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BEVEZETÉS 

 

A progresszív krónikus vesebetegségek (diabetes mellitus, hypertonia, krónikus 

glomerulonephritis, vascularis betegségek, polycystás vese) végállapotú veseelégtelenséghez 

vezethetnek. A pathologiai háttértől és a kiváltó októl függetlenül a krónikus vesebetegségek 

során progresszív vese fibrosis jelentkezik. A vese fibrosis histologiai jellemzői és az azt 

szabályozó mechanizmusok jórészt megegyeznek az egyéb szervekben zajló krónikus 

fibrosist irányító mechanizmusokkal. A progresszív fibrosis a vese minden kompartmentjét 

érinti, és glomerulosclerosisban, tubuláris atrophiában, interstitialis fibrosisban, valamint 

arteriolosclerosisban nyilvánul meg.  

A krónikus vesebetegségek során fellépő tubulointerstitialis fibrosis (TIF) fontos 

szerepét jól jelzi, hogy a tubulointerstitialis fibrosis és a glomeruláris filtrációs ráta (GFR) 

között szoros kapcsolat áll fenn. A vesében fellépő fibrogenesis fő effektorai az interstitialis 

fibroblastok, azonban fibroblastok keletkezhetnek az epithel sejtek lokális átalakulása során 

is.  

A TIF pathogenesisének egyik központi mechanizmusa az epithelialis- mesenchymalis 

tranzició (EMT). Az EMT fontos szerepet játszik a szöveti/szerv-fejlődés, carcinogenesis és a 

szervek fibrosisa során. E folyamatban a tubuláris sejtek elvesztik poligonális alakjukat és 

epitheliális markereiket (pl. E-cadherin), fibroblastokra jellemző fehérjéket kezdenek 

expresszálni (pl. FSP1), extracelluláris mátrix fehérjéket szintetizálnak (pl. fibronectin), és 

végül α– simaizom aktin- pozitív (SMA) myofibroblastokká alakulnak. Ezen epithel sejtek 

mozgásra képes sejtekké alakulnak a stresszrostok átalakulása és az állábak kialakulása révén. 

Ezzel párhuzamosan a sejtek mátrix metalloproteinázokat termelhetnek, amelyek károsítják a 

bazális membránt, és így a migrációra képes sejtek elvándorolhatnak a tubuláris epithel 

sejtrétegből. Bebizonyították, hogy az így átalakult sejtek száma szoros összefüggést mutat a 

serum creatinin szinttel és az interstitiális károsodás fokával. E folyamatokat számos citokin 

és növekedési faktor befolyásolja, amelyek közül a transforming growth factor-β1 (TGF-β1) a 

legfontosabb szabályozó.  

A vese fibrosis során a myofibroblastok extracelluláris mátrixot (ECM) képeznek. Az 

SMA- pozitív myofibroblastok interstitialis megjelenése, az interstitialis SMA immunfestés 

valamint a betegség előrehaladása között szoros kapcsolat van.  

Az EMT során a tubuláris epithel sejtek SMA-t expresszálnak az intercelluláris 

kontaktusok sérülésének vagy hiányának, illetve a TGF-β1 hatására, amit a „kettős sérülés” 

modell ír le. Az immunkomplexek lerakódása, hypoxia, ureter obstrukció vagy fizikai sérülés 



 3

következtében károsodik az epitheliális sejtréteg integritása (az első sérülés). Az érintett 

sejtekben TGF-β1 hatására (második sérülés) megindulhatnak az EMT-re jellemző 

intracelluláris folyamatok, és a fokálisan zajló EMT tovább is terjedhet. E sejtcsoportok az 

EMT során átalakulnak, az interstíciumba vándorolnak, majd ott ECM és további TGF-β1 

termelése révén fontos szerepet játszanak az intersticiális fibrosis progressziójában.  

Jelen munka azon intracelluláris jelátviteli mechanizmusokat vizsgálja, amelyek az 

SMA expressziót és az EMT-t szabályozzák. Munkánk keretét a munkacsoport által korábban 

leírt „kettős sérülés” modell adta. 
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CÉLKITŰZÉSEK 

 

 Jelen vizsgálataink során fő célkitűzésünk az volt, hogy meghatározzuk azon 

intracelluláris jelátviteli útvonalakat, amelyek az SMA expressziót befolyásolják az EMT 

során. Korábban munkacsoportunk leírta a „kettős sérülés” modellt, amelynek értelmében a 

sejt-sejt kontaktusok állapota és a TGF-β1 hatás együtt szabályozzák e mechanizmust. 

Vizsgáltuk a TGF-β1 hatására aktiválódó, a Smad családba tartozó jelátviteli molekulák, 

valamint a p38 MAPK szerepét. Feltételeztük, hogy a sejtkontaktusok sérülése Rho-ROK által 

szabályozott kontraktilitás fokozódást okoz. Ezért vizsgáltuk a myosin könnyű lánc (MLC) 

szerepét az SMA sejtkontaktus dependens expressziójában. Mivel a kis G fehérjék fontos 

szerepet játszanak a citoszkeleton és a sejtkontaktusok szabályozásában, megvizsgáltuk a p21 

Rho GTP-áz családba tartozó kis G fehérjék és a citoszkeletális komponensek SMA 

expressziót befolyásoló szerepét. Végül tanulmányoztuk a serum response factor (SRF) és 

kofaktora, a myocardin related transcription factor (MRTF) szerepét az SMA expresszió 

sejtkontaktus és TGF-β1 dependens szabályozása során. 

 Kísérleteinkben vizsgáltuk: 

1. a Smad2 és Smad3 jelátviteli fehérjék szerepét a TGF-β1 indukálta SMA expresszió 

során. 

2. a Rho és Rho Kinase (ROK) szerepét a sejtkontaktusok szétesése által okozott SMA 

promoter aktivációban. 

3. a MLC foszforiláció szerepét a Rho-ROK-SRF dependens SMA expresszió 

szabályozása során. 

4. a Rac1 és Cdc42 kis G fehérjék, illetve ezek downstream effektora, a PAK, SMA 

expressziót szabályozó szerepét. 

5. a p38 MAPK SMA expressziót és EMT-t szabályozó szerepét a sejtkontaktus és TGF-

β1 dependens modell során. 

6. az MRTF szerepét az SMA expresszió és SMA promoter aktiváció során. 
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MÓDSZEREK 

 

Sejttenyészet 

 Kísérleteinkben a nyúl angiotensin II-es receptorát stabilan expresszáló sertés 

proximális tubulus hámsejt vonalat (LLC-PK1/AT1) használtuk. Az eredeti vonalból szelektált 

Cl4-es klón Dr. R. Harris ajándéka. Az ebben a sejtben fellépő EMT-t csoportunk korábban 

részletesen jellemezte. 

 

Tranziens transzfekció és luciferáz aktivitás mérése 

 Szubkonfluens vagy konfluens sejteket FuGENE 6 (Roche) reagenssel transzfektáltuk. 

16 órával később a sejteket PBS-sel mostuk, majd 4 óra szérummegvonás után 16 órán át 

TGF-β1-el vagy vehikulumával kezeltük. Ca2+- elvonásos kísérleteinkben a sejteket 24 óra 

múltán mostuk, majd további 24 órán át inkubáltuk szérummentes Ca2+- tartalmú vagy Ca2+- 

mentes médiumban. A luciferáz és Renilla luciferáz aktivitást luminométeren mértük. A 

sejtszámból és transzfekciós hatékonyságból adodó esetleges szórás elkerülésére az 

eredményeket a Renilla luciferázra normalizáltuk. 

 

Rekombináns adenovirális infekciók 

 A sejteket szuszpenzióban infektáltuk 1 MOI koncentrációban, 1%-os FCS tartalmú 

DMEM-ben, majd 18 órás inkubáció után friss 1%-os DMEM-re cseréltük a médiumot. 6 óra 

múlva TGF-β1-el kezeltük a sejteket. Végül a sejteket lekapartuk és az így nyert mintákat 

Western blot során vizsgáltuk.  

 

Rho aktivitás mérése 

 A Rho aktivitását affinitás kromatográfián alapuló mérési eljárással vizsgáltuk, ahol az 

aktív Rho-t a Rhotekin Rho-kötő doménja (RBD) kötötte. A megfelelően kezelt mintákat 

lizáltuk, a mintákat a fúziós fehérjével inkubáltuk, majd a kötött Rho mennyiségét Western 

bloton vizsgáltuk.   

 

Rac1/Cdc42 aktivitás mérés 

 A Rac1 és Cdc42 aktivitást a Cytoskeleton Inc. által forgalmazott PAK-GST Protein 

gyöngyök segítségével vizsgáltuk. A mintákat 12%-os gélen futtattuk, a Western blotot Rac1 

antitesttel elemeztük. A Cdc42-t a membránok strippelése után vizsgáltuk.  
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Western blot 

 A sejteket Triton lízis pufferbe kapartuk. A fehérje koncentrációt a Bradford 

módszerrel határoztuk meg. A mintákat 1:1 aranyban 2x-es Laemmli pufferben 5 percig 

főzéssel denaturáltuk. A 10 vagy 12%-os géleken az azonos fehérjetartalmú mintákat 

szeparáltuk, majd a fehérjéket nitrocellulóz membránra transzferáltuk. A membránokat 

albumin oldatban blokkoltuk, majd mosás után az elsődleges antitestben inkubáltuk 4°C-on 

egy éjszakán át. A megfelelő torma peroxidázzal konjugált szekunder antitesttel történő 

inkubálás után az immunoreaktív csíkokat kemilumineszcens reakcióval jelenítettük meg.  

 

Immunfluoreszcens mikroszkópia 

 A 25 mm-es fedőlemezen tenyésztett sejteket 4%-os paraformaldehid oldattal fixáltuk, 

majd permeabilizáltuk, blokkoltuk és a primér antitestekkel inkubáltuk. Alapos mosás után a 

megfelelő, fluoroforral konjugált másodlagos antitestekkel inkubáltuk. A sejtmagokat DAPI-

val vizualizáltuk. A mintákat Olympus IX81 mikroszkóp (60x és 100x objektívvel) és 

Evolution QEi Monochrome kamera segítségével vizsgáltuk, amiket a QED InVivo Imaging 

szoftver vezérelt. A képeket az ImagePro Plus 3DS 5.1 szoftver segítségével dolgoztuk fel. 

 

Sebzéses kísérletek 

 A fedőlemezen növesztett konfluens epithel monolayert szérummegvonás után sterilen 

egy gumi pálcával megsebeztük, azaz a sejteket 1-3 mm széles sávokban elkapartuk. 6 órával 

később a sejteket fixáltuk és immunfluoreszcens festéssel vizsgáltuk. 

 

Magfehérjék izolálása 

 A magfehérjéket konfluens LLC-PK1 sejtekből a NE-PER® Nuclear Extraction Kit 

(Pierce Biotechnology) segítségével izoláltuk. A fehérje koncentrációk meghatározása után az 

egyes mintákból egyenlő mennyiségű fehérjét Western blot segítségével vizsgáltunk.  

 

Statisztikai módszerek 

 Minden kísérletet legalább 3 alkalommal ismételtük. Az adatok statisztikai 

feldolgozását Student-féle t-teszttel illetve ANOVA teszttel végeztük.  

 

A fehérjék nukleáris/citoplazmatikus disztribuciójának vizsgálata 

 A fluoreszcens festéseket az ImagePro Plus szoftver segítségével kvantifikáltuk: a 

nukleáris és citoplazmatikus fluoreszcens intenzitásokat véletlenszerűen meghúzott, sejtfaltól 
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sejtfalig terjedő vonal mentén kiszámoltuk. Sejtenként 3 mérést végeztünk és a 

nukleáris/citoplazmatikus arányt kiszámoltuk. A vizsgált fehérje lokalizációját nukleárisnak 

vagy citoplazmatikusnak minősítettük, amikor egyértelműen megállapítható volt sejtmagon 

kívüli vagy sejtmagon belüli akkumulációja. Ha ez a feltétel nem teljesült, akkor egyenlőnek 

minősítettük az illető sejtben az eloszlást. A disztribució meghatározására a festődés 

nukleáris/citoplazmatikus aránya szolgált: <0,75 (citoplazmatikus), 0,75-1,25 (egyenlő 

eloszlás) és >1,25 (nukleáris). 
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EREDMÉNYEK 

 

Kísérleteink során a következő eredmények születtek: 

 

1. A Smad2 és Smad3 transzkripciós faktorok szabályozzák a TGF-β1 által kiváltott 

SMA expressziót. A Smad2 és a Smad3 fontos szereplői az SMA expressziót kiváltó 

mechanizmusoknak. A TGF-β1 hatására aktiválódott a Smad2 és a Smad3. A Smad 

fehérjék gátlása tranziens transzfekciós és adenovirális infekciós kísérletekben kivédte az 

SMA promoter aktivációját, valamint az SMA fehérje expresszióját. Ezen eredmények 

igazolják, hogy a Smad fehérjék fontos szerepet játszanak a SMA expresszió TGF 

hatására bekövetkező indukálódásában. 

2. A Rho és a ROK kulcsfontosságúak az SMA promoter aktivációjában a 

sejtkontaktusok sérülése során. A Rho-t aktiválta a kontaktusok szétesése. A Rho 

overexpresszálása az SMA promoter aktivációját okozta, míg a Rho és ROK gátlása 

kivédte az SMA promoter sérülés okozta aktivációját.  

3. A MLC szerepet játszik a Rho-ROK-SRF jelátviteli útvonalban és szabályozza az 

SMA expresszióját. A sejtkontaktusok sérülése kiváltotta a Rho/ROK dependens myosin 

könnyű lánc foszforilációját, amely részt vett az SMA promoter aktiválásában és az SMA 

fehérje expressziójának szabályozásában. A TGF-β1 is foszforilálta az MLC-t, a TGF-β1 

által kiváltott SMA szintézis MLC függő. Továbbá az SRF sejtkontaktusok szétesése által 

kiváltott nukleáris akkumulációja Rho és pMLC dependens.  

4. A Rac1, a Cdc42, a PAK, illetve a H-Ras különböző módon szabályozzák az SMA 

promoter aktivációját, SRF- dependens módon. A Rac1, a Cdc42 és a PAK aktiválták, 

míg a H-Ras gátolta az SMA promotert. A Rac1, a Cdc42 és a PAK aktiválódott a 

sejtkontaktusok szétesése során, illetve a TGF-β1 foszforilálta a PAK-ot. E kis G fehérjék, 

illetve a PAK az SMA promoterre gyakorolt hatásaikat SRF dependens módon fejtették 

ki. Továbbá a Rac1 és a Cdc42 hatására az SRF sejtmagbeli akkumulációja fokozódott. 

5. A p38 MAPK fontos SMA expressziót szabályozó tényező, amely úgy a TGF-β1, 

mint a sérülés hatásait közvetíti. TGF-β1 és a Ca2+- megvonás hatására egyaránt 

bekövetkezett a p38 MAPK foszforilációja, azaz aktiválódása. Specifikus inhibitorral való 

gátlása kivédte az SMA fehérje expresszióját. Az SMA-t az SRF-en keresztül szabályozta.  

6. Az MRTF az SMA expresszió alapvető regulátora. Sejten belüli lokalizációját a 

sejtkontaktusok állapota és a TGF-β1 határozzák meg. TGF-β1 hatására a sejtmagba 

transzlokált nem konfluens sejtekben, míg konfluens kultúrában nem jelent meg a 
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sejtmagban. A sejtkontaktusok sérülésének hatására ugyancsak a sejtmagba jutott, úgy 

Ca2+-megvonás, mint sebzés hatására. A nukleáris transzlokációját számos fehérje 

befolyásolta, így a Rho, Rac1, Cdc42, és PAK hatására a sejtmagba került, míg a Rho, 

Rac1, Cdc42, PAK, MLC és p38 gátlása révén kivédhető az MRTF Ca2+-megvonás 

okozta nukleáris transzlokációja. Sejten belüli overexpressziója masszív SMA promoter 

aktivációt és SMA fehérje expressziót okozott. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Kísérleteinkben a csoportunk által korábban leírt „kettős sebzéses” EMT modell során 

az SMA expresszióját szabályozó mechanizmusokat vizsgáltuk. Eredményeink alapján 

megállapíthatjuk, hogy a „kettős sérülés” modell két stimulusa, a TGF-β1, valamint a sejt-sejt 

kontaktusok állapota együtt szabályozza az SMA expresszióját MRTF és SRF dependens 

mechanizmusokon keresztül.  

Az új megállapításaink a következők: 

1. A TGF-β1 a Smad családba tartozó jelátviteli molekulákon és a p38 MAPK-on 

keresztül szabályozza az SMA expresszióját. Továbbá, a TGF-β1 szabályozza az MRTF 

sejten belüli lokalizációját.  

2. A sejtkontaktusok sérülése két módon szabályozza az SMA gént. A Rho dependens 

útvonal a ROK-on és az MLC-n keresztül szabályozza az MRTF-et és az SRF-et, és ezáltal az 

SMA expresszióját.  A Rac1/Cdc42 effektorai a PAK és a p38 MAPK, amelyek ugyancsak 

szabályozzák az MRTF-et és SRF dependens módon fejtik ki SMA expressziót moduláló 

hatásaikat. A p38 MAPK szintjén összekapcsolódhatnak a Rac1- és a Rho- dependens 

mechanizmusok.  

3. Az SMA expresszió szabályozásának kiemelkedő fontosságú eleme az MRTF. Az 

MRTF overexpressziója nemcsak masszív SMA promoter aktivációt váltott ki, hanem 

önmagában SMA protein expressziót is okozott. A TGF-β1 és a kontaktusok sérülése 

egyaránt kiváltották nukleáris transzlokációját. Számos vizsgált molekula befolyásolta 

celluláris lokalizációját.  

 

Az itt vizsgált SMA-t szabályzó mechanizmusok mellett további fehérjék szerepe 

valószínű, amelyek a sejtkontaktusok sérülése és a TGF-β1 szinergista hatásait közvetítik. 

Először, a TGF-β1 számos jelátviteli mechanizmust aktivál, amelyek különböző 

transzkripciós faktorokon keresztül a TCE és SBE cis doménekre hatnak. Továbbá a TGF-β1 

meggátolja a sejtkontaktusokból felszabadult β-catenin degradációját, amely a Smad3/4-el 

komplexet formálva az SMA expresszióját szabályozza. 

A TGF-β1 és a sejtkontaktusok sérülése aktiválja a Rho-t, amely az mDia-t és a ROK-

ot aktiválja. Az mDia is szabályozhatja az SMA expressziót a β-catenin és az MRTF sejten 

belüli lokalizációjának kontrollja által. A ROK effektora az MLC, amely az SMA 

expresszióját az SRF és az MRTF befolyásolásával szabályozza. 
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A sejtkontaktusok sérülése által aktivált Rac1/Cdc42 útvonal a PAK és p38 

részvételével játszik szerepet az SMA szabályozásában. A p38 MAPK a fő kapcsolatot képezi 

a TGF-β1 és a kontaktusok sérülése által szabályozott mechanizmusokban. A p38 MAPK 

szabályozza az MRTF nukleáris transzlokációját, és mint egy általános stressz- mediáló 

fehérje, számos sejtstresszt (TNF-α, oxidációs és ozmotikus stressz) kapcsolhat az MRTF-

hez. A Rho, ROK, MLC, Rac1, Cdc42 és a PAK mellett a p38 MAPK az aktin citoszkeleton 

fontos szabályozója a HSP27-en keresztül. Végül egy érdekes szabályozási lehetőség 

merülhet fel az SMA mRNS-ének szabályozása kapcsán. A p38 szabályozhatja az mRNS 

stabilitását, ugyanakkor a β-cateninről is leírták, hogy alternative splicing szabályozásában is 

részt vehet.  

Véleményünk szerint az SMA expressziójának komplex szabályozásában részt vevő 

mechanizmusok még nem teljesen ismertek. További fehérjék is szabályozhatják e 

folyamatokat, amelyeket további vizsgálatok azonosíthatnak. 

 

 
 
1. ábra. A TGF-β1 és sejtkontaktus sérülés által kiváltott SMA expressziót szabályzó 
intracelluláris jelátviteli pályák EMT során. A TGF-β1 a Smad transzkripciós faktorokon 
keresztül szabályozza az SMA expressziót. Továbbá szabályozza a p38 MAPK-t és az MRTF 
nukleáris transzlokációját. A sejtkontaktusok sérülése két útvonalon szabályozza az SMA 
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expressziót: Rho-ROK-MLC-MRTF-SRF, valamint Rac1/Cdc42-PAK-p38-MRTF-SRF. A 
Rho- dependens szabályozás a ROK-on és MLC-en keresztül történik, amelyek az MRTF-et 
és az SRF-et szabályozzák. A Rac1/Cdc42- dependens szabályozás a PAK és a p38 
részvételével zajlik, és ugyancsak az MRTF és SRF modulálása által szabályozzák az SMA 
expressziót. Lehetséges, hogy a ROK és a p38 közötti direkt kapcsolat is részt vesz ebben a 
szabályozásban. A p38 szintjén találkoznak egyrészt a Rho- és a Rac1- dependens útvonalak, 
valamint a TGF-β1 és a sérülés által kiváltott mechanizmusok. 
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