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2. Bevezetés 
 
2.1. A kalcium homeosztázis, a kalcium szignál sejtélettani szerepe 

 
 A kalcium ion (Ca2+) a gerincesekben a legnagyobb mennyiségben előforduló kation, 

megkerülhetetlen szereplője szinte minden sejtélettani folyamatnak. A sejtek életét 

születésüktől elmúlásukig végigkíséri: a génexpresszió, sejtosztódás, differenciáció, túlélés és 

a programozott sejthalál folyamatai elképzelhetetlenek nélküle. A citoszolban található Ca2+ 

négyötöde Ca2+ kötő fehérjékhez és a membránfelszínekhez kötve található, a fennmaradó, 

szabad Ca2+ koncentrációja 100-200 nM között van. Ennek az alacsony Ca2+ koncentrációnak 

a fenntartása a sejtek működése szempontjából elengedhetetlen, hiszen magasabb Ca2+ 

koncentráció mellett a foszfátvegyületeken alapuló anyagcsere a kalcium-hidroxi-foszfát 

kicsapódása miatt ellehetetlenülne. Ez az alacsony és jól szabályozott citoszólikus Ca2+ 

koncentráció teszi lehetővé, hogy a Ca2+ hírvivőként vállaljon szerepet. A Ca2+ szignál 

szabályozhat milliszekundum alatt végbemenő folyamatokat, mint az izom összehúzódás és 

az ingerület átvitel éppúgy, mint hosszabb idő alatt lezajló folyamatokat, mint a sejtosztódás 

[1, 2].   

 A Ca2+ a sejt felszínétől információt juttat el a célig, és bár a hírvivő egy, a hír és a 

célpont nagyon sokféle lehet. Ezt a sokrétűséget a Ca2+ szignalizációs folyamatok sokfélesége 

teszi lehetővé [3], hiszen a Ca2+ jel amplitúdója, sebessége, térbeli és időbeli mintázata 

nagyon széles skálán mozog [2]. Mindezek alapja egyfelől a sejtek nyugalmi és aktivált 

állapota között megfigyelhető Ca2+ koncentráció különbség; másfelől a nyugalmi citoszólikus 

Ca2+ koncentráció (100-200 nM) valamint a sejten belüli Ca2+ raktárak és az extracelluláris 

térre jellemző Ca2+ koncentráció között mérhető több nagyságrendnyi eltérés [4]. Ez utóbbit a 

plazmamembránban, és a sejten belüli Ca2+ raktárakban: a Golgi apparátusban, a 

mitokondriális membránban és a szarko/endoplazmás retikulum membránjában található Ca2+ 

transzporterek, Ca2+ csatornák rendszere alakítja ki és tartja fenn (1. ábra). 

 A Ca2+ szignalizációs folyamat lezajlása során a citoszólikus Ca2+ koncentráció 

átmenetileg µM-os nagyságrendig emelkedhet, majd visszatér a kiindulási koncentráció 

tartományba. A szignalizációs folyamatban résztvevő, azt végrehajtó és szabályozó egységek, 

folyamatok összességét Berridge után a kalcium szignalizáció eszköztárának (Calcium-

signalling toolkit) nevezzük [1-3]. A Ca2+ jelátviteli rendszer eszköztárának sokfélesége azt 

eredményezi, hogy az egyes sejttípusok az igényeiknek megfelelő térbeli és időbeli Ca2+ 

szignál kialakítására képesek. Minden esetben közös azonban a kalcium szignalizáció 
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eszköztárának négy funkcionális egysége: a folyamatot indító Ca2+ mobilizáló szignálok; az 

intracelluláris Ca2+ koncentráció emelkedését kiváltó folyamatok (ON mechanisms); a Ca2+ 

koncentráció emelkedésének hatására beinduló Ca2+ érzékeny folyamatok; és a nyugalmi 

citoszólikus Ca2+ koncentrációt helyreállító folyamatok (OFF mechanisms) [2].  

 

 

1. ábra. Az eukarióta sejtek fontosabb kalcium kompartmentjei és Ca2+-transzport 
mechanizmusai. A citoszol szabad Ca2+-koncentrációjának szabályozását végző rendszerek 
összefoglalása: a Ca2+-ionokat piros gömbök szimbolizálják, a citoszol szabad Ca2+-
koncentrációját csökkentő folyamatokat zöld, a Ca2+-koncentrációt növelő folyamatokat piros 
nyilak jelképezik. Az ábra forrásául az alábbi közlemények szolgáltak: Szabó Gábor: 
Sejtbiológia Medicina, 2009; [2-6]. 

 
2.1.1. Ca2+ szignál keletkezése és szabályozása 

 
2.1.1.1 Ca2+ mobilizáló szignálok 

 
 A Ca2+ szignál fontos jellemzője az autoreguláció: az intracelluláris Ca2+ koncentrációt 

szabályozó fehérjék expresszióját [7] és aktivitását egyaránt maga a Ca2+ szabályozza. 

Utóbbit gyakran azáltal, hogy a Ca2+ fehérjéhez való kötődése a fehérje aktivitását 

befolyásoló konformáció változást eredményez [4, 8]. Igaz ez a szignál keletkezésére is: a 

Ca2+ szignál keletkezésekor a citoplazmába áramló Ca2+ egyfelől az extracelluláris térből, 
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másfelől a belső Ca2+ raktárakból származik [1], és az utóbbi folyamatot részben maga a Ca2+ 

szabályozza (Ca2+ indukált Ca2+ felszabadulás [9]). A citoszólikus Ca2+ koncentráció 

emelkedését számos jel kiválthatja, szignálként szolgálhat az inozitol-1,4,5-trifoszfát (IP3) 

[10], a ciklikus ADP-ribóz (cADPR) [11] és egyéb hírvivők: egyes hormonok, 

neurotranszmitterek is [12].  

 

2.1.1.2. Az intracelluláris Ca2+ koncentráció emelkedését kiváltó folyamatok  

 
 A Ca2+ mobilizáló szignálok eredményeképpen a Ca2+ csatornák vezető állapotba 

kerülnek. A Ca2+ csatornák a plazmamembránban, a Golgi apparátus és a mitokondrium 

membránjaiban és a szarko/endoplazmás retikulum membránjában találhatók, és amikor rövid 

ideig aktiválódnak, nagy mennyiségű Ca2+ áramlik keresztül rajtuk a citoplazmába (1. ábra).  

 A szarko/endoplazmatikus retikulum a legnagyobb intracelluláris Ca2+ raktár, melynek 

csatornáit három csoportba osztjuk: az ER membránjában található legkésőbb felfedezett 

szfingolipid-modulált kalcium-csatorna (SCaMPER) [3] mellett ide tartozik még a régóta 

ismert IP3 receptorok (IP3R) [13] és a rianodin receptorok (RyR) [14] családja is. A 

SCaMPER csatorna az intracelluláris szfingolipid koncentráció növekedésének hatására nyílik 

ki [15]. Az IP3 receptor csatornát az IP3 koncentrációjának emelkedése aktiválja, az aktiválódó 

IP3 receptorok számának függvényében a szignál lefutása is különböző lehet [16]. A rianodin 

receptorok a csatornát gátló növényi alkaloidról kapták nevüket, a csatorna működését 

elsősorban az ER lumenében fennálló Ca2+ koncentráció és a cADPR szabályozza [12, 17]. 

 A mitokondrium érzékelni, dekódolni és befolyásolni képes a Ca2+ szignálokat. Magas 

Ca2+ koncentráció mellett a mitokondrium belsejébe feszültségkapuzott csatornákon (VOC) és 

Ca2+ uniportereken keresztül Ca2+ áramlik. Az így felhalmozott kalcium ionokat nagy 

kapacitású, és alacsony affinitású Na+/Ca2+ és H+/Ca2+ cseretranszporterek képesek 

visszajuttatni az citoszólba, ezáltal fontos szerepet játszanak a Ca2+ szignálok időbeli 

lefutásának, amplitúdójának kialakításában [18-20].   

 A Golgi apparátus szintén rendelkezik Ca2+ csatornákkal, Ca2+ pumpákkal és Ca2+ 

kötő fehérjékkel, és intracelluláris Ca2+ raktárként is szerephez jut [6]. Egyes feltételezések 

szerint stratégiai szerepet játszhat a lokális Ca2+ szignálok kialakításában, és a 

mitokondriumhoz hasonlóan a Golgi apparátus is dekódolni és befolyásolni képes a Ca2+ 

szignálokat [21], de szerepe és szabályozása még kevéssé ismert. Az azonban már bizonyos, 

hogy a Golgi apparátusból IP3 receptor és rianodin receptor csatornákon keresztül juthat Ca2+ 

a citoplazmába [6]. 
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 A plazmamembránon keresztül történő Ca2+ beáramlás a plazmamembrán Ca2+ 

csatornáin keresztül megy végbe. A plazmamembrán Ca2+ csatornái két, ionvezető képesség 

alapján elkülöníthető funkcionális állapotban lehetnek, zárt és ionvezető (nyitott) állapotban. 

Az átmenetet előidéző kapuzási mechanizmust indukáló inger alapján csoportosíthatjuk az 

ioncsatornákat: ez alapján feszültségkapuzott (VOC), ligandkapuzott (receptor-aktivált, ROC) 

és az intracelluláris Ca2+ raktárak Ca2+ koncentrációjának változására érzékeny (SOC) 

csatornákról beszélhetünk [3, 10]. A feszültségfüggő csatornák számos típusát (L-, N-, P-, R-, 

T-típusú Ca2+ csatorna) ismerjük, elsősorban excitábilis sejtekre jellemzőek, kapuzásukat a 

membránpotenciál változása idézi elő [22, 23]. A ligandkapuzott csatornák nyílását a rájuk 

jellemző ligand kötődése indukálja [1], az SOC csatornák esetében pedig az ER Ca2+ 

raktárainak kiürülése indítja el a kapuzási mechanizmust, amely a csatornák nyílását 

eredményezi. Ezt, az először Putney által, az 1980-as évek közepén leírt [10], jól szabályozott 

mechanizmust Ca2+ raktár-függő Ca2+ belépésnek (SOCE) nevezzük. A folyamatban TRP 

(transient receptor potential) fehérjék és Ca2+-felszabadulás során aktivált Ca2+-csatornák 

(CRAC csatornák), vesznek részt, mint például az ER membránjában található STIM1 Ca2+-

szenzor fehérje [24, 25], és az Orai1 [26]  fehérje. Az ER Ca2+ raktárának kiürülése a STIM1 

fehérje ER-on belüli átcsoportosulását eredményezi, amely lehetővé teszi az ER és a plazma 

membrán direkt interakcióját, így az Orai1 csatornákon keresztül a Ca2+ beáramlása lehetővé 

válik [27].  

 

2.1.1.3. Ca2+ koncentráció emelkedésének hatására beinduló Ca2+ érzékeny folyamatok 

 
 Az intracelluláris Ca2+ koncentráció emelkedését kiváltó folyamatok hatására beáramló 

Ca2+ egy részét a citoszólikus pufferek (parvalbumin, calretinin) megkötik [28], ugyanekkor a 

Ca2+ szignál hatására számos Ca2+ érzékeny folyamat indul el, ezáltal fordítódik le a Ca2+ 

szignál által hordozott üzenet a sejtválasz szintjére [3]. Egy adott sejten belül többféle, 

egymástól független Ca2+ szenzor szabályoz szerteágazó folyamatokat, és a rendszer 

sokoldalúságát tovább növeli a különböző szignalizációs útvonalak egymásra hatása [1]. A 

Ca2+ szignalizáció eszköztárába számos Ca2+-kötő Ca2+ szenzor fehérje tarozik. A Ca2+ kötő 

fehérjéket közvetlenül a Ca2+ aktiválja. Sokan közülük, például a kalmodulin, EF-hand 

motívummal rendelkeznek, és ezáltal meghatározott számú Ca2+ kötésre képesek [29]. Mások 

EF-hand motívum nélkül működnek, ilyenek például az annexinek [30]. Egyes enzimfehérjék 

a Ca2+ kötés hatására aktiválódnak, ez jellemző többek között a kalpain cistein proteáz család 

tagjaira [31, 32], mások a Ca2+ kötés eredményeképpen bekövetkező konformáció változás 
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által közvetítik a Ca2+ szignál által hordozott információt. Ez jellemzi a két legismertebb Ca2+ 

szenzor fehérjét, a kalmodulint és a troponin C-t. A kalmodulin fehérje számos egyéb 

folyamat mellett [33] a kalmodulin függő protein kinázok [34] illetve a plazmamembrán Ca2+-

ATPáz (PMCA) működését szabályozza [35]. A troponin C (TnC) a vázizmok kontrakciós 

ciklusának szabályozásában játszik megkerülhetetlen szerepet [36]. 

 

2.1.1.4. A nyugalmi citoszólikus Ca2+ koncentrációt helyreállító folyamatok   

 
 A Ca2+ szignalizációs folyamat során megemelkedett citoszólikus Ca2+ szintet a 

plazmamembránban, és a sejten belüli Ca2+ raktárakban, a Golgi apparátus, a mitokondrium 

és a szarko/endoplazmatikus retikulum membránjaiban található Ca2+ transzporterek, Ca2+ 

csatornák rendszere állítja vissza. Ezek a transzporterek részt vesznek a dinamikus Ca2+ 

szignálok amplitúdójának, frekvenciájának kialakításában is [37-39].  

 A szarko/endoplazmatikus retikulum membránjában található SERCA 

(szarko/endoplazmatikus retikulum kalcium ATPáz) pumpa ATP hidrolízis terhére juttat 

kalcium ionokat az ER/SR lumenébe. A SERCA pumpa feladata kettős, a nyugalmi 

citoszólikus Ca2+ koncentráció helyreállítása mellett az ER/SR lumenére jellemző Ca2+ 

koncentráció fenntartásáért is felel. A nyugvó sejten belüli Ca2+ döntő többsége a 

szarko/endoplazmás retikulumban raktározódik. A szarko/endoplazmás retikulum lumenére 

jellemző nyugalmi Ca2+ koncentráció 0.1-0.3 mM tartományban mozog, ez lényegesen 

magasabb a citoszol nyugalmi Ca2+ koncentrációjánál.  Ez az érték a szarko/endoplazmás 

retikulum lumenben felhalmozott Ca2+-kötő fehérjék mennyiségének függvénye [40]. Az ER 

szerepet játszik a mitokondrium Ca2+ raktárainak feltöltésében is [19].  

 A mitokondrium Ca2+ raktárainak feltöltése a mitokondrium membránjai közötti 

protongrádiens (mitokondriális membránpotenciál) energiájának terhére egy uniporteren 

keresztül történik. A transzportrendszer csak magas citoszólikus Ca2+ koncentráció mellett 

aktiválódik, ami gyakran az ER és a mitokondrium együttműködésének eredménye. Ekkor az 

ER által, lokálisan létrehozott magas Ca2+ koncentráció aktiválja a mitokondrium uniportereit. 

A mitokondrium mátrixra jellemző 50-200 µM közötti Ca2+ koncentráció a Ca2+-influx és 

Ca2+-efflux közötti egyensúly eredménye [12, 19]. 

 A Golgi apparátus szintén rendelkezik Ca2+ pumpákkal és Ca2+ kötő fehérjékkel, így 

intracelluláris Ca2+ raktárként is szerephez juthat. A Golgi apparátus lumenben található Ca2+ 

kötő fehérjék részben megegyeznek az ER Ca2+-kötő fehérjéivel, de csak a Golgi apparátusra 

jellemző Ca2+-kötő fehérjék is ismertek.  [6, 41, 42]. A Golgi apparátus Ca2+ pumpája (SPCA) 
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a Ca2+ ATPázok családjának legkésőbb felfedezett tagja, és a Mn2+ transzport és Mn2+ 

detoxifikáció mellett a citoszólikus Ca2+ koncentráció csökkentéséhez is hozzájárul. Az 

SPCA-t nagyon magas Ca2+ affinitás jellemzi, így a nyugalmi citoszólikus Ca2+ koncentráció 

mellett is aktív lehet. Ezáltal a Golgi apparátus lumenében mindig magas lehet a Ca2+ 

koncentráció, ami számos, a Golgi apparátusra jellemző enzim megfelelő működéséhez 

elengedhetetlen [43-45].  

 A Ca2+ szignalizációs folyamat során megemelkedett citoszólikus Ca2+ koncentráció 

csökkentésében fontos szerepet játszanak a plazmamembránban található Ca2+ 

cseretranszporterek és a plazmamembrán Ca2+ pumpák. A kis affinitású, de nagy kapacitású 

Na+/Ca2+ cseretranszporterek nagy mennyiségű Ca2+ gyors eltávolítására képesek. Ezzel 

szemben a plazmamembrán Ca2+-ATPáz (PMCA) kapacitása kisebb, de Ca2+ affinitása 

nagyobb, így négy izoformája és számos splice-variánsa segítségével a citoszólikus Ca2+ 

koncentráció finomszabályozását teszi lehetővé [1, 4, 12, 46].  

  

2.2.  A Ca2+ transzport ATPázok  

 

 Magasabb rendű állatoknál három fajta Ca2+ ATPáz ismert: az endoplazmás retikulum 

Ca2+ pumpa (SERCA), a szekretoros útvonali Ca2+ ATPáz (SPCA) és a plazmamembrán Ca2+ 

ATPáz (PMCA) [47]. Mindhárom Ca2+ pumpa a P-típusú ATPázok családjába tartozik: a 

fehérjék az ATP hidrolíziséből származó energiát foszforilált intermedier formájában tárolják 

a transzportciklus egy bizonyos szakaszában [48]. Nyolc konzervált régió jellemző a 

fehérjecsalád minden tagjára [49]. Természetesen a családba tartozó ATPázok membrán 

topológiája és reakció mechanizmusa is számos közös vonást mutat, a Ca2+ pumpák esetében 

ilyen például a 10 darab transzmembrán domén. Közös vonás továbbá, hogy a P-típusú 

ATPázok ortovanadáttal gátolhatók [50]. 

 

2.2.1. Az endoplazmás retikulum Ca2+ pumpa (SERCA) 

 

 Az elsőként felfedezett Ca2+-ot pumpáló P-típusú ATPázt, amely később a SERCA 

nevet kapta, 1962-ben írták le. Az ekkor még ismeretlen méretű és funkciójú fehérjét vázizom 

homogenizátum zömében szarkoplazmás retikulumot (SR) tartalmazó frakciójából mutatták 

ki [51]. A kísérletek alapján prediktált 110 kDa méretű fehérjét 1970-ben sikerült izolálni 

[52]. A későbbiek során bizonyítást nyert, hogy a SERCA pumpa nemcsak a szarkoplazmás 

retikulum membránjában fordul elő, ahol akár a kifejeződő fehérjék 90%-át is kiteheti, hanem 
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az endoplazmás retikulumban és a Golgi apparátusban is [4]. A SERCA pumpa izoforma 

specifikus aktivátora a foszfolamban (PLB) és a szarkolipin (SLN) [53]. A SERCA fehérje 

aktivitását számos poszt-transzlációs módosítás (oxidáció, glikoziláció, foszforiláció) is 

szabályozhatja [4]. A fehérje nem csak La3+-nal és ortovanadáttal gátolható [50], hanem 

specifikus gátlószerével, a thapsigarginnal (TG) is, amely sztöchiometrikus arányban, a 3. 

transzmembrán domén F256 aminosavához kötődik nagyon magas affinitással. A TG 

kötődésének következtében a pumpa irreverzibilisen inaktiválódik [54]. A fehérje 

háromdimenziós kristályszerkezetét 2000 óta ismerjük [55]. A kristályszerkezet alapján 

elmondható, hogy a SERCA pumpát négy nagy domén alkotja: a transzmembrán M-domén, 

amely magába foglalja a 10 transzmembrán hélixet, valamint az A-, N-, és P-domének, 

amelyek a citoszolban találhatóak. A P-doménen történik az a foszforiláció (Asp351), amelyről 

az egész fehérjecsalád a nevét kapta, az N-domén köti a transzport energiáját szolgáltató 

ATP-t, az A-domén pedig konformáció változásaival követi végig a transzport ciklust. A Ca2+ 

kötés és a transzlokáció alatt számos nagy volumenű konformáció változás segíti elő és teszi 

lehetővé a Ca2+ transzportját. Az itt részletesen nem ismertetett struktúra és transzlokációs 

mechanizmus alapos megismerése tette lehetővé azoknak a modelleknek a megalkotását, 

amelyek a SPCA és a PMCA fehérjecsaládok szerkezetét és működését taglalják, ezeket a 

fehérjéket ugyanis ez idáig nem sikerült kristályosítani [4, 5].  

 

2.2.1.1. A SERCA pumpa izoformái 

  

 A SERCA fehérjét emlősökben három gén kódolja, amelyeknek számos 

szövetspecifikus előfordulású splice varánsa ismert. A SERCA1 a gyors típusú vázizomra 

jellemző izoforma, szerepe többek között a szarkoplazmás retikulum Ca2+ raktárainak 

feltöltése. A szinte minden szövet- és sejttípusban jelenlévő SERCA2 szintén fontos szerepet 

játszik az SR és az ER Ca2+ raktárainak feltöltésében. A SERCA3 pumpa a legkésőbb 

felfedezett és legkevésbé ismert tagja a SERCA fehérjék családjának, szerepéről jelenleg még 

keveset tudunk [5]. 

 

2.2.1.2. A SERCA pumpa kórélettani szerepe 

 

 Számos kórkép esetében felmerül a SERCA pumpa szerepe, jelenleg két esetben 

bizonyított, hogy a SERCA fehérjék működési zavarára vezethető vissza a humán betegség 

kialakulása. Az egyik a nagyon ritka Brody-szindróma [56], amely a SERCA1 izoforma 
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hibájára visszavezethető, örökletes betegség. A Brody-szindróma kórképét tekintve 

izomszövet működési rendellenesség, amely relaxációs zavarral, görcsökkel és 

izomfájdalommal jár. A másik betegség, a szintén örökletes Darier – White szindróma 

(keratosis follicularis), a SERCA2 fehérjét kódoló gén mutációjára visszavezethető 

bőrbetegség [57], amely léziókkal, abnormális keratinizációval jár. Számos szív- és 

érrendszeri megbetegedésnél felmerült a SERCA2a [58], karcinómáknál és egyes leukémiás 

megbetegedéseknél pedig a SERCA3 pumpa szerepe [4, 59, 60].   

 

2.2.1.3. SERCA-KO egértörzsek vizsgálata 

 

 A SERCA felfedezése óta eltelt évek során mindhárom SERCA pumpa izoforma 

működését megvizsgálták már SERCA KO (knockout) egerekben is, és a SERCA hiányos KO 

egértörzsek jó modellként szolgáltak az egyes SERCA pumpa izoformák szerepének 

tanulmányozására. A kísérletek során a SERCA1 KO egerek nem sokkal születésük után 

légzési elégtelenségben pusztultak el [61], a szinte minden szövet- és sejttípusban jelenlévő 

SERCA2 fehérjét kódoló gén teljes kikapcsolása pedig letálisnak bizonyult [62]. A 

heterozigóta KO egerek esetében pedig, ahol a SERCA2 fehérje szintje a normális érték 65%-

a esett, a kardiomiociták működési zavarait tapasztalták, amelyet a sejtek Ca2+ 

homeosztázisának változása idézett elő [63]. A SERCA3 KO egerek esetében nem 

tapasztaltak fejlődési rendellenességet, vagy ismert betegség fenotípusának felbukkanását, 

ugyanakkor az egereken végzett vizsgálatok alapján azt a következtetést vonták le, hogy a 

SERCA3 esszenciális fiziológiás folyamatokban játszhat kulcsszerepet az artériák 

endothéliumában [4, 64], és szerephez juthat az ízérzékelésben is [65].  

 

2.2.2. A szekretoros útvonali Ca2+ ATPáz (SPCA) 

 

 A P-típusú Ca2+-ATPázok családjának legkésőbb felfedezett tagja a Golgi apparátus 

membránjában előforduló [45] szekretoros útvonali Ca2+ ATPáz (SPCA), amelyet 1989-ben 

mutattak ki először élesztőben [44]. Emberben két izoforma fordul elő (SPCA1, SPCA2) [66], 

amelyek a Golgi apparátus lumenében tapasztalható magas Ca2+ koncentráció fenntartása 

mellett Mn2+ transzportot is végeznek [5]. Az SPCA N-terminálisán egy EF-hand 

motívummal rendelkezik, amely a pumpa regulációjában játszhat szerepet [67] [5]. A SERCA 

fehérje kristályszerkezetének ismeretében alkotott homológia modell alapján feltételezik, 

hogy az SPCA fehérjének csak egy darab Ca2+ transzport helye van, amellyel egy ATP 
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hidrolízisének terhére egy Ca2+ transzportjára képes, és a SERCA fehérjére specifikus 

gátlószerek csak nagyon kis hatékonysággal gátolják. A fehérje C-terminálisán egy PDZ-kötő 

motívum található, amely valószínűleg a fehérje lokalizációjának és aktivitásának 

szabályozásában játszhat szerepet [4].  

 

2.2.2.1. Az SPCA fehérje izoformái, poszttranszlációs módosulásai  

 

 Az SPCA-nak két izoformája ismert, splice-varánsokat csak az SPCA1 izoformánál 

találtak, emberben négy izoforma variánst ismerünk. Jelenleg még nem ismert, hogy milyen 

funkcionális különbségek vannak az egyes mRNS variánsok által kódolt fehérjék között, és 

hogy a fehérjét milyen poszttranszlációs módosítások érik [4]. 

 

2.2.2.2. Az SPCA pumpa kórélettani szerepe, KO egértörzsek vizsgálata 

 

 Az SPCA gén mutációjára vezethető vissza az 1939-ben leírt Hailey-Hailey betegség 

(krónikus benignus familiáris pemphigus) [68], amely a keratinociták adhéziós zavara miatt 

alakul ki, és statisztikák szerint minden ötvenezredik embert érint. A betegség jellemzően a 

felnőttkor elején jelentkezik, a beteg testhajlataiban kialakuló gyulladt, hólyagokkal borított 

bőrterület lassan, gyakran fokozott pigmentáció kialakulása mellett gyógyul. A SPCA fehérje 

megismerését nagymértékben segítené KO egértörzsek létrehozása és vizsgálata, ez azonban 

ez idáig sajnos nem történt meg [69, 70]. 

 

2.2.3. A plazmamembrán Ca2+ ATPázok (PMCA) 

 

 A PMCA pumpát 1966-ban fedezték fel eritrociták vizsgálata során [47]. A PMCA az 

összes eukarióta sejtben előfordul, de PMCA-szerű pumpákat élesztőben is kimutattak [71]. 

Hamar ismerté vált, hogy a kalmodulin a PMCA fehérje regulációjában is szerepet játszik 

[72]. A fehérjét a hetvenes évek végén sikerült izolálni affinitás kromatográfiás eljárással, a 

kísérletek során kalmodulin töltetű oszlopot alkalmaztak [73, 74]. A PMCA magas Ca2+ 

affinitású, de relatíve alacsony transzport kapacitású Ca2+ pumpa, amely minden sejt- és 

szövettípusban alapvető szerepet játszik a nyugalmi citoplazmatikus Ca2+ koncentráció 

helyreállításában és fenntartásában [75]. Az újabb eredménynek alapján egyre inkább 

elfogadottá válik, hogy a PMCA pumpa szerepe ezen is túlmutat. A különböző PMCA formák 

lokalizációjában, előfordulásában és regulációjában tapasztalható különbségek alapján joggal 
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feltételezhető, hogy a PMCA formák egyéb, differenciált feladatokat is elláthatnak [76]. A 

PMCA KO-egerekkel, és különböző PMCA mutánsokkal végzett kísérletek alapján egyre 

több bizonyíték van arra, hogy a PMCA a lokális, és a sejtspecifikus Ca2+ koncentráció 

szabályozásában [39, 77], szignalizációs útvonalak szabályozásában [78, 79] és a 

programozott sejthalál folyamatában [80, 81] is fontos szerepet játszik.  

 

2.2.3.1. A PMCA pumpák szerkezete  

 

 A PMCA-t 1988-ban sikerült klónozni [82], és a szekvencia ismeretében megállapítást 

nyert, hogy a SERCA fehérjéhez hasonló topológiát mutat. A PMCA fehérje struktúráját a 2. 

ábra ismerteti.  

 
 

2. ábra. A plazmamembrán kalcium ATPáz (PMCA. A PMCA fehérje gátolt, és a 
kalcium-kalmodulin kötődése által aktivált formáinak sematikus szerkezeti modellje. A 
transzmembrán domént alkotó, 10 darab transzmembrán hélixet citromsárga, a foszforilálódó 
konzervált aszparaginsav pozícióját piros, a kalmodulin-kötő domént narancssárga szín 
jelöli. A kis- és nagy hurkot, a PDZ-kötő domént, illetve az alternatív splicing által érintett 
pozíciókat feliratok jelzik. Az ábra fő forrásai az alábbi közlemények voltak: [83, 84]. 
 

 A SERCA fehérje háromdimenziós struktúráján alapuló homológia modellek alapján 

feltételezhető, hogy a PMCA pumpát tíz transzmembrán hélixből (TM) álló transzmembrán 

domén (TMD) és négy citoszólikus domén alkotja [55]. A fehérje citoszólikus doménjei 

rendeződnek egy konzervált szerkezetű A-, N-, és P-doménből összeálló katalitikus régióvá, 

ahol a TM3 és a TM4 közötti első citoplazmatikus szakasz (kis hurok) alkotja az A-domént 

vagy aktivátor domént, amely a P-doménon található konzervált aszparagin foszforilációjában 

játszik szerepet. A TM4 és TM5 közötti második citoplazmatikus szakasz (nagy hurok) két 
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domén alkotásában is részt vesz. Itt található a P-domén vagy foszforilációs domén, és az N-

domén vagy más néven nukleotidkötő domén, amely az ATP adenozin csoportját köti [85]. 

Ugyanakkor vannak csak a PMCA pumpára jellemző szerkezeti egységek is. Ilyen az első 

citoplazmatikus hurkon található savanyú foszfolipideket kötő régió, és a megközelítőleg 150 

aminosavból álló C-terminális domén, amely számos regulációs domént, például a fehérje-

fehérje kölcsönhatásokat lehetővé tévő PDZ-kötő régiót [86], protein kináz A (PKA) és 

protein kináz C (PKC) konszenzus szekvenciákat [84] és a fehérje regulációja szempontjából 

esszenciális, nagy affinitású kalmodulin-kötő domént is tartalmaz [87].  

 

2.2.3.2. A PMCA pumpák enzimciklusa 

 

 A PMCA pumpák a többi P-típusú ATP-ázhoz hasonlóan a transzportált ion 

transzlokációjához szükséges energiát ATP hidrolíziséből nyerik. A fehérje az 

iontranszporttal párhuzamosan foszforilálódik, és a fehérje konformáció változásai 

eredményezik a Ca2+ transzlokációját. A PMCA esetében egy ATP hidrolízisének terhére egy 

darab Ca2+ transzportálódik [88]. Az enzimciklus alatt konformációváltozások sorozatán 

keresztül, két kitüntetett konformációjú szerkezet váltakozik (E1, E2), az E1 konformációjú 

szerkezet nagy affinitással köti a Ca2+-t, az E2 konformációt az alacsony Ca2+ affinitás 

jellemzi. Az enzimciklus során az E1 konformációjú fehérje egy Ca2+-t köt meg (E1-Ca2+), 

majd egy erősen konzervált aszparaginsavnál foszforilálódik (E1-Ca2+-P). A foszforiláció 

hatására a fehérje konformációja megváltozik és a létrejövő alacsony Ca2+ affinitású forma 

(E2-P) nem köti tovább a Ca2+-iont, ami a konformáció változás eredményeképpen a 

sejtmembránon kívülre kerül. Az ezután következő ATP hidrolízis hatására létrejövő E2 

forma készen áll egy újabb ciklus elkezdésére, amely a Ca2+ kötésével párhuzamos E2 -) E1 

átalakulással veszi kezdetét (3. ábra) [85]. 

 

2.2.3.3. A PMCA pumpák működésének szabályozása, poszttranszlációs módosítások   

 

 Alacsony citoszólikus Ca2+ koncentráció mellett a C-terminális régió belső gátlásért 

felelős auto-inhibitor régiója a PMCA katalitikus régióhoz kötődve gátolja a pumpa 

működését, ha pedig a Ca2+ koncentráció emelkedni kezd, a PMCA fehérje aktiválódik. Az 

aktiváció mértéke és kinetikája izoformánként változó mértékű lehet [89-91], ezáltal a 

különböző PMCA formák sejtspecifikus kifejeződése befolyásolhatja a Ca2+ szignál 

lefutásának kinetikai paramétereit.  
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3. ábra. A PMCA fehérjék katalitikus ciklusa. A PMCA fehérje egy ATP terhére egy 

Ca2+ -iont juttat át a citoszolból az extracelluláris térbe. A ciklus során a pumpa két fő 
konformációs állapotot vehet fel, az E1 állapotban magas, az E2 állapotban alacsony Ca2+ 
affinitás jellemzi.  Az ábra a ciklus főbb lépéseit tünteti fel [4, 92].  
 

 A PMCA legtöbbet vizsgált és fiziológiás szempontból is elsődleges aktivátora a 

kalmodulin, amely magas intracelluláris Ca2+ koncentráció esetén, miután négy kalcium iont 

megkötve létrejön a Ca2+-kalmodulin komplex, a PMCA kalmodulin-kötő doménhez kötve 

aktiválja a PMCA fehérjét. A Ca2+-kalmodulin kötődés hatására bekövetkező konformáció 

változás következtében az auto-inhibitor régió és a katalitikus domén kapcsolata megszűnik, 

és ezáltal a pumpa aktívvá válik [93, 94]. Ezt a feltevést támasztják alá azok a kísérletek is, 

amelyek során a PMCA C-terminális régiójának eltávolítása a pumpa aktiválódását 

eredményezte [80, 95]. A pumpa aktivitását egyéb tényezők is befolyásolhatják. Szabályozó 

szerepük lehet például a savanyú foszfolipideknek [96, 97]. A PMCA fehérjének két savanyú 

foszfolipid kötő régiója is van, az egyik a kalmodulin kötő doménen belül található, a másik 

pedig a TM2 és TM3 hélixeket összekötő citoplazmatikus hurkon helyezkedik el [98]. A 

PMCA pumpa aktivitását a C-terminális régióban hasító proteázok (kalpain, kaszpáz-1 és 

kaszpáz-3) [81, 99, 100] és foszforilációs mechanizmusok (PKA, PKC) [101-103] is 

befolyásolhatják. Egyes izoformák esetében a fehérje aktivitásának szabályozásában is 

szerepe lehet a C-terminális régióban található PDZ-kötő szekvenciának is, mivel általa a 

PMCA specifikus fehérjékkel kölcsönhatásba lépve multiprotein komplexek kialakításában 

vehet részt [86, 104, 105]. 
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Jelenleg nagy hatékonyságú és specifikus PMCA inhibitort még nem ismerünk. A 

PMCA gátolható La3+-nal, egy kutatócsoport pedig egy szintetikus, izoforma specifikus 

PMCA-gátló peptid család, a caloxinok kifejlesztésén dolgozik [106, 107]. Feltételezések 

szerint az amyloid-β peptid is hatékony és specifikus inhibitor lehet [108], néhány esetben 

pedig karboxieozint használtak PMCA inhibitorként [109, 110].  

 

2.2.3.4. Az PMCA fehérje izoformái és szövetspecifikus előfordulásuk 

 

 A PMCA fehérjét emlősökben négy gén kódolja (ATP2B1-4), a humán genomban 

ezek a gének a 12q21.3, 3p25.3, Xq28 és 1q32.1 kromoszómákon találhatók, a négy 

különböző izoforma sok szempontból különbözik egymástól [75]. Sokáig úgy tartották, hogy 

a PMCA elsődleges szerepe a nyugalmi citoszólikus Ca2+ koncentráció fenntartása, de a 

PMCA izoformák splice-variánsainak nagy száma és igen variábilis előfordulása 

specializáltabb funkció ellátását is lehetővé teszi. Eltérések figyelhetők meg az egyes 

izoformák előfordulásában és kalmodulin iránti affinitásukban is [111]. A PMCA1 izoforma 

gyakorlatilag minden sejt- és szövettípusban előfordul, és PMCA4 izoforma is nagyon 

gyakori, ezért ezt a formát is „housekeeping” formának tekintjük [83]. A PMCA2 és PMCA3 

izoforma elsősorban a központi idegrendszer egyes sejtjeiben figyelhető meg, de a PMCA2 a 

laktáló emlő sejtjeiben és szívizomban, a PMCA3 pedig a vázizomban is fontos szerepet 

játszik [85, 112]. 

 

2.2.3.5.  A PMCA gének transzkripciója során lezajló alternatív splicing folyamatok, a 
splice variánsok előfordulása 

 

 A magasabb rendű szervezetek egyik meghatározó tulajdonsága, hogy egyetlen génről 

több, különböző tulajdonságú fehérje íródhat át, alternatív splicing (mRNS érés) által [113]. 

A PMCA fehérjét kódoló gének átíródása során végbemenő alternatív splicing során közel 

harminc izoforma keletkezhet [83] amely a PMCA formák nagy diverzitását teszi lehetővé 

[75, 114]. Az átíródott PMCA fehérje 1115-1258 aminosavból állhat, mérete 125 – 140 kDa 

között lehet [75]. A PMCA izoformák szekvenciájának 80% homológ [115], a fehérjék 

globális struktúrája konzervált, ám az N- és a számos fehérje-fehérje interakciót és a PMCA 

aktivitását is befolyásoló C-terminális régió nagy variabilitást mutat.  

 Az irodalom a PMCA splice-variánsok elnevezésére két nómenklatúrát ismer [116, 

117], disszertációmban az általánosan használt nevezéktant [116] követtem. Az első 
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munkákban még három splice régiót azonosítottak (A, B, és C-régió), mostanra bizonyossá 

vált, hogy az alternatív splicing két régiót érinthet, ezeket továbbra is A- és C-régiónak 

nevezzük [115]. Az A-régió az első citoszólikus hurkon található, a foszfolipid kötő régió 

közelében. Az A-régióban lezajló splicing következtében kialakuló izoforma variánsokat w-, 

x-, y- és z-formának nevezzük. A mindhárom exon beépülése esetén létrejövő w-forma csak a 

PMCA2 esetében fordul elő (4. ábra), az y-formát csak patkányokban mutatták ki.  

  

 
4. ábra. A PMCA2 gén transzkripciója során lejátszódó alternatív splicing 

folyamatok. A humán PMCA2 gén érése során kialakuló különböző PMCA2 izofromák az A- 
és C-splice helyen lezajló alternatív splicing hatására az ábrán összefoglalt módon 
különböznek egymástól. A splicing által érintett exonokat színezéssel emeltem ki, az A-splice 
helyen a 2w, -x, -z forma, a C-splice helyen a 2a és 2b forma alakulhat ki. Források: [4, 84, 
118]. 
 

 A PMCA2 esetében három exon (33, 60 és 42 bázispár hosszú szakaszok) variálódik 

A z-forma esetében mindhárom érintett exon kivágódik, és így nem jelenik meg az érett 

mRNS-ben, a w-forma esetében mindhárom exont tartalmazza az érett mRNS, míg a humán 

PMCA-ban előforduló harmadik forma, az x-forma esetében csak a 42 bázispár hosszúságú 

exont tartalmazza az érett mRNS. PMCA4 esetében csak az x- és z-forma íródik át. 

 A C-régió a C-terminális régió kalmodulin-kötő régiójában található, izoforma 

variánsait az ABC betűivel jelöljük, a-tól f-ig. A két leggyakoribb variáns az a- és b-forma. A 

b-variáns kalmodulin hatására jól aktiválható, szemben az a-formával, ahol csökkent 

kalmodulin érzékenységet tapasztalhatunk. A szerkezeti különbségek hatása a két forma 
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bazális aktivitásának különbségében is megmutatkozik [102, 111, 119]. A humán PMCA2 és 

a PMCA4 esetében a C-splice helyen az a- és b-forma íródik át, az mRNS érés folyamatát a 

(4. ábra és az 5. ábra) szemlélteti.  

 

5. ábra. A PMCA4 gén transzkripciója során lejátszódó alternatív splicing 
folyamatok. A humán PMCA4 gén érése során kialakuló különböző PMCA4 izofromák az A- 
és C-splice helyen lezajló alternatív splicing hatására az ábrán összefoglalt módon 
különböznek egymástól. A splicing által érintett exonokat színezéssel emeltem ki, az A-splice 
helyen a 4x és 4z forma, a C-splice helyen a 4a és 4b forma alakulhat ki. Források: [4, 84, 
118]. 
 

 A különböző PMCA splice-variánsok előfordulásában tapasztalható különbségeket az 

6. ábra foglalja össze. Az univerzálisan előforduló formák mellett olyan formákat is 

találhatunk, amelyek előfordulása nagyon specifikus, mint például a Corti-féle szerv 

szőrsejtjeiben előforduló 2w/a forma [120] vagy az emlőszövet tejelválasztó mirigyeiben 

előforduló 2w/b forma [112]. Ez alapján joggal feltételezhető, hogy a PMCA formák 

differenciált, szövetspecifikus feladatokat is elláthatnak. 

 

2.2.3.6. PMCA-KO egértörzsek vizsgálata, a PMCA pumpa kórélettani szerepe 

 

 Napjainkig három PMCA hiányos KO egértörzset sikerült létrehozni, a létrehozott 

egértörzsekben a PMCA1, PMCA2 vagy a PMCA4 géneket ütötték ki.  

 A PMCA1 homozigóta KO egér az embrionális fejlődés korai szakaszában 

életképtelennek bizonyult [126]. A feltételezések szerint ez a sors várt volna a PMCA3-KO 
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egérre is, mivel ez az izoforma az embriogenezis során fontos szerephez jut, ezért létrehozását 

ez idáig nem kísérelték meg [4].  

A PMCA2-KO egerek esetében egyensúlyzavarok és süketség volt megfigyelhető 

[127], de a kísérletek arra is rámutattak, hogy a PMCA2 esszenciális szerepet játszhat a 

központi idegrendszer működésében is, mivel a KO egerekben a gerincvelői motoros 

neuronok számának drasztikus csökkenését [128] és abnormális Purkinje-sejtek előfordulását 

[129] figyelték meg. A belső fül hisztológiai vizsgálatai alapján úgy tűnik, hogy mind az 

egyensúlyérzékelő, mind a hallórendszer sérül ezekben az állatokban. A kísérleti állatoknál a 

Corti-féle szerv szenzoros szőrsejtjeinek sérülése, és az otolithok (az utriculus és sacculus 

egyensúlyérzékelésben résztvevő CaCO3 kristályai) csökkent száma vagy hiánya figyelhető 

meg [4]. Laktáló egerek esetében a kiválasztott tej összetétele megváltozik, a mérések szerint 

a PMCA2 KO egerek által kiválasztott tej Ca2+ tartalma nem éri el a normális szint 50%-át, és 

fehérjetartalma is csökken [130]. 

 

Izoforma Splice variáns Előfordulás 

PMCA1 

x/a agy- és egyéb idegszövet 

x/b univerzális 

x/c váz- és szívizom 

PMCA2 

w/a 
agyszövet, belső fül (vesztibuláris- 

és cochleaáris szőrsejtek) 

x/a agyszövet  

z/a agyszövet  

w/b 
agyszövet, emlőszövet tejelválasztó 

mirigyei, hasnyálmirigy  

x/b agyszövet, excitábilis szövetek  

z/b agyszövet, excitábilis szövetek  

PMCA3 

x/a agyszövet  

z/a 
agyszövet (cortex, thalamus, 

substantia nigra), hasnyálmirigy  

x/b agyszövet  

z/b agyszövet  

x/f vázizmok 

PMCA4 

x/a agyszövet, szívizom, gyomor  

z/a szívizom, hasnyálmirigy 

x/b univerzális 

z/b szívizom  

 
6. ábra. A PMCA izoformák előfordulása. A különböző PMCA izoformák 

expressziója különböző típusú sejtekben, szövetekben. A felsorolt adatok humán minták, illetve 
kísérleti állatok (patkány, nyúl, egér és hörcsög) vizsgálata alapján nyertek megállapítást, az 
adatok az alábbi közleményekből származnak:  [84, 112, 120-125]. 
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 A PMCA4 izoforma PMCA1 fehérjéhez hasonló univerzális előfordulása miatt 

feltételezhető volt, hogy hasonlóan a PMCA1-KO egerekhez, a PMCA4-KO egér sem lesz 

életképes. Ennek ellenére a PMCA4-KO egér létrehozására irányuló kísérlet meglepő 

eredménnyel járt: a PMCA4 gén hiánya nem bizonyult letálisnak, az egerek vizsgálata során 

csak szövet- és sejtspecifikus problémákat tártak fel. A B-limfociták Ca2+ szignalizációs 

zavara [131] és vaszkuláris simaizom kontrakciós zavar [126] mellett hím állatok esetében a 

spermiumok motilitási zavarát is megfigyelték, ami a PMCA4-KO egér terméketlenségét 

eredményezte [132]. Az eredmények alapján feltételezhető, hogy a PMCA4 fehérje nem 

esszenciális a Ca2+ háztartás szempontjából, ugyanakkor klasszikus funkciója mellett 

bizonyos szövet- és sejttípusokban a PMCA4 fehérje specializált feladatokat láthat el.  

 Feltehetőleg számos humán betegség vezethető vissza a PMCA fehérjék működési 

zavaraira, ám ezek közül csupán két betegség örökletes, ezekben az esetekben a PMCA2 gén 

mutációja okoz halláskárosodással és egyensúlyzavarokkal járó kórképet [133, 134]. A 

PMCA zavara egyéb területeken is problémákat okozhat, Huntington-betegségben 

szenvedőknél a PMCA2 transzkripciós down regulációját mutatták ki [135], és egyes 

feltételezések szerint a PMCA fehérjék működési zavaraira is visszavezethető a diabétesz 

bizonyos típusainak a kialakulása [4], és egyes rákos megbetegedések megjelenése is [136]. 

 

2.2.3.7. A PMCA fehérjék kölcsönhatása más fehérjékkel  

 

 A PMCA fehérjék alternatív splicing által létrejövő funkcionális diverzitása tovább 

fokozódik az által, hogy a PMCA formák specifikus fehérje-fehérje kölcsönhatásokban 

vehetnek részt. A partnerfehérjék egy része a PMCA transzport aktivitását regulálja, míg más 

partnerfehérjék a PMCA fehérje sejten belüli vagy mikrodoménen belüli lokalizációjának 

létrehozásában, vagy a pozíció stabilizálásában játszik szerepet. Ismert például, hogy a 

PMCA4b lipid raftok alkotásában vesz részt a kisagyban [137]. A fehérjepartnerek között 

olyanokat is találunk, amelyek különféle szignalizációs folyamatok alakításában is szerepet 

játszanak, így feltételezhető, hogy a PMCA fehérje szerephez jut egyes szignalizációs 

folyamatok szabályozásában is  [79, 86]. 

 A PMCA fehérje a négy citoszólikus domén területén hozhat létre fehérje-fehérje 

kapcsolatokat, a legtöbb partnerfehérje a PDZ fehérje család tagja, amelyek funkcionálisan 

összetartozó fehérjék összegyűjtésében (anchoring, scaffolding), vagy sejtvázhoz történő 

rögzítésében játszhatnak szerepet. A PDZ fehérjék nevét az első három felfedezett fehérjére 

vezethetjük vissza (PSD95, Dlg1, ZO-1). Minden PDZ fehérjében közös, hogy rendelkezik 
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egy közel 90 aminosavból álló régióval (PDZ domén) amely segítségével egyéb, PDZ-kötő 

doménnel bíró fehérjékkel képes kapcsolatot kialakítani [138]. 

 

2.2.3.7.1. Fehérje-fehérje kölcsönhatások a PMCA fehérje N-terminális régióján 

 

 A PMCA fehérje N-terminális régiója, amely az N-terminálistól az első 

transzmembrán doménig tart, a PMCA egyik legvariábilisabb szakasza, és azon felül, hogy az 

A-domén alkotásában vesz részt, valószínűleg egyes PMCA formák traffickingjének 

szabályozásában és a PMCA aktivitásának szabályozásában játszhat szerepet. PMCA4 

esetében egy darab, az N-terminálishoz köthető fehérje partnert, az 14-3-3-ε fehérjét ismerünk 

[139]. Overexpresszált PMCA4 esetében, HeLa sejtekben a 14-3-3-ε fehérje direkt gátló 

hatását mutatták ki [140], de a 14-3-3-ε fehérje és a PMCA kapcsolat fiziológiás szerepe még 

nem ismert. Ez a fehérje-fehérje kapcsolat feltehetően a PMCA traffickingjének 

szabályozásában játszhat szerepet [39]. A PMCA2 forma esetében nem mutatható ki fehérje-

fehérje kapcsolat a PMCA2 és a 14-3-3-ε fehérje között [76]. 

 

2.2.3.7.2. Fehérje-fehérje interakciók a PMCA fehérje intracelluláris doménjein 

 

 A PMCA fehérje intracelluláris doménjei amellett, hogy létrehozzák a katalitikus 

régiót, fehérje-fehérje kapcsolatok kialakulásában is szerepet játszhatnak. A TMD3 és a 

TMD4 közötti első citoplazmatikus szakasz (kis hurok) alkotja az A-domént. Ezen a 

szakaszon fehérje-fehérje interakció létrejöttét még nem írták le, de itt található egy savas 

foszfolipid kötő régió, és a PMCA autoinhibíciójában is szerepet játszik. A TMD4 és TMD5 

között található második citoplazmatikus szakasz (nagy hurok) azonban számos fehérje-

fehérje kapcsolat kialakulásában szerepet játszik. Az itt kialakuló fehérje-fehérje 

interakcióban résztvevő partnerfehérjék ismeretében joggal feltételezhető, hogy a PMCA 

fehérje szerepet játszhat downstream szignalizációs folyamatok szabályozásában is.  

 A nagy intracelluláris hurok területén kötődhet a RASSF1 (Tumor Suppressor RAS-

associated factor 1), amely a RAS szignalizációs útvonal Epidermális Növekedési Faktor 

(EGF)-mediált aktivációját gátolhatja. A RASSF1 és a PMCA4 fehérje között kialakuló 

kapcsolat alapján feltételezhető, hogy a PMCA4 fehérje részt vehet a RAS szignalizációs 

útvonal szabályozásában [79]. Ezen a területen alakulhat ki kapcsolat a PMCA4 fehérje és a 

kalcineurin-A között is, amely a T-sejt aktiváció során az NFATc1 fehérje defoszforilációját 

végzi el, ezáltal aktiválva azt. Az eredmények alapján feltételezhető, hogy a PMCA4 szerepet 
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játszhat a T-sejt aktiváció folyamatában is [78, 141, 142]. A nagy intracelluláris hurok 

területén kapcsolat alakulhat ki az alfa-1-sintopin fehérje és a PMCA1, vagy a PMCA4 forma 

között is, így a PMCA a NOS-1/alfa-syntopin/PMCA komplex tagjaként szívizomsejtekben a 

nitrogén-monoxid szintáz aktivitásának szabályozásában is szerepet játszhat [143].   

 

2.2.3.7.3. Fehérje-fehérje interakciók a PMCA fehérje C-terminális doménjén 

  

  A PMCA C-terminális doménjének elsődleges feladata a fehérje aktivitásának 

szabályozása, amelynek legfőbb kulcsa a PMCA autoinhibitor régiójával átfedő kalmodulin-

kötő domén [73, 87]. A kalmodulin az első, és talán legfontosabb partnerfehérje, amelyet 

közel negyven éve ismernek a PMCA regulátoraként [72]. A PMCA-kalmodulin kapcsolat 

felfedezése óta számos, a C-terminálison létrejövő fehérje-fehérje kapcsolatot fedeztek fel, 

amelyek jelentőségét tovább fokozza, hogy a C-terminális régió felépítése izoformánként 

különböző, így az itt kialakuló kapcsolatok is nagy variabilitást mutathatnak. Minden PMCAb 

splice-forma esetében a C-terminálison található egy, az egyes típusú PDZ doménnel 

rendelkező fehérjéket felismerő motívum (E-T/S-X-L/V) [39, 86], amelyen keresztül a PMCA 

fehérje ezekhez a fehérjékhez kapcsolódhat. A PMCA2b és a PMCA4b esetében a C-

terminálison található PDZ kötő szekvencia nem egyforma, a PMCA2 esetében a motívum 

utolsó aminosava leucin, a PMCA4b esetében pedig valin, emiatt a két PDZ domén 

preferenciája is különböző.  

 A PMCA2 izoforma esetében a legfontosabb, PDZ-kötő domén közvetítésével 

létrejövő kapcsolat a NHERF2 (Na2+/H+ Exchanger Regulatory Factor 2) fehérjével alakul ki. 

A NHERF2 egy scaffold fehérje, amely plazmamembrán fehérjéket képes kötni az ERM 

fehérjecsalád tagjaihoz, mialatt az ERM fehérjék az aktin citoszkeletonhoz kötődhetnek, így 

szabályozva a partnerfehérje sejtfelszíni expresszióját, lokalizációját [105, 144]. 

 A PMCA4 izoforma a C-terminálisán található PDZ-kötő szekvencián keresztül 

többek között a MAGUK (Membrane Associated Guanylate Kinases) család tagjaihoz 

kapcsolódhat, amelyek sejt-sejt kapcsolatok kialakításában, illetve szignalizációs 

folyamatokban vehetnek részt [86, 104]. A MAGUK családba tartozó fehérjék közül a 

PSD95/SAP90 (Postsynaptic Density Protein 95) [86, 145, 146], a SAP97 (Synapse-

Associated Protein 97) [86], és a CASK (Ca2+-Calmodulin Dependent Serin Protein Kinase) 

[147] fehérjékkel egyaránt kapcsolatba léphet a PMCA-val. A PMCA4 fehérje PSD-kötő 

régióján kialakuló kölcsönhatások által bizonyos sejttípusokban a lipid raft alkotója is lehet 

[137]. Szintén ismert, hogy a PMCA4 fehérje PDZ doménen keresztül közvetlenül is tud hatni 
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a NOS-1 aktivitására [148], ugyanakkor a közelmúltban leírt PMCA4/PISP kapcsolat 

fiziológiás szerepe jelenleg még nem tisztázott [149]. 

 

2.2.3.8. A PMCA lokalizációjának szabályozása 

 

 A különböző PMCA izoformák szövet- és sejt-specificitása régóta ismert, ugyanakkor 

azt a kérdést, hogy különböző PMCA fehérjék az adott sejttípus esetében melyik membrán 

kompartmentben lokalizációdnak csak a közelmúltban kezdték vizsgálni. EGFP fehérjével N-

terminálisan jelölt PMCA2b és PMCA4b fehérjék vizsgálata alapján ismert, hogy a PMCA1b 

és a PMCA4b fehérje polarizált sejtekben a bazolaterális doménben található, míg a PMCA2b 

fehérjét az apikális és a laterális doménben figyelték meg [150, 151]. Az eddigi kísérletek 

alapján úgy tűnik, hogy polarizált sejtekben csak a PMCA2b forma esetében tapasztalhatunk 

apikális lokalizációt, minden más esetben bazolaterális lokalizációt figyeltek meg. 

Elmondható tehát, hogy a különböző PMCA izoformák lokalizációs viszonyait már részben 

feltárták, ám a PMCA lokalizációját szabályozó folyamatokról ez idáig csak nagyon hiányos 

ismereteink vannak. 

 Az apikálisan lokalizálódó fehérjék esetében az újonnan szintetizálódott fehérje két 

úton juthat el a polarizált epitélsejtek apikális régiójába, és ez a két útvonal egy adott 

sejttípuson belül is működhet [152]. Az egyik lehetőség, hogy a transz-Golgi hálózaton 

keresztül a fehérje egyenesen a sejt apikális felszínére kerül [153], vagy kijuthat 

transzcitózissal is (transcytotic pathway), ebben az esetben a fehérje először a bazolaterális 

membránba kerül, ahogy az a laterálisan lokalizálódó fehérjék esetében is történhet, majd 

onnan jut el az apikális felszínre [154]. A leggyakrabban előforduló apikális szignálok, a GPI-

horgony [155] vagy az N-glikoziláció [156] a PMCA2b esetében nem játszanak szerepet a 

lokalizáció szabályozásában, valószínűsíthető tehát, hogy a PMCA2b izoforma esetében is 

rövid, transzmembrán doménen vagy C-terminális doménen található peptid szekvencia 

játszhatja a lokalizációs szignál szerepét [157]. A közelmúltban megjelent közlemények 

felvetik, hogy a PMCA2w/a forma, amely többek között a Corti-féle szerv szőrsejtjeinek 

alkotásában vesz részt, polarizált sejtekben apikális lokalizációt mutat, ami az A-splice 

régióban lezajló splicing hatására alakulhat ki [120]. 
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3. Célkitűzések  
 

 A Ca2+ a legsokoldalúbb a természetben ismert szignalizációs hírvivők közül, a sejtek 

életét a születésétől az elmúlásáig végigkíséri, miközben esszenciális folyamatok széles 

skálája elképzelhetetlen nélküle, mint a gének transzkripciója, az izomkontrakció és a 

neurotranszmisszió. A jól működö Ca2+ szignalizáció egyik kulcsszereplője a PMCA fehérje, 

amelynek a klasszikus felfogás szerint elsődleges szerepe a sejten belüli Ca2+-koncentráció 

megfelelő szinten tartása azáltal, hogy képes a sejten belül felhalmozódó Ca2+ ionok 

eltávolítására. A legújabb eredmények azt sugallják, hogy a PMCA szerepe ezen is 

túlmutathat: a különböző PMCA izoformák szövetspecifikus előfordulásuk által specializált 

funkciót tehetnek lehetővé. A speciális szerep gyakran speciális sejten belüli lokalizációt, 

kompartmentalizációt és transzkripció szabályozást is igényel, csak a megfelelő helyen és 

szükséges mennyiségben kifejeződő fehérje képes ellátni funkcióját, ám a lokalizációt és a 

fehérje expresszióját szabályozó tényezők részben még felderítésre várnak.  

 Munkánk során a plazmamembrán típusú Ca2+ATPáz (PMCA) kettes és négyes 

izoformáinak expresszióját, kompartmentalizációját és lokalizációját, fehérje-fehérje 

kapcsolatait és szabályozását vizsgáltuk in vitro körülmények között, hogy választ kapjunk 

ezekre a kérdésekre. 

 

1. Konfokális mikroszkópos technikák alkalmazásával vizsgálni kívántuk a 

PMCA2w/b és 2z/b fehérje izoformák lokalizációjának szabályozását, fehérje-fehérje 

kapcsolatait. 

 2. Vizsgálataink elvégzése érdekében létrehoztuk a PMCA2w/b és 2z/b izoformákat 

stabilan expresszáló MDCKII sejtvonalakat, biokémiai módszerekkel részletesen elemeztük a 

PMCA2w/b forma és a NHERF2 állványfehérje közötti fehérje-fehérje kölcsönhatást, és 

annak a PMCA2 fehérjék lokalizációjára gyakorolt hatását. 

3. Célul tűztük ki a PMCA4x/b forma lokalizáció- és expresszió szabályozásának 

felderítését, ezért konfokális mikroszkópos és biokémiai technikák alkalmazásával, C-

terminálisan csonkolt formák felhasználásával vizsgáltuk a különböző mutáns fehérjék 

lokalizációs viszonyainak változását. 

4. Kísérleteink alapján, a PMCA4x/b forma C-terminális régiójában prediktált 

internalizációs vagy retenciós szignálok vizsgálatát mutánsok létrehozásával és jellemzésével  

kívántuk elvégezni. 
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4. Anyagok és módszerek 
 

4.1. Reagensek és ellenanyagok 

 

 A kísérleteink során reagens tisztaságú vagy ennél magasabb tisztasági fokú anyagokat 

használtunk. A felhasznált ellenanyagokat a 10.1 táblázatban soroltam fel, a felhasznált gyári 

kiteket és egyéb vegyszereket a metodika részletes leírásakor ismertetem.  

 

4.2. Sejtvonalak és tenyésztésük  

 

 A sejtvonalakat 5% CO2 és 100% páratartalom mellett 37ºC-os termosztátban, DMEM 

(kiegészítve az alábbiakkal:10% FBS, 2 mM L-glutamin, 100 U/ml penicillin, 100 µg/ml 

streptomicin, GIBCO) médiumban tenyésztettük. A transzdukcióval előállított sejtvonalainkat 

0,5 mg/ml G418-cal (Sigma) kiegészített médiumban tartottuk, a G418-at csak a kezelések 

alatt vontuk meg. A felhasznált MDCKII, COS-7 és HeLa sejtvonalak forrása az ATCC 

(Manassas, VA) volt, a retrovírus termeléshez használt Phoenix Eco és PG13 

pakolósejtvonalakat Dr Német Katalin (Országos Vérellátó Szolgálat, Budapest) bocsátotta 

rendelkezésünkre. A kísérletek elvégzésekor a sejteket különböző sűrűségben szélesztettük: 

1x104 db sejt/filter (Corning Incorporated Transwell, 6,5 mm átmérő, 0,4 µm pórusméret) 

illetve 0.5-2x105 db sejt/kamra (Lab-Tek II Chambered Coverglass, Nunc 8-well-chamber, 

0,8 cm2) sejtszámmal immunohisztokémiához vagy élő sejtes kísérletekhez, 1-2x106 db 

sejt/flaska (Greiner Cellstar Tissue Culture Flask, 75 cm2) illetve 3,15x105 db sejt/flaska 

(Greiner Cellstar Tissue Culture Flask, 25 cm2) sejtszámmal transzfekcióhoz (fehérje 

preparáció, biotiniláció, membrán preparáció) és a transzfekció előtt 24 órán át tenyésztettük. 

A sejteket Fugene HD (Roche) vagy Lipofectamine 2000 (Invitrogen) transzfekciós 

reagenssel transzfektáltuk, a gyártók által javasolt protokol szerint. 

 

4.3 DNS munkák (mutagenezis)  

 

 A különböző PMCA izoformák és a PMCA4x/b izoforma ct-24, ct-48 és c-t57 c-

terminálisan trunkált mutánsok cDNS-ét tartalmazó PMM2 vektorokat [158] J.T. Penniston 

(Mayo Clinic) bocsátotta rendelkezésünkre. A PMCA4x/b és PMCA2z/b illetve 2w/b és 

2w/b-Δ6 formák cDNS-ét tartalmazó pEGFP-C2 (Clontech) vektorok [151] és az emlős 

NHERF2 fehérje cDNS-ét tartalmazó pGEX-2TK vektor (Amersham Biosciences) [105] E.E. 
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Strehler (Mayo Clinic) ajándéka. Az SpSLdS-Neo vektort Dr. Iliás Attila bocsátotta 

rendelkezésünkre. A GCaMP2 Ca2+-indikátor fehérjét kódoló pN1-GCaMP2 plasmid Junichi 

Nakai (RIKEN BSI, Japán) ajándéka. A pcDNA3-mCherry plazmidért Dr. Katona Róbertnek 

(Szegedi Biológiai Kutatóközpont) tartozunk köszönettel. 

 A PMCA4x/b és PMCA4x/b-ct24 mutáns 1147-48L>A, és/vagy 1167-69L>A 

mutánsait hordozó PMM2 vagy pcDNA3.0-mCherry vektorok készítését irányított PCR 

mutagenezis technikával végeztük, a QuikChange Lighting Site-Directed Mutagenesis Kit 

(Stratagene) felhasználásával. A szükséges mutagenezis primereket megrendelés alapján az 

SzBK- Nukleinsav Szintézis Laboratórium gyártotta le részünkre (10.2 táblázat). 

 A PMCA4x/b forma N-terminálison EGFP-vel jelölt mutánsainak létrehozása során a 

behelyezni kívánt PMCA forma cDNS-ét tartalmazó PMM2 vektor Kpn I. és PflM I. 

fragmentjét a pEGFP-C2-PMCA4x/b vektor Kpn I. és PflM I. fragmentjének helyére ligáltuk. 

Mivel a PflM I hely a PMCA4x/b cDNS 5’ végéhez közel, a Kpn I. pedig a közvetlenül a 

behelyezett PMCA4x/b cDNS 3’ végnél található, a C-terminális területén mutált PMCA 

formák áthelyezése egy lépésben lehetséges volt. 

 Az mCherry fehérjével N-terminálisan jelölt PMCA4 formák létrehozása során a 

pcDNA3-mCherry plazmidot használtuk, a munka során az mCherry fehérjét kódoló 

szekvencia végén található stop kodont eltávolítottuk, és helyére egy, az Xho I. restrikciós 

enzim által felismerhető hasítási helyet kódoló szakasz került. A vad típusú PMCA4x/b-t, 

vagy inaktív mutánst kódoló pEGFP-C2 vektorból, Xho I. hasítással kiemelt, különböző 

PMCA4 formát kódoló szekvenciát ebbe a pozícióba helyeztük be. Az mCherry fehérjével 

jelölt PMCA4 konstrukciókat Hegedűs Luca és Varga Karolina készítette. 

 A Phoenix transzdukciós rendszerhez szükséges, PMCA2w/b vagy PMCA2z/b cDNS-

t tartalmazó SpSLdS-Neo vektorok létrehozása során a PMM2 vektor Kpn I. és PflM I. 

fragmentjét helyeztük át az SpSLdS-Neo vektor MCS-régiójába. 

A létrehozott mutánsokat szekvenálással ellenőriztük, a szekvenálási reakciót 

megelőző PCR reakcióhoz használt primereket a 10.2 táblázat tartalmazza. A szekvenálást az 

Szegedi Biológiai Központ DNS Szekvenáló Laboratóriuma végezte el. DNS munkáink során 

a TOP10 E. Coli baktériumtörzset, a New England Biolabs restrikciós enzimeit és a QIAGEN 

által gyártott DNS tisztító kiteket használtunk.  

 

 

 

 



 28

4.4  PMCA2 variánsokat stabilan kifejező MDCKII sejtvonalak létrehozása    

 

4.4.1 Retrovírus előállítása 

 

 Az MDCKII sejtvonal fertőzéséhez a vírust két lépésben állítottuk elő. Első lépésben a 

Phoenix Eco [159] pakolósejteket kálcium foszfátos koprecipitációs módszerrel (GIBCO) 

transzfektáltunk a megfelelő PMCA variáns cDNS-ét tartalmazó SpSLdS-Neo vektorral. 

Ezután az így nyert, egér sejteket fertőző retrovirális felülúszót 0,45 μm pórusméretű szűrőn 

átszűrtük. Ezuán az így előállított vírussal PG13 pakolósejteket [160] transzdukáltunk, majd a 

második és a harmadik napon összegyűjtött és 0,45 μm pórusméretű szűrőn átszűrt retrovirális 

felülószót felhasználásig -80°C-on tároltuk.  

 

4.4.2 MDCKII sejtek transzdukciója, klonális sejtvonalak létrehozása 

 

 1*105db/lyuk MDCKII sejtet osztottunk szét 6 lyukú plate-ra, majd másnap 1 ml, 

megközelítőleg 1-2*105 víruspartikulumot tartalmazó retrovirális felülúszóval transzdukáltuk 

a sejteket, Polybrene (8µg/ml) jelenlétében. A transzdukciós elegyet 32°C-on, 1000g-n 

centrifugáltuk 90 percig, majd egy éjszakára 32°C-ra tettük a sejteket. A transzdukciótól 

számított harmadik naptól a sejteket 0,8 mg/ml G418-at tartalmazó médiumban szelektáltuk a 

kontroll sejtek elpusztulásáig. A szelekció után a sejteket 0,5 mg/ml G418-cal kiegészített 

médiumban tartottuk. Ezt követően 96 lyukú plate-en egy-egy sejtből létrehozott klónokat 

készítettünk végpont higítással, az így nyert elsődleges klónokat újra klónoztuk, majd a 

klonális sejtvonalakat jellemeztük: a transzdukált PMCA fehérje expressziós szintjét Western 

blot technika, lokalizációját pedig immunhisztokémia/konfokális mikroszkópia segítségével 

határoztuk meg.  

 

4.5. Fehérje preparátumok készítése, fehérjetartalom meghatározása módosított Lowry-
módszerrel, Western-blot analízis 

 

 Fehérje preparátumok készítése során a sejteket kétszer mostuk foszfáttal pufferelt 

sóoldattal (PBS), majd jéghideg 6%-os TCA-val inkubáltuk egy órán keresztül. A kicsapott 

fehérjéket centrifugálással (4000 g, 10 perc, 4ºC) ülepítettük, és a pelletet ureát tartalmazó 

Laemmli-féle mintafelvivő pufferben [161] (62,5 mM Tris-HCl, pH 6,8, 2% SDS, 10% 

glycerol, 5 mM EDTA, 100 mM DTT, 125 mg/ml urea és 0,28 mg/ml brómfenolkék) oldottuk 

fel. A minták összfehérje-koncentrációját módosított Lowry-módszerrel mértük [162, 163], 
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BSA-oldatsort használva sztenderdként. A minták azonos mennyiségéhez (400-szoros hígítás 

után 2 ml) 20 µl, 2%-os DOC-oldatot adtunk, majd keverés és 15 perc inkubálás után 750 µl, 

25%-os TCA hozzáadásával kicsaptuk a fehérjéket. A kicsapott fehérjéket centrifugálással 

(4000 g, 10 perc, 4ºC) ülepítettük, és a pelletet 1,5 ml Lowry reagnesben (0,1 M NaOH, 0,19 

M Na2CO3 oldat, kiegészítve 1% (v/v) 2%-os nátrium-tartarát és 1% (v/v) 1%-os CuSO4-

oldattal) oldottuk fel. Az oldat abszorbanciáját 150 µl 2x híg Folin reagens hozzáadása után, 

45 perc elteltével 660 nm-en olvastuk le Perkin Elmer Lambda12 spektrofotométerrel. A 

mintákat (0,1 M DTT, 62,5 mM Tris HCl pH 6,8, 17 mM TRIS, 10 mM EDTA-Na pH 6,8, 10 

% Glicerin, 2% SDS, 0,14 mg/ml brómfenolkék) összetételű mintafelvivő pufferben, 7,5%-os 

SDS-poliakrilamid gélen (12,5 v/v%, 30%-os bisz-akrilamid, 3,75 mM TRIS, 1 v/v% SDS, 

3,3 mM TEMED, 3,3 mM APS) elektroforetizáltuk Laemmli módszere szerint [161]. Az 

elektroforézist 15 percen át 100 V feszültségen, majd 100 percen át 130 V feszültségen, Mini-

Proteán elektroforézis készülékben (Bio-Rad), 0,1% SDS tartalmú futtató pufferben (25 mM 

Tris, 192 mM Glicin, pH 8,3) végeztük. Az elektroforézist követően a fehérjéket PVDF 

membránra (Bio-Rad) blottoltuk át 120 percen át, 250 mA áramerősségen, Mini-Proteán 

készülékkel, 4% metanolt tartalmazó futtató pufferben. A blottolás után TBS-Tween (10 mM 

Tris, 0,17 M NaCl, 0,1 v/v% Tween 20, pH 7,4) oldattal mostuk a PVDF membránokat. Az 

aspecifikus kötőhelyeket 5% sovány tejport tartalmazó TBS-Tween oldatban blokkoltuk egy 

éjszakán át, majd egy órán át inkubáltuk a megfelelő elsődleges ellenanyagot (10.1 táblázat) 

és 5 % sovány tejport tartalmazó TBS-Tween oldatban. Ezután 5x10 perc TBS-Tween 

mosásokat követően egy órán át HRP-konjugált egér vagy nyúl IgG-ellenes másodlagos 

antitestet (Jackson) és 5% tejport tartalmazó TBS-Tween oldatban inkubáltuk, melyet 5x10 

perc mosás követett. ECL-ben (Western blotting Detection Reagents, Amersham Biosciences) 

történt 1 perces inkubálást áztatást követően a jelet Amersham Hyperfilmmel (GE Healtcare) 

detektáltuk.   

 

4.6 Biotinilációs vizsgálatok 

 

4.6.1 PMCA internalizáció vizsgálata sejtfelszín biotinilációval 

 

 Az internalizációs vizsgálatokat PMCA2w/b illetve PMCA2z/b fehérjéket stabilan 

expresszáló MDCKII sejtvonalakon, illetve különböző PMCA mutánsok cDNS-ével 

transzfektált HeLa sejteken végeztük. Az MDCKII sejteket a konfluencia elérése után további 

nyolc napon át tartottuk tenyészetben 25 cm2 felületű sejttenyésztő flaskában, vagy Transwell   
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(Transwell Permeable Supports, Corning Incorporated) membránon, hogy teljesen 

polarizáltak legyenek; a transzfektált HeLa sejteket a transzfekciót követő második napon 

vizsgáltuk. Első lépésben jéghideg PBS pufferrel mostuk a sejteket, majd 4 °C-on 

biotiniláltuk a sejteket PBS-ben, 1 mg/ml Sulfo-NHS-SS-Biotin (Cell Surface Protein 

Isolation Kit, ThermoScientific) jelenlétében, lassú rázatás mellett, harminc percen keresztül. 

Ezt követően a feleslegben maradt biotint 50 mM glicin hozzáadásával semlegesítettük, majd 

háromszori mosást követően lekapartuk és lizáltuk (lásd később) a sejteket, vagy 

meghatározott ideig 37 °C-os termosztátba helyeztük a mintákat, ahol lezajlott a sejtfelszíni 

fehérjék különböző mértékű internalizációja. Az inkubációs idő leteltével a sejtfelszínen 

maradt biotint 50 mM glutation (GSH), vagy 200 mM MESNA hozzáadásával távolítottuk el 

(30 perc, 4 °C). A feleslegben maradt GSH-t  jódacetamiddal (1 mg/ml) semlegesítettük. 

Ezután a sejteket 5 ml jéghideg, PBS alapú lekaparó oldattal (100µM PMSF, 1 mM EGTA, 6 

µg/ml aprotinin, 2,25 µg/ml leupeptin) kapartuk le, és centrifugálás után (5 perc, 2000 g, 4 

°C) egy órán át jégen inkubáltuk 250 µl proteáz inhibitorokkal (Mini Complete Protein 

Inhibitor Coctail, Roche, 1 tabletta / 5 ml arányban) kiegészített lizáló oldatban (M-PER 

Mammalian Protein Extraction Reagent, Thermo Scientific). Az inkubálást követően a 

lizátumot homogenizáltuk (5x1 másodperc, jégen) MSE szonikátorral, majd a minta 10%-át 

azonos térfogatú, kétszeres töménységű mintafelvivő pufferrel elegyítettük, és felhasználásig -

20°C-on tároltuk. A minta fennmaradó részéhez 5%-os streptavidin agaróz gyöngyöt (Thermo 

Scientific) adtunk, és másnap reggelig alacsony fordulatszámon forgatva a mintákat 

tartalmazó csöveket, 4 °C-on inkubáltuk. Másnap a streptavidin gyöngyöket ötször mostuk 

mosó pufferben (Cell Surface Protein Isolation Kit, ThermoScientific), majd a fehérjéket egy 

órán át mintafelvivő pufferben eluáltuk, és felhasználásig -20°C-on tároltuk.  

 

4.6.2 Sejtfelszínen lokalizálódó fehérjék arányának meghatározása biotinilációval 

 

 A lokalizációs vizsgálatokat különböző PMCA mutánsok cDNS-ével transzfektált 

HeLa sejteken végeztük, a transzfekciót követő második napon. A sejteket 25 cm2 felületű 

sejttenyésztő flaskában tartottuk, és a biotinilációt az előbbiekben (4.6.1) leírt módon 

hajtottuk végre, azzal a különbséggel, hogy a biotinilációt és a feleslegben maradt biotin 

eltávolítását követő mosás után azonnal lekapartuk és lizáltuk a sejeket. A lizálást követő 

lépések megegyeztek a korábban leírtakkal. A mintákat Western blot technikával vizsgáltuk 

úgy, hogy a biotinilált fehérje frakció és az összfehérje frakció PMCA tartalmát elemeztük 

5F10 anti-PMCA ellenanyaggal végzett immunfestést követően, denzitometriával. 
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4.7. Mikroszóma izoláció COS-7 sejtekből, Ca2+-transzport aktivitás mérése  

 

4.7.1 Mikroszómális membránpreparátum készítése COS-7 sejtekből 

 

 Transzfektálatlan, illetve a humán PMCA cDNS-sel transzfektált COS-7 sejteket a 

transzfekciót követő második napig 150 cm2 sejttenyésztő flaskában tenyésztettünk. A sejteket 

kétszer mostuk PBS oldattal, majd a sejteket 10 ml, jéghideg PBS alapú lekaparó oldat 

(100µM PMSF, 1 mM EGTA, 6 µg/ml aprotinin, 2,25 µg/ml leupeptin) hozzáadása után 

lekapartuk a tenyésztőedény faláról. Centrifugálás után (2000 g, 4 °C, 10 perc) az üledéket 3 

ml hypotoniás oldatban (10 mM TRIS-HCl, pH 7,4, 1mM MgCl2, 0,5 mM EGTA, 4 µg/ml 

aprotinin, 2 µg/ml leupeptin, 4 mM DTT jéghideg PBS-ben) vettük fel. A lizátumot 10 percig 

jégen inkubáltuk, majd sejthomogenizátorban (7 ml-es Wheaton Potter, Wheaton Inc., 

Millville) negyven cikluson keresztül homogenizáltuk úgy, hogy a huszadik ciklus után 3 ml 

homogenizáló oldatot (10 mM TRIS-HCl, pH 7,4, 4 µg/ml aprotinin, 2 µg/ml leupeptin, 4 

mM DTT, 0,3 M KCl, 0,5 M szukróz jéghideg PBS-ben) adtunk hozzá. A homogenizátumot 

centrifugáltuk (2000 g, 4 °C, 15 perc), majd a felülúszót 1,08 ml, 2,5 M-os KCl oldatot és 60 

µl, 0,25M-os EDTA-t tartalmazó, előhűtött ultracentrifuga csőbe öntöttük és egy órán 

keresztül centrifugáltuk (100 000 g, 4 °C). Az ülepített membránt 0,5 ml pufferben (10 mM 

TRIS-HCl, pH 7,4, 2 mM DTT, 150 mM KCl, 0,25 M szukróz, 20 µM CaCl2 PBS-ben) 

homogenizáltuk 2 ml-es Wheaton sejthomogenizátorral (10 cikluson keresztül, jégen) és 

felhasználásig folyékony nitrogénben tároltuk. 

 

4.7.2 Ca2+-transzport aktivitás mérése 

 

 A Ca2+-transzport aktivitás mérés során különböző PMCA formákat expresszáló Cos-7 

sejtekből izolált membránvezikulák 45Ca2+ izotóppal jelzett Ca2+ felvételét mértük. A 

reakcióelegy összetétele a következő volt: 100 mM KCl, 25 mM TES-TEA (pH 7,2), 40 mM 

KH2PO4/K2HPO4 (pH 7,2), 7 mM MgCl2, 200 nM thapsigargin, 100 µM 45Ca2+-mal jelzett 

CaCl2, 90 µM EGTA és 4 µg/ml oligomycin. A jégen összemért reakcióelegyhez 5 µg 

fehérjét tartalmazó mikroszómális membránpreparátumot adtunk, a végtérfogat 200µl volt. 

Az EGTA Ca2+ pufferrel 8,1 µM szabad Ca2+-koncentrációt állítottunk be a MaxChelator 

(http://www.stanford.edu/~cpatton/maxc.html) program segítségével. Az összemérés után 3 

percig 37 °C-on inkubáltuk az oldatot, majd 6 nM ATP és esetenként 240 nM kalmodulin 
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hozzáadásával indítottuk el a transzport reakciót, amelyet 5 perc elteltével a reakcióelegy 

membránfilteren (Millipore, 0,45 µm pórusméret) történő gyors szűrésével állítottunk le. A 

filtereket 5 ml mosó oldattal (0,13 M KCl, 34 mM HEPES, 1 mM CaCl2,) kétszer mostuk, 

majd a membránvezikulák 45Ca2+-ion tartalmát folyadékszcintillációs számlálóban (Beckman 

LS 6000) mértük. Az egyes transzport reakciókban használt membránpreparátumok teljes 

fehérje koncentrációját Lowry-módszerrel határoztuk meg (4.5. fejezet). A mérés értékeit a 

felhasznált minták PMCA tartalmának Western blot alapú denzitomeriás meghatározása 

alapján súlyoztuk.  

 

4.8  Mikroszkópos vizsgálatok  

 

 Vizsgálatainkat Olympus IX-81/FV500 konfokális pásztázó mikroszkóppal, Olympus 

PLAPO × 60 (1,4) olaj immerziós objektív felhasználásával végeztük. Mikroszkópos 

felvételeinket Olympus Fluoview Tiempo (v4.3) program segítségével készítettük. Adataink 

kiértékelést PRISM 5 (GraphPad Software Inc., San Diego), Microsoft Excel (Microsoft, 

Seattle), OriginPro 7.5 (OriginLab Corp., Northampton), ImageJ 1.36b (Rasband, NIH, 

Maryland) programokkal végeztük. A felvételek utómunkálataihoz Gimp (2.6., Free Software 

Foundation Inc, Boston) és Photoshop CS5 (Adobe Systems Inc.) programokat használtunk. 

 

4.8.1 PMCA fehérjék intracelluláris lokalizációjának vizsgálata konfokális pásztázó 
mikroszkóppal 

 

A vizsgált fehérje cDNS-ével transzfektált MDCKII, COS-7 vagy HeLa sejteket 

immuncitokémiai és kolokalizációs vizsgálatokhoz 4%-os, semleges kémhatásúra pufferelt 

PFA-ban fixáltuk (10 perc, 37 °C). Ezután a kísérlet függvényében a sejteket permeabilizáltuk 

0,2%-os Triton-x 100-oldattal (5 percig, 20 °C) vagy metanollal (5 perc, -20 °C). A mintákat 

1 órán át 20 °C-on blokkoltuk 5% kecske szérumot, 1% halzselatint, 0,1% Triton-X 100-at és 

2 mg/ml BSA-t tartalmazó DPBS (0,138 M NaCl, 8,5 mM Na2HPO4, 6,4 mM KH2PO4, 0,9 

mM CaCl2, 0,5 mM MgCl2, pH 7,2) oldattal. A blokkolás után a megfelelő elsődleges (10.1 

táblázat) és másodlagos (10.3 táblázat) ellenanyaggal inkubáltuk a sejteket (1-1 óra, 20 °C). 

Az eljárás minden lépése között 5-ször mostuk a sejteket DPBS-sel. Azokban az esetekben, 

amikor a sejteket egyéb markerekkel (10.3 táblázat) is jelöltük, a jelölést az immunfestés után 

végeztük.  
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A PMCA4 fehérjék plazmamembrán lokalizációs arányának meghatározása során, a 

vizsgált fehérjét expresszáló HeLa sejtekről készült felvételeket elemeztük. A felvételeken 

plazmamembrán és Golgi markerekhez (WGA) és ER (anti-calnexin) markerhez viszonyítva 

határoztuk meg a plazmamembrán lokalizáció arányát. Az 5F10 anti-PMCA ellenanyaggal 

jelölt PMCA fehérje lokalizációját Image J program segítségével határoztuk meg. Az elemzés 

során minimum három kísérletből származó, mutánsonként 250-1000 sejt alapján 

meghatározott adatokat dolgoztunk fel.  

 Cytochalasin-D (Sigma) vagy Latrunculine B (Sigma) kezelés során a sejteket 37 °C-

os DPBS-sel mostuk, majd a kezeléseket a megfelelő, DMSO-ban oldott reagenst tartalmazó, 

szérummentes DMEM médium vagy Opti-MEM médium hozzáadásával folytattuk le. 

Cytochalaisin-D kezelés esetén 2 μM végkoncentráció mellett 5 percen át inkubáltuk a 

sejteket 0 °C-on, vagy 5 μM végkoncentráció mellett 10 percen át inkubáltuk a sejteket 37 °C-

on. Latrunculine B kezelés során 30 nM végkoncentráció mellett 30 percig inkubáltuk a 

sejteket 37 °C-on. A kezelt sejtek immuncitokémiai és kolokalizációs vizsgálata során nem 

alkalmaztunk metanolt a sejtek permeabilizálásához.  A kolokalizációs vizsgálatok során a 

vizsgált fehérjék kolokalizációs koefficinesét (Pearson-féle korrelációs koefficiens) az ImageJ 

program Co-localization Finder plug-in (C. Laummoneire and J. Mutterer, Stras-bourg, 

France) felhasználásával, minimum három független kísérlet alapján határoztuk meg. 

Kísérleteink során legalább 15-20 sejtet vizsgáltunk, a mérés hibáját (S.D.) Microsoft Excel 

programmal számoltuk ki. 

 A PMCA2 fehérjék laterális/apikális lokalizációs arányának meghatározása során, a 

vizsgált fehérjét expresszáló MDCKII sejtekről készült rétegfelvételek x-z szekcióját 

elemeztük. A felvételeken apikális (anti-ezrin, anti-NHERF2) és laterális (anti-Na,K ATPáz) 

markerekhez viszonyítva határoztuk meg az apikális és laterális régiót. A GFP-vel jelölt 

PMCA fehérje fluoreszcencia intenzitását a vizsgált régiókban a Fluoview program (Analysis 

tool) segítségével határoztuk meg. Az elemzés során minimum három kísérletből származó, 

kísérletenként 25-50 sejt alapján meghatározott adatokat dolgoztunk fel. Az adatokat Prism 5 

programmal elemeztük. 

 

4.8.2 PMCA fehérjék fehérje mobilitás mérése FRAP technikával 

  

PMCA fehérjék fehérje mobilitás mérése során a (FRAP) technikát alkalmaztuk. A 

FRAP mérés során [164] az N-terminálisan GFP-vel jelölt PMCA formákat expresszáló 

MDCKII sejteket a transzfekciótól számított második napon vizsgáltuk. A mérés során 488 
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nm-es argon-ion lézert használtunk. Első lépésben a vizsgált sejtek apikális régióját egy 2 µM 

átmérőjű, kör alakú területen, háromszor egy másodpercen át, 100%-os lézerintenzitással 

világítottuk meg. A nagy intenzitású megvilágítás hatására a területen belül található 

fluorofórok a későbbiekben már nem lesznek gerjeszthetőek. Ezután öt percen át, három 

másodpercenként egy-egy felvételt készítettünk, és a kiértékelés során a vizsgált terület 

fluoreszcencia intenzitás változását elemeztük egy azzal megegyező területű, de nem 

halványított régióhoz viszonyítva. A kinetika meghatározásához legalább három mérésből 

származó, átlagolt értékekre exponenciálisan illesztettünk a PRISM program nonlineáris 

regressziós algoritmusának felhasználásával [145]. 

 

4.8.3 Ca2+ -szignál mérés Ca2+-indikátor fehérjével 

 

 A Ca2+-szignál mérés során az N-terminálison mCherry-vel jelölt PMCA formákat 

illetve genetikailag módosított Ca2+-indikátor fehérjét (GCaMP2) [165] expresszáló MDCKII 

sejteket a transzfekciótól számított második napon vizsgáltuk. A kísérletek során felhasznált 

sejtekben expresszálódó PMCA fehérjék expressziós szintje közel azonos volt, mérésenként 

20-40 darab sejtet vizsgáltunk. A sejteket a mérés előtt 37 °C-os, 10 % FBS-t és 10 mM 

HEPES-t tartalmazó, fenolvörös (fenolszulfoftalein) mentes DMEM-ben tartottuk, 

közvetlenül a mérés előtt a médiumot 20 mM HEPES-t tartalmazó HBSS-re (pH 7,4) 

cseréltük. A Ca2+ szignált 100 μM ATP hozzáadásával indukáltuk, és a GCaMP2 indikátor 

fehérje fluoreszcencia intenzitás változásait a Fluoview Tiempo (v4.3) programmal követtük.  

 

4.9. Statisztikai analízis  

  

 Statisztikai analízis során a kétmintás t-próbát alkalmaztuk, a próba alkalmazhatóságát 

F-próba segítségével ellenőriztük. A t-próba eredményét akkor tekintettük szignifikánsnak, ha 

p értéke kisebb volt, mint 0,05. Az ábrázolt hibazászlók jelentését minden esetben feltüntettük 

az ábra magyarázatban. A PMCA formák intracelluláris lokalizációjának vizsgálatakor két 

párhuzamos megfigyelő eredményét elemeztük, a statisztikai szignifikanciát és az 

eredmények szignifikanciaszintjét χ2 próbával határoztuk meg. A statisztikai analízist 

Microsoft Excel szoftverrel (Microsoft, Seattle, WA) vagy PRISM szoftverrel végeztük. A 

PMCA formák intracelluláris lokalizációjának vizsgálatakor két párhuzamos megfigyelő 

eredményét elemeztük, a statisztikai szignifikanciát és az eredmények szignifikanciaszintjét 

χ2 próbával határoztuk meg 
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5. Eredmények 
 

5.1 A PMCA2 izoforma lokalizációjának szabályozása  

 

Munkánk során vizsgálni kívántuk a PMCA2w/b és 2z/b fehérje izoformák 

szubcelluláris lokalizációját, annak szabályozását és ezen PMCA variánsok fehérje-fehérje 

kapcsolatait. 

 

5.1.1. A PMCA2 lokalizáció szabályozásának vizsgálatához alkalmazható 
modellrendszerek létrehozása 

 

A PMCA2 fehérje szubcelluláris lokalizációjának vizsgálata során számos kérdésre 

választ kaptunk azáltal, hogy különböző sejtvonalakat tranziensen transzfektáltunk, és a 

transzfekció után 48 órával vizsgáltuk a PMCA2 fehérje szubcelluláris lokalizációját. A 

tranziens transzfekciós rendszer használata mellett azonban a transzfektált sejtek idővel 

elveszíthetik az expresszált fehérjét, és az egyes sejttípusok esetében tapasztalható alacsony 

transzfekciós hatékonyság miatt biokémiai mérések elvégzése sem lehetséges ilyen 

rendszeren. Szükségünk volt tehát egy olyan modellrendszerre is, amelyben polarizált epitél 

sejtekben, hosszú időn keresztül követhetjük a PMCA2 fehérje lokalizáció változásait, illetve 

a fehérje expressziós szintjének esetleges módosulását.  

Az alábbiak miatt retrovirális transzdukcióval olyan sejtvonalakat állítottunk elő, 

amelyek stabilan, és megfelelő expressziós szinten fejezik ki a vizsgálandó PMCA2 fehérje 

variánsokat. Munkánk során két sejtvonalat hoztunk létre. A PMCA2w/b fehérjét expresszáló 

MDCKII sejtvonal lehetővé tette számunkra, hogy közelebb jussunk a PMCA2w/b forma 

lokalizációs szabályozásának megértéséhez. A PMCA2z/b formát expresszáló MDCKII 

sejtvonal megfelelő kontroll volt az elvégzendő kísérletekhez, hiszen a PMCA2z/b forma az a 

splice variáns, amelyből teljes egészében hiányzik az A-splice helyen lezajló, az mRNS érés 

során a w formába bekerülő 42 aminosav hosszúságú szakasz, amelyről azt feltételeztük, hogy 

alapvető jelentőséggel bír a fehérje lokalizációjának szabályozásában.  

 A stabil sejtvonalak létrehozása során végül az EGFP-vel nem jelölt PMCA2 forma 

transzdukciója mellett döntöttünk, mivel az irodalmi adatok alapján nem volt egyértelműen 

eldönthető, hogy a PMCA2 N-terminális jelölése befolyásolja-e a fehérje intracelluláris 

lokalizációját. Bizonyos esetekben azt tapasztalták, hogy a PMCA2 fehérje jelölése nem 
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befolyásolja a lokalizációt [151], más esetekben ugyanakkor az N-terminális jelölés 

lokalizáció módosító hatásáról számoltak be [120]. 

 

5.1.2. A PMCA2 lokalizáció szabályozásának vizsgálatához alkalmazható 
modellrendszerek jellemzése 

 

Az elkészült sejtvonalakat klónoztuk és karakterizáltuk. A PMCA2 fehérje expressziós 

szintjét Western blot technikával, intracelluláris lokalizációját pedig konfokális 

mikroszkóppal vizsgáltuk. Megvizsgáltuk továbbá a PMCA2 fehérje expressziós szintjének 

időbeli változását is, és azt tapasztaltuk, hogy a fehérje expressziós szintje akkor sem 

változott, ha több héten keresztül tartottuk kultúrában a sejteket (7. ábra).   

 

   

7. ábra. A PMCA2w/b és 2z/b izoformákat expresszáló MDCKII sejtvonalak 
jellemzése. Felső panel: PMCA2w/b és PMCA2z/b klónok immunfestése, konfokális 
mikroszkóppal készült felvételek. A sejteket egy hétig növesztettük, majd fixálás után festettük 
lokalizációs markerekkel (Na/K ATPáz illetve ezrin fehérjék elleni ellenanyaggal), illetve anti-
PMCA2 NR2 ellenanyaggal. A kompozit felvételeken jól látszik, hogy polarizált sejtekben a 
PMCA2w/b forma laterálisan és apikálisan, a PMCA2z/b forma pedig bazolaterálisan 
lokalizálódik. Alsó panel: PMCA2w/b és PMCA2z/b fehérjék expressziós szintjének jellemzése 
Western blot technikával. A PMCA2w/b és PMCA2z/b klónokból készült fehérje-
preparátumokat anti-PMCA 5F10 ellenanyaggal festettük, és az eredmények alapján 
elmondható, hogy a PMCA fehérjék expressziós szintje nem változik a kultúrában tartás alatt 
(3, 5, 7, 10, 12 és 14 napos minták), továbbá az MDCKII sejtekben előforduló endogén PMCA 
formák mennyisége elhanyagolható a transzdukcióval bevitt PMCA formákhoz viszonyítva. 
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5.1.3. A sejt polarizáció hatása a PMCA2w/b fehérje intracelluláris lokalizációjára  

 

 Következő lépésben a teljesen polarizált állapot eléréséig üveglapon illetve 12 mm-es 

átmérőjű Transwell membránon növesztettük a transzdukált sejtklónokat, majd fixálás és 

immunfestés után konfokális mikroszkóppal vizsgáltuk a PMCA2 fehérje intracelluláris 

lokalizációját, megfelelő lokalizációs markerek mellett. Transwell membránon növesztve a 

sejteket egyértelműen polarizáltabb és vertikális irányban magasabb sejtkultúrát tudtunk 

előállítani, mint üveglapon (Lab-Tech sejttenyésztő kamrában) fenntartva, így a két kultúrát 

összehasonlítva egyértelműen megállapítható volt, hogy a PMCA2w/b fehérje apikális 

lokalizációs aránya egyértelműen függ az MDCKII sejtek polarizációs viszonyaitól. 

Elmondható tehát, hogy teljesen polarizált sejtekben a PMCA2w/b fehérje apikális 

lokalizációs arányának növekedése figyelhető meg (8. ábra). 

 

8. ábra. Transwell membránon vagy üveglapon növesztett MDCK PMCA2w/b sejtek 
lokalizációs viszonyai. Az MDCKII sejtek a teljesen polarizált állapot elérése során vertikális 
irányban különböző kiterjedésűek annak függvényében, hogy a sejteket Transwell membránon 
(30μm) vagy üveglapon (12-15μm) növesztettük. A lokalizácós markereket a kompozit képen 
piros (ezrin) vagy kék (Na/K ATPáz) szín jelzi. A Transwell membránon növesztett sejtek 
esetében a PMCA2w/b fehérje egyértelmű apikális dúsulása figyelhető meg. 

 
 A PMCA2w/b és a PMCA2z/b fehérje apikális plazmamembrán lokalizációs 

arányának meghatározásához Transwell membránon növesztett, polarizált PMCA2w/b és 

PMCA2z/b fehérjéke kifejező MDCKII klónok apikális, illetve bazolaterális régióját 

párhuzamos kísérletekben biotiniláltunk sulfo-NHS-SS-biotinnal. A sejtek feltárása után, a 

jelölt fehérjét avidinnal kikötöttük, az így nyert mintákat pedig Western blot technika 

felhasználásával feldolgoztuk. A sejtek apikális illetve bazolaterális régiójában biotinnal jelölt 

fehérje arányát immunfestés után denzitometrálással határoztuk meg. A biokémiai vizsgálat 

alapján elmondható, hogy a PMCA2w/b fehérje elsősorban apikálisan, a PMCA2z/b fehérje 

pedig bazolaterálisan lokalizálódik a transzdukált MDCKII sejtek plazmamembránjában (9. 

ábra). 
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9. ábra. PMCA2w/b és PMCA2z/b apikális/bazolaterális plazmamembrán 

lokalizációs arányának meghatározása a sejtfelszíni membránfehérjék biotinilációjával. A 
PMCA2w/b és PMCA2z/b fehérjék apikális/bazolaterális lokalizációs arányát, Transwell 
membránon növesztett sejtek apikális illetve bazális oldalának biotinilálásával határoztuk 
meg. A konfokális mikroszkóppal készített felvételek a PMCA2w/b klónok apikális és laterális 
metszetét mutatják, anti-PMCA2 NR2 festés mellett (felül). Az oszlopdiagram az apikális- és 
laterálias régióban, biotinnal jelölt fehérjék arányát mutatja, amelyet a mellékelt immunoblot 
kép alapján számoltunk ki (alul). A biotinilációs kísérletet A.J. Caride végezte. 

 
A PMCA2w/b fehérje steady-state apikális plazmamembrán lokalizációs arányának 

meghatározásához Transwell membránon növesztett, polarizált PMCA2w/b fehérjét 

expresszáló MDCKII sejtek apikáis régióját 4 °C-on biotiniláltunk sulfo-NHS-SS-biotinnal. 

Ezután a jelölt sejteket 37 °C-on inkubáltuk, így a jelölt fehérjék internalizálódhattak. Az 

inkubációs idő végeztével a sejtfelszínen maradt biotint kémiai úton eltávolítottuk, a sejteket 

feltártuk és a biotinnal jelölt fehérje frakciót izoláltuk. Az eredmények alapján elmondható, 

hogy a PMCA2w/b fehérje nagy része (70-80%) a vizsgált időtartam alatt nem 

internalizálódótt, ami alapján arra következtethetünk, hogy a PMCA2w/b, feltehetőleg 

partnerfehérjék közvetítésével rögzítve van az apikális membránhoz, melynek 

eredményeképpen viszonylag sokáig marad a plazmamembránban (10. ábra).   
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10. ábra. PMCA2w/b egyensúlyi apikális plazmamembrán lokalizációs arányának 
meghatározása biokémiai módszerekkel. A PMCA2w/b steady-state apikális plazmamembrán 
lokalizációs arányát, Transwell membránon növesztett, PMCA2w/b fehérjével transzdukált, 
polarizált MDCKII sejtek apikális oldalának biotinilálásával, majd a jelölt, internalizálódott 
fehérje detektálásával határoztuk meg. Az internalizáció mértékét a biotinilált, de nem 
redukált mintából (NR) izolálható PMCA2w/b fehérje mennyiségéhez viszonyítva kaptuk meg, 
Western blot alkalmazásával. A PVDF membránok immunfestése során anti-PMCA2 NR2 
ellenanyagot használtunk, amely az MDCKII sejtekben előforduló endogén PMCA fehérjékre 
nem érzékeny. A biotinilációs kísérletet A.J. Caride végezte, az ábrán egy tipikus western blot 
képet mutatunk be, az oszlopdiagramon ábrázolt adatok három független kísérlet átlagát 
mutatják (±SE). 
 

5.1.4. A PMCA2w/b fehérje és a sejtváz kapcsolatának vizsgálata  

  

A PMCA2w/b fehérje és a sejtváz (citoszkeleton) kapcsolatának vizsgálatához a 

polarizált, PMCA2w/b fehérjét expresszáló MDCKII sejteket cytochalasin D-vel kezeltük. A 

cytochalasin D kezelés hatására az aktin hálózat integritása megbomlik, mivel ez a mikotoxin 

a G-aktint köti, ezáltal lehetetlenné teszi az aktin mikrofilamentum polimerizációját [166, 

167]. A PMCA2w/b fehérje cytochalasin D kezelés hatására bekövetkező lokalizációs 

változását konfokális mikroszkóppal, internalizációjának változásait biokémiai módszerekkel 

vizsgáltuk. A PMCA2w/b fehérjét expresszáló MDCKII klónokat anti-PMCA NR2 

ellenanyaggal festettük, apikális lokalizációs markerként az ezrin fehérjét festettük meg anti-

ezrin ellenanyaggal [168], az aktin hálózatot pedig TRITC-jelölt phalloidinnel tettük láthatóvá 

a vizsgálat során. Az eredmények alapján elmondható, hogy kezeletlen sejtekben az 

PMCA2w/b fehérje a plazmamembrán apikális régiójában volt megfigyelhető, és mind az 

ezrin fehérjével, mind a közvetlenül az apikális plazmamembrán alatt található aktin 

filamentumokkal kolokalizációt mutatott, amely alapján feltételezhető, hogy a PMCA2w/b 
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11. ábra. Az aktin citoszkeleton és a 
PMCA2w/b fehérje kapcsolatának 
vizsgálata polarizált MDCKII sejtek-
ben. A konfokális mikroszkóppal 
végzett kolokalizáció analízis során 
cytochalasin D kezelt és kezeletlen, 
MDCKII- PMCA2w/b klónok apikális 
régióját vizsgáltuk. A reprezentatív 
mikroszkópos felvé-teleken zöld szín-
nel a PMCA2w/b, piros színnel az 
apikális aktin hálózat, kék színnel az 
ezrin fehérje látható, a kolokalizációs 
viszonyokat a kompozit kép mutatja. 
A MESNA biotinilációs kísérlet 
eredményét összefoglaló oszlopdiag-
ram három független kísérlet immun-
festéseinek denzitometriával számsze-
rűsített eredményét ábrázolja. A 
mérés során kezeletlen és cyto-
chalasin D-vel kezelt sejteken mértük 
a PMCA2w/b fehérje internalizáció 
mértékét, 20 perc alatt, 37 °C-on. 
Viszonyításul a biotinilált, de keze-
letlen (- redukció) sejtek, illetve a 
redukált, de 37 °C-on nem inkubált 
sejtek szolgálnak. 

fehérje az apikális citoszkeletonhoz rögzül. A 2 μM cytochalasin D kezelés hatására a 

PMCA2w/b és az aktin hálózat között korábban megfigyelhető kapcsolat megszűnt, 

ugyanakkor a PMCA2w/b és az ezrin fehérje továbbra is kolokalizációt mutatott. A biokémiai 

mérések során a korábban már a PMCA2w/b fehérje steady-state apikális plazmamembrán 

lokalizációs arányának meghatározásánál alkalmazott MESNA biotinilációs kísérletet 

végeztük el, és az eredményeink azt mutatták, hogy nem volt lényeges eltérés a kezeletlen és a 

cytochalasin D-vel kezelt sejtek esetében, vagyis a PMCA2w/b fehérje a kezelt sejtek 

esetében is a sejtek apikális plazmamembránjában maradt, a fehérje internalizáció mértéke 

szignifikáns mértékben nem változott (11. ábra). 

  

 

5.2. A PMCA2w/b fehérje és a NHERF2 fehérje kapcsolat hatása a PMCA2w/b 
intracelluláris lokalizációjára 

 

Egy korábban megjelent közleményben leírták, hogy a PMCA2b C-terminális 

szekvenciája (ETSL) kölcsönhatásba lép a NHERF2 állványfehérjével [105]. Abból a célból, 

hogy részletesen megvizsgáljuk, milyen szerepet játszhat a NHERF2 fehérje a PMCA2w/b 
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apikális lokalizációjának kialakításában és stabilizálásában, tranziens transzfekciós 

rendszerben vizsgáltuk a NHERF2 fehérje és a PMCA2w/b fehérje kapcsolatát, illetve a 

kotranszfekció PMCA2w/b fehérje lokalizációjára gyakorolt hatását.  

 

5.2.1. A NHERF2 fehérje jelenléte erősíti a PMCA2w/b apikális lokalizációját 

 

A vizsgálatok során NHERF2 fehérjével tranziensen transzfektáltunk PMCA2w/b 

fehérjét expresszáló MDCKII klónokat; illetve NHERF2, PMCA2w/b kotranszfekció mellett 

vizsgáltunk a PMCA2w/b fehérje lokalizációját MDCKII sejtvonalon.  

A PMCA2w/b fehérjével transzdukált sejtvonalak esetében a NHERF2 fehérje 

transzfekciója a PMCA2w/b fehérje apikális dúsulását eredményezte az MDCKII sejtek 

plazmamembránjában, mivel azonban a transzfekciós hatékonyság nagyon alacsony volt, 

ugyanakkor a transzfektált sejtekben a PMCA2w/b fehérjéhez viszonyítva nagyon magas 

NHERF2 expressziós szintet tapasztaltunk, további vizsgálatainkat tranziens expressziós 

rendszeren végeztük el. 

A következő lépésben ellenőriztük, hogy a jelöletlen illetve az EGFP fehérjével jelölt 

PMCA2w/b fehérje lokalizációs viszonyai között tapasztalható-e eltérés, majd miután 

megbizonyosodtunk róla, hogy kísérleteink során az EGFP-jelölt PMCA2w/b konstrukcióval 

kapott lokalizációs adatok nem különböznek a jelöletlen PMCA2w/b fehérjével kapott 

adatoktól, megvizsgáltuk a NHERF2 fehérje EGFP-jelölt PMCA2w/b fehérjére gyakorolt 

hatását.  

A mérések során az EGFP-PMCA2w/b vagy EGFP-PMCA2x/b fúziós fehérjék 

intracelluláris lokalizációját vizsgáltuk NHERF2 fehérje jelenlétében vagy NHERF2 fehérje 

nélkül. Polarizált MDCKII sejteket transzfektáltunk a vizsgált fehérjékkel, majd két nappal a 

transzfekció után a sejteket fixáltuk és immunfestettük. Ezután konfokális mikroszkóppal 

megvizsgáltuk a fehérjék intracelluláris lokalizációját a megfelelő lokalizációs markerek 

mellett. A mérések alapján arra az eredményre jutottunk, hogy a NHERF2 fehérje jelenléte 

egyértelműen növelte a PMCA2w/b fehérje apikális lokalizációs arányát. Ugyanakkor a 

kontrollként használt PMCA2x/b fehérje lokalizációjára a NHERF2 fehérje nem volt hatással: 

a PMCA2x/b a NHERF2 fehérje mellett is bazolaterálisan lokalizálódott (12. ábra).  
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5.2.2. A PMCA2w/b PDZ-kötő motívumának szerepe a fehérje szubcelluláris 
lokalizációjában 

  

Az eredmények alapján feltételezhető volt, hogy a PMCA2w/b fehérje apikális 

dúsulásának oka a NHERF2 fehérje és a PMCA2w/b között kialakuló fehérje-fehérje 

kapcsolat, ami a PMCA2w/b C-terminálisán található PDZ-kötő motívum (ETSL), és a 

NHERF2 fehérje PDZ-doménje között alakulhat ki.  

Abból a célból, hogy igazolhassuk ezt a hipotézisünket, egy olyan PMCA2w/b mutáns 

konstrukciót vizsgáltunk meg, amelynél hiányzik hat aminosav a C-terminálistól számítva 

(PMCA2w/b-Δ6). Erre a szakaszra esik a C-terminálison található PDZ-kötő motívum, így ez 

a mutáns nem képes fehérje-fehérje kapcsolat kialakítására a NHERF2 fehérjével. E mutáns 

lokalizációs adatait vetettük össze a vad típusú PMCA2w/b és a PMCA2x/b adataival, 

NHERF2 fehérje jelenlétében illetve hiányában vizsgálva a PMCA fehérjék apikális/laterális 

lokalizációs arányát. A vizsgálat során konfokális mikroszkóppal készített x,y,z 

rétegfelvételek adatait elemeztük, és a kapott eredmények egyértelműen alátámasztották, hogy 

a PMCA2w/b fehérje NHERF2 jelenlétében mutatott, szignifikáns mértékű apikális dúsulása 

a két fehérje között létrejövő fehérje-fehérje kapcsolatra vezethető vissza (13. ábra). 

12. ábra. A NHERF2 kotranszfekció 
hatása a PMCA2w/b és a PMCA2x/b 
fehérje apikális lokalizációjára. 
EGFP-jelölt PMCA2x/b (A1, A4) és 
PMCA2w/b (B1, B4) fehérje lokali-
zációs mintázata MDCKII sejtekben. 
A sejteket NHERF2 fehérjével (A2, 
B2) is transzfektáltuk, laterális 
markerként az endogén, Na/K ATPáz 
fehérjét (A5, B5) festettük meg. A 
kompozit képeken jól látható, hogy 
NHERF2 fehérjével együtt kifejezve a 
PMCA2w/b (B3, B6) teljesen 
apikálisan lokalizálódik, ugyanakkor 
a PMCA2x/b (A3, A6) laterális 
lokalizációt mutat NHERF2 fehérje 
jelenlétében is. A reprezentatív sejtek 
vertikális metszetét bemutató fel-
vételeken az apikális régióban loka-
lizálódó PMCA2w/b fehérjét nyilak 
jelzik. 
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13. ábra. A PMCA2w/b és a NHERF2 fehérjék kapcsolatának hatása a PMCA2w/b 
apikális/laterális lokalizációs arányára. A kísérlet során, tranziensen transzfektált, polarizált 
MDCKII sejtekben vizsgáltuk az EGFP fehérjével jelölt PMCA formák apikális/laterális 
lokalizációs arányát, megfelelő polarizációs- és lokalizációs markerek mellett. Az 
apikális/laterális lokalizációs hányados értékét polarizált MDCKII sejtek konfokális 
mikroszkóppal készült rétegfelvételeinek kiértékelésével, ImageJ programmal állapítottuk 
meg. A kapott értékeket legalább három független kísérlet adataiból, 15-20 sejt adatai 
alapján számoltuk ki. A jelzett hibaérték SD; p<0.05. 

  

5.2.3. Partnerfehérjék szerepe a PMCA2w/b fehérje és a sejtváz kapcsolatában 

  

A következő lépésben a NHERF2 fehérje apikális lokalizációt stabilizáló hatásának 

mechanizmusát vizsgáltuk meg.  Irodalmi adatok alapján ismert, hogy a NHERF2 fehérje 

képes az aktin sejtvázhoz rögzülni azáltal, hogy ERM-doménjén keresztül, az aktin 

hálózathoz csatlakozó ERM fehérjékkel létesít kapcsolatot [169, 170]. 

Korábbi eredményeink alapján (részletesen lásd 5.1.4 fejezet) azt feltételeztük, hogy a 

PMCA2w/b fehérje, a NHERF2 fehérje közvetítésével, az ezrin fehérjén keresztül rögzül az 

apikális citoszkeletonhoz. Hogy bizonyítsuk az alábbi kapcsolatlánc létezését, polarizált 

MDCKII sejteket transzfektáltunk EGFP-PMCA2w/b és NHERF2 fehérjével, és a 

kotranszfektált sejtekben vizsgáltuk a PMCA2w/b fehérje, az apikális aktin hálózat és az ezrin 

fehérje kolokalizációs viszonyait. A PMCA2w/b fehérje és a sejtváz partnerfehérjéken 

keresztül megvalósuló kapcsolatának vizsgálatához az EGFP-jelölt, PMCA2w/b fehérjét 

expresszáló MDCKII sejteket NHERF2 fehérje jelenléte mellett vagy a partnerfehérje nélkül, 
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cytochalasin D-vel, illetve latrunculin B-vel kezeltük, a kezelés után a sejteket fixáltuk, 

immunfestettük, és a lokalizációs viszonyokat konfokális mikroszkóppal vizsgáltuk. A mérés 

során azt tapasztaltuk, hogy a PMCA2w/b fehérje NHERF2 jelenlétében mind az ezrin 

fehérjével, mind az apikális aktin hálózattal kolokalizációt mutat, ami alapján feltételezhető, 

hogy valóban létrejön az általunk prediktált PMCA2w/b-NHERF2-ezrin-aktin citoszkeleton 

kapcsolatlánc. A 2 μM cytochalasin D, vagy 1 μM latrunculin B [171] kezelés hatására a 

PMCA2w/b és az aktin hálózat között megfigyelt kapcsolat megszűnt, ugyanakkor a 

PMCA2w/b és a NHERF2 illetve a PMCA2w/b és az ezrin fehérje továbbra is kolokalizációt 

mutatott (14. ábra).  

 

 

14. ábra. A NHERF2 stabilizálja a PMCA2w/b fehérje helyzetét az apikális 
membránban. Polarizált MDCKII sejtek apikális membránjáról, konfokális pásztázó 
mikroszkóppal készült rétegfelvételek. A sejteket kotranszfektáltuk EGFP-PMCA2w/b és 
NHERF2 fehérjékkel, és a transzfekciót követő 48 órában a sejteket cytochalasin D (A5-8, B5-
8) vagy latrunculin B (A9-12, B9-12) kezelés után permeabilizáltuk 0,2%-os Triton-X 100-
oldattal, és fixáltuk. A PMCA2w/b fehérje lokalizációját az N-terminálison található EGFP 
fehérje jelezi (zöld szín jelöli). A NHERF2 fehérjét immunfestéssel tettük láthatóvá (piros szín 
jelöli). Az aktin hálózatot TRITC-phalloidin jelöléssel (A3, A7, A11), az ezrin fehérjét (B3, B7, 
B11) immunfestéssel tettük láthatóvá. A kompozit képek (A4, A8, A12; B4, B8, B12) alapján 
jól látható, hogy a PMCA2w/b fehérje és az ezrin illetve a NHERF2 fehérje a kezelések után 
is kolokalizációt mutat. 

 

A konfokális mikroszkópos felvételek alapján, ImageJ programmal számított Pearson-

féle kolokalizációs koefficines értékek is alátámasztották megfigyelésünket, ugyanakkor az 

adatok elemzése alapján egyértelműen látszik az is, hogy NHERF2 fehérje hiányában a 

PMCA2w/b fehérje és az ezrin, illetve az aktin citoszkeleton kolokalizációja sokkal kisebb 

mértékű, ami a partnerfehérjék lokalizáció szabályozásában betöltött szerepének újabb 

közvetett bizonyítéka (15. ábra). 
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15. ábra. A PMCA2w/b és az ezrin fehérje kolokalizációs koefficiensénének 
alakulása a NHERF2 fehérje jelenlétének függvényében. A Pearson-féle kolokalizációs 
koefficiens számításához pontonként 15-20 darab, három független kísérletből származó sejtet 
vizsgáltunk. A kalkuláció során a konfokális mikroszkóppal készítetett felvételeket értékeltük 
ki az ImageJ program (Colocalization Finder plugin) felhasználásával. A mérés során a 
PMCA2w/b fehérje jelét viszonyítottuk az ezrin, NHERF2 vagy az aktin hálózatot jelölő 
TRITC-phalloidin jelhez, kezeletlen, vagy cytochalasin D kezelt sejteket vizsgálva. A Pearson-
féle kolokalizációs koefficiens -1 és 1 közötti érték lehet, a méréseink alapján kapott, 0,6 
körüli értékek egyértelmű kolokalizációt jeleznek. A hibazászlók SD értéket jelölnek, p<0.05. 

 
5.2.4. A NHERF2 fehérje hatása a PMCA2w/b laterális mobilitására 

 

FRAP technika alkalmazásával megvizsgáltuk a PMCA2w/b és a NHERF2 fehérjék 

kapcsolatának a PMCA2w/b fehérje laterális mobilitására gyakorolt hatását is. A kísérlet 

során EGFP-PMCA2w/b, illetve EGFP-PMCA2w/b-Δ6 konstrukciókkal transzfektált, illetve 

EGFP-PMCA2w/b és NHERF2, vagy EGFP-PMCA2w/b-Δ6 és NHERF2 konstrukciókkal 

kotranszfektált MDCKII sejteket használtunk. A FRAP mérés során a vizsgált, polarizált sejt 

apikális régiójában, egy 2,6 μm átmérőjű körben oltottuk ki a fluoreszcens jelet, nagy 

intenzitású, 488 nm-es lézerrel, majd a mérés során az adott területen detektáltuk a 

fluoreszcencia érték változásait. A mérés ideje alatt a környező területekről bekerülő, jelölt 

PMCA fehérjék fluoreszcenciáját detektálhtuk, és az alábbi értéket a kiindulási értékhez 

viszonyítva megmértük a vizsgált fehérje laterális mobilitását. A mérést PMCA2w/b, 

PMCA2w/bΔ6, PMCA2w/b és NHERF2 illetve PMCA2w/bΔ6 és NHERF2 fehérjét 

expresszáló sejteken végeztük. A mérés során kapott adatok alapján elmondható, hogy a 

PMCA2w/b, PMCA2w/bΔ6 fehérjét expresszáló, illetve PMCA2w/bΔ6 és NHERF2 fehérjét 

is kifejező MDCKII sejtekben mért FRAP értékek nem különböztek egymástól, ugyanakkor, 
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ha a PMCA2w/b és NHERF2 fehérje egyszerre volt jelen, lényegesen alacsonyabb fehérje 

mobilitási értéket mértünk (16. ábra).  

 
16. ábra. A NHERF2 fehérje hatása a PMCA2w/b laterális mobilitására. A NHERF2 

fehérje PMCA2w/b laterális mobilitására gyakorolt hatását FRAP kísérlettel vizsgáltuk. A 
képen jelölt, 2.6 μm átmérőjű körben, nagy intenzitású, 488 nm-es lézerrel oltottuk ki a 
fluoreszcens jelet, majd a mérés során az adott területen detektáltuk az EGFP-vel jelölt 
PMCA fehérjék fluoreszcencia változásait, három másodpercenként, öt percen keresztül. A 
mért értékeket a kiindulási fluoreszcencia értékhez viszonyítottuk, a kapott értékeket az alábbi 
diagrammok mutatják. A mérés során kezeletlen illetve latrunculin B-vel kezelt, élő, teljesen 
polarizált MDCKII sejtek apikális régióját vizsgáltunk. Az ábrán öt párhuzamos kísérlet 
adatait, és reprezentatív sejtekről készült felvételeket mutatunk. A kísérletet Padányi Rita 
végezte. 

 
A kísérletet megismételtük latrunculin B-vel kezelt sejteken is, ekkor a FRAP mérés 

előtt 30 percen keresztül 1 μM latrunculin B-vel kezeltük a sejteket. A latrunculin B kezelt 

sejtek és a kezeletlen sejtek között nem találtunk különbséget a FRAP mérés során, ami 

alapján azt feltételezzük, hogy a NHERF2 jelenlétben kialakuló PMCA2w/b/NHERF2/ezrin 

komplex a kezelés hatására nem esik szét, és bár a továbbiakban nem kötődik közvetlenül a 

sejtvázhoz, a komplex laterális mobilitása nem változik meg szignifikáns mértékben. A FRAP 

mérés adatai alapján az is egyértelműen elmondható, hogy ha a PMCA2w/b mellett NHERF2 

fehérje is jelen van, és ha a két fehérje között kialakulhat fehérje-fehérje kapcsolat, akkor a 

PMCA2w/b fehérje laterális mobilitása egyértelműen csökken. A kísérlet során kapott 

eredményeket számszerűsítve a 17. ábra mutatja be.  
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17. ábra. A NHERF2 fehérje csökkenti a PMCA2w/b laterális mobilitását. A 16. 

ábrán bemutatott FRAP mérés során meghatároztuk az EGFP-vel jelölt PMCA fehérjék 
mobilis frakciójának arányát, NHERF2 fehérje jelenlétében vagy hiányában, továbbá 
kimutattuk, hogy a latrunculin kezelés nincs hatással a PMCA2w/b fehérje laterális 
mobilitására. A kísérlet során mért adatokat számszerűsítve az alábbi ábrán mutatom be. A 
FRAP mérés adatai alapján elmondható, hogy ha a PMCA2w/b mellett NHERF2 fehérje is 
jelen van (2. oszlop) akkor a PMCA2w/b fehérje laterális mobilitása egyértelműen csökken. 
Ugyanakkor, ha a PMCA fehérje nem képes a NHERF2 fehérjéhez kapcsolódni (3. és 4. 
oszlop), akkor laterális mobilitása nem változik NHERF2 jelenlétében sem. Latrunculin B 
kezelés hatására a PMCA2w/b laterális mobilitása nem változott (5. és 6. oszlop). A 
hibazászlók SD értéket jelölnek, p<0.01 (**), p<0.02 (*). 

 
5.2.5. A NHERF2 fehérjéhez kapcsolt PMCA2w/b tovább marad a sejtmembránban 

 

 A továbbiakban megvizsgáltuk, hogy a NHERF2 fehérje hatására lecsökkenő laterális 

mobilitás mellett, a NHERF2 fehérjével kialakított kapcsolat befolyásolja-e a PMCA2w/b 

fehérje által a plazmamembránban töltött időt is. Mivel az MDCKII sejteket csak nagyon kis 

hatékonysággal lehet transzfektálni és biotinilációs kísérlet végrehajtására ez a rendszer nem 

alkalmas, a kísérletet HeLa sejteken végeztük. A kísérlet során EGFP-vel jelölt PMCA2w/b, 

illetve PMCA2w/bΔ6 fehérjék sejtfelszíni biotinilációját vizsgáltuk, NHERF2 fehérje mellett 

illetve NHERF2 nélkül. A transzfektált HeLa sejteket a transzfekciót követő második napon, 

jégen biotiniláltuk sulfo-NHS-SS-biotinnal. A biotinilációt követően a sejteket feltártuk 

(input) vagy 37 °C-on inkubáltuk, ez alatt az idő alatt a jelölt PMCA egy része endocitózissal 

a sejtfelszíniről beszedődött, így ezek a jelölt fehérjék később elkülöníthetőek voltak a 
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sejtfelszínen maradt PMCA fehérjéktől, amelyekről az inkubálást követően jégen végzett 

glutation kezeléssel eltávolítottuk a sulfo-NHS-SS-biotint. Ezután a biotinnal jelölt PMCA 

fehérjét izoláltuk, és Western blot technika alkalmazásával, immunfestés után, 

denzitometriával meghatároztuk a vizsgált időpontokban beszedődött, jelölt PMCA fehérjék 

összes PMCA fehérjéhez viszonyított arányát. Az eredmények azt mutatják, hogy a PDZ kötő 

régiójától megfosztott PMCA2w/bΔ6 mutáns lényegesen gyorsabban internalizálódik, mint a 

vad típusú PMCA2w/b fehérje, amely képes a NHERF2 fehérjéhez kapcsolódni. Mivel a 

HeLa sejtek rendelkeznek endogén NHERF2 fehérjével [172], a PMCA2w/b expresszáló 

HeLa sejtek esetében is alacsonyabb volt a vizsgált időpontokban detektálható, beszedődött 

PMCA aránya, mint a PMCA2w/bΔ6 mutáns esetében. NHERF2 fehérje kotranszfekciójával 

a beszedődött PMCA2w/b fehérje aránya még tovább csökkent, lévén ebben az esetben a két 

fehérje expressziós szintje jobban közelített egymáshoz (18. ábra). A laterális mobilitás 

vizsgálat és a biotinilációs vizsgálat alapján tehát bizonyítást nyert, hogy a PMCA2w/b és a 

NHERF2 fehérje kapcsolata mind a PMCA2w/b forma laterális mobilitására, mind pedig a 

fehérje által a sejtmembránban töltött időre hatással van.  

 

 
18. ábra. A NHERF2 fehérjéhez kapcsolt PMCA2w/b tovább marad a 

sejtmembránban. A transzfekciót követő második napon, a jelölt fehérjéket expresszáló HeLa 
sejteket jégen biotiniláltuk, majd feltártuk (imput), vagy a jelzett ideig 37 °C-on inkubáltuk. 
Ezután jégen végzett glutation kezeléssel eltávolítottuk a sulfo-NHS-SS-biotint a sejtfelszínről, 
majd az inkubálás alatt, endocitózissal beszedődött, biotinnal jelölt fehérjéket a sejtek 
feltárása után avidinnal izoláltuk. A Western blot technikával izolált, anti-PMCA 5F10 
immunfestéssel láthatóvá tett fehérjék arányát denzitometriával, ImageJ program 
felhasználásával számszerűsítettük, a képen az egyik kísérlet reprezentatív immunfestését 
mutatjuk be. A három független kísérlet adatait oszlopdiagramokon ábrázoltuk, az átlag- és 
szórás értékeket Microsoft Excel programmal határoztuk meg, a hibazászlók SE értéket 
mutatnak. 
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5.3. Az A-splice helyen lezajló mRNS érés hatása a PMCA2 fehérje szubcelluláris 
lokalizációjára 

 
 Hogy teszteljük az A-splice helyen lezajló mRNS érés hatását, és azt a hipotézisünket, 

hogy a hatására átíródó, csak ebben az izoformában előforduló 45 aminosav hosszúságú 

szakasz apikális lokalizációs szignál szerepét játszhatja, a vizsgált fehérje N-terminálisán 

EGFP-jelölt kiméra PMCA konstrukciót hoztunk létre. A létrehozott EGFP-PMCA4(2w)/b 

kiméra fehérjében a laterálisan lokalizálódó PMCA4x/b forma A-splice által érintett 

szakaszába a „w” izoformára jellemző szakaszt ékeltük be. Mivel a C-terminálison található 

PDZ kötő szekvencia utolsó aminosava a PMCA2 esetében leucin, a PMCA4b esetében pedig 

valin, a két fehérje PDZ kötő szekvenciája, és így PDZ domén preferenciája is különböző, 

emiatt csak a PMCA2 fehérje képes a NHERF2 fehérjéhez kapcsolódni. Hogy tesztelhessük a 

w-inzerció hatását, létrehoztunk olyan 4b mutánsokat is, ahol az utolsó aminosavat leucinra 

cseréltük, így a PMCA2w/b fehérjére jellemző PDZ kötő szekvenciát alakítottunk ki (EGFP-

PMCA4x/b-1205V>L, EGFP-PMCA4(2w)x/b-1238V>L), ezekre a továbbiakban V>L 

mutánsként fogok utalni (19. ábra).  

 

5.3.1 A w-inzerció hatása a PMCA2 fehérje szubcelluláris lokalizációjára polarizált 
MDCKII sejtekben 

 
 Az elkészült konstrukciókat Western blottal, 5F10 (pán anti-PMCA) ellenanyag 

felhasználásával ellenőriztük, és azt tapasztaltuk, hogy a megfelelő méretű fehérje fejeződik 

ki. A PMCA fehérjék lokalizációjának vizsgálatát a vizsgált fehérjét kifejező, polarizált 

MDCKII sejteken, konfokális mikroszkóp felhasználásával végeztük. Korábbi eredmények 

alapján biztosak lehettünk abban, hogy a PMCA fehérje N-terminálisához csatolt EGFP 

fehérje a választott sejtes rendszerben nem befolyásolja a vizsgált fehérje szubcelluláris 

lokalizációját [151]. A mérésekhez a sejteket a Módszerek fejezetben leírtak szerint fixáltuk, 

majd megfelelő lokalizációs markerek felhasználásával immunfestettük.  Apikális lokalizációs 

markerként az ezrin fehérjét, míg bazolaterális markerént az anti-Na/K ATPáz fehérjét 

használtuk. Az így előkészített mintákról x,y,z felbontású rétegfelvételeket készítettünk 

konfokális pásztázó mikroszkóppal. Kísérleteink során azt tapasztaltuk, hogy a létrehozott 

EGFP-PMCA4(2w)/b kiméra fehérje lokalizációja megváltozott, hiszen míg a PMCA4x/b 

fehérje bazolaterális lokalizációt mutat, a PMCA4(2w)b fehérje a laterális lokalizáció mellett 

apikális lokalizációt is mutatott, akárcsak a PMCA2w/b (20. ábra). 
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19. ábra. Az A-splice helyen lezajló mRNS érés hatásának vizsgálata során használt 

konstrukciók. A humán PMCA gén érése során, az A-splice helyen lezajló alternatív splicing 
hatására kialakuló w- és x- izoformák, és a PMCA2 és PMCA4 izoformák, továbbá a 
munkánk során felhasznált mutánsok szekvenciájának releváns részletei. 

 

 Eredményeink azt mutatják, hogy a „w” izoformára jellemző, 45 aminosav hosszúságú 

fehérje szakasz jelenléte már önmagában elegendő ahhoz, hogy az eredendően a vizsgált 

polarizált sejtek bazális- és laterális membránjában lokalizálódó fehérjét az apikális régióba 

irányítsa, és így a fehérje lokalizációs mintázatát is megváltoztassa. Kísérletünkben 

bizonyítottuk tehát, hogy a vizsgált szakasz apikális lokalizációs szignálként funkcionál, 

ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy a PMCA4(2w)b fehérje apikális/laterális lokalizációjának 

aránya elmaradt a vad típusú PMCA2w/b fehérje apikális/laterális lokalizációjának arányától. 

Az alábbiakból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a PMCA2w/b fehérjére jellemző 

mértékű apikális lokalizáció kialakulásához a „w” formára jellemző, 45 aminosav hosszúságú 

fehérje szakasz jelenléte önmagában nem elegendő. 
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20. ábra. A w-inzerció hatása a PMCA fehérje lokalizációjára. Az EGFP-vel jelölt 
PMCA fehérjék lokalizációjának vizsgálatát a transzfekció másnapján, a módszerek 
fejezetben leírtak szerint fixált, polarizált MDCKII sejteken, konfokális mikroszkóp 
felhasználásával vizsgáltuk. A sejteket anti-ezrin és anti-Na/K ATPáz ellenanyaggal festettük, 
amelyek apikális és bazolaterális lokalizációs markerként szolgáltak. A fixálás és immunfestés 
folyamata az EGFP-vel jelölt PMCA detektálhatóságát, szubcelluláris lokalizációját nem 
befolyásolta. A képen reprezentatív apikális, laterális x-y irányú, illetve x-z orientációjú 
metszeteket mutatunk be. A w-inzerció hatására a PMCA4 fehérje szubcelluláris 
lokalizációjára polarizált MDCKII sejtekben megváltozott, a PMCA4(2w)/b fehérje, akárcsak 
a PMCA2w/b, apikálisan és laterálisan lokalizálódott, szemben a PMCA4x/b fehérjével, ami a 
sejtek apikális membránjában nem volt detektálható. 
 

5.3.2 A NHERF2 fehérje erősíti a PMCA4(2w)/b-V>L kiméra fehérje apikális 
lokalizációját 

 

Hogy megvizsgáljuk, vajon a sejtek apikális régiójában előforduló NHERF2 jelenléte 

erősíti-e a kiméra fehérje apikális lokalizációját, az előző kísérettel megegyező módon, 

polarizált MDCKII sejtekben vizsgáltuk az EGFP-PMCA4x/b-V>L, és az EGFP-

PMCA4(2w)x/b-V>L mutánsok lokalizációs viszonyait. A sejteket kotranszfektáltuk a 

vizsgált PMCA konstrukciót, illetve NHERF2 fehérjét kódoló plazmidokkal, majd a sejteket a 
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transzfekció másnapján fixáltuk. Fixálás és permeabilizálás után, anti-NHERF2 és anti-Na/K 

ATPáz ellenanyagokkal immunfestettük a sejteket, majd konfokális pásztázó mikroszkóppal 

x,y,z felbontású rétegfelvételeket készítettünk. Vizsgálataink alapján elmondhatjuk, hogy a 

PMCA4(2w)x/b-V>L mutáns esetében, ahol a mutáció következtében létrejöhetett a NHERF2 

és a PMCA kiméra között fehérje-fehérje kapcsolat, a NHERF2 fehérjét és PMCA4(2w)x/b-

V>L fehérjét is expresszáló MDCKII sejtek apikális régiójában egyértelműen erősödött a 

PMCA4(2w)x/b-V>L fehérje lokalizációja. Ugyanakkor a PMCA4x/b-1205V>L fehérje 

esetében, amely eredendően laterálisan lokalizálódik, ám a mutáció hatására elvileg szintén 

képes volt a NHERF2 fehérjéhez kapcsolódni, NHERF2 fehérje jelenlétében sem tapasztaltuk 

a PMCA fehérje apikális lokalizációját. Mivel a PMCA4x/b-1205V>L fehérje a w-inzerciót 

nem tartalmazta, a NHERF2 és a PMCA4x/b-1205V>L fehérje között nem alakult ki 

kapcsolat, így csak az MDCKII sejtek laterális régiójában volt megfigyelhető. (21. ábra).  

 

 
 

21. ábra. A NHERF2 jelenléte erősíti a PMCA4(2w)/b-V>L kiméra fehérje apikális 
lokalizációját. A PMCA4(2w)/b-V>L és PMCA4x/b-V>L fehérjék intracelluláris 
lokalizációját polarizált MDCKII sejteken, konfokális mikroszkóp felhasználásával vizsgáltuk. 
A sejteket a transzfekció másnapján fixáltuk, majd permeabilizálás után, anti-NHERF2 és 
anti-Na/K ATPáz ellenanyagokkal immunfestettük. Az EGFP-vel jelölt PMCA mutánsok 
lokalizációját az apikális és a laterális régióban készült rétegfelvételek, mutatják, ahol a 
PMCA kimérák lokalizációja zöld, a NHERF2 fehérje piros, a Na/K-ATPáz pedig kék színben 
látszik. A kompozit felvételen jól látható, hogy a PMCA4(2w)/b-V>L kiméra esetében 
egyértelmű apikális lokalizációt figyelhetünk meg, míg a PMCA4x/b-V>L mutáns esetében 
csak laterális lokalizáció tapasztalható.  

 
Eredményeink azt mutatják, hogy a „w” izoformára jellemző, 45 aminosav hosszúságú 

fehérje szakasz apikális lokalizációs szignálként funkcionál, ugyanakkor a NHERF2 

partnerfehérje jelenléte a sejt apikális régiójában önmagában nem befolyásolja a hozzá 

kapcsolódni képes PMCA2 fehérje lokalizációját, csupán erősíti a w-inzerció hatását (22. 

ábra). 
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22. ábra. A w-inzerció és a NHERF2 fehérje hatása a PMCA2 apikális/laterális 

lokalizációs arányára. Tranziensen transzfektált, polarizált MDCKII sejtekben vizsgáltuk az 
EGFP fehérjével jelölt PMCA formák apikális/laterális lokalizációs arányát, megfelelő 
lokalizációs markerek mellett. A lokalizációs hányados értékét a konfokális mikroszkóppal 
készült rétegfelvételek kiértékelésével, ImageJ programmal állapítottuk meg, eredményeinket 
legalább három független kísérlet adataiból, 15-20 sejt adatai alapján számoltuk ki. A jelzett 
hibaérték SD; p<0.05. A PMCA4x/b fehérje és a PMCA4x/b-V>L mutáns NHERF2 fehérje 
jelenléte mellett is egyértelműen laterális lokalizációt mutat. A PMCA2w/b fehérje 
eredendően magas apikális lokalizációs arányát a NHERF2 fehérje jelenléte szignifikánsan 
tovább növeli. A PMCA4(2w)/b kiméra fehérje esetében a w-inzerció hatására egyértelműen 
nő az apikális régióban lokalizálódó fehérje aránya, amit a PMCA4(2w)/b-V>L fehérje 
esetében a NHERF2 fehérjével kialakított kapcsolat tovább növel.    

 

5.4 A PMCA4 izoforma lokalizációjának szabályozása  

 

 Következő kísérletsorozatunkban a PMCA4x/b izoforma lokalizáció szabályozását 

vizsgáltuk. Az irodalomból ismert, hogy egyes PMCA izoformáknál (PMCA1x/b és 2x/b) a 

fehérjék C-terminálisán található konzervált Leu-Ile motívum nélkülözhetetlen a helyes 

bazolaterális lokalizációhoz [150]. Ezek alapján célul tűztük ki, hogy feltárjuk a PMCA4x/b 

izoforma C-terminális szakaszának lokalizációra kifejtett szabályozó hatását. Munkánk során 

korábban létrehozott mutáns PMCA4x/b fehérjéket vizsgáltunk, amelyek C-terminális 

régiójáról az utolsó 24, 48 vagy 57 aminosav hiányzik (ct24, ct48, ct57 mutánsok [101]). 
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5.4.1 A PMCA4x/b intracelluláris lokalizációjának változása a sejtek konfluencia 
viszonyainak függvényében  

 

Irodalmi adatok szerint a PMCA4 fehérje lokalizációs mintázata bizonyos esetekben a 

vizsgált sejtek konfluencia viszonyaitól [173] illetve differenciáltságuk fokától is függ [174]. 

Ezért hogy megvizsgáljuk a PMCA4x/b fehérjét kifejező sejtek konfluencia viszonyainak 

szerepét a PMCA4x/b fehérje plazmamembrán lokalizációjának alakulásában, konfokális 

pásztázó mikroszkóppal vizsgáltuk a vad típusú PMCA4x/b fehérje intracelluláris 

lokalizációját, transzfektált HeLa sejteken. A vizsgálni kívánt sejteket fixáltuk, 

permeabilizáltuk és immunfestettük a Módszerek fejezetben leírtak szerint. A mérések során 

konfluens és nem konfluens kultúrákon, a transzfekciótól számított 24. vagy 48. órában, 

megfelelő lokalizációs markerek (WGA, anti-calnexin) mellett vizsgáltuk a PMCA fehérje 

intracelluláris lokalizációját. A mérések kiértékelésekor a során a vizsgált PMCA formát 

expresszáló sejteket megszámoltuk, és ImageJ program segítségével minden sejtet 

kategorizáltunk, a vizsgált fehérje lokalizációjós viszonyainak alapján. Az vizsgálat során 

négy kategóriába soroltuk a sejteket:  

1. a vizsgált fehérje csak a plazmamembránban lokalizálódik, intracellulárisan nem 

figyelhető meg;  

2. a, vizsgált fehérje a plazmamembránban és intracellulárisan is megfigyelhető, de a 

fehérje legalább 50%-a a plazmamembránban lokalizálódik; 

3. a vizsgált fehérje kevesebb, mint 50%-a lokalizálódik a plazmamembránban; 

4. a vizsgált fehérje csak intracellulárisan figyelhető meg. 

Az eredmények összesítésekor az első két és a második két kategóriát összevonva kaptuk meg 

azoknak a sejteknek az arányát, amelyeknél a vizsgál fehérje elsősorban a 

plazmamembránban, illetve intracellulárisan lokalizálódik. A későbbiek során az 

plazmamembránban lokalizálódó sejtek arányaként megadott, százalékban kifejezett érték az 

első két kategóriába sorolt sejtek arányát jelzi az összes sejthez viszonyítva.   

 Eredményeink azt mutatják, hogy a konfluencia kialakulása a PMCA4x/b fehérje 

plazmamembrán lokalizációs arányának növekedésével jár együtt, elmondható tehát, hogy a 

kultúrában a sejtek konfluencia viszonyai befolyásolják a PMCA4x/b fehérje plazmamembrán 

lokalizációjának arányát (23. ábra). 
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23. ábra. A PMCA2x/b plazmamembrán lokalizáció változásai a HeLa sejtek 
konfluencia viszonyainak függvényében. Tranziensen transzfektált HeLa sejtekben vizsgáltuk 
a PMCA4b formák plazmamembrán lokalizációs arányát, megfelelő lokalizációs markerek 
mellett. A plazmamembrán lokalizáció arányát konfokális mikroszkóppal készült felvételek 
kiértékelésével, ImageJ programmal állapítottuk meg. Az eredményeinket összefoglaló 
oszlopdiagramok adatait három független kísérletből származó, minimálisan ezer darab sejt 
kiértékelése alapján nyertük. Az adatok statisztikai elemtését Microsoft Excel programmal 
végeztük, (*** = p <0.0001, χ2 teszt.) 
 

5.4.2. A C-terminális régió szerepe a PMCA 4x/b fehérje plazmamembrán 
lokalizációjának szabályozásában 

 

Hogy megvizsgáljuk a C-terminális régió szerepét a PMCA4x/b fehérje intracelluláris 

lokalizációjának szabályozásában, az előző fejezetben leírt módon vizsgáltuk a vad típusú 

PMCA4x/b és C-terminálisan trunkált mutánsainak intracelluláris lokalizációját, konfluens és 

nem konfluens HeLa sejteken.  

Kísérleteink során azt tapasztaltuk, hogy a vad típusú PMCA4x/b fehérje határozott 

plazmamembrán lokalizációt mutat nem konfluens HeLa sejtekben, és ez az érték konfluens 

sejteket vizsgálva tovább nő. A konfluencia kialakulásának hatása a C-terminálisan csonkolt 

mutánsok esetében is megfigyelhető volt, ugyanakkor a trunkált fehérjék intracelluláris 

lokalizációjának vizsgálata nem várt eredményre vezetett. Méréseink során azt tapasztaltuk, 

hogy a PMCA4x/b-ct24 mutáns elsősorban intracelluláris kompartmentekben lokalizálódott, 

sok esetben egyáltalán nem jutott ki a plazmamembránba, ugyanakkor a -ct48 és -ct57 

mutánsok nagyon hasonló, a vad típust meghaladó plazmamembrán lokalizációs arányt 

mutattak (24. ábra). Eredményeink alapján azt feltételezhettük, hogy a PMCA4x/b fehérje C-
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terminális régióján egy internalizációs szignál található, amely valahol a ct24-es mutáns 

utolsó aminosava (1157.) és a ct48-as mutáns utolsó aminosava (1181.) között található. 

 
24. ábra. A C-terminális trunkáció hatásai a PMCA4x/b plazmamembrán 

lokalizációjára. PMCA4x/b és C-terminálisan csonkolt mutánsainak immunfestése, konfokális 
mikroszkóppal készült felvételek. A sejteket transzfekció után két nappal fixáltuk, majd 
permeabilizálás után festettük lokalizációs markerekkel, illetve anti-PMCA4 JA9 
ellenanyaggal, ezeket a képen az alábbi színek jelzik: Alexa-633 jelölt WGA (piros), DAPI 
(szürke), illetve JA9 (zöld).  
 

5.4.3.  Az 1147-48. és 1167-69. pozícióban található dileucin motívumok mutációja erősíti 
a PMCA plazmamembrán lokalizációját 

 

 Következő lépésben megvizsgáltuk a PMCA4x/b fehérje C-terminális régiójának 

szekvenciáját, és azt találtuk, hogy a vizsgált szakaszon, illetve annak közelében két dileucin 

motívum is fellelhető, amely számos fehérje esetében internalizációs szignálként működik 

[175-177]. Abból a célból, hogy megvizsgálhassuk a C-terminálison található dileucin 

motívumok szerepét a PMCA4x/b fehérje plazmamembrán lokalizációjában és 

internalizációjában, a kérdéses pozícióban lévő leucinokat alaninra cseréltük a vad típusú 

PMCA4x/b, és a C-terminálisan trunkált PMCA4x/b-ct24 fehérjékben. A létrehozott L>A 

mutánsokat és a kísérleteink során használt C-terminálisan trunkált mutánsokat a 25. ábra 

foglalja össze. 

 
25. ábra. A C-terminális régió szerepének vizsgálata során használt konstrukciók. A 

C-terminális régió PMCA4x/b fehérje intracelluláris lokalizációjának szabályozásában 
játszott szerepének vizsgálata során az alábbi C-terminálisan trunkált mutánsokat illetve 
szubsztitúciós mutánsokat használtuk fel. A szubsztitúciós mutánsoknál a mutáció által 
érintett pozíciókat piros színnel emeltem ki.  
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 A létrehozott, szekvenálással ellenőrzött L>A mutáns konstrukciókat Western blot 

analízissel ellenőriztük, tranziensen transzfektált COS-7 sejtekből a transzfekciótól számított 

második napon izolált membrán mikroszómák vizsgálatával. A vizsgált fehérjék expressziós 

szintjét anti-PMCA 5F10 ellenanyaggal végzett immunfestéssel ellenőriztük (26/A ábra). Az 

izolált membrán mikroszómák felhasználásával az L>A mutációt hordozó konstrukciók Ca2+-

transzport aktivitását is ellenőriztük, és azt tapasztaltuk, hogy valamennyi mutáns 

funkcionálisan ép, és kalmodulinnal aktiválható. A PMCA4x/b-ct24 mutáns esetében mért 

alacsonyabb aktivitás oka a fehérje intracelluláris kompartmentekben történő felhalmozódása, 

erre utal az is, hogy a PMCA4x/b-ct24 L>A mutáns esetében, ahol a fehérje nagyobb arányú 

plazmamembrán lokalizációja figyelhető meg, magasabb Ca2+ transzport aktivitást mértünk  

(26/B ábra).  

 
26. ábra. A PMCA4x/b és a mutáns PMCA4x/b konstrukciók Ca2+-transzport 

aktivitása. A.: A létrehozott konstrukciók kifejeződését tranziensen transzfektált COS-7 
sejtekből, a transzfekciótól számított második napon izolált mikroszómák Western blot 
analízisével ellenőriztük. A vizsgált fehérjék expressziós szintjét anti-PMCA 5F10 
ellenanyaggal végzett immunfestéssel ellenőriztük. B.: Ca2+-transzport mérést a különböző 
PMCA4x/b mutánsokat expresszáló Cos-7 sejtekből készült mikroszóma preparátumon 
végeztünk. A mérést kalmodulin hiányában (fehér oszlopok) és kalmodulin mellett (fekete 
oszlopok) végeztük. A hibazászlók S.D. értéket jeleznek. 
 

 Hogy megvizsgálhassuk az L>A szubsztitúció hatását, tranziensen transzfektált HeLa 

sejteken vizsgáltuk meg a vad típusú PMCA4x/b és a C-terminálisan trunkált mutánsok, 

illetve az L>A szubsztitúciós mutánsok intracelluláris lokalizációját. A méréseket a 

transzfekciótól számított második napon végeztük, és azt tapasztaltuk, hogy az 1167-69L>A 
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szubsztitúciós mutánsok esetében egyértelmű és domináns plazmamembrán lokalizáció volt 

megfigyelhető. Ezzel szemben, a vad típusnál a plazmamembrán lokalizáció mellett 

intracellukláris lokalizációt is tapasztalhattunk, míg a PMCA4x/b-ct24 mutáns esetében a 

fehérje szinte csak intracelluláris kompartmentekben volt megfigyelhető (27. ábra).  

 
27. ábra. Az 1167-69L>A mutáció hatása a PMCA4x/b lokalizációjára. Az 1167/69-

es dileucin motívum, mint lokalizációs szignál – PMCA4x/b illetve C-terminálisan csonkolt 
ct24-es mutáns, illetve ezek 1167-69L>A mutánsainak vizsgálata transzfektált HeLa sejteken. 
A sejteket a transzfekció utáni második napon fixáltuk és immunfestettük. A vizsgált PMCA 
fehérjéket anti-PMCA 5F10 ellenanyaggal festettük. A felvételek készítése során, a konfokális 
mikroszkóp alkalmazott beállításai mellett az esetlegesen festődő endogén PMCA nem volt 
detektálható. A kompozit képeken pirossal a calnexin fehérje (anti-calnexin), kékkel a 
plazmamembrán (WGA) szürkével pedig a sejtmag (DAPI) festődését mutatjuk be. Mindkét 
L>A mutáns esetében a PMCA fokozott plazmamembrán lokalizációja látható. 
 

Megvizsgáltuk az 1147-48L>A szubsztitúció hatását is, és az eredményeink azt 

mutatják, hogy a 1147-48L>A szubsztitúció csak a C-terminálisan trunkált, PMCA4x/b-ct24 

mutáns esetében erősítette a plazmamembrán lokalizációt, a vad típus esetében nem okozott 

kimutatható változást a vizsgált fehérje lokalizációs eloszlásában. A dupla mutánsok, 

amelyekben a 1147-48L>A szubsztitúció mellett a 1167-69L>A is megtalálható volt, 

lokalizációs viszonyaikban nem különböztek a 1167-69L>A szubsztitúciós mutánsoktól, 

vagyis a két mutáció nem erősítette egymás hatását. Eredményeink alapján elmondható, hogy 

az 1147-48-as pozícióban található dileucin motívum csak a C-terminálisan csonkolt mutáns 

esetében játszik szerepet, míg az 1167-69-es pozícióban található dileucin motívum 

egyértelműen részt vesz a PMCA4x/b fehérje lokalizációjának szabályozásában (28. ábra). 
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28. ábra. Az Leu>Ala szubsztitúciók hatása a PMCA4x/b plazmamembrán 
lokalizációjára. A PMCA formák intracelluláris lokalizációját transzfektált HeLa sejtekben 
vizsgáltuk, a transzfekció másnapján. A fixált és immunfestett sejteket konfokális pásztázó 
mikroszkóppal vizsgáltuk. A sejteket anti-PMCA 5F10 ellenanyaggal és lokalizációs 
markerekkel, illetve lokalizációs markerként szolgáló fehérjék elleni ellenanyagokkal (WGA, 
anti-cadherin, anti-calnexin) festettük. Az elkészült felvételek kiértékelését ImageJ 
programmal végeztük. Az értékelés során mutánsonként 400-2000 darab sejtet 
kategorizáltunk, az adatok minimum három független kísérletből származnak, az adatok 
statisztikai elemtését Microsoft Excel programmal végeztük, (*** = p <0.0001, χ2 teszt.) 

 
 

 Eredményeinket a vizsgált fehérjéket expresszáló HeLa sejteken végzett, sejtfelszíni 

biotinilációs kísérlet is megerősítette. A kisérlet során a transzfekciótól számított második 

napon, jégen biotiniláltuk a sejtfelszíni fehérjéket sulfo-NHS-SS-biotinnal. A biotinilációt 

követően a sejteket feltártuk (input), majd a biotinnal jelölt fehérjéket izoláltuk. Az input 

frakcióból és a biotinilált frakcióból vett minták PMCA arányát Western blot technika 

alkalmazásával, immunfestés után, denzitometriával határoztuk meg. A felvitt mennyiségek 

és az összes minta arányából, továbbá az input frakció és a biotinilált fehérjék izolálására 

felhasznált frakció arányából a biotinilált fehérje aránya kiszámítható volt, eredményeinket a 

29. ábrán foglaltuk össze. A vad típusú PMCA4x/b fehérjénél viszonylag alacsony 

biotinilációs értéket mértünk, ami azonban lényegesen meghaladta a PMCA4x/b-ct24 

mutánsnál mért értéket. A szubsztitúciós mutánsok esetében tapasztalt biotiniláció mértéke 
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gyakorlatilag megegyezett azoknál a C-terminálisan csonkolt mutánsoknál tapasztalt értékkel 

(PMCA4x/b-ct48, PMCA4x/b-ct57), ahol a kérdéses szakasz hiányzott a PMCA C-

terminálisáról. A mérések alapján tehát egyértelműen elmondható, hogy az 1167-69L>A 

szubsztitúció a vad típusú (PMCA4x/b), és a C-terminálisan trunkált mutáns (PMCA4x/b-

ct24) esetében is a plazmamembrán lokalizációs arány növekedését eredményezte. 

 

 
29. ábra. Az 1167-69-es Leu>Ala szubsztitúciók hatása a PMCA4x/b és PMCA4x/b-

ct24  plazmamembrán lokalizációjára. A vizsgált PMCA fehérjék sejtfelszíni lokalizációjának 
arányát a sejtfelszíni fehérjék biotinilálásával vizsgáltuk, a Módszerek fejezetben leírt módon. 
A kísérlet során a sejtfelszíni fehérjéket biotiniláltuk (biotinilált frakció), és az így kapott 
frakció és a sejtek feltárása során nyert frakció (input) PMCA arányát hasonlítottuk össze. A 
Western blot technikával, 5F10 anti-PMCA ellenanyaggal végzett immunfestés során nyert 
felvételeket denzitometriával, ImageJ program felhasználásával értékeltük ki. Az így kapott 
adatok súlyozásával kapott eredményeket az alábbi oszlopdiagramon foglaltuk össze. Az 
ábrán egy, reprezentatív kísérlet immunfestésének képei, és három párhuzamos kísérlet adatai 
láthatók, a hibazászlók SE értéket jeleznek, az adatok kiértékelését Microsoft Excel 
programmal végeztük 
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5.4.4. Az 1147-48-as illetve az 1167-69-es dileucin motívum nincs hatással a PMCA4x/b 
fehérje bazolaterális lokalizációjára 

 

 Irodalmi adatok szerint a PMCA1x/b és PMCA2x/b fehérjék esetében a C-

terminálison, az 1147-48-as pozícióban található Leu-Ile motívum fontos szerepet játszik a 

fehérje bazolaterális lokalizációjának kialakulásában [150]. Hogy megvizsgáljuk az 1147-48-

as, illetve az 1167-69-es pozícióban található dileucin motívumok szerepét a PMCA4 fehérje 

bazolaterális lokalizációjának kialakulásában, polarizált MDCKII sejtekben vizsgáltuk a vad 

típusú PMCA4x/b fehérjének és szubsztitúciós mutánsainak (PMCA4x/b-1147-48L>A, 

PMCA4x/b-1167-69L>A) intracelluláris lokalizációját. Az EGFP-vel jelölt PMCA4 fehérjék 

lokalizációjának vizsgálatát a transzfekciótól számított második napon, fixált, és megfelelő 

lokalizációs markerekkel festett sejteken, konfokális mikroszkóp felhasználásával végeztük. 

Kísérleteink során nem tapasztaltunk eltérést a vad típusú fehérje és a szubsztitúciós 

mutánsok intracelluláris lokalizációjában, minden esetben egyértelmű bazolaterális 

lokalizációt figyelhettünk meg, így eredményeink alapján elmondható, hogy a PMCA4x/b 

fehérje esetében az 1147-48-as, illetve az 1167-69-es pozícióban található dileucin 

motívumok nem szükségesek a fehérje bazolaterális lokalizációjának kialakulásához (30. 

ábra). 

 

30. ábra – Az 1147-48-as illetve az 1167-69-es 
dileucin motívum nincs hatással a PMCA4x/b 
fehérje bazolaterális lokalizációjára. Az EGFP-vel 
jelölt PMCA fehérjék lokalizációjának vizsgálatát 
a transzfekciótól számított második napon, fixált, 
polarizált MDCKII sejteken, konfokális mik-
roszkóp felhasználásával végeztük. Lokalizációs 
markerként anti-ezrin (piros) és anti-Na/K ATPáz 
(kék) ellenanyagokat használtunk. Az x,y irányú 
felvételek oldalánál nyilak az x,z irányú felvételek 
pozícióját jelzik. A vizsgált PMCA fehérjék minden 
esetben bazolaterális lokalizációt mutattak. 
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6. Megbeszélés, következtetések  
 

6.1. A PMCA2 izoforma lokalizációjának szabályozása 

 
 A négy PMCA izoforma közül kettő, a PMCA1 és a PMCA4 szinte minden szervben 

és szövetben kifejeződik, míg a másik két PMCA forma, a PMCA2 és a PMCA3 esetében 

szövet- és szerv specifikus kifejeződést, lokalizációt és funkciót figyelhetünk meg. A PMCA2 

forma esetében különösen igaz, hogy a fehérje sokféleségét, és ezáltal azt az adottságát, hogy 

specifikus feladatokat láthat el, az mRNS érés folyamata eredményezi. Az alternatív splicing 

folyamata két régiót érint, ezek közül a C-splice régióban lezajló mRNS érés funkcionális 

következményeit már régóta ismerjük [102, 111], ám az A-splice régió szerepe még részben 

tisztázásra vár. Az A-splice régióban lezajló splicing hatására kialakuló „w” forma csak a 

PMCA2 génről átíródó PMCA2 izoformánál ismert. Régóta elfogadott nézet, hogy az itt 

lezajló mRNS érés elsősorban a PMCA2w/a és PMCA2w/b fehérjére jellemző speciális 

lokalizáció kialakításában játszhat szerepet [105, 120, 151], hiszen ez idáig csupán egyetlen 

adat ismert egyéb PMCA izoforma apikális jelenlétéről. A PMCA1x/b forma esetében, egér 

fültőmirigy acinusaiban (mirigy végkamráiban) irták le a fehérje apikális előfordulását [178]. 

 A PMCA2 fehérje esetében a „w” formának két típusa létezik, a C-splice helyen 

lezajló mRNS érés következtében kialakuló PMCA2w/a és w/b forma, amelyek C-

terminálisuk szerkezetében térnek el egymástól. Ez a szerkezeti különbség funkcionális 

következményekkel is jár, a két izoforma különböző fehérjékkel képes fehérje-fehérje 

kapcsolatok kialakítására [179]. A PMCA2w/a forma, amely többek között a Corti-féle szerv 

szőrsejtjeinek alkotásában vesz részt, emlősök esetében esszenciális szerepet lát el mind a 

hallás mind az egyensúlyérzékelés folyamatában. Korábban már bizonyítást nyert, hogy a 

2w/a forma polarizált sejtekben apikális lokalizációt mutat, ami az A-splice régióban lezajló 

splicing hatására alakulhat ki [120]. 

 Munkánk során azt vizsgáltuk, hogy milyen módon szabályozódik a PMCA2w/b 

forma lokalizációja, és arra a kérdésre is választ kerestünk, hogy a szabályozás folyamatában 

milyen szerepet játszik az A-splice és a C-splice helyen lejátszódó mRNS érés. Az endotél 

sejtek apikális régiójában lokalizálódó fehérjék két úton juthatnak el rendeltetési helyükre: a 

transz-Golgi hálózaton keresztül egyenesen az apikális régióba kerülnek [153], vagy 

transzcitózissal, a bazolaterális membrán érintésével jutnak el a sejt apikális membránjába 

[154]. A PMCA2w/b apikális lokalizációjának szabályozásában a leggyakoribb apikális 

szignálok, mint a GPI horgony vagy az N-glikoziláció nem játszanak szerepet. Emiatt azt 
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feltételeztük, hogy a PMCA2w/b esetében egy rövid, a fehérje C-terminális régiójában, vagy 

transzmembrán doménjén található peptid szekvencia játszhatja a lokalizációs szignál 

szerepét, amelynek hatékonyságához fehérje-fehérje kapcsolatok kialakulása is hozzájárulhat. 

Munkánk során először létrehoztunk egy a PMCA2 fehérje lokalizáció 

szabályozásának vizsgálatához alkalmazható modellrendszert, majd jellemeztük azt. A 

modellrendszereken (PMCA2w/b és PMCa2z/b fehérjéket stabilan expresszáló MDCKII 

sejtvonalak) végzett mérések alapján elmondható, hogy a megfelelő sejtpolarizáció elérése a 

helyes apikális PMCA2w/b lokalizáció alapfeltétele.  

Eredményeink alapján feltételezhető, hogy az apikális és laterális membránrégiók 

kialakulása teremti meg a lehetőségét annak, hogy a PMCA2w/b fehérje apikális lokalizációja 

kialakulhasson, és a PMCA2w/b fehérje kialakíthassa azokat a fehérje-fehérje kapcsolatokat, 

amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy elláthassa fiziológiás funkcióját.  

Irodalmi adat, hogy a PMCA2w/b fehérje bizonyos esetekben, például a laktáló emlő 

tejmirigyeiben, a mirigy végkamrát alkotó, váladéktermelő sejtek apikális membránjában 

nagyon fontos szerepet játszik [130]. Korábbi munkák alapján ismert továbbá, hogy a 

PMCA2b fehérje C-terminális régióján keresztül kapcsolatot alakíthat ki a NHERF és a 

NHERF2 fehérjével [105], amely ERM doménen keresztül a sejtvázhoz rögzítheti a 

partnerfehérjéit [180]. Mostanáig azonban nem volt ismert az a mechanizmus, amely a 

PMCA2w/b fehérje apikális lokalizációjának kialakítását és stabilizálását teszi lehetővé. A 

következő lépésben megvizsgáltuk a PMCA2w/b fehérje és a NHERF2 fehérje kapcsolatának 

hatását a PMCA2w/b intracelluláris lokalizációjára, és azt találtuk, hogy a NHERF2 fehérje 

jelenléte erősíti a PMCA2w/b apikális lokalizációját. Elmondható továbbá, hogy a NHERF2 

fehérje jelenléte növeli a PMCA2w/b által az apikális membránban töltött időt, továbbá 

csökkenti a fehérje laterális mobilitását, amely így lényegesen alacsonyabb lehet, mint a 

PMCA2w/a fehérje esetében, amely ilyen kapcsolat kialakítására nem képes [179]. 

Bizonyítottuk továbbá, hogy a plazmamembránban töltött hosszabb idő alapvető 

feltétele a PMCA2w/b C-terminálisán található intakt PDZ-kötő motívum, amelyen keresztül 

a NHERF2 fehérjével képes protein-protein kapcsolat kialakítására. Aktin sejtváz-degradációs 

kísérleteink során feltártuk a PMCA2w/b partnerfehérjéinek szerepét a PMCA2w/b fehérje és 

a sejtváz kapcsolatában. Eredményeink azt mutatják, hogy a PMCA2w/b fehérje a NHERF2 

partnerfehérjén keresztül az ezrin fehérjéhez kapcsolódik, amely által a sejtvázat alkotó 

apikális aktin hálózathoz rögzül (31. ábra).  

Hogy bizonyítsuk azt a hipotézisünket, hogy az A-splice helyen lezajló mRNS érés 

hatására kialakuló w-formára jellemző, 45 aminosav hosszúságú szakasz apikális lokalizációs 
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31. ábra. A NHERF2 hatása a PMCA2 fehérjék lokalizációjára. A különböző A-

splice helyen kialakuló variánsok lokalizációjának alakulása polarizált sejtekben, NHERF2 
fehérje jelenlétében illetve hiányában, a PMCA2 izotípus esetében (A. ábra). Az mRNS érés 
során az A-splice helyen lezajló splicing hatására kialakuló izoformák közül az x- és z-forma 
esetében a fehérje bazolaterálisan lokalizálódik, ugyanakkor NHERF2 fehérje jelenlétében a 
z-forma esetén apikális lokalizáció is kimutatható. A w-forma már NHERF2 fehérje nélkül is 
apikális és bazolaterális lokalizációt mutat, NHERF2 fehérje jelenléte az apikális lokalizáció 
egyértelmű erősödéséhez vezet. Eredményeink szerint a w-inzerció apikális lokalizációs 
szignálként játszik szerepet, és az általa a sejt apikális régiójába jutó PMCA fehérjét fehérje-
fehérje kapcsolatok rögzítik a B. ábrán jelzett módon. A PMCA2 fehérje a C-terminálison 
található PDZ-kötő régión keresztül kapcsolódik a NHERF2 fehérjéhez, amely ERM-
motívumon keresztül kapcsolódik az ezrin fehérjéhez, amely az aktin hálózathoz rögzíti a 
fehérjéket. 

 
szignálként működik, létrehoztuk a bazolaterális lokalizációjáról ismert PMCA4x/b fehérjén 

alapuló PMCA4(2w)/b kiméra fehérjét. A kiméra fehérje intracellukáris lokalizációjának 

vizsgálata, amelyet polarizált MDCKII sejtekben végeztünk, egyértelműen alátámasztotta 

hipotézisünket, hiszen a kiméra fehérje esetében a PMCA4x/b fehérjére jellemző bazolaterális 

lokalizáció mellett apikális lokalizációt is megfigyelhettünk, ugyanakkor a PMCA4(2w)/b 

kiméra fehérjével végzett kísérlet rámutatott arra is, hogy a w-inzerció önmagában nem 

elégséges a PMCA2w/b fehérjére jellemző fiziológiásan releváns apikális lokalizációs arány 

eléréséhez. Hogy közvetlenül is bizonyítsuk a PDZ-kötő régión keresztül kialakuló NHERF2-

PMCA2w/b kapcsolat hatását a PMCA fehérje apikális lokalizációjára, a PMCA2w/b 

fehérjére jellemző PDZ kötő szekvenciát alakítottunk ki a kontrollként használt, vad típusú 

fehérjén (PMCA4x/b), és a kiméra fehérjén (PMCA4(2w)x/b-V>L). Az így módosított 

fehérjéken végzett lokalizációs vizsgálatok bizonyították, hogy a PMCA fehérje és a 

NHERF2 között létrejövő fehérje-fehérje kapcsolat önmagában nem eredményezi a PMCA 

fehérje apikális lokalizációját, ám nagyban erősíti az apikális lokalizációs szignálként 

szerephez jutó w-inzerció hatását.  
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 Összefoglalva tehát elmondható, hogy polarizált sejtekben vizsgálva a PMCA2 

fehérjét, a fehérje lokalizációját, laterális mobilitását és a PMCA2 által a plazmamembránban 

töltött időt döntő módon határozza meg az A-splice helyen lezajló splicing hatására kialakuló 

apikális lokalizációs szignál jelenléte, és a C-terminális régió PDZ-kötő szekvenciáján 

keresztül létrejövő fehérje-fehérje kapcsolatok milyensége (32. ábra). 

 
32. ábra. Különböző PMCA formák intracelluláris lokalizációja polarizált MDCKII 

sejtekben. Polarizált MDCKII sejtekben a vad típusú PMCA2w/b apikálisan és kisebb részben 
laterálisan lokalizálódik, NHERF2 fehérje jelenlétében egyértelmű apikális dúsulás 
tapasztalható. A vad típusú PMCA4x/b bazolaterális lokalizációt mutat, amely akkor sem 
változik meg, ha a C-terminálistól távolabb eső dileucin motívumot semlegesítjük, vagy ha az 
1205. pozícióban végrehajtott V>L szubsztitúcióval lehetőséget teremtünk arra, hogy a 
fehérje kapcsolatba lépjen a NHERF2 fehérjével. A kiméra PMCA4(2w)x/b fehérjék esetében 
apikális és laterális lokalizációt is tapasztalhatunk, és az 1238V>L szubsztitúció esetében a 
NHERF2 fehérjével kialakuló kapcsolat az apikális lokalizációt erősíti, ugyanakkor a C-
terminálistól távolabb eső dileucin motívum semlegesítése nem befolyásolja a PMCA fehérje 
bazolaterális lokalizációját polarizált MDCKII sejtekben. 
 

6.2. A PMCA4 izoforma lokalizációjának szabályozása 

 

 Akárcsak a PMCA2 esetében, a PMCA4 formára is igaz, hogy a fehérje sokféleségét, 

az mRNS érés folyamata eredményezi. Az alternatív splicing folyamata, mint minden PMCA 

izoformánál, a PMCA4 esetében is két régiót érint. Az A-splice régióban csak két variáns 

képződhet, az x- és a z-forma, amelyek a PMCA4 lokalizáció szabályozásában nem vesznek 

részt [39]. A fehérje C-terminális régiójának szerkezetét és működését nagyban befolyásoló, 

C-splice régióban lezajló splicing hatására a PMCA4 esetében is az a- vagy a b-forma alakul 

ki az mRNS érés folyamata során. A szerkezeti különbségek hatása a két forma bazális 

aktivitásának és kalmodulin érzékenységének különbségében is megmutatkozik [102, 111, 
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119], és a fehérje lokalizációjának, disztribúciójának szabályozásában is szerephez juthat, 

hiszen irodalmi adatok szerint a PMCA1x/b és a PMCA2x/b formáknál a fehérjék C-

terminálisán található konzervált Leu-Ile motívum nélkülözhetetlen a helyes bazolaterális 

lokalizációhoz [150]. Ismert továbbá, hogy a PMCA4x/b fehérje, a C-terminális PDZ-kötő 

régión keresztül a PSD-95 fehérjéhez kötődhet, és kutatócsoportunk korábban megállapította, 

hogy a kapcsolat hatására a PMCA4x/b fehérje plazmamembrán lokalizációs aránya 

növekszik, COS-7 és N2a sejtekben [145].  

 Munkánk során azt vizsgáltuk, hogy milyen módon szabályozódik a PMCA4x/b 

fehérje intracelluláris lokalizációja. Első lépében, mivel irodalmi adatok szerint a PMCA4 

fehérje lokalizációs mintázata a vizsgált sejtek konfluencia viszonyaitól, illetve 

differenciáltságuk fokától is függhet [173, 174], megvizsgáltuk a PMCA4x/b fehérjét kifejező 

HeLa sejtek konfluencia viszonyainak szerepét a fehérje plazmamembrán lokalizációjának 

alakulásában. Eredményeink azt mutatták, hogy transzfektált HeLa sejtek esetén a 

konfluencia viszonyok változása hatással volt a PMCA4x/b fehérje lokalizációs viszonyaira: 

konfluens sejtek esetén megnőtt a plazmamembránban lokalizálódó PMCA4x/b fehérje 

aránya. 

 Következő lépésben a C-terminális régió szerepét vizsgáltuk a PMCA4x/b 

lokalizációjának szabályozásában, ezért konfluens és nem konfluens HeLa sejteken vizsgáltuk 

a PMCA4x/b fehérje vad típusú és mutáns formáinak intracelluláris lokalizációját. Munkánk 

során három C-terminálisan trunkált mutáns (ct24, ct48, ct57) intracelluláris lokalizációját 

vizsgálva azt találtuk, hogy a ct24-es forma elvétve jut csak ki a plazmamembránba, szemben 

a ct48-as formával és a vad típusú fehérjével. Ezért arra a következtetésre jutottunk, hogy a 

PMCA4x/b fehérje ezen szakaszán valószínűleg egy, a fehérje internalizációját szabályozó 

szignál található, amelynek hatását a C-terminális utolsó 24 aminosavának levágása erősítette 

fel. Ezt a hipotézist támasztotta alá az is, hogy a ct48-as mutáns esetében a vad típusnál 

tapasztalható étéket is meghaladó plazmamembrán lokalizációs arányt mértünk.  

 A C-terminális régió kérdéses szakaszának szekvenciáját megvizsgálva két dileucin 

motívumot találtunk, amelyek az 1147-48-as pozícióban, illetve az 1167-69-es pozícióban 

helyezkednek el (33. ábra). A dileucin motívumot internalizációs szignálként írják le számos 

fehérje esetében [175-177], ugyanakkor mások arról tudosítanak, hogy a PMCA1x/b és 

PMCA2x/b fehérjék bazolaterális lokalizációjának kialakulásában a C-terminálison, az 1147-

48-as pozícióban található Leu-Ile motívum fontos szerepet játszik [150].  

 Hogy megvizsgáljuk a PMCA4x/b C-terminálisán fellelhető két dileucin motívum 

szerepét a PMCA4x/b fehérje plazmamembrán lokalizációjában és plazmamembrán 
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lokalizációs arányának (disztribúciójának) szabályozásában, irányított mutagenezissel a 

kérdéses pozícióban lévő leucinokat alaninra cseréltük a vad típusú PMCA4x/b, és a C-

terminálisan csonkolt PMCA4x/b-ct24 fehérjékben. A létrehozott L>A szubsztitúciós 

mutánsok lokalizációjánk transzfektált HeLa sejteken végzett vizsgálata alapján elmondható, 

hogy az 1167-69L>A szubsztitúció hatására mind a PMCA4x/b, mind a C-terminálisan 

trunkált mutáns esetében a plazmamembrán lokalizáció arányának növekedését figyelhettük 

meg, ugyanakkor az 1147-48L>A szubsztitúció csak a C-terminálisan csonkolt mutáns 

esetében növelte meg a plazmamembránban lokalizáclódó PMCA mennyiségét, a vad típus 

esetében nem okozott kimutatható változást. Feltételezhető tehát, hogy az 1147-48-as 

pozícióban található dileucin motívum csak a C-terminális csonkolás hatására válik 

hozzáférhetővé. Az 1147-48L>A és az 1167-69L>A szubsztitúciót is hordozó dupla mutánsok 

esetében az 1167-69L>A mutánsokkal megegyező hatást tapasztaltunk.  

 
 33. ábra. Különböző PMCA formák C-terminálisának összevetése. A négy humán 
PMCA izoforma C-terminálisának összevetése során jól látszik, hogy az 1147-48-as 
pozícióban található egy konzervatív Leu-Ile motívum, amely csak a PMCA4 formában nem 
fordul elő, helyette ott egy dileucin motívum figyelhető meg. Ugyanakkor az 1167-69-es leucin 
motívum nem konzervatív forma, csak a PMCA4 izoformánál fordul elő. A humán PMCA4 C-
terminális régiójának kérdéses szakaszát más fajok PMCA4 izoformájával összehasonlítva az 
is megállapítható, hogy az 1167-69-es pozícióban található dileucin motívum nem univerzális, 
csak egyes emlősöknél figyelhető meg. Az összevetéshez használt fehérje szekvenciák az NCBI 
HomoloGene adatbázisból, illetve az UniProt adatbázisból származnak, a szekvenciák 
összehasonlítását az NCBI Blast programmal végeztük.  
 

 Megvizsgáltuk továbbá a dileucin motívumok szerepét a PMCA4x/b fehérje 

bazolaterális lokalizációjának kialakulásában. Transzfektált, polarizált MDCKII sejteken 

vizsgáltuk az L>A szubsztitúció hatását a PMCA4x/b bazolaterális lokalizációjára, és nem 

tapasztaltunk eltérést a vad típusú PMCA4x/b, illetve az 1147-48-as és az 1167-69-es L>A 
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mutánsok között. Eredményeink alapján elmondható, hogy az 1147-48-as illetve az 1167-69-

es dileucin motívum nincs hatással a PMCA4x/b fehérje bazolaterális lokalizációjára, 

ugyanakkor az 1167-69-es pozícióban található dileucin motívum egyértelműen részt vesz a 

PMCA4x/b fehérje plazmamembrán lokalizációs arányának (disztribúciójának) 

szabályozásában.  

 Az alacsony intracelluláris Ca2+ koncentráció kialakításán és szinten tartásán túl a 

PMCA4 fehérje egyéb, differenciált feladatokat is elláthat. Szerepet játszhat a lokális, 

sejtspecifikus Ca2+ koncentráció [39, 77], és szignalizációs útvonalak szabályozásában [78, 

79], továbbá az apoptózis folyamatában is [80, 81]. E feladatok ellátásához a 

plazmamembránban lévő PMCA4 fehérje mennyiségének pontos szabályozása is szükséges 

lehet. Hogy megvizsgáljuk a PMCA4 plazmamembrán lokalizációs viszonyainak hatását az 

intracelluláris Ca2+ koncentráció változására, különböző plazmamembrán lokalizációs arányú, 

de azonos Ca2+-transzport aktivitású PMCA4 formákat (PMCA4x/b, PMCA4x/b-1167-

69L>A) expresszáló HeLa sejtekben  vizsgáltuk a citoplazmatikus Ca2+ -koncentráció 

alakulását. A kísérlet során a GCaMP2 Ca2+-indikátor fehérje fluoreszcencia intenzitásának 

változásait követtük, Ca2+-szignál indukálását követően (34. ábra). 

 

 
 
 34. ábra. A PMCA lokalizációs viszonyainak hatása az intracelluláris Ca2+ 
koncentráció változására. A kísérlet során a GCaMP2 Ca2+-indikátor fehérje fluoreszcencia 
intenzitásának változásait követtük konfokális mikroszkóppal, két percen át, ami által egy-egy 
sejt citoplazmatikus Ca2+-koncentrációjának alakulását vizsgálhattuk meg. A Ca2+ szignált 
100 μM ATP hozzáadásával indukáltuk. A méréseket Ca2+ mentes HBSS-ben tartott, a 
vizsgált, N-terminálison mCherry-vel jelölt PMCA formát és GCaMP2 fehérjét expresszáló, 
transzfektált MDCKII sejteken végeztük. A mérés során azonos transzport aktivitású, vad 
típusú és L>A szubsztituált, illetve inaktív PMCA4x/b fehérjéket vizsgáltunk. A különböző 
PMCA formát expresszáló, 20-30 MDCKII sejtben mért GCaMP2 fluoreszcencia intenzitás 
átlagértékének változásait összefoglaló görbék jól mutatják, hogy milyen drámai hatással van 
a sejten belüli Ca2+-koncentráció változására a PMCA plazmamembrán lokalizációs 
arányának változása. A kísérletek eredményét összefoglaló oszlopdiagramok adatait három 
független kísérletből származó, minimálisan 40-50 sejt adatainak kiértékelése alapján 
nyertük. A hibazászlók SE értéket jeleznek. A kísérlet során felhasznált sejtekben 
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expresszálódó PMCA fehérjék expressziós szintje közel azonos volt, mint ahogy az a vizsgált 
sejtekről készült rétegfelvételeken is látható. A méréseket Dr. Pászty Katalin végezte. 
 
 Eredményeink alapján egyértelműen elmondható, hogy az azonos Ca2+-transzport 

aktivitású PMCA4 fehérjék, eltérő lokalizációs mintázatuk következtében eltérő kinetikájú 

intracelluláris Ca2+ koncentrációváltozást eredményeztek a vizsgált rendszerben. 

Eredményeink tehát alátámasztják azt a feltételezésünket, hogy a fehérje plazmamembrán 

lokalizációs arányainak változása alapvetően meghatározza az intracelluláris Ca2+ jel 

mintázatát, így valószínűsíthetően a Ca2+ jelre adott sejtválaszt is. 
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7. Összefoglalás 
 

A Ca2+ ion központi szerepet játszik számos sejtélettani folyamat regulációjában. A jól 

működő Ca2+ szignalizáció előfeltétele az alacsony intracelluláris Ca2+ koncentráció 

kialakítása és szinten tartása. Ebben a folyamatban kulcsszerepet játszik a plazmamembrán 

típusú Ca2+ATPáz (PMCA), amely képes a sejten belül felhalmozódó Ca2+ ionok 

eltávolítására. A globális és lokális intracelluláris Ca2+ szint szabályozásának komplex 

feladatához idomulva, az univerzális PMCA izofrormák mellett megjelennek szövetspecifikus 

izoformák is, amelyek sejten belüli lokalizációja, kompartmentalizációja is egyedi 

tulajdonságokkal bír. A PMCA fehérje különböző izoformáinak lokalizációját szabályozó 

tényezők részben még felderítésre várnak. Munkánk során a PMCA2 és PMCA4 izoformák 

intracelluláris lokalizációját, kompartmentalizációját, fehérje-fehérje kapcsolatait és 

szabályozását vizsgáltuk in vitro körülmények között. Első lépésként létrehoztuk és 

jellemeztük a PMCA2z/b és PMCA2w/b izoformát stabilan expresszáló MDCKII 

sejtvonalakat. Munkánk során konfokális mikroszkópos technikák alkalmazásával azt találtuk, 

hogy a PMCA2w/b izoforma a NHERF2 állványfehérje jelenlétében erőteljesebb apikális 

lokalizációt mutat.  Kimutattuk továbbá, hogy a kialakuló fehérje-fehérje kapcsolat által a 

PMCA2w/b a sejtvázhoz kapcsolódik, és ezáltal laterális mozgékonysága jelentősen csökken, 

ugyanakkor tovább marad az apikális membránban, szemben a PMCA2z/b és 2x/b 

izoformával, amelyeknél ezek a hatások nem jelentkeztek. Végezetül, PMCA4(2w)/b kiméra 

és PMCA4(2w)/b-V>L mutáns fehérjék felhasználásával bizonyítottuk, hogy a 45 aminosav 

hosszú w-splice szakasz egy apikális lokalizációs szignált tartalmaz, amely önmagában is a 

fehérje apikális lokalizációját eredményezi.  

A PMCA4x/b izoforma C-terminálisan csonkolt mutánsait konfokális mikroszkópos 

technikák alkalmazásával vizsgálva azt találtuk, hogy a ct-24 mutáns esetében a fehérje nem 

jut ki a plazmamembránba, ugyanakkor a ct-48 mutáns a vad típushoz hasonló lokalizációs 

mintázatot mutat. A C-terminális régiójában prediktált internalizációs vagy retenciós 

szignálok felderítése céljából írányított mutagenezis technika alkalmazásával létrehoztuk a 

kérdéses dileucin motívumokat nem, vagy csak részben tartalmazó mutáns PMCA fehérjéket. 

Kimutattuk, hogy a 1167-69 pozícióban található dileucin motívum mutációja erősíti a 

PMCA4x/b fehérje plazmamembrán lokalizációját, ugyanakkor a mutáció nincsen hatással a 

PMCA4x/b fehérje aktivitására. Eredményeink azt mutatják, hogy a PMCA4x/b fehérje C-

terminális régiója fontos szerepet játszik a plazmamembrán lokalizáció szabályozásában 

 



 71

8. Summary 
 

Calcium ion plays a central role in the regulation of various cellular processes. 

Balanced operation of cellular calcium signaling requires the generation and maintenance of 

low intracellular Ca2+ concentrations. The Plasma membrane Ca2+ATPase (PMCA) protein 

plays a crucial role in this process by extruding intracellularly accumulated Ca2+ ions. 

Adapting to the complexitiy of regulating both global and local intracellular Ca2+ ion levels, 

not only ubiquitous but also tissue specific PMCA isoforms exist, bearing characteristic 

intracellular localization and compartmentalization features. Factors regulating the cellular 

localization of the different PMCA isoforms have not been fully revealed. In this work, we 

investigated the in vitro intracellular localization, compartmentalization, protein-protein 

interactions and regulation of the PMCA2 and PMCA4 isoforms. As a first step, we generated 

and characterized the MDCKII model cell lines which stably express the PMCA2z/b or 

PMCA2w/b isoforms. Applying confocal microscopy techniques, we found that presence of 

the NHERF2 scaffolding protein enhances apical localization of PMCA2w/b. We also showed 

that this protein-protein interaction anchors PMCA2w/b to the actin cytoskeleton thereby 

reducing its lateral motility and keeping PMCA2w/b in the apical membrane compartment, in 

contrast to PMCA2z/b and 2x/b isoforms which did not show these phenomena. Finally, by 

using the PMCA4(2w)/b chimeric and the PMCA4(2w)/b-V>L mutant protein species, we 

proved that a 45 amino acid long w-splice segment contains an apical localization signal, 

which per se provokes apical localization of the protein. 

By investigating C-terminally truncated mutant variants of the PMCA4x/b isoform 

with confocal microscopy, we found that the ct-24 mutant protein could not reach the plasma 

membrane; however, the ct-48 mutant variant showed similar cellular localization pattern to 

the wild-type protein. In order to map the predicted internalization or retention signals in the 

C-terminal region of the protein, we applied site directed mutagenesis to produce PMCA 

species partially or fully lacking the di-leucine signals of interest. We showed that mutation of 

the 1167-69 di-leucine motif enhances plasma membrane localization of PMCA4x/b without 

affecting its enzyme activity. Our results imply that the C-terminal region of PMCA4x/b plays 

a crucial role in regulating the plasma membrane localization of the protein. 
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9. Táblázatok, rövidítések jegyzéke  
 
9.1 táblázat: Immuncitokémia és Western blot kísérletek során használt elsődleges 
ellenanyagok 

 

Név Forrás Immunogén Izotípus Klón 

Felhasználás: 
Immuncitokémia/ 

Western blot 

Anti-Pan-
Cadherin Abcam (Ab16505) 

Humán pan-Kadherin 850-C-terminális 
aminosavaknak megfelelő szintetikus 
peptid 

Nyúl 
IgG poliklonális 1/250 - N.A. 

Anti-
Calnexin Abcam (Ab10286) Kutya calnexin  

Nyúl 
IgG poliklonális 1/100 - N.A. 

Anti-
EEA1 Abcam (Ab2900) 

Humán EEA1 1350-C-terminális 
aminosavaknak megfelelő szintetikus 
peptid 

Nyúl 
IgG poliklonális 1/100 - N.A. 

Anti-Ezin Sigma (E1281) 
Humán Ezrin 479-498 aminosavaknak 
megfelelő szintetikus peptid 

Nyúl 
IgG poliklonális 1/100 - N.A. 

Anti-Ezin 

BD Transduction 
Laboratories 
(610603) 

Humán Ezrin 391-515 aminosavaknak 
megfelelő szintetikus peptid 

Egér 
IgG1 

Monoklonális 
(18/Ezrin) 1/250 - N.A. 

Anti-HA 
Eurogentec 
(MMS-101R) 

HA szintetikus peptid 
(CYPYDVPDYASL) 

Egér 
IgG1 

Monoklonális 
(16B12) 1/500 - N.A. 

Anti-
Na/K-
ATPáz Abcam (Ab353)  Kutya Na/K-ATPáz 

Csirke 
IgY poliklonális 1/500 - N.A. 

Anti-
Na/K-
ATPáz 

Enzo (BML-
SA247) 

Kutya Na/K-ATPáz, szív mikroszóma 
(α3 alegység) 

Egér 
IgG1 

Monoklonális 
(XVIF9-G10) N.A. - 1/1500 

Anti-
NHERF2 

Emanuel Strehler 
ajándéka (Ref. 1.) 

Humán NHERF2 259-312 
aminosavaknak megfelelő szintetikus 
peptid 

Nyúl 
IgG poliklonális 1/500 - N.A. 

Anti-
PMCA2 
NR2 

John T. Penniston 
ajándéka (Ref 3.) 

Humán PMCA2b N-terminálishoz 
közeli régiónak megfelelő 
(TNSDFYSKNQRNESS) peptid 

Nyúl 
IgG poliklonális 1/100 - 1/1500 

Anti-
PMCA 
5F10 

John T. Penniston 
ajándéka (Ref 4.) 

Humán PMCA4b 719-738 
aminosavaknak megfelelő szintetikus 
peptid 

Egér 
IgG2a monoklonális 1/250 - 1/5000 

Anti-
PMCA4b 
JA3 

John T. Penniston 
ajándéka (Ref 2.) 

Tisztított fehérje komplett Freund-
adjuvánsban (humán PMCA4b 1156-
80 aminosavak közötti régiót ismeri fel 
(Ref 5.)) 

Egér 
IgG1 monoklonális 1/100 - 1/1500 

Anti-
PMCA4 
JA9 

John T. Penniston 
ajándéka (Ref 2.) 

Tisztított fehérje komplett Freund-
adjuvánsban (humán PMCA4 51-75 
aminosavak közötti régiót ismeri fel 
(Ref. 5.)) 

Egér 
IgG1 monoklonális 1/100 - 1/1500 
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9.2 táblázat – Felhasznált oligók és mutagenezis primerek  

 
 

Primer név Primer szekvencia Mutáció 

PMCA-4x/b-3503 R 5’ CCTCACCATCCAACAGGAAGC   

PMCA-4x/b-2997 F 5’ TCTGCTCTGTAGTCTTGGGC   

PMCA4x/b-3983 F 5' CTTCAATGAAATCAACTCCCG   

PMCA4x/b-5719 R 5' CGTCTCAGGTACACCGAGC   

PMCA4x/b-4558 F 5' CTAGGGTGGCAGCGGCGGATGGTG 1167-69L>A 

PMCA4x/b-4558 R 5' CACCATCCGCCGCTGCCACCCTAG 1167-69L>A 

PMCA4x/b-M4546 R  
5’GGCATATGGAGTGACCTCACCATCCG 
CCGCTGCCACCCTAGTCCCAAACTTAG 1167-69L>A 

PMCA4x/b-M4546 F 
5’CTAAGTTTGGGACTAGGGTGGCAGCGG 
CGGATGGTGAGGTCACTCCATATGCC  1167-69L>A 

PMCA4x/b-4582 R 5’ TGACCTCACCATCCGCCGCTG    

PMCA4x/b-4204 F 5’ TCTCCGCAATACCTACCCG    

PMCA4x/b-4108 F 5’ TTGGGGGTAACCCTTCAGTTGTA   

PMCA4x/b-4515 R 5’ ATCCGCGGCTGGTGTTCGTG   

PMCA4x/b-M4501 F 5’ CACCAGCCGCGGATGAGGAA 1147-48L>A 

PMCA4x/b-M4501 R 5’ TTCCTCATCCGCGGCTGGTG 1147-48L>A 

PMCA4x/b-ct24-3526 R 5’ ACCTCACCATCCAACAGGAG   

PMCA4x/b-3599 R 5’ TGTAGAGAGCTGTCCGACTGG   

PMCA4x/b-2973 F 5’ CAGGCATCTACCGCAACATT   

mCherry-XhoI F 5'- CGAGCTCGGATCCACCATGGTGAGC   

mCherry-XhoI R 5'- GCTCTCGAGTGCTTGTACAGCTCGTCC   
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9.3. táblázat - Immuncitokémia során használt másodlagos ellenanyagok és egyéb 
reagensek 

 

Név Forrás Immunogén Izotípus Koncentráció 

Alexa-Fluor 405 
Invitrogen 
(A31566) 

anti-nyúl IgG (H+L) Kecske szérum 1/250 

Alexa-Fluor 488 
Invitrogen 
(A11011) 

anti-egér IgG (H+L) Kecske szérum 1/250 

Alexa-Fluor 594 
Invitrogen 
(A11008) 

anti-nyúl IgG (H+L) Kecske szérum 1/250 

Alexa-Fluor 647 
Invitrogen 
(A21235) 

anti-nyúl IgG (H+L) Kecske szérum 1/250 

Alexa-Fluor 647 
Invitrogen 
(A21449) 

anti-csirke IgG (H+L) Kecske szérum 1/250 

Név Forrás Célpont Körülmények Koncentráció 

DAPI Sigma (D9564) DNS A-T gazdag régiói 10 perc, szobahő 10 µM 
TRITC-
Phalloidin Sigma (P1951) 

sejtváz F-aktin 
alegységei  30 perc, szobahő 0.1 µg/ml 

WGA, Alexa 
Fluor 633 
konjugált 

Molecular 
Probes (W-
21404) 

membránalkotó 
glikolipidek és 
glikoproteinek egyes 
alkotói (N-
acetilglukózamin, 
sziálsav) 

10 perc, szobahő 5 µg/ml 
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9.4. táblázat - Munkánk során használt kitek, mikroszkópizáláshoz használt 
sejttenyésztő edényzetek 

 

Kitek, eszközök Gyártó 
Katalógus 
szám 

Qiafilter Plasmid Maxi 
Kit   

QIAGEN 12263 

NucleoSpin Extract II Kit  Macherey-Nagel 740 609 

Cell Surface Protein 
Isolation Kit  

ThermoScientific/Pierce 89881 

QuikChange Lighting 
Site-Directed 
Mutagenesis Kit  

Stratagene  210508 

GenElue Plasmid 
Miniprep Kit  

Sigma PLN 350  

Fugene HD Transfection 
Reagent  

Roche 04 709 705 001  

Lipofectamine 2000  Invitrogen 11668-019  

Transwell, (6,5 mm 
Diameter, 0,4 µm Pore 
Size) 

Corning Incorporated  3495 

Lab-Tek II Chambered 
Coverglass 

ThermoScientific/Nunc 155411 
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10. Rövidítések jegyzéke 
 

 A jegyzékben feltüntettem a rövidítések által jelölt anyagok magyar nevét, ha ez 

lehetséges volt. Mivel gyakorta angol eredetű rövidítéseket sorolok fel, ezekben az esetekben 

feltüntettem az angol nevet is. Vegyületek esetében, amikor más lehetőség nem volt, az 

IUPAC nevet tüntettem fel. 

 
ADP:  adenozin-5’-difoszfát  

AMPAR: α-amino-3-hidroxi-5-mezil-izoxazolo-4-propionsav receptor 

APS:   Ammónium perszulfát 

ATP:   adenozin-5'-trifoszfát 

BSA:  marha szérum albumin, (Bovine Serum Albumin)  

cADP ribóz: ciklikus ADP ribóz  

CAM:  kalmodulin 

CASK: kalcium-kalmodulin függő szerin protein kináz (Ca2+-Calmodulin Dependent 

  Serin Protein Kinase) 

cDNS:  komplementer dezoxiribonukleinsav, (complementary DNA) 

COS:  fibroblast eredetű sejtvonal, a neve mozaikszó, amely a kiindulási sejtvonalra 

  (CV-1 Origin) és az létrehozása során használt vírusra (SV40) utal 

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

DLG1:  Drosophila Disc Large Tumor Suppressor, lásd: SAP97 

DMSO: dimetil-szulfoxid   

DOC:  deoxikólsav 

DPBS:  módosított Dulbecco-féle PBS, (Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline)  

DTT:  ditiotreitol  

ECL:  luminol alapú kemilumineszcens szubsztrát oldat (Enhanced   

  Chemiluminescence) 

EDTA:  etilén diamin-tetraacetát  

EGF:  epidermális növekedési faktor (Epidermal Growth Factor) 

EGFP:  Enhanced GFP – optimalizált zöld fluoreszcens fehérje 

EGTA:  etilénglikol tetraecetsav, (Ethylene Glycol Tetraacetic Acid) 

ER:  endoplazmás retikulum 

ERM domén: ezrin-radixin-moesin kötő domén 

FBS:  szarvasmarha szérum, (Fetal Bovine Serum)  
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FRAP:  fotokioltás utáni fluoreszcencia visszatérés (Fluorescence Recovery After 

  Photobleaching) 

GCaMP2:  genetikailag módosított GFP alapú Ca2+-szenzor fehérje, (GFP-based Ca2+ 

  Probe) 

GFP:   zöld fluoreszcens fehérje (Green Fluorescent Protein) 

GPI-horgony: glükozilfoszfatidil-inozitol horgony 

GSH:  glutation   

HBSS:  Hanks-féle fiziológiás sóoldat (Hanks’ Balanced Salt Solution) 

HeLa:   humán cervix karcinóma sejtvonal 

HEPES:  4-(2-hidroxietil)-1-piperazinetánszulfonsav 

HRP:   tormaperoxidáz (Horseradish Peroxidase) 

IP3:  inozitol-1,4,5-trifoszfát 

IUPAC:  Alap és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Egyesület, (International Union of 

  Pure and Applied Chemistry) 

MAGUK:  membrán kötött guanilát kinázok családja (Membrane Associated Guanylate 

  Kinases) 

MCS:   polilinker régió (Multiple Cloning Site) 

MDCK:  kutya vese epithél eredetű sejtvonal, (Madin-Darby Canine Kidney),  

NCBI:   National Center for Biotechnology Information (USA) 

NHERF2: Nátrium-hidrogén pumpa regulációs faktor 2 fehérje (Na2+/H+ Exchanger 

  Regulatory Factor 2) 

NOS-1:  nitrogén-monoxid szintetáz (Nitric Oxide Syntetase I) 

PBS:   foszfáttal pufferolt fiziológiás sóoldat, (Phosphate Buffered Saline) 

PDZ:   strukturális domén, nevét az első három fehérjéről kapta, amiben leírták (PSD-

  95/DLG-1/ZO-1) 

PMCA:  plazma membrán kálcium pumpa, (Plasma membrane Ca2+ ATPase) 

PMSF:  fenilmetilszulfonil-fluorid 

PKA:   protein kináz A 

PKC:   protein kináz C 

PSD95:  Post Synaptic Density protein 95 

PVDF:  polivinilidén-fluorid, (Polyvinylidene fluoride) 

RAS:   fehérjecsalád, a névét az első leírt fehérjéről kapta (Rat sarcoma) 

RASSF1:  Tumor Suppressor RAS-associated factor 1 
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ROC:   ligandkapuzott / receptor-aktívált Ca2+ csatorna (Receptor operated Ca2+  

  channel) 

SAP97:  Synapse-Associated Protein 97 

SCaMPER:  Szfingolipid mediált kalcium csatorna (Sphingolipid Ca2+-relese-Mediating 

  Protein of Endoplasmatic reticulum) 

SD:   tapasztalati szórás (Standard Deviation) 

SDS:   nátrium dodecil-szulfát, (Sodium Dodecyl Sulfate) 

SE:   átlag szórása (Standard Error) 

SERCA:  szarkoplazmás/endoplazmás retikulum Ca2+ ATPáz, (Sarco/Endoplasmic  

  Reticulum Ca2+-ATPase) 

SPCA:  szekterotos útvonali Ca2+ ATPáz, (Secretory Patway Ca2+ ATPase) 

SR:   szarkoplazmás retikulum 

SOC:  az intracelluláris Ca2+ raktárak Ca2+ koncentrációjának változása által vezérelt 

  Ca2+ csatorna (Store-operated Ca2+ channel) 

SOCE:  Ca2+-raktár vezérelt Ca2+ beáramlás (store-operated Ca2+ entry) 

STIM:  sztrómális kölcsönható molekula (Stromal interaction molecule)   

TCA:   triklór-ecetsav, (Trichloroacetic acid) 

TEMED:  N,N,N’,-tetrametil-etilén-amin 

TES:   2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroxi metil)propán-2-il]amino]etánszulfonsav 

TES-TEA:  TES-trietanolamin, (TES-triethanolamine) 

TG:   thapsigargin 

TMD:  transzmembrán domén 

TnC:   Troponin C 

TRIS:   Tris-hidroximetil-aminometán (2-Amino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol) 

TRITC:  tetrametil-rodamin-izotiocianát (Tetramethylrhodamine-5-isothiocyanate) 

UniProt: Universal Protein Resource 

VOC:   feszültségfüggő Ca2+ csatorna / feszültségkapuzott Ca2+ csatorna (Voltage-

  opareted Ca2+ channel) 

WGA:   búzacsíra eredetű agglutinin, (Wheat Germ Agglutinin) 

ZO-1:  Zonula Occludens 1  
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