 sejtek posztkonfluens differenciációja során a PMCA4b izoforma expressziója jelentősen, 

csaknem egy nagyságrenddel fokozódik. 
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11. ábra: HT-29 illetve DLD-1 béltumorsejtek PMCA pumpáinak expressziós szint változása 

posztkonfluens kultúrában végbemenő spontán differenciáció során. 
HT-29 (A) illetve DLD-1 (B) sejteket a konfluencia elérését követően egy hónapig tenyésztettünk.             

A posztkonfluencia különböző stádiumaiban teljes sejt fehérje mintákat készítettünk, és Western-blot 

analízissel vizsgáltuk a PMCA1b és PMCA4b izoformák (5F10: anti-PMCA, NR1: anti-PMCA1 és JA3: 

anti-PMCA4b ellenanyaggal), a Na+/K+-ATPáz, valamint ismert differenciációs markerek (DPP-IV, CEA, 

SERCA3) expresszióját. 

HT-29 illetve DLD-1 sejtek posztkonfluens kultúrában végbemenő spontán differenciációja során a 

PMCA4b fehérje expressziója jelentősen fokozódik. 

132 3290 4 2517

A posztkonfluencia időtartama (napok)

PMCA4b

PMCA1b

Na+/K+-ATPáz

SERCA3

CEA

PMCA1b
PMCA4b

DPP-IV

143 305

A posztkonfluencia időtartama 
(napok)

PMCA4b

PMCA1b

Na+/K+-ATPáz

SERCA3

CEA

PMCA1b
PMCA4b

0

A

HT-29 

DLD-1 

A 

B 



 60 

A továbbiakban vizsgáltuk a PMCA1b és 4b fehérjék expresszióját HT-29 és 

DLD-1 béltumorsejtek posztkonfluens érése során, és azt tapasztaltuk, hogy e 

sejttípusok esetében a differenciáció szintén a PMCA4b expresszió nagymértékű 

fokozódásával jár (11. ábra A-B panelek). Caco-2 sejtektől eltérően HT-29 sejtekben a 

PMCA1b expresszió csökkent, míg DLD-1 sejtek esetében nem változott az érési 

folyamat során. Mindezen eredmények alapján általánosnak tűnik, hogy béltumorsejtek 

posztkonfluens kultúrában végbemenő differenciációja során a PMCA4b fehérje 

expresszója jelentősen fokozódik. 

 Vizsgáltuk továbbá a PMCA4b mRNS differenciáció-függő expressziós szint 

változását is Caco-2 sejtek posztkonfluens kultúrában végbemenő érése során. Mivel 

posztkonfluens Caco-2 sejtkultúrák esetében technikai nehézségekbe ütközött, hogy  

 
 

12. ábra: A PMCA4b mRNS expressziója Caco-2 béltumorsejtek posztkonfluens kultúrában 

végbemenő spontán differenciációja során. 

A Caco-2 sejtek posztkonfluens differenciációja során bekövetkező PMCA4b mRNS expressziós szint 

változását vizsgáltuk kvantitatív RT-PCR analízissel. Azonos mennyiségű cDNS-t tartalmazó pre- és 

posztkonfluens Caco-2 sejttenyészetekből készült mintákban mértük a sejtek PMCA4b és GAPDH mRNS 

expresszióját, majd meghatároztuk a minták PMCA4b mRNS/GAPDH mRNS relatív arányát. Az ábrán a 

0. nap a konfluens sejtréteg kialakulásának időpontját jelzi. Egy reprezentatív kísérlet öt különböző 

időpontjában megmért eredményeinek átlagát, valamint ± S.D. értékeit ábrázoltuk. A prekonfluens illetve 

posztkonfluens sejteken mért eredmények közötti, Student-féle t-próbával meghatározott szignifikáns 

statisztikai eltérést * ábrázolja p<0,05 értéknél.  

Caco-2 sejtek posztkonfluens differenciációja során a PMCA4b mRNS expressziós szintje jelentősen 

fokozódik. 
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pontosan meghatározott számú sejtből származó teljes RNS preparátumokat állítsunk 

elő, e méréseink során nem az eccPCR módszert, hanem az általánosan használt, belső 

standard mRNS-ekre történő normáláson alapuló kvantitatív RT-PCR módszert 

használtuk. E rendszerekben a Caco-2 sejtekben expresszálódó glicerinaldehid-3-foszfát 

dehidrogenáz (GAPDH) mRNS expressziós szintjét tekintettük állandónak, mivel a 

GAPDH cDNS-ek PCR-rel történő kvantitatív analízise során kapott Cp értékek csak 

egy cikluson belül változtak. A prekonfluens Caco-2 sejtekből készült mintákkal 

összehasonlítva, a posztkonfluencia 7. napján kb. 5-szörös, míg a 15. napján kb.           

9-szeres PMCA4b mRNS szint növekedést mértünk, amihez képest a 31. napon már 

nem tapasztaltunk további fokozódást (12. ábra). Mindezen eredmények azt mutatják, 

hogy Caco-2 sejtekben a differenciáció-függő PMCA4b fehérje expresszió fokozódás 

hátterében a PMCA4b mRNS expressziós szint növekedése áll. 
 

 

5.3.2. A PMCA izoformák expressziós szint változása enterocita illetve kehelysejt 

típusú differenciációs útvonalat követő HT-29 leánysejtvonalak posztkonfluens 

kultúrában végbemenő spontán érése során 

 

Lesuffleur és mtsai HT-29 sejtkultúrák részletes vizsgálata során azt találták, 

hogy mind a pre- mind a posztkonfluens sejtek nagy része differenciálatlan fenotípusú, 

és késői posztkonfluens stádiumban is csak maximum a sejtek 4%-a differenciálódik 

annyira, hogy fenotípusa hasonlóvá válik az intesztinális enterociták illetve kehelysejtek 

fenotípusához [178]. Ugyanezen munkacsoport állította elő a HT29-5M12 és        

HT29-5M21 sejtvonalakat a HT-29 anyasejt metotrexátos szelekciójával és 

klónozásával [75, 179]. A HT29-5M12 és HT29-5M21 sejtek az anyasejtvonalhoz 

hasonlóan posztkonfluens kultúrában spontán módon differenciálódnak, ám míg az érett 

HT29-5M12 sejtek fenotípusa az intesztinális enterocitákéhoz, addig a HT29-5M21 

sejteké a bél kehelysejtjeinek fenotípusához lesz hasonló (13. ábra) [75].  
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13. ábra: 28 napos posztkonfluens HT29-5M21 (bal panel) és HT29-5M12 (jobb panel) sejtek 

transzmissziós elektronmikroszkópos felvétele [75] 

A fagyasztott metszeteket alciánkék festéssel, valamint Kernechtrot-magfestéssel jelölték. (mv: 

mikrovillusok, M: mucin cseppek, ics: intercelluláris terek) 

 

 Exponenciális növekedési fázisban lévő HT-29, HT29-5M12 és HT29-5M21 

sejtek PMCA1b, PMCA4b, Na+/K+-ATPáz, valamint SERCA3 és CEA fehérje 

expresszióját vizsgáltuk Western-blot analízissel (14. ábra). Eredményeink azt mutatják, 

hogy a PMCA1b és 4b izoformák mindhárom sejtvonalban expresszálódnak, ám míg a 

PMCA1b kifejeződése közel azonos mindhárom vizsgált sejtvonalban, a PMCA4b 

expressziós szintje jóval magasabb a HT29-5M12 és HT29-5M21 leánysejtekben, mint 

az anyasejtvonalban. A SERCA3 és CEA differenciációs markerek kifejeződése szintén 

magasabb volt a leánysejtekben az anyasejtvonal sejtjeihez képest, ami azt mutatja, 

hogy a magasabb PMCA4b expressziós szintű leánysejtek előrehaladottabb 

differenciáltsági állapotot képviselnek. Ezen eredmények szintén azt igazolják, hogy 

béltumorsejtek PMCA4b expressziója jelentősen függ a sejtek érési stádiumától. 
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14. ábra: PMCA pumpák expressziója a HT-29 anyasejtvonalban, valamint enterocita            

(HT29-5M12) és kehelysejt (HT29-5M21) típusú HT-29 leánysejtvonalakban. 

Exponenciális növekedési fázisban lévő HT-29, HT29-5M12 és HT29-5M21 sejtekből készült teljes sejt 

fehérje mintákban Western-blot analízissel (5F10: anti-PMCA és JA3: anti-PMCA4b ellenanyaggal) 

vizsgáltuk a PMCA1b és PMCA4b izoformák, a Na+/K+-ATPáz, valamint ismert differenciációs markerek 

(CEA, SERCA3) expresszióját. 

Mind a PMCA4b, mind a SERCA3 és CEA érési markerek expressziója jóval magasabb a HT-29 

leánysejtvonalakban, mint az anyasejtvonalban. 

 

 Vizsgáltuk továbbá a PMCA1b és 4b pumpák, valamint kontrollként a     

Na+/K+-ATPáz expressziós szint változásait  HT29-5M12 és HT29-5M21 sejtek 

posztkonfluens érése során (15. ábra A-B panelek). Azt tapasztaltuk, hogy mindkét 

differenciációs folyamatban jelentősen fokozódott a PMCA4b izoforma expressziós 

szintje, míg a PMCA1b kifejeződése egyik érési folyamatban sem változott. A 

PMCA4b expresszió fokozódásának következményeként e fehérje lett az érett        

HT29-5M12 és HT29-5M21 sejtek fő PMCA izoformája. A sejtdifferenciáció tényét 

bizonyítja, hogy a HT29-5M12 sejtek posztkonfluens érése során a DPP-IV enterocita 

differenciációs marker expressziója nagymértékben fokozódott, míg a HT29-5M21 

sejtek posztkonfluens kultúrában végbemenő érése során a sejtek citoplazmájában, az 

irodalmi adatokkal egyező módon (13. ábra, bal panel), mucin cseppek felhalmozódását 

láttuk (ábra nem mutatja). Eredményeink azt valószínűsítik, hogy a bélepitélium 
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mindkét fő sejttípusának (enterociták és kehelysejtek) differenciációja a PMCA4b 

fehérje expressziójának nagymértékű fokozódásával jár. 

 

 

 
 

 
15. ábra: Enterocita (HT29-5M12) és kehelysejt (HT29-5M21) típusú béltumorsejtek PMCA 

pumpáinak expressziós szint változásai posztkonfluens kultúrában végbemenő spontán 

differenciáció során. 

HT29-5M12 és HT29-5M21 sejteket tenyésztettünk a konfluencia elérését követő 25-30 napig folyamatos 

etetés mellett. A posztkonfluencia különböző stádiumaiban teljes sejt fehérje mintákat készítettünk és 

Western-blot analízissel vizsgáltuk a PMCA1b (NR1: anti-PMCA1 ellenanyaggal) és PMCA4b (JA3: 

anti-PMCA4b ellenanyaggal) izoformák, valamint a Na+/K+-ATPáz expresszióját (A és B panel bal 

oldala). Szintén detektáltuk éretlen (0. napos posztkonfluens) és érett (25-30 napos posztkonfluens)  

HT29-5M12 és HT29-5M21 sejtek PMCA expresszióját a minden PMCA izoformát felismerni képes 5F10 

ellenanyag segítségével (A és B panel jobb oldala).  

HT29-5M12 és HT29-5M21 sejtek posztkonfluens kultúrában végbemenő spontán differenciációja 

során a PMCA4b fehérje expressziója jelentősen fokozódik. 
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 Összefoglalva eddigi eredményeinket elmondhatjuk, hogy béltumorsejtek 

posztkonfluens kultúrában végbemenő differenciációja a PMCA4b fehérje (és 

egyes sejtmodellek esetében bizonyítottan a PMCA4b mRNS) expressziójának 

nagymértekű növekedésével jár. A PMCA4b expressziós szint fokozódás 

egyformán jellemző mind az enterocita, mind a kehelysejt típusú érési 

folyamatokra. 

 

5.4. A PMCA izoformák expressziója gyomor- és béltumorsejtek rövid szénláncú 

zsírsavakkal, illetve trichostatin A-val történő kezelése során 

 

5.4.1. PMCA fehérjék expressziójának változásai gyomor- és béltumorsejtek            

Na+-valeráttal illetve Na+-butiráttal kiváltott differenciációja során 

 

Irodalmi adatok azt mutatják, hogy gyomor- illetve béltumorsejtek egyes rövid 

szénláncú zsírsavakkal történő kezelése a sejtek érését indukálja [71, 72, 165].     

KATO-III gyomortumor-, valamint DLD-1, HT-29 és LS-174T béltumorsejteket 

kezeltünk Na+-valeráttal vagy Na+-butiráttal, és követtük a sejtek PMCA fehérjéinek 

expressziós szint változásait. Mivel az általunk kezelt béltumorsejtek közül számos 

posztkonfluens kultúrában spontán módon is differenciálódik, e kísérleteinkben 

prekonfluens kultúrákat kezeltünk, hogy a posztkonfluencia kiváltotta hatásoktól 

elkülönítve tudjuk vizsgálni a rövid szénláncú zsírsavak PMCA expresszióra kifejtett 

hatását.  

A különböző koncentrációjú (0,5-4 mM) Na+-valeráttal vagy Na+-butiráttal 2-3 

napig tartó kezelés mind a négy vizsgált sejttípus esetében a PMCA1b kismértékű és a 

PMCA4b jelentős expressziós szint fokozódását okozta (16. ábra). A PMCA4b fehérje 

maximális expressziós szint növekedését a 3-4 mM Na+-valerátos és a 2-4 mM        

Na+-butirátos kezeléseknél tapasztaltuk. E kísérleteinkben kontrollként szintén követtük 

a jellemzően ER membrán lokalizációjú „housekeeping” SERCA2 kifejeződését, mely 

fehérje expressziója a kezelések hatására bizonyos esetekben nem változott, máskor 

pedig lecsökkent. A rövid szénláncú zsírsavak Na+ sóival kiváltott differenciáció 

indukció tényét KATO-III gyomortumorsejtek esetében a SERCA3 fehérje (16. ábra A 

panel), míg DLD-1, HT-29 és LS-174T béltumorsejteknél a CEA (16. ábra B-D 
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panelek) illetve a SERCA3 vagy a DPP-IV érési markerek (ábra nem mutatja) 

expressziós szint növekedésének detektálásával bizonyítottuk.    

.   
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16. ábra: Gyomor- és béltumorsejtek PMCA pumpáinak expressziója különböző koncentrációjú 

Na+-valeráttal illetve Na+-butiráttal történő kezelések során 

KATO-III (A), DLD-1 (B), HT-29 (C) és LS-174T (D) sejteket kezeltünk különböző koncentrációjú Na+-

valeráttal vagy Na+-butiráttal 2 (LS-174T) illetve 3 (KATO-III, DLD-1, HT-29) napig. Western-blot 

analízissel vizsgáltuk a kezelések hatását a PMCA (5F10: anti-PMCA és JA3: anti-PMCA4b 

ellenanyaggal), a „housekeeping” SERCA2, valamint ismert differenciációs markerek (CEA: DLD-1, 

HT-29, LS-174T sejtek, SERCA3: KATO-III sejtek esetében) expressziójára.  

Na+-valeráttal illetve Na+-butiráttal történő kezelés a PMCA4b expresszió markáns fokozódását váltja 

ki mind a négy vizsgált  tumorsejtvonal esetében. 
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KATO-III gyomortumor-, valamint DLD-1 és LS-174T béltumorsejteket 

kezeltünk továbbá 3 mM Na+-valeráttal illetve 3 mM Na+-butiráttal 2-5 napig, és időben  

követtük a PMCA1b, a PMCA4b és kontrollként a Na+/K+-ATPáz fehérjék 

expressziójának változását. Mindhárom vizsgált sejttípus Na+-valerátos illetve               

a 

 
 
17. ábra: Gyomor- illetve béltumorsejtek PMCA izoformáinak expressziós szint változása 3 mM 

Na+-valeráttal vagy 3 mM Na+-butiráttal történő kezelés hatására: idő függés 

KATO-III (A), DLD-1 (B) és LS-174T (C) sejteket kezeltünk 3 mM Na+-valeráttal illetve 3 mM Na+-

butiráttal 2-5 napig, és különböző időpontokban teljes sejt fehérje mintákat készítettünk. Western-blot 

analízissel időben követtük a kezelések hatására bekövetkező PMCA (5F10: anti-PMCA és JA3: anti-

PMCA4b  ellenanyaggal) és Na+/K+-ATPáz expressziós szint változásokat.  

A 3 mM Na+-valeráttal illetve 3 mM Na+-butiráttal történő kezelés hatására bekövetkező PMCA4b 

expressziós szint fokozódás KATO-III és DLD-1 sejtek esetében 4-5 nap, LS-174T sejtek esetében pedig 

1-2 nap alatt éri el maximumát. 
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Na+-butirátos kezelésénél a PMCA4b fehérje jelentős expressziós szint fokozódását 

tapasztaltuk, míg a PMCA1b izoforma expressziója sejttípustól és kezeléstől függően 

nem változott, vagy a PMCA4b-nél jóval kisebb mértékben növekedett (17. ábra). A 

PMCA4b fehérje expressziójának fokozódását már a kezelések legelején (0,5-1 nap) 

detektáltuk, és az expresszált PMCA4b mennyisége KATO-III valamint DLD-1 sejtek 

esetében 4-5 napig, LS-174T sejtek esetében pedig 1-2 napig további növekedést 

mutatott.  

KATO-III és DLD-1 sejtek 3 mM Na+-valerátos illetve 3 mM Na+-butirátos 

kezelésénél meghatároztuk a PMCA1b és PMCA4b fehérjék expressziós szint 

növekedésének mértékét. A PMCA4b izoforma esetében kb. 5-9-szeres, míg a PMCA1b 

fehérjénél jóval kisebb, kb. 1,5-3-szoros expresszió fokozódást tapasztaltunk (9. 

táblázat). 

 
9. táblázat: A PMCA1b és PMCA4b fehérjék expressziós szint növekedésének mértéke KATO-III 

és DLD-1 sejtek 3 mM Na+-valerátos illetve 3 mM Na+-butirátos kezelése során. 

KATO-III és DLD-1 sejteket kezeltünk 3 mM Na+-valeráttal vagy 3 mM Na+-butiráttal 4-6 napig, majd 

Western-blot analízissel meghatároztuk (ld. Módszerek rész) a kezelések hatására bekövetkező PMCA1b 

és PMCA4b expressziós szint növekedések mértékét. A táblázat kezelésenként legalább két külön 

kísérletből származó n≥10 eredmény átlagát, valamint a ± S.D. értékeket tartalmazza.  

Sejttípus Kezelés típusa A PMCA1b expresszió 
fokozódásának mértéke 

A PMCA4b expresszió 
fokozódásának mértéke 

KATO-III 3 mM Na+-valerát (5. nap) 1,7 ± 0,6 (n=10) 5,7 ± 1,9 (n=18) 

KATO-III 3 mM Na+-butirát (4. nap) 2,1 ± 0,5 (n=15) 8,5 ± 1,7 (n=10) 

DLD-1 3 mM Na+-valerát (5. nap) 2,9 ± 1,0 (n=16) 5,4 ± 0,6 (n=21) 

DLD-1 3 mM Na+-butirát (6. nap) nem vizsgáltuk 6,0 ± 1,0 (n=16) 

  

5.4.2. KATO-III és DLD-1 tumorsejtek PMCA4b mRNS expressziójának változása      

3 mM Na+-butiráttal történő kezelés hatására 

 

 Mivel eredményeink azt mutatták, hogy gyomor- és béltumorsejtek PMCA4b 

fehérje expressziója egyes rövid szénláncú zsírsavak Na+ sóival történő kezelések 
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hatására jelentősen fokozódik, vizsgáltuk e PMCA izoforma mRNS expressziójának 

változásait is egy gyomor- (KATO-III) és egy béltumorsejt (DLD-1) modellen.  

 

 
 

18. ábra: DLD-1 és KATO-III sejtek PMCA4b mRNS expressziójának változása 3 mM               

Na+-butiráttal történő kezelés hatására. 

DLD-1 (A) és KATO-III (B) sejteket kezeltünk 3 mM Na+-butiráttal 3 napig, majd 106 kezelt illetve 

kezeletlen sejtet összekevertünk 105 Drosophila S2 sejttel. Ezen sejtkeverékekből teljes RNS mintákat 

készítettünk, majd azonos mennyiségű RNS RT reakciója után mértük a humán PMCA4b és a Drosophila 

ddd4 mRNS-ek mennyiségét valós idejű kvantitatív PCR-rel. Az ábrán a PMCA4b mRNS relatív 

koncentrációjának változását ábrázoltuk a ddd4 külső kontroll mRNS mennyiségekre normálva. Egy-egy 

reprezentatív kísérlet 3-4 párhuzamos pontjából származó mérési adatok átlagát, valamint a ± S.D. 

értékeket ábrázoltuk. A mintacsoportok közötti, Student-féle t-próbával meghatározott szignifikáns 

statisztikai eltérést * ábrázolja p<0,05 értéknél.  

DLD-1 és KATO-III sejtek PMCA4b mRNS expressziója 3 mM Na+-butirátos kezelés hatására 

jelentősen fokozódik. 
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A gyomor- illetve béltumorsejteket 3 mM Na+-butiráttal kezeltük 3 napig, és a 

PMCA4b mRNS expresszió változások meghatározásához az általunk kifejlesztett 

eccPCR módszert használtuk. Külső kontroll sejtként Drosophila S2 sejteket kevertünk 

a tumorsejtekhez, s méréseink során az ezekben expresszálódó ddd4 mRNS 

mennyiségekre normáltunk. Kimutattuk, hogy a kontroll ddd4 mRNS-ről átíródó cDNS 

kvantitatív analízise során a vizsgálandó DLD-1 illetve KATO-III sejtekből nem 

keletkezik a mérést zavaró PCR termék, valamint hogy a DLD-1 illetve KATO-III 

tumorsejtekben kifejeződő humán PMCA4b mRNS-ről átíródó cDNS mennyiségi 

meghatározását sem zavarja az S2 sejtekből esetlegesen amplifikálódó PCR termék 

(ábra nem mutatja). A 3 mM Na+-butirátos kezelés DLD-1 sejtek esetében                  

kb. 8,5-szeres, míg KATO-III sejtek esetében kb. 7-szeres PMCA4b mRNS expressziós 

szint növekedést eredményezett (18. ábra A-B panelek). Ezen eredmények alapján 

megállapíthatjuk, hogy a gyomor- illetve béltumorsejtek Na+-butirátos kezelésének 

hatására tapasztalható megemelkedett PMCA4b fehérje expresszió hátterében a 

PMCA4b mRNS expressziójának jelentős fokozódása áll.  

 

5.4.3. KATO-III gyomortumor- és DLD-1 béltumorsejtekből készített mikroszómális 

membránpreparátumok PMCA-függő Ca2+-transzport aktivitás változása a sejtek rövid 

szénláncú zsírsavakkal történő kezelése során 

 

További kísérleteinkben választ kerestünk arra, hogy a differenciáció által 

kiváltott PMCA expresszió fokozódás vajon kimutatható-e valamely funkcionális 

teszttel. Ezért vizsgáltuk membránpreparátumok PMCA-specifikus Ca2+-transzport 

aktivitás változását gyomor- és béltumorsejtek rövid szénláncú zsírsavak Na+ sóival 

történő kezelése során. 3 mM Na+-valeráttal vagy 3 mM Na+-butiráttal kezelt illetve 

kezeletlen KATO-III, valamint 3 mM Na+-valeráttal vagy 2 mM Na+-butiráttal kezelt 

illetve kezeletlen prekonfluens DLD-1 sejtekből készült vegyes mikroszómális 

membránpreparátumokon kalmodulin jelenlétében, telítési Ca2+ koncentráció mellett 

(lásd 19. ábra) mértük a kezelések hatására bekövetkező PMCA-függő Ca2+-transzport 

aktivitás változásokat. KATO-III sejtek esetében 3 mM Na+-valerátos kezelés hatására 

kb. kétszeres, 3 mM Na+-butirátos kezelés hatására pedig kb. háromszoros növekedést 

kaptunk (19. ábra A panel). DLD-1 sejteknél a 3 mM Na+-valerátos és a 2 mM         
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Na+-butirátos kezelések egyaránt kb. kétszeresére növelték a PMCA-függő vezikuláris 

Ca2+-transzport aktivitást vizsgálati körülményeink mellett (19. ábra B panel).  

 

 
19. ábra: KATO-III és DLD-1 sejtekből készült mikroszómális membránpreparátumok PMCA-

függő Ca2+-transzport aktivitás változása a sejtek Na+-valeráttal vagy Na+-butiráttal történő 

kezelése  során. 

3 mM Na+-valeráttal vagy 3 mM Na+-butiráttal 5 napig kezelt KATO-III (A), valamint 3 mM               

Na+-valeráttal vagy 2 mM Na+-butiráttal 5 napig kezelt prekonfluens DLD-1 (B) sejtekből készített vegyes 

mikroszómális membránpreparátumokon kalmodulin (1174 nM) jelenlétében Ca2+-transzport aktivitást 

mértünk (8,1 µM szabad Ca2+ koncentráció mellett) thapsigargin (SERCA pumpa gátlószer) és 

oligomycin (mitokondriális ATPáz gátlószer) jelenlétében. Kezeletlen sejtekből készített mikroszómális 

membránpreparátumokat használtunk kontrollként. Az ábrán 3-3 külön mérés eredményeként 

meghatározott 6-9 érték átlaga és a ± S.D. értékek láthatók. A mintacsoportok közötti, Student-féle          

t-próbával meghatározott szignifikáns statisztikai eltérést * ábrázolja p<0,05 értéknél.  

KATO-III és DLD-1 sejtek Na+-valeráttal vagy Na+-butiráttal történő kezelése a sejtekből készített 

mikroszómális membránpreparátumok PMCA-függő Ca2+-transzport aktivitásának fokozódását 

okozza. 

 

Eredményeink azt valószínűsítik, hogy vizsgált gyomor- és béltumorsejt 

modelljeinkben a differenciáció során megnövekedett PMCA fehérje expressziónak 

köszönhetően nagyobb a PMCA-specifikus Ca2+-transzport aktivitás az érett, mint az 

éretlen tumorsejtekben. Mindezek alapján feltételezhetjük, hogy a PMCA expressziós 

profil sejtdifferenciáció során tapasztalt megváltozása jelentősen befolyásolhatja a 

sejtek Ca2+ háztartását illetve számos Ca2+-függő sejtválaszt. 
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5.4.4. Proliferáció gátlás vagy differenciáció indukció okozza a KATO-III sejtek 

PMCA4b fehérjéjének expressziós szint változását? 

 

 

A gyomor- és béltumorsejtek egyes rövid szénláncú zsírsavak Na+ sóival történő 

kezelése a sejtek osztódását gátolja valamint differenciációját indukálja. Mivel 

eredményeink szerint számos gyomor- és béltumorsejttípus Na+-butiráttal illetve      

Na+-valeráttal történő kezelésének hatására fokozódik a PMCA4b izoforma 

expressziója, vizsgáltuk, hogy e változást a sejtek differenciáció indukciója, vagy 

osztódásgátlása okozza-e. KATO-III sejteket tenyésztettünk 0-3 mM Na+-valerát vagy  

3 mM Na+-butirát jelenlétében, illetve FBS mentes médiumban 3 napig, majd 

sejtszámolással meghatároztuk a kezelések, illetve a szérum megvonás okozta 

proliferáció gátlás hatékonyságát. Mind a Na+-valerátos és Na+-butirátos kezelések, 

mind pedig a szérum megvonás jelentősen gátolta a sejtek osztódását a kontroll 

sejtekéhez képest. A 20. ábra A panelén látható, hogy 3 mM Na+-butirátos kezelés 

hatékonyabban, az FBS mentes médiumban történő tenyésztés pedig kb. ugyanolyan 

hatékonysággal gátolta a sejtek proliferációját, mint a 3 mM Na+-valerátos kezelés    

(kb. 77%-kal a 3mM Na+-butirátos, 51%-kal a 3 mM Na+-valerátos kezelés, és 54%-kal 

a szérum mentes tenyésztés). Vizsgáltuk a különböző kezelések hatására bekövetkező 

PMCA4b, valamint kontrollként a Na+/K+-ATPáz fehérjék expressziós szint változásait, 

és azt tapasztaltuk, hogy a Na+-butirátos illetve Na+-valerátos kezeléseknél a PMCA4b 

expressziós szintje jelentősen fokozódott, ám ezzel szemben a szérum megvonás nem 

volt hatással a PMCA4b fehérje mennyiségére. Sem a Na+-valerát illetve Na+-butirát 

mellett, sem a szérum mentes médiumban történő tenyésztés nem változtatta a     

KATO-III sejtek Na+/K+-ATPáz expresszióját (20. ábra B panel). 

Eredményeink azt mutatják, hogy KATO-III sejtek esetében az osztódásgátlás 

önmagában nem, a rövid szénláncú zsírsavak Na+ sóival kiváltott differenciáció 

indukció azonban jelentősen fokozza a PMCA4b fehérje expresszióját. 
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20. ábra: KATO-III sejtek osztódásának gátlása önmagában nem okoz PMCA4b expressziós szint 

fokozódást. 

KATO-III sejteket tenyésztettünk 105 sejt/ml kiindulási koncentrációval 0-3 mM Na+-valerát vagy             

3 mM Na+-butirát jelenlétében, illetve FBS mentes médiumban 0,5% BSA mellet. A 3. napon 

meghatároztuk a minták sejtdenzitását (A), valamint Western-blot analízissel követtük a különböző 

kezelések hatására bekövetkező PMCA (5F10: anti-PMCA és JA3: anti-PMCA4b ellenanyaggal) illetve 

Na+/K+-ATPáz expressziós szint változásokat (B). Az A panel ábráján legalább 2-2 külön mérés 

eredményeként meghatározott 4-6 érték átlaga és a ± S.D. értékek láthatók, kivéve az 1 és 2 mM         

Na+-valerátos kezelésnél, ahol 1-1 mérés eredményeként meghatározott 2-2 adat átlagát, és a ± S.D. 

értékeket ábrázoltuk.  A több mint 4 pontból álló mintacsoportok közötti, Student-féle t-próbával 

meghatározott szignifikáns statisztikai eltérést * ábrázolja p<0,05 értéknél.  

A szérum megvonás okozta osztódásgátlás nem, a Na+-valerátos illetve Na+-butirátos kezelések 

azonban jelentős mértékben indukálják a PMCA4b fehérje expresszióját. 
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5.4.5. A PMCA4b izoforma expressziós szint változása gyomor- illetve béltumorsejtek 

trichostatin A-val történő kezelése során 

 

 

A rövid szénláncú zsírsavak (pl. Na+-butirát, Na+-valerát) génexpressziót 

szabályozó hatása leggyakrabban e vegyületek hiszton deacetiláz gátló hatásának 

következménye, ám irodalmi adatok azt mutatják, hogy e vegyületek ezen kívül más 

mechanizmusokon keresztül is befolyásolhatnak génexpressziós folyamatokat [71, 73]. 

Mivel gyomor- és béltumorsejtek Na+-butiráttal illetve Na+-valeráttal történő kezelése a 

PMCA4b fehérje expressziójának nagymértékű fokozódását okozza, vizsgáltuk, hogy e 

változásban fontos szerepet játszhat-e ezen differenciációt indukáló szerek hiszton 

deacetiláz gátló hatása. KATO-III, DLD-1 és LS-174T sejteket kezeltünk különböző 

koncentrációjú (10-400 nM) specifikus hiszton deacetiláz gátló trichostatin A-val [86], 

és párhuzamos kultúrákat 3 mM Na+-butiráttal, majd detektáltuk a kezelések hatására 

bekövetkező PMCA4b expressziós szint változásokat. Ahogy a 21. ábra is mutatja, a 

trichostatin A mindhárom sejttípus esetében, koncentráció függő módon, a PMCA4b 

jelentős expressziós szint növekedését okozta. KATO-III, DLD-1 és LS-174T sejtek     

3 mM Na+-butiráttal történő kezelése ugyanezen kísérlet sorozatban szintén a PMCA4b 

expresszió emelkedését eredményezte, és e növekedés mindhárom sejttípus esetében 

nagyobb volt, mint a leghatásosabb koncentrációjú trichostatin A okozta PMCA4b 

expresszió fokozódás (21. ábra A-C panelek). 

Eredményeink azt valószínűsítik, hogy a gyomor- és béltumorsejtek              

Na+-butirátos illetve Na+-valerátos kezelése során tapasztalt PMCA4b expresszió 

fokozódás főként e differenciációt indukáló szerek hiszton deacetiláz gátló hatásának 

következménye, ugyanakkor az expresszió stimulálásában valószínűleg szerepet 

játszanak egyéb génkifejeződést reguláló mechanizmusok is.  
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21. ábra: Gyomor- illetve béltumorsejtek PMCA izoformáinak expressziós szint változása 

különböző koncentrációjú trichostatin A-val történő kezelések hatására. 

KATO-III (A), DLD-1 (B) és LS-174T (C) sejteket kezeltünk különböző koncentrációjú trichostatin A-val 

vagy 3 mM Na+-butiráttal 2 (LS-174T), 3 (KATO-III) illetve 4 napig (DLD-1), majd Western-blot 

analízissel vizsgáltuk a kezelések hatására bekövetkezett PMCA (5F10: anti-PMCA és JA3: anti-PMCA4b  

ellenanyaggal) expressziós szint változásokat.  

A hiszton deacetiláz gátló trichostatin A-val történő kezelés mindhárom sejttípus esetében a PMCA4b 

expresszió jelentős fokozódását okozza. 

 

 

Az 5.4. fejezetben ismertetett eredményeinket összefoglalva 

megállapíthatjuk, hogy gyomor- illetve béltumorsejtek rövid szénláncú zsírsavak 

Na+ sóival kiváltott érése során a sejtek PMCA4b fehérje (és egyes sejttípusok 

esetében bizonyítottan a PMCA4b mRNS) expressziója nagymértékben fokozódik. 

A PMCA4b fehérje expressziós szintjének növekedéséhez nem elegendő 
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önmagában a sejtek osztódásgátlása, hanem szükséges a Na+-butiráttal illetve   

Na+-valeráttal kiváltott differenciációjuk indukciója. A PMCA4b expresszió 

fokozódása feltételezhetően főként e differenciációt indukáló szerek hiszton 

deacetiláz gátló hatásának a következménye. Mivel eredményeink azt 

valószínűsítik, hogy differenciált gyomor- és béltumorsejtekben a                  

PMCA-specifikus Ca2+-transzport aktivitás nagyobb, mint az éretlen sejtekben, azt 

gondoljuk, hogy a sejtdifferenciáció során tapasztalt PMCA expressziós szint 

növekedés illetve a kifejeződő PMCA izoformák arányának megváltozása 

befolyásolja a sejtek Ca2+ háztartását. 

 
5.5. A PMCA izoformák expressziós szint változásai béltumorsejtek                    

1,25-(OH)2-D3-vitaminos kezelése során 

  

 Az 1,25-(OH)2-D3-vitamin fontos szerepet játszik a szervezet Ca2+ 

homeosztázisának fenntartásában. E hatását többek között az intesztinális Ca2+ felszívás 

paracelluláris illetve transzcelluláris útvonalainak szabályozásán keresztül fejti ki [93]. 

Irodalmi adatok bizonyítják, hogy a vékonybél enterocitáinak plazmamembránjában 

elhelyezkedő PMCA fehérjék részt vesznek a transzcelluláris Ca2+ abszorpció 

folyamatában [89, 90]. Állatkísérletekből származó mRNS és fehérje, valamint humán 

mintákon végzett mRNS szintű adatok (ld. 2.6.3.1.) azt valószínűsítik, hogy a humán 

enterociták PMCA1b expressziójának 1,25-(OH)2-D3 általi fokozása fontos lépése lehet 

az 1,25-(OH)2-D3-vitamin indukálta Ca2+ abszorpció folyamatának. Mindezidáig 

azonban fehérje szinten egyetlen kutatócsoport sem igazolta a PMCA1b 

expressziójának 1,25-(OH)2-D3 általi fokozódását humán enterocitákban. Mivel az érett 

Caco-2 sejtek a leggyakrabban használt in vitro modellrendszer az intesztinális 

enterociták felépítésének és funkciójának vizsgálatára, e sejtmodellt felhasználva 

tanulmányoztuk az 1,25-(OH)2-D3 hatását a sejtek PMCA1b fehérje expressziójára. 

 Ismert továbbá, hogy az 1,25-(OH)2-D3 számos tumorsejttípus differenciációját 

képes indukálni [136]. Kolon karcinomasejtek esetében az irodalmi adatok azt mutatják, 

hogy míg egyes sejtvonalak érését igen, addig mások differenciációját nem befolyásolja 

a sejtek 1,25-(OH)2-D3-mal történő kezelése [143, 150]. Mivel eddigi eredményeink 

szerint béltumorsejtek érése során jelentősen fokozódik a sejtek PMCA4b expressziója, 
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vizsgáltuk az 1,25-(OH)2-D3, mint potenciális differenciációt indukáló szer hatását 

egyes béltumorsejtek PMCA4b expressziójára. 

 

5.5.1. A PMCA fehérjék valamint ismert differenciációs markerek expressziója 

prekonfluens Caco-2 és DLD-1 sejtek 1,25-(OH)2-D3-mal történő kezelése során  

 

  Először is vizsgáltuk, hogy az 1,25-(OH)2-D3 önmagában indukálja-e a Caco-2 

sejtek differenciációját. Prekonfluens Caco-2 sejteket kezeltünk fiziológiásan releváns 

koncentrációjú (10-100 nM) 1,25-(OH)2-D3-mal, és követtük a CEA, a SERCA3 és a 

DPP-IV érési markerek expresszióját a kezelések során. E fehérjék kifejeződése Caco-2 

sejtek posztkonfluens kultúrában végbemenő spontán differenciációjakor jelentősen 

fokozódik (10. ábra A panel). Ahogy a 22. ábra A panelén látható, az                       

1,25-(OH)2-D3-mal történő kezelés nem fokozta egyik vizsgált differenciációs marker 

expresszióját sem. Megállapíthatjuk, hogy az 1,25-(OH)2-D3 jelenléte nem indukálta a 

prekonfluens Caco-2 sejtek érését.  

A valamennyi PMCA izoformát felismerő 5F10 ellenanyag segítségével 

vizsgáltuk továbbá az 1,25-(OH)2-D3 hatását prekonfluens Caco-2 sejtek PMCA 

expressziójára. Azt tapasztaltuk, hogy a sejtekben található PMCA fehérjék mennyisége 

10 illetve 100 nM 1,25-(OH)2-D3-mal történő kezelés hatására koncentráció függő 

módon kismértékben növekedett (22. ábra A panel). Izoforma-specifikus 

ellenanyagokkal történő immunfestéseink azt mutatták, hogy míg a PMCA4b izoforma 

expressziója egyáltalán nem változott, addig a PMCA1b fehérjéé kismértékben 

fokozódott az 1,25-(OH)2-D3-as kezelés hatására (22. ábra A panel). Mivel 

eredményeink szerint az 1,25-(OH)2-D3 önmagában nem segíti a prekonfluens Caco-2 

sejtek differenciációját, nem meglepő, hogy e vitamin ebben a sejtmodellben nem 

növeli a béltumorsejtek érése során általában fokozódó expressziós szintű PMCA4b 

izoforma kifejeződését. Prekonfluens DLD-1 sejtek 100 nM 1,25-(OH)2-D3-as kezelése 

során hasonló eredményeket kaptunk. Az 1,25-(OH)2-D3 e sejttípus esetében is a 

PMCA1b expressziójának fokozódását okozta, azonban nem volt hatással a sejtek 

PMCA4b expressziójára (22. ábra B panel). 
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22. ábra: Prekonfluens béltumorsejtek PMCA izoformáinak expressziós szint változása              

1,25-(OH)2-D3-mal történő kezelés hatására. 

Prekonfluens Caco-2 illetve DLD-1 sejteket kezeltünk 10-100 nM 1,25-(OH)2-D3-mal 2 naponta 6 napig, 

majd a kezelések végén teljes sejt fehérje mintákat készítettünk. Western-blot analízissel követtük a 

kezelések hatására bekövetkező PMCA (5F10: anti-PMCA, NR1: anti-PMCA1 és JA3: anti-PMCA4b  

ellenanyaggal) expressziós szint változásokat. Caco-2 sejtek esetében vizsgáltuk továbbá ismert 

differenciációs markerek (DPP-IV, SERCA3, CEA) expresszióját is az 1,25-(OH)2-D3-as kezelések során.  

Prekonfluens Caco-2 és DLD-1 sejtek PMCA4b expressziója nem, PMCA1b expressziója viszont 

kismértékben fokozódik a sejtek 1,25-(OH)2-D3-mal történő kezelése során.  
 

Eredményeink azt valószínűsítik, hogy az 1,25-(OH)2-D3 által indukált 

intesztinális Ca2+ felszívásban nem a PMCA4b, hanem a PMCA1b fehérje 

expressziójának növekedése játszhat fontos szerepet. 

 

5.5.2. Az 1,25-(OH)2-D3-vitamin hatása a korai posztkonfluens Caco-2 sejtek 

differenciációjára 

 

Mivel tapasztalataink azt mutatták, hogy az 1,25-(OH)2-D3 önmagában nem 

indukálta a Caco-2 sejtek érését, a továbbiakban vizsgáltuk, hogy e vitamin képes-e 

segíteni a posztkonfluens kultúrában differenciálódó Caco-2 sejtek érési folyamatát.      

2 napos posztkonfluens Caco-2 sejteket kezeltünk 10 illetve 100 nM 1,25-(OH)2-D3-mal 

0 10 100
1,25-(OH)

2
-D

3
 (nM)

PMCA

PMCA1b

PMCA4b

26
 n

ap
os

   
po

sz
tk

on
fl.

 

DPP-IV

SERCA3

CEA

Caco-2 prekonfluens 
sejtek

A

PMCA1b

PMCA

PMCA4b

0 100

DLD-1 prekonfluens 
sejtek

B

1,25-(OH)
2
-D

3
 (nM)

Prekonfluens 
Caco-2 sejtek 

Prekonfluens 
DLD-1 sejtek 



 79 

2 naponta 6 napig és vizsgáltuk a DPP-IV, a SERCA3 és a CEA differenciációs 

markerek fehérje szintű valamint az E-kadherin és az IAP érési markerek mRNS szintű 

expresszióját. Caco-2 sejtek DPP-IV, SERCA3 és CEA fehérje expressziója nőtt a  

 
23. ábra: Korai posztkonfluens béltumorsejtek PMCA izoformáinak valamint egyes differenciációs 

markerfehérjéinek expressziós szint változásai 1,25-(OH)2-D3-mal történő kezelés hatására. 

1-2 napos posztkonfluens Caco-2 illetve DLD-1 sejteket kezeltünk 10-100 nM 1,25-(OH)2-D3-mal             

2 naponta 6 napig, majd a kezelések végén Western-blot analízissel meghatároztuk a PMCA1b és 4b 

fehérjék, valamint Caco-2 sejteknél a DPP-IV, SERCA3 és CEA érési markerek expressziós szint 

változásait. Caco-2 sejtek esetében az NR1 (anti-PMCA1) és JA3 (anti-PMCA4b) ellenanyagokat, DLD-1 

sejtek esetében pedig az 5F10 (anti-PMCA) és JA3 ellenanyagokat használtuk. Szintén Western-blot 

analízissel (ld. Módszerek rész) meghatároztuk a PMCA1b fehérje expressziójának mértékét a 100 nM 

1,25-(OH)2-D3-mal kezelt sejtekben a kezeletlen sejtekből készült mintákhoz képest. A kezeletlen Caco-2 

illetve DLD-1 sejtek PMCA1b expresszióját 1-nek tekintettük. Az ábrán egy reprezentatív kísérletből 

meghatározott minimum 8 érték átlaga és a ± S.D. értékek láthatók.  

Korai posztkonfluens Caco-2 és DLD-1 sejtek PMCA4b expressziója nem változik, PMCA1b 

expressziója viszont fokozódik a sejtek 1,25-(OH)2-D3-mal történő kezelése során. 
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posztkonfluencia 2. és 8. napja között, ám ezt az expressziós szint fokozódást kizárólag 

a CEA esetében tudta tovább növelni a 10-100 nM 1,25-(OH)2-D3 jelenléte (23. ábra A 

panel). Az E-kadherin, illetve az IAP mRNS expressziós szinteket a 100 nM            

1,25-(OH)2-D3-mal történő kezelés 2. napján vizsgáltuk, s a széles körben elfogadott 

GAPDH, valamint β2-mikroglobulin mRNS belső standardek expressziós szintjeihez 

hasonlítottuk. A GAPDH és a β2-mikroglobulin mRNS-ek expressziója a 100 nM 1,25-

(OH)2-D3-as kezelés hatására egymáshoz képest nem változott. Méréseink azt mutatták, 

hogy sem az E-kadherin sem az IAP mRNS-ek mennyisége nem változott 

szignifikánsan a 100 nM 1,25-(OH)2-D3-as kezelés hatására (ábra nem mutatja). 

Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy Caco-2 sejtek posztkonfluens érési 

folyamatát az 1,25-(OH)2-D3 csak meghatározott gének expressziós szint 

fokozódásának növelésével segítheti, ám számos differenciáció-függő génexpressziós 

folyamatra nincs hatással. 

 

5.5.3. A PMCA1b és PMCA4b izoformák expressziós szint változásai korai 

posztkonfluens Caco-2 és DLD-1 sejtek 1,25-(OH)2-D3-mal történő kezelése során  

  

Ugyancsak vizsgáltuk a korai posztkonfluens, tehát már differenciálódó Caco-2 

sejtek 10-100 nM 1,25-(OH)2-D3-mal történő kezelése során bekövetkező PMCA 

expressziós szint változásokat. Ahogy a 23. ábra A panele mutatja, a Caco-2 sejtek 

PMCA1b expressziója kismértékben, PMCA4b expressziója pedig jelentősen 

fokozódott a posztkonfluencia 2. és 8. napja között, de ezen expressziós szint 

növekedést csak a PMCA1b esetében fokozta az 1,25-(OH)2-D3 jelenléte. 

Meghatároztuk a PMCA1b 1,25-(OH)2-D3–függő expressziós szint növekedésének 

mértékét a kezelések 6. (a posztkonfluencia 8.) napján: a 100 nM 1,25-(OH)2-D3        

kb. kétszeresére növelte a PMCA1b fehérje mennyiségét a kezelt sejtekben a kezeletlen 

sejtekhez képest (23. ábra A panel).  

1 napos posztkonfluens DLD-1 sejteket is kezeltünk 10-100 nM                    

1,25-(OH)2-D3-mal 2 naponta 6 napig, és vizsgáltuk a bekövetkező PMCA expressziós 

szint változásokat. Korábbi eredményeinkkel összhangban (5.3.1. rész) DLD-1 sejtek 

esetében a PMCA1b expresszió a posztkonfluencia 1. és 7. napja között nem változott, 
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míg a PMCA4b mennyisége fokozódott (23. ábra B panel). A 10-100 nM                

1,25-(OH)2-D3-mal történő kezelés a PMCA4b posztkonfluencia-indukálta expressziós 

szint növekedését nem tudta tovább fokozni, míg a PMCA1b fehérje expresszióját 

jelentősen megnövelte. Ez esetben is meghatároztuk a PMCA1b 1,25-(OH)2-D3–függő 

expressziós szint változásának mértékét, mely kb. négyszeres növekedést mutatott a 

kezelések 6. (a posztkonfluencia 7.) napján (23. ábra B panel).  

  

 Az 5.5. fejezetben bemutatott eredményeinket összefoglalva azt 

mondhatjuk, hogy míg béltumorsejtek PMCA4b expressziója a sejtek érése során 

nagymértékben fokozódik, e fehérje kifejeződését a sejtek 1,25-(OH)2-D3-as 

kezelése nem befolyásolja. Ez nem meglepő, mivel Caco-2 sejteken végzett 

kísérleteink nem igazolták az 1,25-(OH)2-D3 béltumorsejtekre kifejtett 

differenciációt indukáló hatását. Tapasztalataink szerint a PMCA1b fehérje 

expressziója a differenciáció során eltérő módon változhat az egyes 

béltumorsejtmodellekben, ám a sejtek 1,25-(OH)2-D3-as kezelése fokozza e 

pumpafehérje expresszióját. Mivel a PMCA1b expresszió 1,25-(OH)2-D3-vitamin 

általi fokozódását az intesztinális enterociták modelljeként elismert Caco-2 sejtek 

esetében is megfigyelhettük, valószínű, hogy e fehérje fontos szerepet játszik az 

1,25-(OH)2-D3 indukálta Ca2+ abszorpció folyamatában. 

 

5.6. A PMCA1b és PMCA4b fehérjék sejten belüli lokalizációja érett Caco-2 

sejtekben 

 

 Két okból kifolyólag vizsgáltuk az érett Caco-2 sejtek PMCA fehérjéinek 

szubcelluláris lokalizációját. Ismert, hogy a PMCA fehérjék fontos szerepet játszanak az 

alacsony nyugvó citoplazmatikus Ca2+ koncentráció kialakításában és fenntartásában, 

valamint hozzájárulnak a számos sejtélettani folyamat szabályozásában meghatározó 

jelentőségű Ca2+ szignálok mintázatának alakításához is. Mindezt a feladatukat azonban 

csak a plazmamembránban lokalizálódva tudják maradéktalanul ellátni. Vizsgáltuk 

tehát, hogy a Caco-2 béltumorsejtek differenciációja során fokozódó expressziós szintű 

PMCA fehérjék az érett sejtek plazmamembránjában lokalizálódnak-e. Irodalmi adatok 

bizonyítják továbbá, hogy a vékonybél enterociták bazolaterális plazmamembránjában 
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elhelyezkedő PMCA fehérjék fontos szerepet játszanak a bél Ca2+ felszívásában [89, 

90]. Korábbi eredményeink azt mutatták, hogy az intesztinális enterociták modelljeként 

használt érett Caco-2 sejtekben a PMCA1b és PMCA4b izoformák expresszálódnak 

(5.3.1. rész), ám hogy e fehérjék közül melyik vehet részt a Ca2+ felszívásban, azt csak 

szubcelluláris lokalizációjuk ismeretében lehet megmondani.  

 Konfokális lézerpásztázó mikroszkóppal vizsgáltuk tehát 26 napos 

posztkonfluens polarizált Caco-2 sejtek PMCA fehérjéinek szubcelluláris lokalizációját, 

összehasonlítva ezeket az irodalmi adatok szerint a bazolaterális plazmamembránban 

lokalizálódó Na+/K+-ATPáz [180, 181], illetve a főként az apikális plazmamembránban 

lokalizálódó DPP-IV [182] fehérjék lokalizációjával. A pan anti-PMCA 5F10 

ellenanyaggal és a Na+/K+-ATPázt felismerő antitesttel történő dupla immunfestésekről 

a polarizált sejtek közép magasságában, x-y síkokban felvételeket készítettünk, s ezeken 

azt láttuk, hogy a PMCA fehérjék döntő többsége a Na+/K+-ATPázzal együtt a 

plazmamembránban található (24. ábra A panel). Szintén a PMCA pumpák 

plazmamembrán lokalizációját bizonyították a PMCA1-specifikus NR1-gyel és a 

PMCA4b-t felismerő JA3 ellenanyaggal történő immunfestések is (24. ábra B-C 

panelek). Mivel az érett béltumorsejtekben expresszálódó mindkét PMCA izoforma, a 

várakozásoknak megfelelően, a plazmamembránban található, feltételezzük, hogy a 

tumorsejtek érése során bekövetkezett expressziós szint változásuk jelentősen 

befolyásolhatja a sejtek Ca2+ háztartását illetve Ca2+-függő sejtfunkcióit. 

Az NR1, JA3 és anti-Na+/K+-ATPáz ellenanyagokkal végzett tripla 

immunfestések analízise során kimutattuk továbbá, hogy a PMCA1b és PMCA4b 

fehérjék mind egymással, mind a Na+/K+-ATPázzal a bazolaterális plazmamembránban 

kolokalizálódnak (24. ábra D panel). A PMCA1b és a DPP-IV lokalizációját együtt 

vizsgálva azt láttuk, hogy a sejtek apikális plazmamembránjában nincs detektálható 

mennyiségű PMCA1b fehérje (24. ábra E panel). Mivel eredményeink azt mutatják, 

hogy az enterocita modellként szolgáló differenciált Caco-2 sejtekben mind a PMCA1b, 

mind a PMCA4b fehérjék a bazolaterális plazmamembránban lokalizálódnak, valószínű, 

hogy mindkét pumpafehérje szerepet játszik az intesztinális Ca2+ abszorpcióban. 
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24. ábra: Késői posztkonfluens Caco-2 sejtek PMCA pumpáinak sejten belüli lokalizációja: 

immunfluoreszcens festések. 

Caco-2 sejteket tenyésztettünk folyamatos etetés mellett a posztkonfluencia 26. napjáig, majd fixálást és 

permeabilizálást követően festettük a sejteket: A: 5F10 (anti-PMCA) és anti-Na+/K+-ATPáz 

ellenanyagokkal, illetve ezen ellenanyagok ún. izotípus kontrolljaival; B, C, D: NR1 (anti-PMCA1), JA3 

(anti-PMCA4b) és anti-Na+/K+-ATPáz ellenanyagokkal, illetve ezen ellenanyagok kontrolljaival; E: NR1 

és anti-DPP-IV ellenanyagokkal. A sejtmagokat DAPI festéssel jelöltük. A, B, C panelek: a polarizált 

sejtek közepét átszelő x-y síkokban felvett képeket ábrázolnak. D, E panelek: x-z síkokban felvett képeket 

ábrázolnak. A sejtek apikális és bazolaterális pólusait „ap.” és „bl.” rövidítésekkel jelöltük.  

Differenciált Caco-2 sejtek PMCA1b és PMCA4b pumpái a sejtek bazolaterális plazmamembránjában 

kolokalizálódnak.  
 

 Irodalmi adatok szerint a vesesejtekben expresszálódó PMCA fehérjék sejten 

belüli lokalizációját a 1,25-(OH)2-D3 jelentősen befolyásolhatja [183]. Mivel ilyen hatás 

enterocita fenotípusú bélhámsejtek esetében még nem ismert, késői posztkonfluens   
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(20. napos) Caco-2 sejteket kezeltünk 100 nM 1,25-(OH)2-D3–mal (vagy kontrollként 

DMSO-val) 6 napig, és vizsgáltuk a kezelt sejtek PMCA fehérjéinek sejten belüli 

lokalizációját. A pan anti-PMCA 5F10 és az anti-Na+/K+-ATPáz ellenanyagok                

 

 PMCA (mAb 5F10)

Kontroll (mAb 5F10)

Na+/K+-ATPáz

PMCA +  Na+/K+-ATPáz

Na+/K+-ATPáz

PMCA
ap.

bl.
ap.

bl.
ap.

bl.

A B

PMCA + Na+/K+-ATPáz

 

 

25. ábra: PMCA pumpák sejten belüli lokalizációja 1,25-(OH)2-D3–mal kezelt késői posztkonfluens 

Caco-2 sejtekben. 

20 napos posztkonfluens Caco-2 sejteket kezeltünk 100 nM 1,25-(OH)2-D3–mal 2 naponta 6 napig. A 

sejtek fixálását, permeabilizálását és 5F10 (anti-PMCA ) valamint anti-Na+/K+-ATPáz ellenanyagokkal, 

vagy ezek izotípus kontrolljaival történő immunfestését követően vizsgáltuk a PMCA fehérjék sejten belüli 

lokalizációját konfokális lézer pásztázó mikroszkóppal. A sejtmagokat DAPI festékkel jelöltük. A panel: 

felvételek a sejtek középtájáról az x-y síkban. B panel: felvételek az x-z síkban. A sejtek apikális illetve 

bazolaterális pólusait „ap.” és „bl.” rövidítésekkel jelöltük.  

1,25-(OH)2-D3–mal kezelt késői posztkonfluens Caco-2 sejtekben a PMCA fehérjék, a kezeletlen 

sejtekhez hasonlóan, a bazolaterális plazmamembránban lokalizálódnak. 

 

keverékével megfestett, 1,25-(OH)2-D3–mal kezelt Caco-2 sejtkultúrák vizsgálata során 

azt tapasztaltuk, hogy a PMCA fehérjék sejten belüli lokalizációja nem változott     

1,25-(OH)2-D3–as kezelés hatására (24. és 25. ábra). Ezen festések konfokális 

mikroszkópos felvételein azonban megfigyelhető volt, hogy azonos beállítások mellett 

az 1,25-(OH)2-D3–mal kezelt sejtek PMCA-specifikus immunfluoreszcens jelei jóval 

erősebbek voltak, mint a kezeletlen sejteké. Ez, összhangban a 22-23. ábrán bemutatott 

eredményeinkkel, mutatja a PMCA 1,25-(OH)2-D3–indukálta expressziós szint 

fokozódását (26. ábra). 
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26. ábra: PMCA pumpák expressziója 1,25-(OH)2-D3–mal kezelt és kezeletlen késői posztkonfluens 

Caco-2 sejtekben. 

20 napos posztkonfluens Caco-2 sejteket kezeltünk 100 nM 1,25-(OH)2-D3–mal és kontrollként DMSO-val 

2 naponta 6 napig. A sejtek fixálását, permeabilizálását és 5F10 (anti-PMCA) ellenanyaggal illetve ennek 

izotípus kontrolljával történő immunfestését követően detektáltuk a PMCA fehérjék expresszióját 

konfokális lézer pásztázó mikroszkóppal. A sejtmagokat DAPI festéssel jelöltük. A DMSO-val és         

1,25-(OH)2-D3–mal kezelt sejtekről azonos műszerbeállítások mellett felvételeket készítettünk a sejtek 

középtáján az x-y síkban.  

Késői posztkonfluens Caco-2 sejtek PMCA expresszióját az 1,25-(OH)2-D3–as kezelés jelentősen 

fokozza. 

 

Elmondhatjuk tehát, hogy az intesztinális enterocitákat modellező érett, 

polarizált Caco-2 sejtek 1,25-(OH)2-D3-vitaminos kezelése a PMCA pumpák 

expressziós szintjét megemeli, de sejten belüli lokalizációjukat nem befolyásolja. 
 

Az 5.6. fejezetben ismertetett eredményeinket összefoglalva elmondhatjuk, 

hogy érett Caco-2 sejtekben a PMCA1b és PMCA4b fehérjék főként a 

plazmamembránban lokalizálódnak, s így a sejtdifferenciáció során fokozódó 

expressziójuk valószínűleg jelentősen befolyásolja a sejtek Ca2+ háztartását illetve 

Ca2+-függő sejtfunkcióit. Kísérleteink továbbá azt mutatják, hogy az intesztinális 

enterociták modelljeként elfogadott érett Caco-2 sejtek PMCA1b és PMCA4b 

fehérjéi a sejtek bazolaterális plazmamembránjában lokalizálódnak, s így 

valószínűleg mindkét PMCA izoforma részt vesz a bél Ca2+ abszorpciójában. Érett 

Caco-2 sejtekben az 1,25-(OH)2-D3-vitamin nem befolyásolja a PMCA fehérjék 

szubcelluláris lokalizációját, ám korábbi eredményeinkkel összhangban, fokozza 

azok expresszióját. 
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6. Megbeszélés 
 

6.1. A Ca2+ szignalizáció, valamint a PMCA fehérjék szerepe a sejtdifferenciációs 

folyamatokban 
 

 A PMCA fehérjék fontos szerepet játszanak az eukarióta sejtek alacsony 

citoplazmatikus Ca2+ koncentrációjának kialakításában és fenntartásában, valamint a 

számos sejtélettani folyamatot szabályozó Ca2+ szignalizációs mechanizmusokban. A 

PMCA fehérjecsaládban jelenleg 4 gén, és alternatív splicing révén több mint 20 

izoforma ismert. Az izoformák biokémiai tulajdonságai, a különböző sejttípusokban 

történő expressziója, valamint a sejten belüli lokalizációja nagy eltéréseket mutathat 

[10, 13]. A minden humán sejtben expresszálódó PMCA4b izoforma legfőbb 

funkcionális jellemzői a következők: alacsony alap transzport aktivitás, kalmodulin 

általi lassú aktiváció, és a kalmodulin megvonás utáni lassú inaktiváció (ld. 2.2.5.3). A 

szintén minden humán sejtben expresszálódó ún. “housekeeping” PMCA1b 

funkcionális jellemzőiről kevesebb ismeretünk van, mivel a fehérje különböző 

sejttípusokban történő kifejeztetése nehéznek bizonyul. Guerini és mtsai ugyan 

elvégezték a PMCA1b és 4b fehérjék általános összehasonlító vizsgálatát, és azt 

találták, hogy a két izoforma biokémiai tulajdonságai sok szempontból hasonlóak [46], 

de a PMCA1b részletes kinetikai paramétereinek ismerete nélkül nem vállalkozhatunk a 

két fehérje sejtszintű funkciójának összehasonlító elemzésére.  

 Irodalmi adatok bizonyítják, hogy a sejtek Ca2+ szignalizációját alapvetően 

befolyásoló Ca2+ transzport illetve Ca2+-kötő fehérjék fontos szabályozói lehetnek a 

sejtosztódásnak, a differenciációnak és az apoptózisnak [63-65, 67, 69, 184]. Számos 

tanulmány igazolja, hogy a Ca2+-függő jelátviteli utak fontos regulátorai például az 

izomsejtek [64], az idegsejtek [65, 67], az oszteoblasztok [69], valamint egyes leukémia 

sejtek [66] érési folyamatainak. Több példa bizonyítja továbbá, hogy a PMCA fehérjék 

expressziója különböző sejttípusok differenciációja során nagymértékben megváltozhat. 

Ismert, hogy neuronális [159, 162, 164], myoblaszt [158], megakarioblaszt [161], 

trophoblaszt [160], illetve oszteoblaszt [163] sejtek differenciációja a sejtekben 

expresszálódó PMCA izoformák expressziós szintjeinek jelentős változásával jár. 

Hammes és mtsai a PMCA4b-t stabilan kifejező L6 myogén sejtvonalak in vitro 

differenciációját vizsgálva bizonyították, hogy a pumpafehérje magas szintű 
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expressziója elősegíti a myoblaszt sejtek érését [158]. Eredményeik felvetik annak 

lehetőségét, hogy a PMCA fehérjék más sejttípusokban is tapasztalt differenciáció-

függő expressziós szint változásai nem csupán az érési folyamatok következményei, 

hanem azok fontos szabályozói lehetnek. 
 

6.2. A gyomor- és bélepitélsejtek valamint karcinómasejtek differenciációja a 

sejtek Ca2+ háztartásának jelentős megváltozásával jár 
 

Black és mtsai különböző korú csirke embriók és újszülöttek duodenális 

epitélsejtjeinek vizsgálata során azt tapasztalták, hogy az embriók korával 

párhuzamosan a sejtek citoplazmatikus szabad Ca2+ koncentrációja folyamatosan 

emelkedett, majd a születést követően kissé lecsökkent [185]. Gélébart és mtsai KATO-

III gyomortumorsejtek Na+-butiráttal kiváltott differenciációját vizsgálva azt találták, 

hogy a sejtek nyugvó citoplazmatikus Ca2+ koncentrációja növekedett, az endoplazmás 

retikulumból a SERCA fehérjék gátlása által felszabadítható Ca2+ mennyisége pedig 

csökkent a érési folyamat során [72]. Ugyanezen munkacsoport kimutatta, hogy Caco-2 

vastagbéltumorsejtek posztkonfluens érése során a SERCA fehérjék aktivitásának 

gátlása jelentősen elősegíti a tumorsejtek differenciációját [81]. Eredményeik azt 

sugallják, hogy a gyomor- illetve bélepitélsejtek valamint karcinómasejtek Ca2+ 

háztartásának a sejtek differenciációja során tapasztalt változása valószínűleg nem 

csupán az érési folyamat következménye lehet, hanem fontos szerepet játszhat a 

differenciáció szabályozásában is. 
 

6.3. A PMCA pumpák expressziója gyomor- és béltumorsejtekben 
 

  Gyomor- illetve bélszöveteken végzett korábbi mRNS szintű vizsgálatok a 

PMCA1b, PMCA4a és PMCA4b izoformák expresszióját mutatták [13], ám ezek 

fehérje szintű expressziója mindeddig nem volt bizonyított. Munkánk során kimutattuk, 

hogy gyomor- és béltumorsejtekben kifejeződik a PMCA1b és PMCA4b fehérje, ám a 

PMCA4a izoforma nem expresszálódott egyik vizsgált sejttípusban sem. 

Munkacsoportunk, korábbi irodalmi adatokkal összhangban, igazolta a PMCA1b és 

PMCA4b mRNS-ek expresszióját normál kolon kriptákból készült mintákban (ábra nem 

mutatta), megerősítvén e két PMCA izoforma expressziójának tényét ebben a 

szövettípusban.  
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Munkánk során vizsgálva a gyomor- és béltumorsejtekben kifejeződő PMCA 

izoformák egymáshoz viszonyított arányát azt tapasztaltuk, hogy minden vizsgált 

sejttípusban a PMCA1b volt a domináns izoforma, amely mellett kifejeződött a 

PMCA4b fehérje is, ám jóval alacsonyabb szinten. 
 

6.4. A PMCA1b és PMCA4b pumpák expressziója béltumorsejtek posztkonfluens 

kultúrában végbemenő spontán differenciációja során 
 

 Van Corven és mtsai patkány duodenumból preparált mintákon végzett 

vizsgálatok során kimutatták, hogy az epitélsejtek bazolaterális plazmamembránjának 

Ca2+ATPáz aktivitása, valamint ATP-függő Ca2+ transzport aktivitása a kripta-villus 

tengely mentén jelentősen fokozódik [186]. Méréseik során a kripta mélyén 

elhelyezkedő éretlen epitélsejtekből készített preparátumok aktivitás értékei bizonyultak 

a legkisebbeknek, míg a bélbolyhok csúcsán található differenciált epitélsejtekből 

készített minták aktivitás értékei a legnagyobbaknak, ám a szerzők ezen különbségek 

molekuláris hátterét nem tárták fel. 

 Különböző típusú bélepitélsejtek differenciációjának vizsgálatára széles körben 

elfogadott módszer jól karakterizált béltumorsejtek posztkonfluens kultúrában spontán 

módon bekövetkező érésének tanulmányozása. Munkánk során Caco-2, HT-29,    

HT29-5M12, HT29-5M21 és DLD-1 sejtek posztkonfluens kultúrában végbemenő 

spontán érési folyamatait vizsgáltuk. A differenciáció során bekövetkező PMCA 

expressziós szint változásokat elsősorban fehérje, valamint egyes esetekben mRNS 

szinten követtük. Ismert, hogy a Caco-2 és a HT29-5M12 kolon karcinómasejtek 

posztkonfluens kultúrában enterocita típusú [74, 75], míg a HT29-5M21 sejtek 

kehelysejt típusú [75] differenciációs útvonalat követnek.  

 Valamennyi vizsgált sejttípus spontán differenciációja során a PMCA4b fehérje 

jelentős expressziós szint fokozódását tapasztaltuk, míg a PMCA1b fehérje kifejeződése 

ezen rendszerekben nem változott (HT29-5M12, HT29-5M21, DLD-1), vagy csak 

kisebb mértékben nőtt (Caco-2) illetve csökkent (HT-29). Munkacsoportunkkal 

párhuzamosan Aung és mtsai szintén igazolták a PMCA4 fehérje expressziós szint 

fokozódását HT-29 sejtek posztkonfluens kultúrában végbemenő spontán 

differenciációja során [187]. Mindezen eredmények azt mutatják, hogy a PMCA4b 

fehérje expressziója jelentősen fokozódik mind az enterocita, mind a kehelysejt típusú 
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béltumorsejt differenciációs útvonalak során. Kimutattuk továbbá, hogy a Caco-2 sejtek 

spontán érése során tapasztalt PMCA4b fehérje expressziós szint fokozódás hátterében a 

PMCA4b mRNS kifejeződésének jelentős növekedése áll.    

 Prekonfluens sejtekben a PMCA1b volt a domináns PMCA izoforma mindegyik 

vizsgált tumorsejtvonal esetében, míg a spontán differenciáció eredményeként kialakult 

sejtkultúrák PMCA expressziója jóval változatosabb képet mutatott. Differenciált 

HT29-5M12 és HT29-5M21 sejtekben a PMCA4b expressziós szint növekedés 

következtében e fehérje vált domináns PMCA izoformává, míg érett Caco-2 és DLD-1 

sejtekben a PMCA1b maradt a fő PMCA izoforma. Howard és mtsai 

gasztrointesztinális szövetek PMCA mRNS expresszióját vizsgálva azt tapasztalták, 

hogy míg a vékonybél nyálkahártyában a PMCA1, addig a kolonban a PMCA4 gén 

termékei expresszálódtak magas szinten [32]. Mivel az általunk vizsgált, vékonybél 

enterocitákat modellező differenciált Caco-2 sejtekben is a PMCA1b fehérje 

expressziója meghaladta a PMCA4b fehérjéét, valószínű hogy a vékonybél enterociták 

fő PMCA izoformája a PMCA1b. A HT29-5M12 sejtek posztkonfluens érésük során 

szintén megközelítik a normál enterociták fenotípusát [75], ám ezen sejtek egyes 

tulajdonságaik szempontjából valószínűleg jobban hasonlítanak a vastagbél 

enterocitákhoz, melyekben a PMCA4b expressziója meghaladhatja a PMCA1b 

fehérjéét. Az érett HT29-5M21 sejtek fenotípusa nagy hasonlóságot mutat a 

kehelysejtek fenotípusával [75], amelyekben eredményeink szerint a PMCA4b lehet a 

fő PMCA izoforma. Mindazonáltal további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy 

pontosan megismerhessük a normál vékony- és vastagbél különböző fenotípusú 

epitélsejtjeiben expresszálódó PMCA fehérjék egymáshoz viszonyított arányát. 
 

6.5. A PMCA1b és PMCA4b pumpák expressziója gyomor- és béltumorsejtek 

rövid szénláncú zsírsavak Na+ sóival kiváltott  differenciációja során 
 

 A vastagbélben található bélbaktériumok fermentációja során keletkező egyes 

rövid szénláncú zsírsavak (pl. propionsav, vajsav és valeriánsav) tumorsejtekre kifejtett 

sejtosztódást gátló, differenciációt illetve apoptózist indukáló hatásának fontos szerepe 

van a szervezet kolorektális tumorok elleni védekezésében. Ismert azonban, hogy a  

Na+-butirát illetve Na+-valerát milimólos koncentrációban használva képes a 

béltumorsejteken kívül más tumorsejttípusok osztódását is gátolni, valamint 
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differenciációját indukálni [72, 188, 189]. A rövid szénláncú zsírsavak hatásainak 

hátterében főként ezek hiszton deacetiláz gátló aktivitása áll [71, 73]. Mindezen 

tapasztalatok alapján napjaink kutatásainak egyik fontos feladata olyan hiszton 

deacetiláz gátló hatású vegyületek kifejlesztése, amelyek alacsony koncentrációban 

használva kemoterápiás szerként kerülhetnek felhasználásra a különböző típusú tumoros 

megbetegedések kezelésében [86, 88]. 

 Munkánk során gyomor (KATO-III) illetve vastagbél (DLD-1, HT-29,           

LS-174T) tumorsejtek érését indukáltuk Na+-butiráttal illetve Na+-valeráttal, s 

vizsgáltuk a kezelések hatására bekövetkező PMCA expressziós szint változásokat. 

Mind a négy vizsgált sejttípus esetében a PMCA4b fehérje jelentős expressziós szint 

fokozódását figyeltük meg, míg a PMCA1b fehérje kifejeződése nem, vagy csak 

kismértékben változott a rövid szénláncú zsírsavakkal kiváltott differenciáció során. 

DLD-1 és KATO-III sejtekben kimutattuk a PMCA4b mRNS nagymértékű expressziós 

szint növekedését is. A PMCA pumpák expresszió fokozódását Na+-butiráttal illetve 

Na+-valeráttal kezelt DLD-1 és KATO-III sejtekből készített mikroszómális 

membránpreparátumok PMCA-függő Ca2+-transzport aktivitás növekedése is 

megerősítette. Munkacsoportunkkal párhuzamosan Aung és mtsai szintén igazolták a 

PMCA4 fehérje expressziós szint fokozódását HT-29 sejtek Na+-butiráttal kiváltott 

differenciációja során [187]. Kimutattuk továbbá, hogy a sejtek osztódásgátlása 

önmagában nem váltotta ki a PMCA fehérjék expressziójának változását.  

 Irodalmi adatok bizonyítják, hogy a Na+-butirát és Na+-valerát hiszton deacetiláz 

gátló hatásukon keresztül tudják serkenteni vagy gátolni egyes gének expresszióját [71, 

73]. Egyre több új eredmény mutatja azonban, hogy a rövid szénláncú zsírsavak számos 

egyéb módon is regulálhatják a célgének expresszióját. Okozhatják például nem-hiszton 

fehérjék hiperacetilációját, befolyásolhatják a DNS metilációs folyamatokat, valamint 

gátolhatják a hiszton fehérjék foszforilációját [73]. Munkánk során KATO-III, DLD-1 

és LS-174T sejteket kezeltünk specifikusan hiszton deacetiláz gátló hatású trichostatin 

A-val, és kimutattuk, hogy e génexpresszió regulációs mechanizmuson keresztül is 

jelentősen fokozható a PMCA4b pumpa expressziója. Mindazonáltal azt tapasztaltuk, 

hogy magas koncentrációjú trichostatin A sem okozott olyan mértékű PMCA4b 

expressziós szint emelkedést, mint a Na+-butirátos differenciáció indukció. 

Eredményeink azt sugallják, hogy a PMCA4b expressziós szint növekedése jórészt a 
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rövid szénláncú zsírsavak Na+ sóinak hiszton deacetiláz gátló hatásának 

következménye, ám feltehetően nem ez az egyetlen mechanizmus, amelyen keresztül 

ezek a vegyületek indukálják a PMCA4b expresszióját vizsgált sejtmodelljeinkben. 
 

6.6. Az 1,25-(OH)2-D3-vitamin hatása a béltumorsejtek differenciációjára, valamint 

a sejtekben kifejeződő PMCA izoformák expressziójára 
 

Egyre több irodalmi adat bizonyítja, hogy a szervezet D-vitamin háztartása és a 

kolorektális tumorok kialakulása, valamint a betegség lefolyása szoros összefüggést 

mutat. Vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a betegek csökkent szérum            

25-(OH)-D koncentrációjánál nagyobb, míg magasabb szérum 25-(OH)-D szintnél 

kisebb a kolorektális daganatok kialakulási kockázata [131, 133, 134]. Újabb irodalmi 

adatok továbbá azt is valószínűsítik, hogy a szervezet D-vitamin háztartásának állapota 

jelentősen befolyásolhatja az emésztőszervi daganatos megbetegedésekben, s köztük a 

kolorektális daganatokban szenvedő betegek túlélési esélyeit is [135, 190, 191]. Az 

1,25-(OH)2-D3 kolorektális daganatokra kifejtett antitumor hatása lehet a tumorsejtekre 

kifejtett osztódásgátló, differenciációt valamint apoptózist indukáló, továbbá az 

angiogenezist gátló hatások következménye [136]. Mindezen eredmények felvetik 

annak lehetőségét, hogy a jövőben a D-vitamin szignálutakat befolyásoló különböző 

kezelések (pl. 1,25-(OH)2-D3-mal illetve D-vitamin analógokkal, valamint VDRM-

ekkel) fontos szerepet játsszanak a kolorektális daganatok prevenciójában illetve 

terápiájában.  

Különböző típusú béltumorsejtek in vitro 1,25-(OH)2-D3-as kezelése során 

számos kutatócsoport tapasztalta a tumorsejtek osztódásának gátlását [141, 149, 150], 

ám differenciáció [150] illetve apoptózis indukciót [192] csak bizonyos kolontumor 

sejtvonalak esetében sikerült kimutatni. A kolon karcinómasejtek 1,25-(OH)2-D3-as 

kezelésre adott eltérő válaszreakcióinak számos oka lehet. Nagyban befolyásolhat pl. a 

VDR sejten belüli mennyisége, az eltérő biológiai aktivitású VDR szekvenciavariánsok 

expressziója, a VDR foszforiláltsági állapota, a VDR-hez kapcsolódni képes koregulátor 

molekulák sejten belüli expressziója illetve azok aktivitása, valamint az 1,25-(OH)2-D3 

gyors nem genomiális hatásait befolyásolni képes egyéb szignálutak eltérő aktivitása 

[96].  



 92 

Mivel célul tűztük ki az 1,25-(OH)2-D3 kolon karcinómasejtekre kifejtett 

hatásának jobb megismerését, Caco-2 béltumorsejteket kezeltünk 1,25-(OH)2-D3-mal, 

és vizsgáltuk a sejtek érési folyamataira gyakorolt potenciális hatását. Halline és 

mtsainak korábbi eredményei bizonyították az 1,25-(OH)2-D3 prekonfluens Caco-2 

sejtekre kifejtett proliferációt gátló hatását [149]. Munkánk során prekonfluens éretlen, 

illetve korai konfluens differenciálódó Caco-2 sejteket kezeltünk 1,25-(OH)2-D3-mal, és 

követtük számos differenciációs marker 1,25-(OH)2-D3-függő expresszióját mRNS    

(E-kadherin, IAP) illetve fehérje (CEA, DPP-IV, SERCA3) szinten. Párhuzamos 

kísérletben kimutattuk ezen érési markerek expressziós szintjeinek fokozódását Caco-2 

sejtek spontán posztkonfluens differenciációja során. Éretlen prekonfluens Caco-2 

sejtek 1,25-(OH)2-D3-as kezelésekor sem a CEA, sem a DPP-IV, sem a SERCA3 

differenciációs markerfehérjék expressziója nem változott. Halline és mtsai ugyanakkor 

az IAP mRNS expresszió 1,25-(OH)2-D3-függő fokozódását detektálták prekonfluens 

Caco-2 sejtekben [149].  

Differenciálódó korai konfluens Caco-2 sejtek 1,25-(OH)2-D3-as kezelését 

tanulmányozva kizárólag a CEA érési marker expressziójának 1,25-(OH)2-D3-függő 

fokozódását tapasztaltuk. A többi általunk vizsgált differenciációs marker (E-kadherin 

és IAP mRNS, valamint DPP-IV és SERCA3 fehérje) expressziója nem változott 

szignifikánsan a kezelés hatására. Halline és mtsai az alkalikus foszfatáz aktivitás 

jelentős, az IAP mRNS expressziójának pedig alig detektálható mértékű                  

1,25-(OH)2-D3-függő fokozódását tapasztalták differenciálódó Caco-2 sejtek vizsgálata 

során. A szerzők megállapították, hogy az IAP aktivitás növekedés többnyire eddig 

ismeretlen transzlációs vagy poszttranszlációs szabályozások következménye lehet. 

Ugyanezen munkacsoport a szukráz-izomaltáz enzim posztkonfluencia indukálta mRNS 

expressziós szint fokozódásának, valamint a fehérje aktivitás növekedésének 

csökkenését tapasztalta, amennyiben 1,25-(OH)2-D3 jelenlétében differenciálódó Caco-2 

sejteket vizsgáltak. Érett Caco-2 sejtek morfológiáját vizsgálva azt találták, hogy a 

sejtek mikrovillusainak hossza és száma jelentősen fokozódott 1,25-(OH)2-D3-as 

kezelés hatására [149]. Mindezen korábbi és jelen saját eredményeink alapján 

megállapíthatjuk, hogy az 1,25-(OH)2-D3 ugyan befolyásolhatja a Caco-2 sejtek érését 

egyes gének expressziójának változtatásán keresztül, azonban számos differenciáció-

függő génexpressziós folyamatra nincs hatással. Széles és mtsai humán dendritikus 
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sejtek vizsgálata során hasonló megállapításra jutottak. A dendritikus sejtek 

differenciációja során bekövetkező, illetve 1,25-(OH)2-D3 által kiváltott mRNS szintű 

génexpressziós változásokat vizsgálva azt tapasztalták, hogy a differenciáció és az  

1,25-(OH)2-D3 által szabályzott gének csoportjai jelentősen átfednek ugyan, de számos 

olyan gén is van, melynek szabályozására csak az egyik vagy másik program képes 

[193].  

Munkánk során vizsgáltuk prekonfluens és korai posztkonfluens Caco-2 illetve 

DLD-1 sejtek 1,25-(OH)2-D3-as kezelés hatására bekövetkező PMCA expressziós szint 

változásait is. Korábbi irodalmi adatok a PMCA4b fehérje 1,25-(OH)2-D3-függő 

expressziós szint fokozódását mutatták MDCK kutya vesesejtek esetében [183]. Saját 

kísérleteinkben az 1,25-(OH)2-D3 nem indukálta a PMCA4b fehérje expresszióját sem 

pre-, sem korai konfluens DLD-1 illetve Caco-2 sejtekben. Vizsgálataink során több 

rendszerben is kimutattuk, hogy a PMCA4b fehérje expressziója jelentősen fokozódik 

béltumorsejtek érése során. Eredményeink azonban nem igazolták az 1,25-(OH)2-D3 

béltumorsejtekre kifejtett differenciáció indukciós hatását. Nem meglepő tehát, hogy a 

PMCA4b, mint feltételezett differenciációs marker kifejeződése, - hasonlóan számos 

egyéb érési markeréhez (E-kadherin, IAP, DPP-IV, SERCA3), - nem változott 

szignifikánsan Caco-2 és DLD-1 sejtek 1,25-(OH)2-D3-as kezelése során.  

Az intesztinális PMCA1 mRNS 1,25-(OH)2-D3-függő expressziós szint 

növekedését több kutatócsoport kimutatta, elsősorban állatkísérletekben [121-124, 126], 

valamint az intesztinális enterociták modelljeként gyakran használt Caco-2 sejtek    

1,25-(OH)2-D3-as kezelése során [127]. Mindeddig azonban humán enterocita 

fenotípusú sejtekben, fehérje szinten egyetlen kutatócsoport sem igazolta a PMCA1b 

1,25-(OH)2-D3-indukálta expressziós szint fokozódását. Munkánk során kimutattuk, 

hogy pre- és korai konfluens Caco-2 illetve DLD-1 sejtek 1,25-(OH)2-D3-as 

kezelésének hatására a PMCA1b fehérje expressziós szintje nő. Az expresszió 

fokozódása jóval kifejezettebb volt korai konfluens differenciálódó Caco-2 és DLD-1 

sejtekben, mint a prekonfluens éretlen sejtek esetében. Cui és mtsai a Caco-2 sejtekben 

kifejeződő 24-hidroxiláz, valamint TRPV6 fehérjék esetében azt tapasztalták, hogy az 

1,25-(OH)2-D3 jóval hatásosabban indukálta ezek mRNS expresszióját a posztkonfluens 

sejtekben, mint a prekonfluens sejtek esetében [194]. Mindezen eredmények azt 
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mutatják, hogy a béltumorsejtek differenciáltsági állapota jelentősen befolyásolhatja a 

sejtek 1,25-(OH)2-D3 iránti érzékenységét.  

A PMCA1 gén 1,25-(OH)2-D3-indukálta expressziós szint fokozódásának 

mechanizmusáról kevés irodalmi adat áll rendelkezésünkre. Ismert, hogy az általunk 

vizsgált Caco-2 és DLD-1 béltumorsejtekben kifejeződik az 1,25-(OH)2-D3 direkt 

genomiális hatásaiért felelős D-vitamin szteroid magreceptor, a VDR [194, 195]. 

Irodalmi adatok azt mutatják, hogy Caco-2 sejtek spontán posztkonfluens 

differenciációja során a VDR expressziós szintje nem változik [194]. Ez arra enged 

következtetni, hogy a korai konfluens Caco-2 sejtekben a prekonfluens sejtekhez képest 

tapasztalt fokozott 1,25-(OH)2-D3-függő PMCA1b expresszió nem a VDR 

differenciáció-indukálta expressziós szint változásának az eredménye. Ezzel szemben a 

VDR egyik gyakori partnerreceptora, az RXRα fehérje expressziós szintje Caco-2 sejtek 

spontán érése során fokozódik [194], ami befolyásolhatja az 1,25-(OH)2-D3 VDR-en 

keresztüli génexpressziót szabályozó hatásait, így potenciálisan a PMCA1 gén         

1,25-(OH)2-D3-függő expresszióját is. Ismert továbbá, hogy az 1,25-(OH)2-D3 direkt 

genomiális hatásait szintén jelentősen regulálhatják a VDR molekulával kapcsolódni 

képes transzkripciós koregulátor molekulák [96]. Irodalmi adatok szerint az             

1,25-(OH)2-D3-VDR komplex génexpressziót szabályozó hatását befolyásolni képes 

nukleáris fehérjék expressziója Caco-2 sejtek érése során jelentősen változhat [194]. 

Ahhoz azonban, hogy eldönthessük, hogy a PMCA1 gén kolon tumorsejtekben 

tapasztalt 1,25-(OH)2-D3-függő expressziós szint fokozódását mennyire befolyásolja a 

VDR-hez kapcsolódni képes koaktivátor illetve korepresszor molekulák expressziója 

illetve aktivitása, további vizsgálatok szükségesek.  

Glendenning és mtsai a humán PMCA1 gén 1,25-(OH)2-D3-függő transzkripciós 

regulációjának mechanizmusát kutatták. Munkájuk során a PMCA1 gén egy olyan      

1,7 kb-os szakaszát vizsgálták, amely tartalmaz egy potenciális VDRE szekvenciát. A 

PMCA1 gén transzkripciója során két alternatív 1-es exon íródhat át (1 és 1* exon), s 

így feltételezhetően a PMCA1 gén transzkripciójának szabályozásában két alternatív 

promoterszekvencia is részt vehet [196]. A tesztelt génszakasz magában foglalja a két 

potenciális 1-es exont, melyek közötti szekvenciában helyezkedik el a potenciális 

VDRE szekvencia, továbbá tartalmaz még 5’ irányban egy kb. 650 bázispár hosszúságú 

potenciális promoterszakaszt. Eredményeik azonban azt mutatták, hogy az               
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1,25-(OH)2-D3 PMCA1 mRNS expressziót fokozó hatását nem ezen vizsgált 

promoterrégió szekvenciái közvetítik [197]. In silico (MatInspector program, 

http://www.genomatix.de) [198] teszteltük a PMCA1 gén 2 és 1* exonjai között 

elhelyezkedő kb. 52,5 kb-os szakaszát; az 1* és 1 exonokat, valamit a közöttük lévő 

szekvenciát; továbbá az 1-es exontól 5’ irányban egy további kb. 10 kb hosszú szakaszt. 

A vizsgált génszakaszokon számos potenciális VDRE szekvenciát találtunk. Azt 

azonban, hogy ezen szekvenciák valóban részt vesznek-e az 1,25-(OH)2-D3 VDR általi 

PMCA1 génexpresszió aktivációjában, csak további kísérletek bizonyíthatják.  

 Van Cromphaut és mtsai KO egérkísérletekben azt tapasztalták, hogy az 

állatokban kifejeződő VDR expresszió vagy annak hiánya nem befolyásolja az egerek 

duodenális PMCA1b mRNS expresszióját [199]. Glendenning és mtsai MDBK 

szarvasmarha vesesejtek 1,25-(OH)2-D3-mal kiváltott PMCA1b mRNS és fehérje 

expressziós szint növekedését vizsgálva azt találták, hogy ennek hátterében a PMCA1b 

mRNS stabilitásának jelentős 1,25-(OH)2-D3-függő fokozódása áll [200]. A fent említett 

eredmények felvetik annak a lehetőségét, hogy az 1,25-(OH)2-D3 indukálta PMCA1b 

expressziós szint fokozódás nem az 1,25-(OH)2-D3-VDR-PMCA1 promoter 

kölcsönhatáson alapuló transzkripciós regulációs hatás, hanem poszttranszkripciós 

szabályozás következménye. 
 

6.7. A PMCA1b és PMCA4b fehérjék sejten belüli lokalizációja differenciált  

Caco-2 sejtekben 
 

A Caco-2 kolon tumorsejtek posztkonfluens kultúrában tartva körülbelül 3 hét 

alatt differenciálódnak, és fenotípusuk megközelíti a normál intesztinális enterociták 

fenotípusát [74], ezért e sejtvonalat gyakran használják modellrendszerként az 

enterociták felépítésének és működésének tanulmányozására. Munkánk során érett, 

polarizált Caco-2 sejtkultúrákon vizsgáltuk a PMCA1b és PMCA4b fehérjék 

szubcelluláris lokalizációját. Mindkét vizsgált PMCA izoforma esetében azt 

tapasztaltuk, hogy a fehérjék főként a plazmamembránban helyezkednek el. Aung és 

mtsai a PMCA4 fehérje szubcelluláris lokalizációját vizsgálták HT-29 sejtek 

posztkonfluens differenciációja során, és ők is azt tapasztalták, hogy differenciált 

sejtekben a PMCA4 főként a sejtek plazmamembránjában lokalizálódik [201]. 

Mindezen eredmények alapján valószínűsíthető, hogy a differenciált sejtekben magas 
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expressziós szintű, plazmamembrán lokalizácójú PMCA4b működése jelentősen 

befolyásolhatja a sejtek Ca2+ szignalizációs folyamatait. Immuncitokémiai 

módszerekkel külön vizsgálva Caco-2 sejtek apikális és bazolaterális 

plazmamembránját azt találtuk, hogy mind a PMCA1b, mind a PMCA4b izoforma a 

sejtek bazolaterális plazmamembránjában lokalizálódik. Egyik PMCA izoforma 

esetében sem tudtunk kimutatni apikális plazmamembrán lokalizációt. Mindezen 

eredmények alapján feltételezhetjük, hogy mindkét PMCA izoforma (1b és 4b) részt 

vesz az intesztinális Ca2+ abszorpcióban, bár a PMCA1b fehérje magasabb szintű 

expressziója valószínűsíti ezen izoforma domináns szerepét e folyamatban. 

Mivel MDCK kutya vesesejteken végzett korábbi vizsgálatok azt mutatták, hogy 

polarizált sejtekben az 1,25-(OH)2-D3 jelentősen befolyásolhatja a PMCA fehérjék 

lokalizációját [183], differenciált Caco-2 sejteket kezeltünk élettanilag is releváns 

koncentrációjú (100 nM) 1,25-(OH)2-D3-mal, és vizsgáltuk a vitamin hatását a 

PMCA1b és PMCA4b izoformák sejten belüli lokalizációjára. Kimutattuk, hogy a 

PMCA fehérjék főként a plazmamembránban lokalizálódnak az 1,25-(OH)2-D3-mal 

kezelt Caco-2 sejtek esetében is. Az 1,25-(OH)2-D3 nem változtatott a két PMCA 

izoforma Caco-2 sejtekben korábban tapasztalt bazolaterális plazmamembrán 

lokalizációján. Mindezek mellett a hordozóval (DMSO) kezelt Caco-2 sejteknél jóval 

gyengébb összes PMCA illetve PMCA1b (ez utóbbit ábra nem mutatta) 

immunfestődéseket kaptunk, mint az 1,25-(OH)2-D3-mal kezelt sejtek esetében. Ezen 

tapasztalatok szintén megerősítik azt a feltevést, hogy az 1,25-(OH)2-D3-vitamin 

fokozza a PMCA1b fehérje expresszióját intesztinális enterocitákban. 
 

6.8. A PMCA1b és PMCA4b fehérjék koexpressziójának jelentősége a gyomor- és 

bélepitélsejtekben 
  

 Munkánk során kimutattuk, hogy míg differenciálatlan gyomor- és vastagbél 

tumorsejtekben a PMCA1b a domináns PMCA izoforma, és emellett a PMCA4b csak 

jóval alacsonyabb szinten expresszálódik, addig differenciált gyomor- és 

béltumorsejtekben a PMCA1b és 4b fehérjék expressziója azonos nagyságrendű. Míg 

bizonyos gyomor- (KATO-III) és kolontumor (LS-174T, DLD-1, HT-29, Caco-2) 

sejttípusok rövid szénláncú zsírsavak Na+ sóival kiváltott, illetve posztkonfluens 

kultúrában végbemenő differenciációjának eredményeképpen a PMCA1b maradt a 
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domináns PMCA izoforma, és ezt megközelítő, de alacsonyabb szinten expresszálódott 

a PMCA4b fehérje, addig más kolontumor sejttípusok (HT29-5M12, HT29-5M21) 

esetében a differenciáció indukció okozta PMCA4b expresszió fokozódás 

következtében e fehérje lett az érett sejtek fő PMCA izoformája. 

 Eredményeink láttán felvetődik a kérdés, hogy mi lehet a biológiai 

következménye és értelme a két PMCA izoforma együttes expressziójának érett 

gyomor- és bélepitélsejtekben. Jelen ismereteink szerint a PMCA1b és PMCA4b 

fehérjék alapvető biokémiai tulajdonságai hasonlóak [46]. Az intesztinális enterociták 

modellrendszereként gyakran használt differenciált Caco-2 sejteken végzett lokalizációs 

kísérleteink azt mutatták, hogy mindkét PMCA fehérje a polarizált sejtek bazolaterális 

plazmamembránjában lokalizálódik. Mivel ismert, hogy az intesztinális Ca2+ abszorpció 

transzcelluláris útvonalában alapvető szerepet játszanak az enterociták bazolaterális 

plazmamembránjának Ca2+ extrúziós mechanizmusai, jelen eredmények valószínűsítik, 

hogy mind a PMCA1b, mind a PMCA4b részt vesz ebben a folyamatban. Korábbi 

irodalmi adatok [32], és munkacsoportunk Caco-2 sejteken végzett kísérletes 

eredményei mindazonáltal azt mutatják, hogy a vékonybél enterocitáknak valószínűleg 

a PMCA1b a fő PMCA izoformája, így e fehérje fontosabb szerepet játszhat a Ca2+ 

felszívásban, mint a PMCA4b izoforma. Ezt a feltételezést erősítik a Caco-2 sejteken, 

fiziológiásan releváns koncentrációjú (10-100 nM) 1,25-(OH)2-D3 hozzáadásával 

végzett kísérleteink. Ismert, hogy az 1,25-(OH)2-D3, mint az intesztinális Ca2+ felszívás 

egyik legfontosabb szabályozó hormonja, jelentősen fokozza a vékonybél enterociták 

transzcelluláris Ca2+ abszorpcióját [93]. Mivel az 1,25-(OH)2-D3 a Caco-2 sejtekben 

kifejeződő PMCA1b fehérje expresszióját igen, azonban a PMCA4b izoformáét 

egyáltalán nem fokozza, megállapíthatjuk, hogy az 1,25-(OH)2-D3-indukálta Ca2+ 

abszorpcióban nem a PMCA4b, hanem a PMCA1b fehérje játszhat fontos szerepet. 

 Vajon mi lehet akkor a PMCA4b fehérje magas szintű expressziójának szerepe a 

differenciált bélepitélsejtekben? Irodalmi adatok azt mutatják, hogy a PMCA4b fehérje-

fehérje kapcsolódások révén tagja lehet szignalizációs fehérjekomplexeknek, s íly 

módon is részt vehet különböző sejtélettani folyamatok szabályozásában [10]. Ahogy a 

„Bevezetés” fejezetben részletesen ismertettem, a PMCA4b a fehérje C-terminális 

részén elhelyezkedő PDZ-kötő szekvencián keresztül kapcsolódhat számos             

PDZ-motívumot hordozó fehérjével [10]. A 4. és 5. transzmembrán hélix között 



 98 

elhelyezkedő intracelluláris hurok, valamint az N-terminális régió szintén fontos 

szerepet játszhat a fehérje-fehérje kapcsolatok kialakításában [10].  

 Az epitélsejtek adhéziója, az apiko-bazális sejtpolarizáció, a sejt-sejt kapcsolatok 

kialakulása és fenntartása mind szigorúan szabályozott folyamatok, amelyeket nagyban 

befolyásolhat az extracelluláris illetve az intracelluláris térben kialakult lokális Ca2+  

koncentráció. Ismert, hogy a PMCA4b fehérjék membrán klaszterekbe tömörülhetnek 

[56]. Felvetődik annak lehetősége, hogy a plazmamembrán mikrodoménjeiben nagy 

sűrüségben elhelyezkedő PMCA4b fehérjék aktivitása révén a plazmamembrán 

extracelluláris oldalán, a klaszterek környezetében megemelkedett lokális Ca2+ 

koncentáció befolyásol olyan sejtpolarizációban fontos Ca2+-függő folyamatokat, mint 

például az E-kadherin molekulák oligomerizációja. Ez kulcsfontosságú lépése a 

gyomor- és bélepitélsejtek közötti sejt-sejt kapcsolatok kialakulásának, és alapvető 

szerepe van ezen kapcsolatok fenntartásában. Egyes PMCA4b partnerfehérjék, mint pl. 

a CASK, illetve a SAP97 MAGUK állvány-fehérjék, multiprotein komplexek 

kialakításán keresztül fontos szerepet játszanak az epitélsejtek polarizációs 

folyamataiban [202, 203]. Korábbi irodalmi adatok bizonyítják, hogy a SAP97 

kapcsolatba léphet az E-kadherin/katenin multiprotein komplexekkel [204], valamint 

hogy a CASK és a SAP97 MAGUK fehérjék egymással közvetlenül kapcsolódhatnak 

[205]. Caco-2 sejteken végzett vizsgálatok a CASK illetve a SAP97 fehérjék laterális 

plazmamembrán lokalizációját igazolták [204, 205]. Ismert továbbá, hogy humán 

vékony- és vastagbél epitélsejtekben a CASK illetve SAP-97 fehérjék a bazolaterális 

plazmamembránban lokalizálódnak [205]. Mivel differenciált Caco-2 sejteken végzett 

lokalizációs kísérleteink a PMCA4b fehérjék bazolaterális plazmamembrán 

elhelyezkedését bizonyították, felvetődik annak lehetősége, hogy a CASK és/vagy 

SAP97 MAGUK állvány-fehérjék potenciális PMCA4b partnerfehérjék legyenek az 

intesztinális enterociták plazmamembránjában. Szintén lehetséges, hogy e fehérje-

fehérje kapcsolódások révén a PMCA4b az E-kadherinnel egy komplexbe kerülve 

potenciális szabályozója legyen az E-kadherin Ca2+-függő oligomerizációjának, s ezáltal 

az epitélsejtek kapcsolódásának. Bár polarizált Caco-2 sejteken végzett kísérleteink a 

PMCA1b és 4b fehérjék kolokalizációját mutatták a sejtek bazolaterális 

plazmamembránjában, fontos megjegyeznünk, hogy az általunk használt jelölési és 

detektálási technikák nem adnak lehetőséget arra, hogy az endogén PMCA1b és 
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PMCA4b fehérjék bazolaterális plazmamembránon belüli elhelyezkedését részletesen 

vizsgáljuk, az esetleges különbségeket felderítsük. Annak eldöntésére, hogy a gyomor- 

és bélepitélsejtekben koexpresszálódó két PMCA izoforma plazmamembránon belüli 

elhelyezkedése, a különböző multiprotein komplexekhez való kapcsolódása, és ezáltal a 

különböző sejtélettani folyamatokra kifejtett hatása eltér-e egymástól, további részletes 

vizsgálatok szükségesek. 

 Újabb irodalmi adatok bizonyítják, hogy a PMCA4b fontos szerepet játszhat a 

programozott sejthalál folyamatában. Ahogy a „Bevezetésben” már említettem, a 

kaszpáz-3 apoptotikus proteáz hasítja és maximálisan aktiválja a PMCA4b fehérjét [19]. 

Az aktívált kb. 120 kDa-os PMCA4b fragment az apoptotikus sejt 

plazmamembránjában maradva valószínűleg fontos szerepet játszik abban, hogy a sejt 

ne a citoszolikus Ca2+ koncentráció túlzott megemelkedésének következtében 

végbemenő nekrózissal, hanem apoptózissal pusztuljon el. Ismert, hogy mind a  

gyomor-, mind a bélepitélsejtek életidejük végén apoptózissal pusztulnak el. E 

folyamatnak szintén fontos szabályozója lehet az epitélsejtek érése során 

megemelkedett expressziós szintű PMCA4b. Aung és mtsai HT-29 sejtek esetében 

kimutatták, hogy a PMCA4 fehérje siRNS technikával kiváltott expressziós szint 

csökkenése nem befolyásolja a sejtek TRAIL (TNF-related apoptosis inducing ligand) 

és/vagy CCCP (karbonil-cianid-3-klorofenilhidrazon) apoptózis induktorok iránti 

szenzitivitását [201]. Ezen eredmények azonban nem zárják ki annak lehetőségét, hogy 

a sejtek más utakon kiváltott apoptózisát a PMCA4b expressziós szintje jelentősen 

befolyásolhatja. 

 A gyomor- és bélepitélsejtek Ca2+ háztartása a sejtek érése során számottevően 

változik. Gélébart és mtsai gyomor- és béltumorsejtek differenciációja során a SERCA 

expressziós profil jelentős változását detektálták [72]. Kolon tumorsejteken végzett 

kísérleteik azt is valószínűsítik, hogy a SERCA izoformák expressziós szint változásai 

nem csupán a tumorsejtek differenciáció indukciójának következménye, hanem az érési 

folyamat szabályozásának fontos része lehet. Azt találták, hogy a Caco-2 sejtekben 

expresszálódó SERCA fehérjék aktivitásának gátlása jelentősen segítette a tumorsejtek 

posztkonfluens differenciációját [81]. Mindezen eredmények felvetik annak lehetőségét 

is, hogy a PMCA4b fehérje gyomor- és béltumorsejtekben tapasztalt jellegzetes 

expressziós szint fokozódása sem csupán a sejtek érésének következménye, hanem a 
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differenciációs folyamat szabályozásának fontos része. Aung és mtsainak legújabb 

eredményei azt mutatják, hogy a PMCA4b differenciálatlan HT-29 sejtekben történő 

stabil „over-expressziója” nem befolyásolja az IAP differenciációs marker mRNS szintű 

kifejeződését [201]. Ez azonban csak azt bizonyítja, hogy a PMCA4b magas szintű 

expressziója önmagában nem elegendő a HT-29 sejtek differenciációjának 

indukciójához, ám azt nem zárja ki, hogy a PMCA4b más regulációs 

mechanizmusokkal együtt fontos szabályozója lehet a béltumorsejtek érésének.  

 A gyomor- és bélepitélsejtekben expresszálódó PMCA1b és PMCA4b pumpák 

izoforma-specifikus funkcióit vizsgálhatjuk az egyes izoformák szelektív               

„over-expressziójával”, kifejeződésük gátlásával (pl. RNS interferencián alapuló 

technikákkal), valamint izoforma-specifikus inhibitorok felhasználásával. A legújabb 

irodalmi adatok szerint pl. lehetséges a PMCA4 fehérjék aktivitásának szelektív gátlása 

a fehérjéhez extracellulárisan kapcsolódó caloxin 1c2 inhibitorral [206], s így külön 

vizsgálható e pumpafehérje sejtélettani folyamatokban betöltött szerepe a több PMCA 

izoformát kifejező sejtekben [207, 208]. 
 

6.9. A PMCA4b expresszió, valamint a gyomor- és béltumorok kialakulása, 

diagnosztikája illetve terápiája közötti lehetséges összefüggések  
 

 Munkánk során kimutattuk, hogy gyomor és vastagbél karcinómasejtek 

differenciáció indukciója a PMCA4b fehérje expressziójának jelentős fokozódásával jár. 

Mivel a tumorszövetek sejtjeinek differenciáltsági állapota általában nem éri el a 

megfelelő normál szövetek sejtjeiét, valószínűsíthető, hogy a PMCA4b fehérje 

expressziója alacsonyabb a gyomor és vastagbél karcinómasejtekben, mint a megfelelő 

fenotípusú normál epitélsejtekben. Ezt a feltételezést erősítik Aung és mtsainak kolon 

adenokarcinómák és benignus tumorok, valamint normál kolon szövetminták 

összehasonlító vizsgálata során kapott eredményei [201]. Kísérleteikben kimutatták, 

hogy a PMCA4 mRNS expressziós szintek középértéke normál kolon mintákban 

szignifikánsan magasabb, mint kolon adenokarcinómákban illetve benignus 

tumorokban. Gyomor- és vastagbéltumorsejtek differenciáció indukciója, a PMCA4b 

fehérjéhez hasonlóan, egy másik Ca2+ transzport ATPáz, a SERCA3 fehérje 

expressziójának jelentős fokozódását okozza [72]. Kolon adenokarcinómák és normál 

kolon szövetminták összehasonlító immunhisztokémiai vizsgálata során Brouland és 
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mtsai azt találták, hogy a SERCA3 fehérje expressziós szintje jóval magasabb volt a 

normál vastagbél epitélsejtekben, mint a malignus tumorszövetekben [81]. Amennyiben 

hasonló kísérletek a gasztrointesztinális tumorszövet minták normál szövetekhez képest 

kimutatható alacsony PMCA4b fehérje expresszióját igazolják, lehetséges, hogy a 

jövőben a PMCA4b fehérje potenciálisan biomarkerként is használható a 

gasztrointesztinális tumorok diagnosztikájában.  

 Aung és mtsai kimutatták, hogy HT-29 sejtekben a PMCA4b fehérje expressziós 

szint emelkedése (stabil „over-expresszió” által) a sejtek proliferációját gátolja [201]. 

Szintén igazolták, hogy a PMCA4 expresszió siRNS technikával kiváltott csökkenése 

jelentősen fokozza a sejtek ATP-vel illetve neurotenzinnel indukált Ca2+ szignáljainak 

maximum értékét [201]. Ismert, hogy a neurotenzin a kolon tumorsejtek proliferációját 

indukálhatja [209]. A szerzők feltételezik, hogy a PMCA4 kolon tumorsejtekben 

tapasztalt csökkent expressziója felerősíti a sejtek egyes proliferációs stimulusokra    

(pl. neurotenzin) adott válaszreakcióit. Eredményeik azt valószínűsítik, hogy a 

PMCA4b expressziójának csökkenése fontos lépése lehet a kolon karcinogenezis 

folyamatának. Mindezen eredmények felvetik továbbá annak a lehetőségét is, hogy a 

PMCA4b a jövőben potenciális célponttá váljon a gasztrointesztinális tumorok 

terápiájában.  
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7. Új eredmények összefoglalása, következtetések 
 
 
7.1. Gyomor- és bélkarcinómasejtek differenciációja során bekövetkező PMCA 

expressziós szint változások  
 

1. Gyomor- és bélkarcinómasejtek fő PMCA izoformája a „housekeeping” 

PMCA1b fehérje, de ezen sejtekben expresszálódik a PMCA4b izoforma is, ám 

jóval alacsonyabb szinten. 

2. a. Enterocita illetve kehelysejt típusú differenciációs útvonalat követő 

béltumorsejtek posztkonfluens kultúrában végbemenő spontán érése során a 

PMCA4b fehérje jelentős expressziós szint növekedését tapasztaltuk, míg a 

PMCA1b fehérje expressziója sejtvonaltól függően csak kisebb mértékű 

növekedést mutatott, csökkent vagy nem változott. 

b. Caco-2 sejtek esetében kimutattuk a PMCA4b mRNS posztkonfluencia 

indukálta expressziós szint növekedését is, ami azt valószínűsíti, hogy a 

PMCA4b fehérje differenciáció-függő expresszió fokozódásának hátterében 

főként a PMCA4b mRNS expressziós szint növekedése, és nem transzlációs 

illetve poszttranszlációs regulációs mechanizmusok állnak. 

3. a. Gyomor- és béltumorsejtek rövid szénláncú zsírsavak Na+ sóival            

(Na+-butiráttal, Na+-valeráttal) kiváltott érése során a PMCA4b fehérje és mRNS 

expressziója jelentősen fokozódott, míg a PMCA1b fehérje kifejeződése 

kismértékű növekedést mutatott, vagy nem változott.  

b. Na+-butiráttal illetve Na+-valeráttal kezelt illetve kezeletlen gyomor- és 

béltumorsejtekből készített mikroszómális membránpreparátumokon végzett 

Ca2+-transzport aktivitás méréseink azt mutatták, hogy a kezelések a        

PMCA-specifikus Ca2+-transzport aktivitás növekedését okozzák. Ezen 

eredmények azt valószínűsítik, hogy a vizsgált tumorsejtek rövid szénláncú 

zsírsavak Na+ sóival kiváltott differenciációja során tapasztalt PMCA 

expressziós szint változások jelentősen befolyásolhatják a sejtek Ca2+ 

háztartását, s így a Ca2+ szignalizációs folyamatokat is. 
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c. Gyomortumorsejtek esetében azt tapasztaltuk, hogy a Na+-butiráttal kiváltott 

differenciáció indukciótól eltérően a sejtek osztódásgátlása önmagában nem 

indukálta a PMCA4b fehérje expresszióját. 

d.  A specifikusan hiszton deacetiláz gátló hatású trichostatin A-val történő 

kezelés szintén a gyomor- illetve béltumorsejtek PMCA4b expressziós szint 

fokozódásához vezetett, ám e növekedés a leghatásosabb koncentrációjú 

trichostatin A-val történő kezelés esetében sem érte el azt a mértéket, mint amit 

ugyanezen sejtek Na+-butirátos kezelése során kaptunk. Mindezen eredmények 

alapján feltételezhetjük, hogy a rövid szénláncú zsírsavak Na+ sóival történő 

kezelés hatására tapasztalt PMCA4b expresszió fokozódás főként e 

differenciációt indukáló szerek hiszton deacetiláz gátló hatásának a 

következménye, ám ezen kívül valószínűleg szerepet játszhatnak egyéb gén 

kifejeződést reguláló mechanizmusok is.  

4. Caco-2 béltumorsejtek differenciációját az 1,25-(OH)2-D3 önmagában nem 

indukálta, és a sejtek posztkonfluens differenciációja során változó legtöbb 

vizsgált érési marker expresszióját sem befolyásolta. E tumorsejtmodellben az 

1,25-(OH)2-D3 nem volt hatással, az eredményeink alapján feltételezhetően 

szintén differenciációs markerfehérje, a PMCA4b expresziójára sem. 

 

 Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy gyomor- és béltumorsejtek in vitro 

differenciáció indukciója a PMCA4b fehérje (és egyes esetekben bizonyítottan a 

PMCA4b mRNS) expressziójának fokozódásához vezet. E változást mind enterocita, 

mind kehelysejt típusú differenciációs útvonalat követő béltumorsejtek esetében 

megfigyeltük. Ha további kísérletek igazolják, hogy gyomor- és bélkarcinómasejtek 

PMCA4b expressziója a sejtek differenciáltsági állapotától függő mértékben csökken a 

normál gasztrointesztinális epitélsejtekéhez képest, a jövőben a PMCA4b potenciálisan 

biomarkerként használható a gasztrointesztinális tumorok diagnosztikájában. Mivel a 

gyomor- és béltumorsejtek bizonyítottan differenciációt indukáló rövid szénláncú 

zsírsavakkal történő kezelése a sejtekből készített mikroszómális 

membránpreparátumok PMCA-specifikus Ca2+-transzport aktivitásának növekedését 

okozza, valószínű, hogy a gyomor- illetve béltumorsejtek differenciációja során 

tapasztalt PMCA expressziós profil változás befolyásolja a sejtek Ca2+ háztartását, s így 
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a Ca2+-függő sejtélettani folyamatokat is. Amennyiben további vizsgálatok igazolják a 

PMCA4b szerepét gyomor- és béltumorsejtek olyan Ca2+-függő sejtélettani 

folyamatainak szabályozásában, mint a sejtosztódás, a differenciáció vagy az apoptózis, 

lehetséges, hogy a PMCA4b a jövőben fontos célponttá válik a gasztrointesztinális 

tumorterápiában. 

 

7.2. Béltumorsejtek, mint bélepitélsejt modellek: PMCA expresszió, a PMCA 

izoformák szubcelluláris lokalizációja, a PMCA fehérjék expressziójának          

1,25-(OH)2-D3-függő változása 

 

1. A rövid szénláncú zsírsavak Na+ sóival történő kezelés hatására, illetve 

posztkonfluens kultúrában differenciálódott béltumorsejtekben expresszálódó 

PMCA1b és PMCA4b fehérjék egymáshoz viszonyított aránya változatos képet 

mutat. Míg egyes differenciált sejtekben a PMCA1b, addig más érett sejtekben a 

PMCA4b a fő PMCA izoforma. E különbségek valószínűleg a következőkből 

adódnak: i. Az egyes béltumorsejtek különböző típusú differenciációs útvonalat 

követnek. ii. Az in vitro differenciáció indukció hatására kialakult ún. érett 

béltumorsejtek fenotípusa eltérő differenciáltsági szintet képvisel. iii. Az ún. 

differenciált béltumorsejtek különböző bélszakaszok epitélsejtjeihez válnak 

hasonlóvá. A vékonybél enterociták modelljeként elfogadott differenciált Caco-2 

sejtekben a PMCA1b expressziója meghaladja a PMCA4b fehérjéét, ami 

összhangban a korábbi irodalmi adatokkal azt valószínűsíti, hogy a vékonybél 

enterociták fő PMCA izoformája a PMCA1b. 

2. Az enterocita típusú érett Caco-2 sejtek PMCA1b és 4b fehérjéi is a sejtek 

bazolaterális plazmamembránjában lokalizálódnak. Ismert, hogy a vékonybél 

enterociták bazolaterális plazmamembránjának Ca2+ extrúziós mechanizmusai 

fontos szerepet játszanak az intesztinális Ca2+ abszorpció folyamatában. 

Eredményeink alapján feltételezhető, hogy mind a PMCA1b, mind a PMCA4b 

fehérjék részt vesznek ebben a folyamatban, bár a PMCA1b magasabb 

expressziós szintje valószínűsíti ezen izoforma domináns szerepét az 

intesztinális Ca2+ felszívásban.  
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3. Enterocita típusú béltumorsejtek 1,25-(OH)2-D3-mal történő kezelése a 

PMCA4b expresszióját nem befolyásolta, azonban a PMCA1b izoformáét 

jelentősen fokozta. Ez valószínűsíti a PMCA1b kitüntetett szerepét az 

irodalomból ismert, 1,25-(OH)2-D3-vitamin által indukált Ca2+ abszorpcióban.  

 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a vékonybél enterocitákban a PMCA1b lehet 

a fő PMCA izoforma. A differenciált enterocita típusú béltumorsejtek PMCA1b és 

PMCA4b fehérjéi is a sejtek bazolaterális plazmamembránjában lokalizálódnak, ami 

valószínűsíti e két fehérje szerepét a bél Ca2+ abszorpciójában. Az enterocitákban 

kifejeződő PMCA1b fehérje 1,25-(OH)2-D3–függő expressziós szint fokozódása 

továbbá fontos szerepet játszhat az 1,25-(OH)2-D3 indukálta intesztinális Ca2+ 

felszívásban.  

 

7.3. Az „external cell control quantitative” RT-PCR (eccPCR) módszer 

 

A munkacsoportunk által kifejlesztett eccPCR módszerről igazoltuk, hogy nem 

csak jelentős mértékű, de kismértékű mRNS expressziós szint különbségek 

kimutatására is alkalmas. Az új módszerrel, a belső standard mRNS-ekre történő 

normáláson alapuló kvantitatív RT-PCR módszerekhez hasonlóan, lehetőség nyílik az 

RNS preparálás, az RT-reakciók, valamint a kvantitatív PCR mérések okozta 

különbségek kiküszöbölésére. Az mRNS expressziós szint eltérések kimutatására, s e 

különbségek mértékének meghatározására használt eccPCR mérések végeredményeit 

azonban, a belső standardeket használó módszerekkel ellentétben, nem befolyásolják a 

vizsgált sejtek egyéb, nem célgénekről átíródó mRNS-einek lehetséges expressziós szint 

különbségei. Megállapíthatjuk tehát, hogy az mRNS expressziós szint különbségek 

detektálására újonnan kifejlesztett eccPCR módszer a belső standardeket használó 

módszerekhez képest megbízhatóbb eredményeket ad, és jól használható mind nagy-, 

mind kismértékű mRNS expressziós szint eltérések kimutatására. Különösen ajánljuk e 

módszert a fiziológiásan releváns, ám más kvantitatív RT-PCR módszerekkel nehezen 

kimutatható kismértékű mRNS expressziós szint különbségek detektálására. 
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8. Összefoglalás 
 

 A plazmamembrán Ca2+ATPázok (PMCA) fontos szerepet játszanak az alacsony 

nyugvó citoplazmatikus Ca2+ koncentráció kialakításában és fenntartásában, és 

működésük befolyásolja a számos sejtélettani folyamat szabályozásában meghatározó 

jelentőségű globális és lokális Ca2+ szignalizációt. Munkánk során kimutattuk, hogy 

differenciálatlan gyomor- és béltumorsejtekben a PMCA1b és PMCA4b fehérjék 

expresszálódnak, de a PMCA1b a domináns izoforma. Gyomor- és béltumorsejtek 

különböző módokon (béltumorsejtek posztkonfluens kultúrában történő tenyésztésével, 

gyomor- és béltumorsejtek hiszton deacetiláz gátló hatású rövid szénláncú zsírsavakkal 

történő kezelésével) kiváltott érését vizsgálva azt találtuk, hogy e folyamatok során a 

PMCA4b fehérje expressziós szintje jelentősen nő, míg a PMCA1b fehérje kifejeződése 

csak kisebb mértékben fokozódik, csökken vagy nem változik. A PMCA4b expresszió 

fokozódás jellemző volt mind az enterocita, mind a kehelysejt típusú béltumorsejt érési 

útvonalakra. Az általunk kifejlesztett „external cell control quantitative” RT-PCR 

(eccPCR) módszert felhasználva kimutattuk, hogy a gyomor- és béltumorsejtek érése 

során tapasztalt PMCA4b fehérje expresszió fokozódás főként a PMCA4b mRNS 

markáns expressziós szint növekedésének a következménye. Kimutattuk továbbá, hogy 

a számos tumorsejttípus differenciációját elősegítő 1,25-(OH)2-D3-vitamin nem növeli a 

béltumorsejtek érése során fokozódó expressziójú PMCA4b kifejeződését, és nem segíti 

az általunk vizsgált béltumorsejtek differenciációját sem. E vitamin azonban jelentősen 

fokozta enterocita típusú béltumorsejtek PMCA1b expresszióját. Végezetül, 

lokalizációs vizsgálataink azt mutatták, hogy az intesztinális enterociták modelljeként 

használt érett Caco-2 sejtekben a PMCA1b és 4b fehérjék is a polarizált sejtek 

bazolaterális plazmamembránjában találhatóak. Valószínű tehát, hogy a PMCA1b   

1,25-(OH)2-D3-függő expresszió fokozódása fontos lépése az 1,25-(OH)2-D3-indukálta 

intesztinális Ca2+ abszorpciónak. Feltételezzük továbbá, hogy a gasztrointesztinális 

epitélsejtek túléléséhez szükséges „housekeeping” PMCA1b fehérje kifejeződése 

mellett elengedhetetlen a PMCA4b izoforma jelentős expressziója is az olyan 

sejtélettani folyamatok szabályozásához, mint a proliferáció illetve a differenciáció. E 

folyamatok szabályozásának megváltozása gyakran vezet tumoros megbetegedések 

kialakulásához. Amennyiben feltevésünk igazolódik, lehetséges, hogy a PMCA4b 

fehérje a jövőben fontos célponttá válhat a gasztrointesztinális tumorok terápiájában.  
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9. Summary 
 

Plasma membrane Ca2+ATPases (PMCAs) are essential for maintaining a low 

cytoplasmic Ca2+ concentration, and play a key role in the regulation of global and local 

Ca2+ signalling, therefore controlling Ca2+-dependent cell functions. Investigating 

PMCA expression in gastric and colon cancer cells we found PMCA1b as the major 

isoform in non-differentiated cancer cells, whereas the expression level of PMCA4b 

was significantly lower. Post-confluent differentiation of colon cancer cells, as well as 

maturation of gastric and colon cancer cells initiated with histone deacetylase inhibitors 

(e.g. butyrate and valerate) resulted in a marked upregulation of PMCA4b protein 

expression. In contrast, PMCA1b levels were not affected or only moderately changed. 

We detected upregulated PMCA4b expression during either enterocyte-like or goblet 

cell-like colon cancer cell differentiation. Using a novel eccPCR (external cell control 

quantitative RT-PCR) method we confirmed that induction in PMCA4b protein 

expression during gastric and colon cancer cell differentiation is mainly the 

consequence of upmodulated PMCA4b mRNA expression.   1,25-(OH)2-D3 is known to 

induce differentiation of various tumor cell types, therefore we investigated its effect on 

the maturation and PMCA expression of colon cancer cells. We demonstrated that  

1,25-(OH)2-D3 neither induced the differentiation of pre-confluent nor potentiated the 

maturation of early post-confluent Caco-2 cells. We also showed that in contrast to 

differentiation inducing protocols, 1,25-(OH)2-D3 treatment had no effect on the 

expression of the PMCA4b protein. However, these treatments resulted in upregulated 

PMCA1b expression in enterocyte-like colon tumor cells. Confocal 

immunofluorescence analysis of PMCA1b and 4b proteins showed that they localize in 

the basolateral plasma membrane of the small intestinal enterocyte-like differentiated 

Caco-2 cells. Therefore, the 1,25-(OH)2-D3–modulated PMCA1b expression is likely to 

have important role in 1,25-(OH)2-D3–induced intestinal Ca2+ absorption. We suggest 

that in gastric and colon epithelial cells the housekeeping PMCA1b is essential for cell 

survival, whereas the elevated expression of PMCA4b may also be needed for the 

normal regulation of specific cellular functions, such as proliferation or differentiation. 

As disregulation of these cellular events is a main step of carcinogenesis, PMCA4b may 

become a potential drug target in the therapy of human gastrointestinal malignancy. 
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