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Bevezetés 
 

 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) az egyes sejtorganellumok 

membránjában valamint a plazmamembránban található Ca2+ transzport 

mechanizmusok szigorúan szabályozott rendszere alakítja ki és tartja fent. A 

plazmamembrán Ca2+ATPázok (PMCA) ATP hidrolízisének terhére Ca2+-ot juttatnak a 

citoplazmából az extracelluláris térbe, s így járulnak hozzá a nyugvó citoplazmatikus 

Ca2+ koncentráció kialakításához. Fiziológiás stimulusok hatására a citoplazmatikus 

Ca2+ koncentráció megemelkedhet, melynek eredményeként számos sejtélettani 

folyamat (pl. génexpresszió, proliferáció, differenciáció, apoptózis) szabályozásában 

fontos szignalizációs folyamatok indulhatnak a sejtben. A sejtek működésükre 

vonatkozó specifikus információkat szereznek a citoplazmatikus Ca2+ koncentráció 

térbeli és időbeli változásaiból. Mivel a PMCA fehérjék jelentősen befolyásolják a Ca2+ 

szignálok tulajdonságait, fontos, hogy e fehérjék expressziója, lokalizációja, valamint 

funkciója szigorú szabályozás alatt álljon. 

 A PMCA fehérjéket négy gén kódolja, melyek transzkripciója során 

bekövetkező alternatív splicing révén több mint 20 izoforma keletkezhet. A PMCA 

izoformák biokémiai tulajdonságai, különböző sejtekben/szövetekben történő 

expressziója, sejten belüli lokalizációja valamint fehérje-fehérje kölcsönhatásai jelentős 

eltéréseket mutatnak, s így az egyes PMCA izoformák gyakran különböző sejtélettani 

folyamatokat szabályoznak.  

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

változások valamint a szabályozásukban nélkülözhetetlen Ca2+ transzport fehérjék 

jelentősen befolyásolják a sejtek érési folyamatait. Ismert, hogy sejtdifferenciáció során 

megváltozhat a Ca2+ háztartásban fontos fehérjék expressziója, aktivitása. 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. Mindezen ismeretek alapján lehetséges, hogy a Ca2+ háztartásban aktív 

fehérjék a jövőben fontos célpontok lesznek a tumoros megbetegedések terápiájában. 
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Célkitűzések 
 

1. A PMCA fehérjék expressziójának vizsgálata gyomor- és béltumorsejtek 

differenciációja során 
 

 Mivel kevés ismeretünk van a gyomor- és bélepitélsejtek valamint 

karcinómasejtek differenciációját kísérő, Ca2+ anyagcserét, azon belül pedig a Ca2+ 

transzport fehérjéket érintő változásokról, célul tűztük ki a következőket: 

a) Gyomor- és béltumorsejtekben expresszálódó PMCA izoformák feltérképezése. 

b) 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. 

c) 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. 

d) PMCA-függő Ca2+ transzport aktivitás mérések kezeletlen, valamint egyes rövid 

szénláncú zsírsavak Na+ sóival kezelt gyomor- és béltumorsejtek mikroszómális 

membránpreparátumaiban. 

e) A PMCA izoformák expressziójának összehasonlító vizsgálata 

gyomortumorsejtek differenciáció indukciója illetve osztódásgátlása során. 

f) A Ca2+ anyagcserében kitüntetett szerepet játszó és számos sejttípus érését 

serkentő 1,25-(OH)2-D3-vitamin hatásának vizsgálata egyes béltumorsejtek 

differenciációs folyamataira, a PMCA fehérjék expressziójára, valamint a PMCA 

fehérjék szubcelluláris lokalizációjára. 
 

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 
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hatására változhat. 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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Módszerek 
 

1. Emlős és Drosophila sejtek tenyésztése sejtkultúrákban 
 

 Humán gyomor- (KATO-III) és béltumor- (Caco-2, DLD-1, LS-174T, HT-29, 

HT29-5M12, HT29-5M21), valamint egér eritroid leukémia (MEL F4-6) sejteket 

tenyésztettünk CO2 termosztátban 37ºC -on, 5% CO2 jelenlétében. A Drosophila 

Schneider Line 2 sejteket 22°C-os termosztátban tenyésztettük.  
 

2. Humán béltumorsejtek differenciáció indukciója posztkonfluens kultúrákban, 

humán gyomor- és béltumorsejtek kezelési protokoljai 
 

Humán béltumorsejtek (Caco-2, DLD-1, HT-29, HT29-5M12 és HT29-5M21) 

differenciációját indukáltuk a sejtek posztkonfluens kultúrában történő tenyésztésével. 

Exponenciális növekedési fázisban lévő béltumorsejteket szélesztettünk Petri csészékre. 

A sejtek letapadását és osztódását követően kialakult konfluens kultúrákat folyamatos 

etetés mellett tovább tenyésztettük 22-32 napig.  

 Gyomor- (KATO-III) és béltumor- (DLD-1, HT-29, LS-174T) sejtek érését 

indukáltuk Na+-butiráttal illetve Na+-valeráttal. Kezeltünk gyomor- (KATO-III) és 

béltumor- (DLD-1, LS-174T) sejteket specifikus hiszton deacetiláz gátló trichostatin   

A-val is, valamint egyes béltumorsejteket (Caco-2, DLD-1) a feltételezhetően 

differenciációt indukáló 1,25-(OH)2-D3-vitaminnal. Exponenciális növekedési fázisban 

lévő sejteket szélesztettünk Petri csészékre. Ezt követően az 1.-3. napon eltávolítottuk a 

médiumot a sejtekről, s a megfelelő koncentrációjú Na+-butirátot, Na+-valerátot, 

trichostatin A-t illetve 1,25-(OH)2-D3-t tartalmazó médiumokkal tenyésztettük tovább 

azokat. 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 megismételtük. Szintén kezeltünk 1,25-(OH)2-D3-mal 2 naponta 6 napig 2 

illetve 20 napos posztkonfluens Caco-2, valamint 1 napos posztkonfluens DLD-1 

sejteket.  
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3. Western-blot analízis 
 

 Azonos mennyiségű teljes sejt fehérjét tartalmazó mintákban (a fehérje 

koncentrációt Lowry módosított módszerével határoztuk meg) vizsgáltuk a gyomor- és 

béltumorsejtekben kifejeződő PMCA fehérjék (mAb 5F10: pan-anti-PMCA, pAb NR1: 

anti-PMCA1, mAb JA9: anti-PMCA4, mAb JA3: anti-PMCA4b ellenanyagokkal), a 

CEA, DPP-IV és SERCA3 differenciációs marker fehérjék (mAb anti-CEA, mAb anti-

DPP-IV, mAb PL/IM430: anti-SERCA3 ellenanyagokkal), valamint kontrollként a 

SERCA2 vagy Na+/K+-ATPáz fehérjék (mAb IID8: anti-SERCA2, mAb anti-Na+/K+-

ATPáz ellenanyagokkal) expresszióját. 
 

4. Fehérje expresszió változások meghatározása Western-blot technikával 
 

 A PMCA fehérjék expressziós szint változásainak meghatározására a következő 

Western-blot alapú technikát használtuk. A két összehasonlítandó mintából növekvő  

teljes sejt fehérje mennyiségeket vittünk fel SDS-poliakrilamid gélre. A minták 

szeparálását és PVDF membránra történő elektrotranszferét követően a blottokat     

mAb 5F10 pan-anti-PMCA (a PMCA1b expressziós szint változás meghatározásához) 

illetve mAb JA3 anti-PMCA4b (a PMCA4b expressziós szint változás 

meghatározásához) antitestekkel immunfestettük. A luminogramokat szkenneltük és 

denzitometriásan értékeltük. Az egyazon sejtminta növekvő mennyiségű fehérjét 

tartalmazó pontjainak analízise során kapott értékekre egyenest illesztettünk, majd az 

így kapott egyenesek összehasonlításából meghatároztuk a kérdéses PMCA fehérje 

expressziós szint változását.  
 

5. Vegyes mikroszómális membránpreparátumok készítése és Ca2+ transzport 

aktivitás mérés 
 

 Vegyes mikroszómális membránpreparátumokat készítettünk kezeletlen, 

valamint Na+-butiráttal illetve Na+-valeráttal kezelt KATO-III gyomortumorsejtek 

szuszpenziós és DLD-1 béltumorsejtek prekonfluens adherens kultúrájából. Mértük a 

minták PMCA-specifikus Ca2+ transzport aktivitását magas koncentrációjú (1174 nM) 

kalmodulin, valamint thapsigargin (SERCA pumpák gátlószere) és oligomycin 

(mitokondriális ATPázok gátlószere) jelenlétében, telítési Ca2+ koncentráció mellett. 
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6. RNS izolálás és valós idejű kvantitatív RT-PCR mérések 
 

 Pre- illetve posztkonfluens Caco-2 béltumorsejteket, valamint Drosophila S2 

vagy egér MEL F4-6 sejtekkel kevert KATO-III gyomortumorsejteket illetve 

Drosophila S2 sejtekkel kevert DLD-1 béltumorsejteket lizáltunk Trizol reagensben, s 

ezt követően teljes RNS mintákat készítettünk. Azonos mennyiségű RNS-ek reverz 

transzkripciós reakcióját követően valós idejű kvantitatív PCR technikával, Light 

Cycler műszer segítségével meghatároztuk a minták PMCA4b/SERCA3/IAP/E-

kadherin/GAPDH/β2-mikroglobulin/Pu.1/ddd4 relatív cDNS koncentrációit.  

 Belső standard mRNS-ekre (GAPDH, β2-mikroglobulin) történő normáláson 

alapuló valós idejű kvantitatív RT-PCR technikával detektáltuk a Caco-2 sejtek 

posztkonfluens differenciációja során bekövetkező PMCA4b mRNS, illetve a korai 

posztkonfluens Caco-2 sejtek 1,25-(OH)2-D3-mal történő kezelése során bekövetkező 

IAP és E-kadherin (differenciációs markerek) mRNS expressziós szint változásokat. 

 Az általunk kifejlesztett ún. eccPCR technikával meghatároztuk továbbá a  

KATO-III illetve DLD-1 sejtek Na+-butiráttal kiváltott differenciációja során 

bekövetkező SERCA3 és/vagy PMCA4b mRNS expressziós szint változások mértékét. 

eccPCR méréseink során Drosophila S2 vagy egér MEL F4-6 sejteket használtunk 

kontroll sejtként, s az ezekben expresszálódó Drosophila ddd4 illetve egér Pu.1 mRNS 

mennyiségekre normáltunk. 
 

7. Immuncitokémiai vizsgálatok 
 

 Vizsgáltuk a PMCA fehérjék sejten belüli lokalizációját, valamint az            

1,25-(OH)2-D3-vitaminos kezelés lokalizációra gyakorolt hatását differenciált Caco-2 

sejtekben, immunfluoreszcens festést követő konfokális lézerpásztázó mikroszkópos 

analízissel. A PMCA fehérjéket mAb 5F10 (pan-anti-PMCA), pAb NR1 (anti-PMCA1) 

illetve mAb JA3 (anti-PMCA4b) ellenanyagokkal jelöltük. Kísérleteink során 

markerként detektáltuk a Caco-2 sejtekben a bazolaterális plazmamembránban 

lokalizálódó Na+/K+-ATPáz, valamint a főként az apikális plazmamembránban 

elhelyezkedő DPP-IV fehérjék sejten belüli lokalizációját. 
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Eredmények  
 

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

és  tesztelése  
 

 Az általunk kidolgozott ún. „external cell control quantitative” RT-PCR 

(eccPCR) módszer legfontosabb jellemzőit az alábbiakban ismertetem. Mintavételkor 

meghatározott mennyiségű célsejtet összekeverünk meghatározott mennyiségű kontroll 

sejttel, majd az RNS preparálás, az RT-reakciók, valamint a kvantitatív PCR (qPCR) 

mérések már mind ezeken a sejtkeverékeken történnek. Az eccPCR méréseknél a cél 

mRNS mennyiségét úgy határozzuk meg, hogy a cél mRNS számolt relatív 

koncentráció értékét elosztjuk a kontroll sejtben kifejeződő választott kontroll mRNS 

relatív koncentráció értékével. Íly módon a standardként használt mRNS mennyiségét 

nem befolyásolják a sejtkeverést megelőző esetleges hatások, mint pl. a célsejt egy 

korábbi kezelése. Ugyanakkor, a korábban használt belső standard mRNS-eken alapuló 

kvantitatív RT-PCR módszerekhez hasonlóan, 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.  

 Teszteltük az újonnan kidolgozott módszert. KATO-III sejtek SERCA3 mRNS 

expresszióját vizsgáltuk a sejtek Na+-butirátos kezelése során mind az eccPCR 

módszerrel, mind az általánosan használt GAPDH mRNS standardre történő 

normálással. Vizsgálataink azt mutatták, hogy a SERCA3 mRNS expressziója mindkét 

mérési módszerrel jól kimutathatóan nőtt a kezelés hatására, ám a két rendszerrel 

meghatározott expressziós szint fokozódás mértéke szignifikáns eltérést mutatott. Az 

eccPCR módszerrel bizonyítottuk, hogy e különbséget a GAPDH mRNS Na+-butirátos 

kezelés hatására bekövetkezett kb. 50%-os expressziós szint csökkenése okozta. 

Eredményeink korábbi irodalmi adatokkal összhangban igazolják, hogy az általánosan 

használt belső standard mRNS-ek expressziós szintje változhat a célsejtek kezelése 

során. Kísérletünk továbbá szintén bizonyítja, hogy az eccPCR módszer jól használható 
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mind nagymértékű, mind kismértékű mRNS expressziós szint különbségek 

detektálására. 
 

2. PMCA izoformák expressziója gyomor- és béltumorsejtekben 
 

 Kimutattuk, hogy gyomor- (KATO-III) és bél- (DLD-1, Caco-2, LS-174T,    

HT-29, HT29-5M12, HT29-5M21) tumorsejtekben a PMCA1b fehérje a fő PMCA 

izoforma, és ennél alacsonyabb mennyiségben PMCA4b is expresszálódik a sejtekben. 
 

3. A PMCA izoformák expressziója béltumorsejtek posztkonfluens kultúrában 

végbemenő differenciációs folyamataiban 

 

 Irodalmi adatok egész sora bizonyítja, hogy számos béltumorsejttípus 

posztkonfluens körülmények között történő tenyésztése a sejtek differenciációját váltja 

ki. Caco-2, DLD-1 és HT-29 béltumorsejtek differenciációját indukáltuk a sejtek 

posztkonfluens kultúrában történő tenyésztésével, és vizsgáltuk az érési folyamat során 

bekövetkező PMCA expressziós szint változásokat. A PMCA4b fehérje expressziója 

markánsan fokozódott mindhárom béltumorsejttípus érése során, míg a PMCA1b 

kifejeződése sejttípustól függően csak kisebb mértékű növekedést mutatott (Caco-2), 

csökkent (HT-29), vagy nem változott (DLD-1). A PMCA4b mRNS jelentős 

expressziós szint fokozódását is igazoltuk Caco-2 sejtek posztkonfluens differenciációja 

során, ami azt mutatja, hogy a PMCA4b fehérje expresszió fokozódás hátterében főként 

a PMCA4b mRNS expressziós szint növekedése, és nem transzlációs vagy 

poszttranszlációs regulációs mechanizmusok állnak. 

 A továbbiakban vizsgáltuk a HT-29 béltumorsejtvonal metotrexátos 

szelekciójával, és a szelektált sejtek klónozásával előállított enterocita típusú         

HT29-5M12 és kehelysejt típusú HT29-5M21 sejtvonalakban a PMCA1b és PMCA4b 

fehérjék, valamint ismert differenciációs markerek (SERCA3, CEA) expresszióját. 

Kimutattuk, hogy a differenciációs markerfehérjék expressziója magasabb volt a 

leánysejtekben, mint az anyasejtvonalban, ami azt mutatja, hogy a leánysejtek 

előrehaladottabb differenciáltsági állapotot képviselnek. A PMCA4b kifejeződése 

szintén magasabb volt a leánysejtekben az anyasejtvonalhoz képest, míg a PMCA1b 

expressziós szintje közel azonos volt mindhárom vizsgált sejtvonal esetében. Ezen 
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eredmények összhangban a korábbi adatainkkal szintén igazolják, hogy béltumorsejtek 

PMCA4b expressziója függ a sejtek érési stádiumától. 

 Az enterocita típusú érési útvonalat követő HT29-5M12 sejtek és a kehelysejt 

típusú differenciációs útvonalat követő HT29-5M21 sejtek posztkonfluens érését 

vizsgálva azt találtuk, hogy míg a PMCA1b fehérje kifejeződése egyik típusú 

differenciációs folyamatban sem változott, addig a PMCA4b expressziója mindkét 

sejttípus érése során jelentősen fokozódott. Eredményeink azt mutatják, hogy a 

PMCA4b fehérje expressziós szint növekedése jellemző mind az enterocita, mind a 

kehelysejt típusú béltumorsejt differenciációs folyamatokra. 
 

4. A PMCA izoformák expressziója gyomor- és béltumorsejtek rövid szénláncú 

zsírsavakkal, illetve trichostatin A-val történő kezelése során 

 

Irodalmi adatok szerint gyomor- illetve béltumorsejtek egyes rövid szénláncú 

zsírsavakkal történő kezelése a sejtek érését indukálja. Vizsgáltuk tehát a PMCA 

izoformák expressziós szint változásait gyomor- (KATO-III) és bél- (DLD-1, HT-29 és 

LS-174T) tumorsejtek Na+-butiráttal illetve Na+-valeráttal történő kezelése során. 

Eredményeink azt mutatták, hogy gyomor- illetve béltumorsejtek Na+-butiráttal vagy 

Na+-valeráttal kiváltott érése a PMCA4b fehérje expressziójának nagymértékű 

fokozódásával jár, míg a PMCA1b kifejeződése e differenciációs rendszerekben 

sejttípustól és kezeléstípustól függően csak kismértékű növekedést mutatott, vagy nem 

változott. Kimutattuk továbbá a PMCA4b mRNS expresszió fokozódását is egy 

gyomor- (KATO-III) és egy bél- (DLD-1) tumorsejtvonal Na+-butiráttal történő 

kezelése során az általunk kifejlesztett eccPCR módszert felhasználva. Szintén növelte a 

gyomor- (KATO-III) és bél- (DLD-1, LS-174T) tumorsejtek PMCA4b fehérje 

expresszióját a sejtek specifikus hiszton deacetiláz gátlószer trichostatin A-val történő 

kezelése, ám egyik sejttípus esetében sem figyeltünk meg a Na+-butiráttal megegyező 

mértékű PMCA4b fehérje expresszió fokozódást. Mivel a Na+-valerát illetve a          

Na+-butirát génexpressziót szabályozó hatásainak hátterében leggyakrabban e 

vegyületek hiszton deacetiláz gátló aktivitása áll, valószínű, hogy a gyomor- és 

béltumorsejtek rövid szénláncú zsírsavakkal történő kezelése során tapasztalt PMCA4b 

expresszió fokozódás főként e differenciációt indukáló szerek hiszton deacetiláz gátló 
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hatásának következménye. Eredményeink azonban azt mutatják, hogy a PMCA4b 

expresszió stimulálásában valószínűleg szerepet játszanak a rövid szénláncú zsírsavak 

által indukált egyéb génkifejeződést szabályozó mechanizmusok is.  

Mivel gyomor- és béltumorsejtek Na+-butiráttal illetve Na+-valeráttal történő 

kezelése a sejtek osztódását gátolja valamint differenciációját indukálja, vizsgáltuk, 

hogy a korábban tapasztalt PMCA4b expresszió fokozódás KATO-III sejtek esetében 

kiváltható-e csupán a sejtek osztódásgátlásával. Eredményeink szerint KATO-III sejtek 

szérum megvonással kiváltott osztódásgátlása nincs hatással a PMCA4b fehérje 

expressziójára, ami azt valószínűsíti, hogy a PMCA4b expresszió fokozódás eléréséhez 

szükséges a sejtek (pl. rövid szénláncú zsírsavakkal kiváltott) differenciáció indukciója.  

Vizsgáltuk továbbá KATO-III gyomor- és DLD-1 béltumorsejtekből készített 

mikroszómális membránpreparátumok Ca2+-transzport aktivitás változásait a sejtek   

Na+-butiráttal illetve Na+-valeráttal történő kezelése során, magas koncentrációjú 

kalmodulin, valamint thapsigargin (SERCA pumpák gátlószere) és oligomycin 

(mitokondriális ATPázok gátlószere) jelenlétében, telítési Ca2+ koncentráció mellett. 

Kimutattuk, hogy a sejtek rövid szénláncú zsírsavakkal történő kezelése mindkét 

sejttípus esetében a mikroszómális membránpreparátumok PMCA-specifikus 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 gyomor- és béltumorsejtek 

differenciációja során tapasztalt megváltozása jelentősen befolyásolhatja a sejtek Ca2+ 

háztartását, illetve számos Ca2+-függő sejtválaszt.  
 

5. A PMCA fehérjék expressziója béltumorsejtek 1,25-(OH)2-D3-vitaminos kezelése 

során 
 

 Egyre több irodalmi adat bizonyítja, hogy az 1,25-(OH)2-D3 számos 

tumorsejttípus osztódását gátolja, differenciációját illetve apoptózisát indukálja. Kolon 

karcinómasejtek esetében az a tapasztalat, hogy míg egyes sejtvonalak érését igen, 

addig mások differenciációját nem befolyásolja a sejtek 1,25-(OH)2-D3-mal történő 

kezelése. Mivel eddigi eredményeink szerint béltumorsejtek érése során jelentősen 
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fokozódik a sejtek PMCA4b expressziója, vizsgáltuk az 1,25-(OH)2-D3, mint 

potenciális differenciációt indukáló szer hatását béltumorsejtek PMCA4b 

expressziójára.  

Mindenekelőtt tanulmányoztuk, hogy Caco-2 sejtek esetében az 1,25-(OH)2-D3 

önmagában indukálja-e a sejtek érését, valamint hogy befolyásolja-e a sejtek 

posztkonfluens kultúrában végbemenő differenciációját. Kísérleteink azt mutatták, hogy 

prekonfluens éretlen Caco-2 sejtek 1,25-(OH)2-D3–as kezelése nem indukálta a sejtek 

differenciációját, mivel e kezelés nem fokozta a DPP-IV, a CEA és a SERCA3 érési 

markerek fehérje szintű expresszióját. Korai posztkonfluens kultúrában differenciálódó 

Caco-2 sejtek 1,25-(OH)2-D3–as kezelése nem befolyásolta továbbá a legtöbb vizsgált 

érési marker, - a DPP-IV és a SERCA3 fehérjék, valamint az IAP és az E-kadherin 

mRNS-ek, - posztkonfluencia indukálta expressziós szint fokozódását. Kizárólag a CEA 

érési markerfehérje expressziós szint növekedését fokozta a sejtek 1,25-(OH)2-D3–as 

kezelése. Ezen eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy Caco-2 sejtek 

posztkonfluencia által kiváltott érési folyamatát az 1,25-(OH)2-D3 csak meghatározott 

gének expressziós szint változtatásával segítheti, ám számos differenciáció-függő 

génexpressziós folyamatra nincs hatással. Vizsgálataink kimutatták továbbá, hogy 

prekonfluens illetve korai posztkonfluens Caco-2 és DLD-1 béltumorsejtek             

1,25-(OH)2-D3–as kezelése nem befolyásolja a béltumorsejtek érése során általában 

fokozódó expressziós szintű PMCA4b fehérje kifejeződését sem. 

Az irodalomból jól ismert, hogy 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. Irodalmi adatok azt mutatják, hogy a vékonybél 

enterocitáinak plazmamembránjában elhelyezkedő PMCA fehérjék részt vesznek a 

transzcelluláris Ca2+ abszorpció folyamatában. Számos korábbi tanulmány igazolja az 

intesztinális PMCA1 mRNS 1,25-(OH)2-D3-függő expressziós szint fokozódását. Ezen 

eredmények alapján feltételezik, hogy a PMCA1 génexpresszió 1,25-(OH)2-D3-vitamin 

általi regulációja hozzájárul a vitamin által indukált Ca2+ abszorpció folyamatához.  

Mindezidáig azonban fehérje szinten egyetlen kutatócsoport sem igazolta a humán 

enterociták PMCA1b expressziójának 1,25-(OH)2-D3 általi fokozódását. Mivel az érett 

Caco-2 sejtek a leggyakrabban használt in vitro modellrendszer az intesztinális 
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enterociták felépítésének és funkciójának vizsgálatára, e sejtmodellen tanulmányoztuk 

az 1,25-(OH)2-D3 hatását a PMCA1b fehérje expressziójára. Mind prekonfluens, mind 

korai posztkonfluens Caco-2 sejtek 1,25-(OH)2-D3–vitaminos kezelése során a 

PMCA1b fehérje expressziós szint növekedését detektáltuk. Kimutattuk továbbá, hogy 

az 1,25-(OH)2-D3–as kezelés szintén fokozza prekonfluens és korai posztkonfluens 

enterocita típusú DLD-1 bélkarcinómasejtek PMCA1b expresszióját. Mindezen 

eredmények tovább erősítik azt a feltevést, hogy az enterocitákban kifejeződő PMCA1b 

fehérje 1,25-(OH)2-D3-függő expressziós szint fokozódása fontos szerepet játszhat a 

vitamin által indukált intesztinális Ca2+ felszívásban. 
 

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. E feladatokat 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 

elhelyezkedő PMCA fehérjék fontos szerepet játszanak a bél Ca2+ felszívásában. 

Korábbi eredményeink azt mutatták, hogy az intesztinális enterociták modelljeként 

gyakran vizsgált érett, polarizált Caco-2 sejtekben a PMCA1b és PMCA4b izoformák 

expresszálódnak, ám hogy e fehérjék közül melyik vehet részt a Ca2+ felszívásban, azt 

csak szubcelluláris lokalizációjuk ismeretében lehet megmondani.  

 Konfokális lézer pásztázó mikroszkóppal vizsgáltuk tehát késői posztkonfluens 

differenciált Caco-2 sejtek PMCA fehérjéinek sejten belüli lokalizációját, 

összehasonlítva ezeket a plazmamembrán marker Na+/K+-ATPáz lokalizációjával. 

Kimutattuk, hogy differenciált Caco-2 sejtekben mind a PMCA1b, mind a PMCA4b 

fehérjék főként a plazmamembránban lokalizálódnak. Ezen eredmények tovább erősítik 

azt a felvetést, hogy a béltumorsejtek érése során bekövetkező PMCA expressziós szint 
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változások jelentősen befolyásolhatják a sejtek Ca2+ háztartását illetve Ca2+-függő 

sejtfunkcióit. 

Szintén vizsgáltuk differenciált Caco-2 sejtekben a PMCA1b és PMCA4b 

izoformák plazmamembránon belüli lokalizációját. A bazolaterális plazmamembránban 

elhelyezkedő Na+/K+-ATPáz, és a főként az apikális plazmamembránban lokalizálódó 

DPP-IV fehérjéket markerként használva igazoltuk, hogy a PMCA fehérjék kizárólag a 

plazmamembrán bazolaterális régiójában fejeződnek ki. Mindezen eredmények alapján 

valószínű, hogy mind a PMCA1b, mind a PMCA4b fehérjék részt vesznek az 

intesztinális Ca2+ abszorpció folyamatában. 

Irodalmi adatok szerint vesesejtek PMCA fehérjéinek sejten belüli lokalizációját 

az 1,25-(OH)2-D3 jelentősen befolyásolhatja. Vizsgáltuk ezért az 1,25-(OH)2-D3 hatását 

az intesztinális enterocitákat modellező differenciált Caco-2 sejtek PMCA fehérjéinek 

szubcelluláris lokalizációjára. Eredményeink azt mutatták, hogy késői posztkonfluens, 

1,25-(OH)2-D3–mal kezelt Caco-2 sejtek PMCA fehérjéi, a kezeletlen (hordozóval 

(DMSO) kezelt) sejtekben tapasztaltakhoz hasonlóan, főként a plazmamembránban, 

azon belül is a bazolaterális plazmamembránban lokalizálódnak. A PMCA-specifikus 

immunfluoreszcens jelek analízise során azonban megfigyelhető volt, hogy azonos 

beállítások mellett az 1,25-(OH)2-D3–mal kezelt sejtek jelei a hordozóval (DMSO) 

kezelt sejtekénél jóval erősebbek voltak, ami korábbi eredményeinkkel összhangban 

szintén igazolja a PMCA fehérjék, közülük feltehetően a PMCA1b izoforma,          

1,25-(OH)2-D3-vitamin által indukált expressziós szint fokozódását. 
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Következtetések 
 

1. A PMCA fehérjék expressziója gyomor- és béltumorsejtek differenciációja 

illetve 1,25-(OH)2-D3–vitaminos kezelése során 
 

 Munkánk során kimutattuk, hogy gyomor- és béltumorsejtekben a PMCA1b 

fehérje expresszálódik, mely mellett kifejeződik a PMCA4b fehérje is, ám jóval 

alacsonyabb szinten. Eredményeink azt mutatják, hogy gyomor- illetve béltumorsejtek 

különböző módokon kiváltott differenciáció indukciója a PMCA4b fehérje, és egyes 

esetekben bizonyítottan a PMCA4b mRNS expresszió markáns fokozódását okozza. A 

„housekeeping” PMCA1b izoforma kifejeződése ugyanakkor differenciációs 

rendszereinkben nem, vagy csak kis mértékben változott. 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 kísérleteinkben a gyomor- és 

béltumorsejtek bizonyítottan differenciációt indukáló rövid szénláncú zsírsavakkal 

történő kezelése a sejtekből készített mikroszómális membránpreparátumok PMCA-

specifikus Ca2+-transzport aktivitásának növekedését okozta, feltételezzük, hogy a 

gyomor- illetve béltumorsejtek differenciációja során tapasztalt PMCA expressziós 

profil változás befolyásolja a sejtek Ca2+ háztartását, s így 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. 

 Mivel a vékonybél enterocitákat modellező differenciált Caco-2 sejteken végzett 

lokaizációs kísérletek szerint a PMCA1b és 4b fehérjék is az érett sejtek bazolaterális 

plazmamembránjában lokalizálódnak, valószínű, hogy mindkét PMCA izoforma részt 

vesz az intesztinális Ca2+ felszívásban. Caco-2 sejtek 1,25-(OH)2-D3–vitaminos kezelése 

a PMCA1b fehérje kifejeződését fokozta, míg a PMCA4b expressziójára nem hatott. 

Ezen eredmények alapján valószínű, hogy a PMCA1b 1,25-(OH)2-D3–függő 
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expressziós szint fokozódása fontos szerepet játszik az 1,25-(OH)2-D3–indukálta Ca2+ 

abszorpcióban.  
 

2. 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, biztosan 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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