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BEVEZETÉS 

 

A cisztás fibrózis (CF) a leggyakoribb örökletes betegség a kaukázusi népcsoportban. 

Ezen elváltozás egy autoszomális recesszív genetikai rendellenesség, ami az esetek 

többségében halálos kimenetelű. Az érintett szervek elsősorban a külső elválasztású 

mirigyek, a tüdő, a hasnyálmirigy, a gyomor-bél traktus és a reproduktív rendszer. 

Körülbelül 1:25 az európai, 1:22 az askenázi zsidó, 1:46 a hispán, 1:65 az afrikai és 

1:90 az ázsiai származásúak közül  legalább egy mutáns CFTR allélt hordoz, és csak 

az Egyesült Államokban mintegy 30.000 ember él CF-el. 

 

A CF okozta mutációk a 7-es kromoszóma  hosszú (q) karján találhatók a 31,2 

pozícióban a 180 kb kiterjedésü cisztás fibrózis transzmembrán konduktancia 

regulátor (CFTR) génen. A gén terméke, a CFTR fehérje egy 168 kDa tömegü 

multidomain klorid csatorna, mely az adenozin trifoszfát (ATP)-kötő kazetta (ABC) 

transzporter szuper-családba tartozik. Ezen fehérje a legkülönbözőbb típusú sejtekben 

expresszálódik, de leggyakoribb a szekréciós hámszövetek apikális felszínén, ahol 

egy nagy makromolekuláris összetett fehérjekomplex részeként működik. A CFTR, 

más néven ABC transzporter ABCC7, jelentős szerepet játszik az epitheliális rétegek 

közötti elektrolit és folyadék mozgások szabályozásában. Bár a CFTR nem az 

egyetlen klorid csatorna e szövetekben, kritikus szerepe van a transepithelialis 

ozmotikus egyensúly fenntartásában. A mutáns CFTR fehérje funkcionális 

elégtelensége okozza a CF-es tünetek, mint például hasnyálmirigy-elégtelenség, 

magas sókoncentráció a verejtékben, vastag, dehidratált nyálka a légutakban, gyakori 

felső légúti fertőzések és a következményes légzési elégtelenség. A vas deferens 

elzáródása vagy hiánya férfiakban, illetve csökkent termékenység a női CF 

betegekben a betegség jól ismert szövődményei. A CF egy monogenetikus betegség 

melynek klinikai súlyossága nagyon változatos. Több mint 1500 mutáció szerepel a 

CFTR adatbázisban (http://www.genet.sickkids.on.ca/cftr), de a legelterjedtebb 

betegséget okozó mutáció 3 bp kiterjedésü, mely az 508 helyzetben a fenilalanin 

hiányát eredményezi ( F508), és a CF esetek több mint 70%-áért felelős.  

 

 A CFTR két homológ félből áll, mindkét fél tartalmaz egy-egy hat transzmembrán 

szegmensből álló  nagy membrán-átívelő régiót (TM1 és TM2) és egy-egy nukleotid-
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kötő domént (NBD1 és NBD2). A két félt az R domain, egy regulációs nagy 

szabályozó területet (R) választja el egymástól, amely több consesnsus foszforilációs 

helyet tartalmaz. A CFTR fehérje két aszparagin aminosavja az endoplazmás 

retikulumban N-glikozilálódik, ezután a megfelelő foldingot követően a fehérje  a 

Golgi-apparátusba kerül az ER-ból , majd a szénhidrát-láncok módositása az érett 

formába a transz-Golgi hálózatban történik. Az érett, teljesen glikozilált CFTR 

elhagyja a Golgit és közvetlenül az apikális sejtmembránra vagy az újrahasznosítási 

endosomákba kerül. Bármely sejtben mely CFTR-t expresszál az  alap-glikozilált (ER 

forma) és az összetett glikozilált (post-Golgi-forma) CFTR keveréke található. A két  

glikozilált forma molekulatömegük alapján megkülönböztethető SDS-PAGE 

elektroforézissel.  

 

 

 

 

CÉLKITÜZÉS 

 

Elsőként azt a hipotézist vizsgáltuk, mely szerint az izoleucin a 1427 helyzetben  

fontos a CFTR endocitózis szempontjából és ezen YXXI internalizációs szignál 

hiánya feltételezhetően növeli a steady-state felületi CFTR expressziót, illetve hogy 

ezen cserék hatással vannak-e a CFTR klorid csatorna tulajdonságaira .  

 

Másodsorban figyelemmel kísértük a CFTR érés hatékonyságát heterológ expressziós 

rendszerekben, mint például HeLa és COS-7 sejtek és a két emberi hámsejt vonalban 

melyek endogénen termelik a CFTR-t, ugymint a Calu-3 és a T84 sejtekben. Ezen 

kisérletekben metabolikus pulse-chase segítségével elemztük a CFTR érését mind 

nonpolarizált és polarizált feltételek mellett, és összehasonlítottuk a CFTR sejtfelszíni 

mennyiségét. Azon legújabb eredmények alapján, melyek szerint a hámsejt-

specifikus tényezők szabályozzák a CFTR biogenesisét és funkcióját, azt 

feltételeztük, hogy a CFTR biogenesis az endogén CFTR expresszáló hámsejtekben 

hatékonyabb lehet. 
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Célunk volt annak megállapítása is, hogy a rΔF508 CFTR által mutatott sejtfelszint 

érintő defektusok szintén hőmérséklet függők, és ezáltal valószínűleg az ER-beli 

folding-gal összefüggésbe hozható hibák. Továbbá, annak tanulmányozása, hogy 

olyan kémiai vegyületekkel történő kezelés, melyek ismerten elősegitik a ΔF508 

CFTR érését hatással lehetnek a ΔF508 CFTR sejtfelszíni tulajdonságaira, mint 

például a felszíni stabilitás. Hipotézisünk az volt, hogy permissziv hőmérsékleten 

történő sejtkultúra és a kis molekuláris tömegü korrektorok nem csak megmentik a 

ΔF508 CFTR ERAD-tól, hanem stabilizálják is azt a sejt felszinén.  

 

MÓDSZEREK 

 

A COS-7 sejteket módosított Eagle's Mediumban (Invitrogen) 10% FBS-sel 

kiegészitve 37 ° C-on párás inkubátorban, 5% CO2-ben tenyésztettük majd 

LipofectAMINE Plus reagens (Invitrogen) segitségével tranziensen transzfektáltuk a 

gyártó utasításai szerint.  A sejteket 37 ° C-párás inkubátorban inkubáltuk 24-48 órán 

át a kisérletek előtt.  

 

Calu-3, és a T84 sejteket az ATCC-től vásároltuk (www.atcc.org), és a University of 

Alabama at Birmingham CF Research Center-ben tartottuk fenn. A wild-type CFTR-t 

overexpresszáló HeLa sejtek transzdukciója és kiválasztása a korábban közölteknek 

megfelelően történt. A sejtkulturákat Dulbecco's Modified Eagle's mediumban 

(Invitrogen) 10% FBS-sel kiegészitve 37 ° C-párás inkubátorban 5% CO2-ben 

tenyésztettük. Monolayer tipusú sejtkulturákhoz a Calu-3 sejteket 6.5- vagy 12 mm-

es átmérőjű Transwell szűrőkre helyeztük (Corning-CoStar, Corning, NY), majd 2-3 

nap után a 10% FBS médiumot 2% FBS tartalmazó médiumra cseréltük, és a sejteket 

további 7-9 napig mind az apikális és a bazolaterális felszineket boritó folyadékban 

tartottuk. Ezen körülmények között a sejtek monolayer-é alakultak és a transz-

epithelialis ellenállás meghaladta a  800 Ω / cm2-t.  

 

HeLa ΔF (ahol DF a ΔF508 CFTR-t expresszáló sejtvonalat jelzi), HeLaWT, 

CFBE41o- ΔF és CFBE41o-WT sejtvonalakat  a már korábban leirtaknak 

megfelelően tenyésztettük. A HeLa sejteket módosított Eagle's MEM-ben neveltük 
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(Minimal Essential Medium, Invitrogen) 10%-os (v / v) FBS-el (magzati 

szarvasmarha szérum) kiegészítve.  

 

A Calu-3 sejtek az A.T.C.C.-től származtak és 10%-os (v / v) FBS-el kiegészített 

Eagle's MEM-ben, 2 mM glutaminnal, 1 mM piruváttal és 0,1 mM nem esszenciális 

aminosavakkal dusitott mediaban tenyésztettük. CFBE41o-sejttenyészeteket DMEM-

ben (Dulbecco's Modified Eagle's Medium) és Ham F12 mediumban (50:50, v / v) 

(Invitrogen) 10% (v / v) FBS-el tartottuk fenn. A polarizált sejteket igénylő 

kísérletekhez a Calu-3 és a CFBE41o ΔF és CFBE41o-WT sejteket 12 mm-es 

átmérőjű Transwell szűrőkre helyeztük (CoStar, Corning). Ilyen körülmények között 

a sejtek polarizált monolayerekké alakultak és a transepithelialis ellenállás 

meghaladta a 1000 Ω /cm2, melyet Millicell elektromos ellenállás rendszerrel 

(Millipore) mértünk. 

 

Kis molekula súlyu korrektorokat a Cystic Fibrosis Foundation Therapeutics 

(Bethesda, MD, USA) biztosította. A tesztelt vegyületek  a CFcor-325 (VRT-325, 4-

cyclohexyloxy-2-(1 [4 - (4-metoxi-benzensulfonyl)-piperazin-1-il]-etil)-kinazolin) és 

a Corr-4a ((2 - (5-klór-2-metoxi-phenylamino) -4 "-metil-[4,5 ']-bithiazolyl-2'-il)-

fenil- methanone) voltak. Mindkét vegyületet 10 mM-os koncentrációban tároltuk 

DMSO-ban feloldva, illetve10 µM-os végkoncentrációban alkalmaztuk OPTIMEM 

mediában (Invitrogen), kiegészítve 2%-os (v / v) FBS-el. Az oldószerként használt  

DMSO (0,1%) a mediaban nem járt a ΔF508 CFTR ER-ból való kiszabadulásával  a 

kontrollban, illetve nem okozott változásokat internalizációban. Minden kísérletben a 

kontroll tartalmazott DMSO-t is.  

 

A sejtfelszini CFTR biotinnal történő megjelöléséhez a sejteket lehűtöttük 4 ° C-ra, 

1.0 mM MgCl2-t és 0.1mM CaCl2-t tartalmazó foszfáttal pufferolt sóoldatban (PBS c 

/ m) mostuk és 30 percig sötétben inkubáltuk 10 mM NaIO4-al. A sejteket újra 

mostuk PBS c / m-vel és 30 percig jelöltük 100 mM-os nátrium-acetát oldatban 

feloldott 2 mM biotin-LC-hidrazid-al (pH 5,5). Ezt követően a jelölt sejteket alaposan 

újra mostuk PBS c / m-el majd feloldottuk RIPA oldópufferben. A biotinilációt  és 

lízist követően a mintákat két egyenlő részre osztottuk és immunoprecipitáltuk anti-

CFTR nukleotid kötő domain 1 antitesttel és fehérje-agarózzal. Az egyik 
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immunoprecipitált mintát a továbbiakban eluáltuk az agaróz- gyöngyökről Laemmli 

mintaoldó (Brómfenol kék nélkül) segítségével, majd felhígítottuk ismételten RIPA 

pufferben (150 mm-es NaCl, 1% Nonidet P-40, 0,5% nátrium-dezoxikoláttal, 0,1% 

SDS, 50 mmTris-HCl , pH 8,0) 10-szeresen, és a biotinilált frakciót elkülönitettük 

avidin-Sepharose gyöngyök segitségével (Pierce) egy éjszakán át 4 ° C-on. Ezt 

követően mind a teljes CFTR-t , mind a biotinilált CFTR-t in vitro foszforiláltuk 

[γ32P] ATP (PerkinElmer Life Sciences) és a cAMP-függő protein kináz (Promega) 

segitségével.  

 

EREDMÉNYEK 

 

A C-terminális részen elhelyezkedő internalizációs szignál ablációja fokozza a 

CFTR felületi expresszióját.  

A sejtfelszinen elhelyezkedő CFTR aránya jelentősen emelkedett a Y1424A, I1427A 

CFTR mutáns esetén mind a vad típusú (108%-os növekedés, n = 10, p <0,001) mind 

a Y1424A CFTR-hez (59%-os növekedés, n = 10, p <0,001) képest. A felszini 

biotinilációs adatok azt mutatták, hogy a Tyr1424 és Ile1427 módosítása növelte a 

CFTR felületi egyensúlyi expresszióját. A lehetséges mechanizmusok, amelyek 

ezeket a különbségeket okozhatják 1) érettségi hatékonyság, 2) fehérje felezési idő, 

vagy 3) internalizációs és / vagy újrahasznosítási aránybeli eltérések. 

Ami az érés hatékonyságát illeti, nem találtunk különbséget, illetve a wild-type (Wt), 

Y1424A, és Y1424A, I1427A CFTR felezési ideje 10,3 ± 2,3, 11,3 ± 2,6, illetve 11,3 

± 1,5 óra (átlag ± SD) volt. Ezek az eredmények azt mutatták, hogy az emelkedett 

felszíni expresszió oka nem a mutánsok fokozott érése vagy fehérje felezési ideje. 

A wild-type CFTR 34%-a internalizálódik 2,5 perc alatt. A Y1424A és Y1424A, 

I1427A CFTR internalizálása lecsökkent 21 és 8%-ra, ugyanezen időtartam alatt. 

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a CFTR endocitózis 76%-kal gátolt, 

amennyiben ezen két aminosavat módosítottuk. 

A teljes sejt és egycsatornás felvételek együtt azt mutatják, hogy a Cl-csatorna 

aktivitásában megjelenő különbségek a magasabb sejtfelszini expresszionak 

tulajdoníthatók, a CFTR klorid csatorna tulajdonságainak jelentős változásai nélkül a 

wild-type, Y1424A, és Y1424A, I1427A CFTR esetében.  
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Az intracelluláris CFTR feldolgozása hatékony a hámsejt vonalakban. 

A COS-7 sejtekben a CFTR expressziós szint függ a transzfekció hatékonyságától, 

míg HeLa és Calu-3 sejtekben az expressziós szintek folyamatosan magasak. Az 

eredmények a real time kísérletekben azt igazolták, hogy a CFTR message szint a 

HeLa sejtekben 3,5-szer nagyobb, mint a Calu-3 sejtekben. Eredményeink azt 

mutatják, hogy bár kevesebb CFTR termelődött a Calu-3 sejtekben, a fehérje 

feldolgozása sokkal hatékonyabb az érett formává alakitásban mint a HeLa sejtekben.  

Proteoszómalis inhibitorok felhasználásával nyert eredményeink támogatják azon 

hipotézisünket, mely szerint a Calu-3 sejtekben minden újonnan szintetizált, mag-

glikozilált CFTR feldolgozásra kerül és teljesen glikozilált formává alakul, és igy a 

proteaszómának nincs szerepe a CFTR feldolgozás korai eseményeiben a Calu-3 

sejtekben.  

Sejtfelszíni biotinilációs kisérleteink eredményei azt bizonyítják, hogy a felszíni 

CFTR expresszió a Calu-3 sejtekben magasabb, mint HeLa sejtekben, de a sejtek 

polaritása nem befolyásolja a relatív felületi expressziót. Metabolikus pulse-chase 

kísérletek azt mutatták, hogy a wild-type CFTR feldolgozás hatékonysága nem 

egyedülálló tulajdonsága az endogén Calu-3 sejteknek, hanem megfigyelhető egy 

vastagbél epithelialis sejtvonalban (T84) is.  

 

Farmakológiai chaperonok fokozzák a ΔF508 CFTR felszíni stabilitását. 

Eredményeink azt mutatják, hogy jelentős mennyiségű teljesen glikozilált CFTR 

képződik 27 ° C-os kultúra során. Annak igazolására, hogy a teljesen glikozilált 

rΔF508 CFTR expresszálódik a sejt felületén, a sejtek felszínét biotin-LC-hydrazide 

segítségével biotiniláltuk. A biotinilált CFTR kimutatható volt a HeLaDF sejtekben 

27 ° C-os kultúra után, de nem a 37 ° C-on tartott  sejtekben.  Azt találtuk, hogy a 

WT CFTR felezési ideje 12 ± 1,5 óra, míg a rΔF508 CFTR felezési ideje 4 ± 1 óra 

restriktiv (37 °) hőmérsékleten. A rΔF508 CFTR fehérje felezési ideje sokkal 

rövidebb volt, mint a WT CFTR-é. Ezek az eredmények összhangban vannak a 

korábban BHK (baby-hörcsög vese) és CHO (kínai hörcsög ovarium) sejtekben 

publikált kísérletek eredményeivel. Azt találtuk, hogy 27 ° C-on  a WT CFTR és 

rΔF508 CFTR felezési ideje 60 ± 11 óra és 63 ± 9 óra volt. Ezen eredmény is 

alátámasztja azt, hogy a rΔF508 CFTR instabilitása a WT CFTR-hez képest a 

restriktiv hőmérsékleten nem nyilvánvaló a permissziv hőmérsékleteten, más szóval, 
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a rΔF508 CFTR felezési idejében megjelenő eltérés egy hőmérsékletre érzékeny hiba.  

A HeLa sejtekben a WT CFTR és rΔF508 CFTR endocitózis ráta egyaránt gyors, a 

CFTR 25 ± 5% és 27 ± 5%-a internalizálódik 2,5 perc alatt. Ez az eredmény 

összhangban van korábbi megfigyelésekkel, ahol WT CFTR és rΔF508 CFTR 

internalizációt hasonlitották össze BHK sejtekben. A CFBE41o-sejtekben azt találtuk, 

hogy rΔF508 CFTR felszíni stabilitása csökkent a WT CFTR-hez képest , és a 

polarizáció nem érinti egyik fehérje felületi stabilitását sem. A hámsejtekben kapott 

eredményeink azt mutatják, hogy a 27 ° C-kezelés megszüntette a WT CFTR és 

rΔF508 CFTR internalizációs aránya közötti különbséget. Fontos megjegyezni, hogy 

ezen vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy mind a rövid felszíni felezési idő 

mind a gyors internalizációs arány a rΔF508 CFTR esetén hőmérsékletre érzékeny 

hibák.  

A kis molekulatömegű korrektorok internalizációra való hatásának vizsgálatára a 

kisérleteket 37 ° C-on végeztük.  Az eredmények azt mutatták, hogy mindkét 

vegyület, a CFcor-325 és a Corr-4a csökkentette a rΔF508 CFTR internalizációs 

arányát 30%-ról ~5%-ra és ~1%-ra. Érdemes megjegyezni, hogy a vegyületek nem 

voltak hatással a WT CFTR vagy a TR apikális endocitózisára, ami arra utal, hogy 

ezen hatás specifikus a rΔF508 CFTR-re. A felszíni stabilitás kísérletekben a CFcor-

325 meghosszabbította a rΔF508 CFTR felezési idejét 2,5 ± 0,4 h-ról  4,6 ± 0,9 órára, 

illetve a Corr-4a 2,6 ± 0,6 h-ról 4,5 ± 1,2 h-ra, jelezve, hogy a rΔF508 CFTR felezési 

ideje mindkét vegyület hatására stabilizálódott. Egyik vegyület sem befolyásolta 

szignifikánsan sem a WT CFTR sem a TR a felezési idejét, ami arra utal, hogy a 

megfigyelhető hatások specifikusak a rΔF508 CFTR-re.  

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Ezen munkában bemutatjuk, hogy egy második aminosav helyettesítés a CFTR 

carboxy-végén, nevezetesen I1427A az Y1424A mellett több, mint kétszeresere 

növeli a CFTR  sejtfelszíni megjelenését amint az biotinilációval igazolható. 

Internalizációs viszgálatok azt igazolják, hogy a Y1424A,I1427A megnövekedett 

sejtfelszíni megjelenése hátterében az endocytosis 76%-os gátlása áll. A klórcsatorna 

aktivitás Patch clamp vizsgálatai igazolták, hogy ennek megfelelően a 

Y1424A,I1427A CFTR klórcsatorna aktivitás növekedett, hasonlóan a sejtfelszíni 
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megjelenéshez, de e mellett a CFTR csatorna tulajdonságok nem változtak.  A 

Y1424A egy közbenső fenotípusnak megfelelő tulajdonságokat mutat a dupla 

mutációval való összehasonlitásban, mind a setfelszíni megjelenés, mind a 

klórcsatorna aktivitás tekintetében. Metabolikus pulse-chase kísérletek tanusága 

szerint ezen két mutációnak semmilyen hatása nem volt sem  a fehérje érésére, sem 

annak fél-életidejére. Mindezt összevetve elmondhatjuk, hogy adataink tanulsága 

szerint a CFTR COOH-vége egy Tyr(1424)-X-X-Ile(1427)  internalizációs szignált 

tartalmaz, amelyben mind a tyrozin, mind az izoleucin esszenciális összetevők. Ez a 

szignál a CFTR sejtfelszíni megjelenését szabályozza, viszont annak biogenezisére, 

dagradációjára és klórcsatorna funkciójára nincs hatással.  

Ezen fehérje egyik szokatlan tulajdonsága, hogy a biogenezis során a wild type CFTR 

mintegy 75%-a degradálódik az ERAD-ban. A molekula biogenezisének és 

strukturális instabilitásának vizsgálata  komoly technikai kihívást jelent, mivel az 

epitheliális sejtek CFTR termelése alacsony. Ebből következően a kutatók heterológ  

túltermelő rendszereket alkalmaznak. Azon új eredmények alapján melyek azt 

mutatják, hogy  epithelia specifikus faktorok szabályozzák mind a CFTR biogenezist, 

mind a funkciót, feltételeztük, hogy a CFTR biogenezis az azt endogénen termelő 

epitheliális sejtekben valószínűleg sokkal hatékonyabb. Ennek igazolására 

összehasonlítottuk a CFTR biogenezist két epitheliális sejtvonalban, melyek 

endogénen termelik a CFTR-t (Calu-3 és T84), valamint két heterológ rendszerben 

(COS-7 és HeLa). A korábban közölt adatoknak megfelelően a COS-7 és a HeLa 

sejtekben az  újonnan termelt CFTR 20 és 35 %-a alakult át érett CFTR-é. Ezzel 

ellentétben  a CFTR érése virtuálisan 100% volt a Calu-3 és a T84 sejtvonalakban. 

Mindezen felül a proteasome gátlása a Calu-3 sejtekben nem volt hatással a 

biogenezisre, viszont a HeLa sejtekben stabilizálta az éretlen CFTR formát. 

Kvantitatív rt-PCR vizsgálatokban a CFTR message szint a Calu-3 sejtekben 

négyszer alacsonyabb, mint a HeLa sejtekben, noha a steady-state fehérjeszintek 

hasonlóak. Eredményeink kérdésessé teszik a wild type CFTR strukturális instabilitás 

modeljét és azt igazolják, hogy a CFTR-t endogénen termelő epitheliális sejtek 

hatékonyan továbbítják azt a post-Golgi kompartmentekbe. 

 

A sejtfelszínre szánt, de nem megfelelően átalakított (missfolded) fehérjéket az 

ERAD (endoplazmikus retikulumhoz társult degradáció) út  felismeri és degradálja.  
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Permisszív hőmérsékleten a hőérzékeny mutánsok képesek kiszabadulni az ERAD-

ból és elérni a sejtfelszínt. Ezen munkában egy hőérzékeny CFTR mutáns, a ΔF508 

esetében vizsgáltuk annak sejtfelszíni forgalmát a kiszabadítást követően. Igazoljuk, 

hogy a kiszabadított, ugynevezett rΔF508 CFTR endocitózis hatszor gyorsabb 

(mintegy  30% 2,5 perc alatt), mint a wild type (mintegy 5% 2,5 perc alatt) 37oC-on 

polarizált légúti epitheliális sejtekben (CFBE41o- ). Vizsgáltuk az rΔF508 CFTR 

endocitózist két másik esetben is: permisszív hőmérsékleten (27oC) valamint 

pharmakológiai chaperonokkal való kezelést követően. Alacsony hőmérsékleten a 

rΔF508 CFTR endocitózis a wild type szintjére csökkent (20% 10 perc alatt), amely 

azt mutatja, hogy a sejtfelszíni forgalom hibája a rΔF508 CFTR esetében hőérzékeny. 

Mindezen felül a rΔF508 CFTR alacsonyabb hőmérsékleten stabil : a fél-életidő a 

37oC-on mért ≤2 óráról 27oC-on ≥8 órára emelkedik. Pharmakológiai chaperonokkal 

való kezelés 37oC-on korrigálja a rΔF508 CFTR internalizációs hibáját: az 

endocitózis mintegy 30%-ról kb. 5%-ra csökken 2,5 perc alatt, illetve a felszíni fél-

életidő 2-ről 4 órára emelkedik. Ezen hatások ΔF508 CFTR specifikusak, mivel a 

pharmakológiai chaperonok nem voltak hatással a wild type CFTR illetve a 

transferrin receptor internalizációs tulajdonságaira. Eredményeink azt igazolják, hogy 

kis molekulatömegű korrektorokkal  reprodukálni tudjuk a permisszív hőmérsékleten 

való inkubáció hatását, nem csak azzal, hogy a ΔF508 CFTR kiszabadítható az 

ERAD-ból, hanem azzal is, hogy annak sejtfelszini stabilitása szintén nő.  
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