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Bevezetés 
 

A szervezetünkben lezajló kalcifikációs folyamatok lehetnek fiziológiásak – ilyen 

természetes folyamat például a csontképződés -, azonban lehetnek patológiásak is. A patológiás 

lágy szöveti kalcifikáció, vagy más néven ektopikus kalcifikáció, a nem megfelelő 

biomineralizáció következtében alakul ki, legtöbbször kálcium foszfát sók lerakódása figyelhető 

meg. Egyelőre keveset tudunk a kalcifikációs folyamatokat szabályozó mechanizmusokról, 

számos metabolikus és környezeti faktor járul hozzá a rendellenes mineralizációs tünetek 

kialakulásához. Azonban bizonyos ritka öröklődő betegségek vizsgálata kapcsán közelebb 

kerülhetünk a kalcifikáció kialakulásában szerepet játszó patológiás folyamatok 

megismeréséhez. 

2000-ben írták le, hogy az ABCC6 génben bekövetkező mutációk felelősek a PXE 

(pseudoxanthoma elasticum) betegség kialakulásáért, az elmúlt évek során pedig olyan GACI 

(generalized arterial calcification of infancy) betegségben szenvedő betegeket találtak, akikben 

szintén ABCC6 mutációkat tudtak kimutatni. Mindkét betegségre jellemző a lágy szöveti 

kalcifikációs tünetek megjelenése. Ezen kívül azt is kimutatták, hogy az ABCC6 gén egyik 

alléljának hiánya rizikófaktor a szívkoszorúér megbetegedésben. Ezen adatok alapján 

valószínűsíthető, hogy az ABCC6 fehérje valamilyen módon szerepet játszik a lágy szöveti 

kalcifikáció szabályozásában. 

2000 óta már több mint 350 betegséget okozó ABCC6 mutációt azonosítottak, amelyek többsége 

aminósavcserét okozó misszensz mutáció. A nagy plazmamembrán fehérjékben – mint például 

az ABCC6 – bekövetkező aminósavcserék általában az enzimaktivitás csökkenésével, 

feltekeredési és stabilitási problémákkal, és/vagy csökkent plazmamembrán expresszióval járnak. 

A betegséget okozó mutációk hatásának vizsgálata segíthet megérteni, hogyan függ össze a 

fehérjeszerkezet a patológiás elváltozásokkal. 

Az ABCC6 mutációk által okozott, az érrendszer és egyéb lágy szövetek kalcifikációjához vezető 

biokémiai és sejtszintű elváltozások megértése segíthet megfelelő terápia kidolgozásában, 

valamint hozzájárul ahhoz, hogy jobban megértsük az érelmeszesedési folyamatokat. 

 

2007-ben azonosítottak egy olyan betegséget, amelynek tünetei hasonlóak voltak a PXE 

tüneteihez, és ezt a betegséget “véralvadási faktor hiánnyal járó PXE-szerű rendellenesség”-ként 

írták le. Ezt a betegséget a gamma-glutamil karboxiláz (GGCX) enzim génjében bekövetkező 
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mutációk okozzák, és a betegség egyik fő tünete a lágy szöveti kalcifikáció, akárcsak a PXE 

esetében. Ez a karboxiláz enzim fontos eleme a K vitamin ciklusnak, amelyben a K vitamin mint 

kofaktor vesz részt. Ezen adatok alapján arra lehet következtetni, hogy a patológiás kalcifikációs 

tünetek a fent említett betegségekben összefüggésben lehetnek a K vitamin ciklus sérülésével, és 

az ABCC6 fehérjének valamilyen módon szerepe lehet a K vitamin transzportjában, és ezáltal a 

kálcium homeosztázis fenntartásában. 

 

 
Célkitűzések 
 

Kutatási témám középpontjában az ABCC6 fehérje sejten belüli lokalizációjának 

vizsgálata, a betegséget okozó ABCC6 mutánsok tanulmányozása, valamint ezen mutánsok nem 

megfelelő sejten belüli lokalizációjának korrekciója állt. 

Vizsgáltuk továbbá az ABCC6 esetleges szerepét a K vitamin transzportban. 

 

Célkitűzéseink a következők voltak: 

1. A vad típusú ABCC6 fehérje plazmamembrán lokalizációjának vizsgálata és igazolása, 

valamint a betegséget okozó ABCC6 mutánsok sejten belüli lokalizációjának meghatározása. 

Immuncitokémiai és immunhisztokémiai kísérleteket terveztünk végezni MDCKII 

sejtvonalon, primer hepatocita sejtkultúrán, valamint egér és humán májszöveten.  

2. Terveztük a betegséget okozó ABCC6 misszensz mutánsok megváltozott funkciója mögött 

álló molekuláris háttér felderítését, valamint olyan mutánsok azonosítását, amelyek 

megőrizték transzport aktivitásukat, de nem megfelelő a sejten belüli lokalizációjuk 

(feltehetően a nem megfelelő fehérje feltekeredés következtében). Ezek a mutánsok ideális 

jelöltek lehetnek olyan farmakológiai kezelésre, amely a nem megfelelő feltekeredést javítja 

ki. Terveztük ezen ABCC6 mutánsok farmakológiai kezelését in vitro és in vivo.  

3. Terveztük in vivo modell rendszer kidolgozását, amely a lágy szöveti kalcifikáció 

meghatározásán alapul, és alkalmas az ABCC6 fehérje funkcionális vizsgálatára.  

4. Irodalmi adatok alapján felmerült annak a lehetősége, hogy valamely K vitamin forma 

szubsztrátja lehet az ABCC6 fehérjének. Ennek a hipotézisnek az alapján terveztük vizsgálni 

az ABCC6 esetleges szerepét a K vitamin transzportban.  
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Módszerek 

 

Sejttenyésztés 

Az Sf9 (Spodoptera frugiperda) sejteket 27°C-on, 10% FBS-sel, 100 U/ml penicillinnel és 100 

mg/ml streptomycinnel kiegészített TNM-FH médiumban tenyésztettük. Az MDCKII 

sejtvonalakat 37°C-os, 5% CO2 termosztátban tartottuk, és 10% FBS-sel, 100 U/ml penicillinnel 

és 100 mg/ml streptomycinnel kiegészített DMEM médiumban tenyésztettük. A lokalizációs 

kísérleteknél a kezelt sejtek médiumához 1 mM 4-PBA-t adtunk.  

Állatok 

Az állatok elhelyezése minden esetben az Európai Unió állatkísérletes direktíváival összhangban 

kialakított állatházban történik, a világítás időkapcsolóval szabályozott, a helyiségek 

hőmérséklete 20-23 oC közötti, takarmányozás és ivóvíz ellátás ad libitum történik. Az állatok 

terminálását cervikális diszlokációval végezzük. A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság a dolgozatban ismertetett összes állatkísérletet 

engedélyezte. (Határozat száma: XIV-I-001/707/4/2012). C57BL/6J, C3H/HeNHsd és Abcc6-/- 

egér törzseket használtunk. 

DNA konstrukciók előállítása 

A DNS plazmid konstrukciók előállítása során a sztenderd molekuláris biológiai módszereket 

követtük. Az általunk vizsgált tíz misszensz ABCC6 mutációt site-directed mutagenezissel 

juttattuk be a humán ABCC6 cDNS-be inverz PCR technikát alkalmazva. A vad típusú illetve 

mutáns ABCC6 géneket pBluescript SK és pAcUW21 vektorba is beépítettük. A retrovirális 

transzfekcióhoz az ABCC6 gént a pAcUW21 vektorból SpSldS retrovirális vektorba ligáltuk. A 

sleeping beauty transzpozon alapú transzfekcióhoz az ABCC6 cDNS-t először SB-CMV-ΔSma 

vektorba, majd egy puromicin rezisztencia gént is tartalmazó SB vektorba ligáltuk. A farokvéna 

injektáláshoz az ABCC6 cDNS-t pLIVE vektorba szubklónoztuk. 

A vad típusú illetve mutáns ABCC6 fehérjék kifejeztetése Sf9 sejtekben  

A Spodoptera frugiperda (Sf9) sejteket a pAcUW21L-ABCC6 konstrukcióval és linearizált 

BaculoGold (BD Biosciences Pharmingen) DNS-sel kotranszfektáltuk. A vírust tartalmazó 

felülúszókat végpont hígitás módszerrel klónoztuk és amplifikáltuk.  

 

 

 



	   4	  

Vad típusú és mutáns ABCC6 fehérje kifejeztetése MDCKII sejtvonalban 

a) Retrovirális transzfekcióval: Phoenix-Ampho pakoló sejteket fetrőztünk a vad típusú vagy 

mutáns ABCC6 gént tartalmazó rekombináns retrovirus vektorokkal. A transzfekció során 

kálcium foszfát transzfekciós kitet használtunk, a gyártó javaslata alapján. Az ABCC6-ot 

kifejező sejtklónokat végpont higításos módszerrel szelektáltuk.  

b) Sleeping Beauty (SB) transzpozon-alapú transzfekcióval: A transzfekció során a SB plazmidot 

(amely tartalmazza a vad típusú vagy mutáns ABCC6 gént valamint egy puromicin rezisztencia 

gént is) és a transzpozáz plazmidot használtuk. A transzfekciós elegy 2 µg SB-ABCC6 

plazmidot, 0,2 µg 100x transzpozázt és 6 µl FuGene HD reagenst tartalmazott 100µl szérum-

mentes DMEM médiumban. 48 órával a transzfekció után a sejteket tripszineztük és 

sejttenyésztő edényekben tovább tenyésztettük. 96 órával a transzfekció után a sejttenyésztő 

médiumhoz 3 µg/ml puromicint adtuk, amellyel a transzfektálódott sejteket tudtuk szelektálni. 

Vad típusú és mutáns ABCC6 fehérje kifejeztetése egér májszövetben  

A vad típusú vagy mutáns ABCC6 gént tartalmazó pLIVE plazmid konstrukciót hidrodinamikus 

farokvéna injektálással juttattuk az egerekbe. A farokvéna injektálás során az állatok 70 µg 

plazmidot kaptak 1,8 ml fiziológiás sóoldatban. A lokalizációs kísérletek során a kezelt állatok 

100 mg/kg/nap 4-PBA-t kaptak a farokvéna oltás előtt, 3 alkalommal, intraperitoneális oltás 

formájában.  

Agaróz gélelektroforézis és immunoblott 

A membrán vezikulákat vagy sejtes mintákat mintafelvivő pufferben homogenizáltuk és 

szonikáltuk. A fehérjéket 7.5% SDS-gélben elválasztottuk és PVDF membránokra elektro-

blottoltuk. A megfelelő ellenanyaggal történő inkubálás után a fehérjéket felerősített 

kemilumineszcenciával mutattuk ki. 

Immunocitokémia 

A sejteket megmostuk, 4% paraformaldehidben és hideg metanolban fixáltuk, majd blokkoló 

pufferben inkubáltuk 1 órán át szobahőmérsékleten. Ezt követően a mintákat a megfelelő 

elsődleges ellenanyagokkal inkubáltuk 2 órán keresztül, majd a mosási lépéseket követően a 

másodlagos ellenanyagokkal is 1 órán át inkubáltuk a mintákat. A sejtmagot DAPI festékkel 

tettük láthatóvá. További felhasználásig a mintákat 4°C-on tároltuk. 

Immunohisztokémia 

Az vizsgált szövetmintákból 8 µm vastag szeleteket készítettünk kriomikrotóm segítségével. A 

mintákat metanolban fixáltuk, DPBS-ben mostuk, majd 1 órán át inkubáltuk blokkoló pufferben. 
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Ezt követően a mintákat a megfelelő elsődleges ellenanyagokkal inkubáltuk 90 percen keresztül, 

majd a mosási lépéseket követően a másodlagos ellenanyagokkal is 1 órán át inkubáltuk a 

mintákat. A sejtmagot DAPI festékkel tettük láthatóvá. További felhasználásig a mintákat 4°C-

on tároltuk. 

Egér primer hepatociták izolálása és tenyésztése  

A májsejtek izolálása során az irodalomból ismert módszert követtük (Bayliss et al, 1996.) A 

sejteket kollagénnel borított tenyésztőedényekre ültettük, majd a sejtek letapadása után a szérum-

mentes sejttenyésztő médiumot 24 óránként cseréltük. Az immuncitokémiai vizsgálatokat 72 

órával a sejtek izolálása után végeztük el.  

Konfokális mikroszkópia 

A fixált mintákról a mikroszkópos felvételeket Zeiss LSM 710 konfokális lézer scanning 

mikroszkóppal készítettük. Az adatok kiértékeléséhez a Zeiss Zen software-t használtuk. 

Egér szív fagyasztásos sérülése és a kálcium lerakódás meghatározása 

A fagyasztásos kísérletet 3 hónapos egereken végeztük. Altatás után felnyitottuk a hasfalat, és 

egy folyékony nitrogénben előre lehűtött fém pálcával a diafragmán keresztül 10 másodpercig  

enyhe nyomást gyakoroltunk a szívizomra. A kísérlet után a hasfalat és a bőrt összevartuk. Az 

állatokat a fagyasztástól számított negyedik napon termináltuk. A szivet kivettük, a sérült 

területet lemetszettük, felaprítottuk, és 48 óráig 250µl 0.15N sósavba tettük. A szívizomba 

lerakódott kálcium mennyiségét Calcium (CPC) LiquiColor Test segítségével határoztuk meg.  

Membránpreparátumok készítése és a fehérjetartalom meghatározása  

Az Sf9 sejteket rekombináns vírusokkal fertőztük és 72 óra elteltével homogenizáltuk. A 

membránfrakciót differenciál ultracentrifugálással nyertük. A membránvezikulákat 

felhasználásig -80°C-on tároltuk. A membránpreparátumok fehérje koncentrációját Lowry-

módszerrel határoztuk meg. 

Transzport aktivitás meghatározása vezikuláris transzport méréssel  

A vad típusú illetve mutáns ABCC6 fehérjét overexpresszáló Sf9 membránvezikulákat [3H]LTC4 

szubsztráttal inkubáltuk 4 mM MgATP hiányában illetve jelenlétében, 37°C-on. A mintákat 

gyorsfiltráltuk, és a vezikulán belüli radioaktivitást scintillációs folyadékban béta számlálóval 

határoztuk meg.  

Ex vivo máj perfúzió  

Altatásban lévő állaton laparotómiát végeztünk, a portális vénát és az inferior vena cava-t 

kanüláltuk.  A májat átmostuk a portális vénán (bemenő) és az inferior vena cava-n (kimenő) 
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keresztül, majd 0,5 illetve 50 µM K3 vitamint tartalmazó oldatot áramoltattunk át a májon 

állandó, 3 ml/perc sebességgel. Az inferior vena cava és a portális véna elkötésével három ml 

oldatot a májban tartottunk, majd öt perc elteltével az inferior vena cava-n át kimenő folyadékot 

összegyűjtöttük. 

K vitamin formák extrakciója  

A K3 vitamin detektálásához a mintákat 5% triklórecetsavval fehérjementesítettük, majd 

erőteljes keverés után centrifugáltuk, és a felülúszót sötét üvegben, -20°C-on tároltuk a HPLC-

MS/MS analízisig.  

A K1 és K2 vitaminok extrakciója során a mintákat először etanollal fehérjementesítettük, majd 

n-hexánnal vontuk ki a K1 illetve K2 vitamint. 1 perces erőteljes keverés után a mintákat 

centrifugáltuk, a hexán-fázist különválasztottuk, és nitrogén gőz alatt liofilizáltuk. A beszárított 

anyagot isopropanolban vettük fel, majd a mintát a HPLC-MS/MS analízisig          -20°C-on 

tároltuk.  

K vitamin koncentráció meghatározása HPLC-MS/MS módszerrel 

A tömegspektrometriás méréseket AB Sciex 3200 QTrap tandem tömegspektrométeren 

végeztük. A komponenseket pozitív elektrospray ionizációs (ESI) körülmények között 

ionizáltuk. A tömegspektrometriás analízis előtt a mintákat  Perkin Elmer HPLC rendszerrel 

választottuk el. 
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Eredmények 

 

- Igazoltuk mind a humán ABCC6, mind az egér Abcc6 transzporter plazmamembrán 

lokalizációját primer hepatocita sejtkultúrán és intakt májszöveten. 

- Sleeping Beauty transzpozon alkalmazásával létrehoztunk olyan MDCKII sejtvonalakat, 

amelyek stabilan expresszálják a vad típusú illetve a mutáns ABCC6 fehérjéket, és ezeken a 

sejtvonalakkal olyan in vitro kisérleti rendszert hoztunk létre, amely alkalmas a különböző 

ABCC6 variánsok sejten belüli lokalizációjának a vizsgálatára. 

- Kidolgoztunk egy in vivo modell rendszert, amely alkalmas a humán ABCC6 fehérje 

expressziójának és sejten belüli lokalizációjának a vizsgálatára egér májban.  

- Meghatároztuk tíz betegséget okozó ABCC6 mutáns transzport aktivitását és sejten belüli 

lokalizációját in vitro és in vivo. 

- Az általunk vizsgált tíz mutáns esetében felderítettük betegséget okozó ABCC6 misszensz 

mutánsok megváltozott funkciója mögött álló molekuláris hátteret. 

- 4-fenil-butiráttal (4-PBA-val) kezeltük a vizsgált betegséget okozó ABCC6 mutánsokat. 

MDCKII sejtvonalon hat mutáns esetében tapasztaltuk, hogy a nem megfelelő lokalizációt 

mutató mutánsok a kezelés hatására a plazmamembránban expresszálódtak, és négy mutáns 

esetében in vivo is sikerült elérni a helyes plazmamembrán lokalizációt a kezelést követően 

egér májban. Ezek az eredmények humán terápiás kezelések alapjául szolgálhatnak. 

- Beállítottunk egy in vivo, a lágy szöveti kalcifikáció meghatározásán alapuló kísérleti 

rendszert, amely alkalmas a humán – vad típusú vagy mutáns – ABCC6 transzporter 

funkcionális aktivitásának a vizsgálatára. 

- Beállítottuk a különböző K vitamin formák (K1, K2, K3 és K3-GS) kinyerésére alkalmas 

extrakciós módszereket, és kifejleszettünk egy érzékeny dektektálási módszer ezen K vitamin 

formák koncentrációjának meghatározására. 

- A fent említett extrakciós és detektálási technikákat alkalmazva vizsgáltuk az ABCC6 

lehetséges szerepét a K vitamin metabolizmusban. Megállapítottuk, hogy az ABCC6 fehérje 

nem játszik szerepet a K3 vitamin glutathion konjugátumának transzportjában. 

- In vivo egérkísérletekkel igazoltuk továbbá, hogy az étrend kiegészítése K1 vagy K2 

vitaminnal nem képes csökkenteni illetve megelőzni egerekben a kálcium lerakódását, 

azonban az ABCC6 fehérjének szerepe lehet a K vitamin felszívódásának, szervezeten belüli 

eloszlásának, illetve metabolizmusának a szabályozásában. 
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Következtetések 

 

Eredményeink, melyek igazolják az ABCC6 fehérje plazmamembrán lokalizációját mind 

humán, mind egér hepatocitákban, hozzájárultak egy nagyon fontos tudományos vita lezárásához 

az ABCC6 lokalizációját illetően. 

Az általunk kifejlesztett in vitro és in vivo modell rendszerek alkalmasak a vad típusú 

illetve mutáns ABCC6 transzporter sejten belüli lokalizációjának vizsgálatára. Vizsgáltuk a 4-

PBA (egy FDA által már jóváhagyott gyógyszer) kezelés hatását a betegséget okozó ABCC6 

mutánsok sejten belüli lokalizációjára. 

In vitro transzport aktivitási mérést alkalmazva, valamint vizsgálva a sejten belüli 

lokalizációt, meghatároztuk a betegséget okozó ABCC6 mutánsok megváltozott funkciója 

mögött álló molekuláris hátteret. 

Fontos megfigyelésünk, hogy a sejten belüli lokalizációs vizsgálatok nem mindig adtak 

megegyező eredményeket a különböző kísérleti rendszerekben (nem-polarizált sejtvonalon, 

polarizált sejtvonalon illetve egér májban in vivo.) A három alkalmazott módszer közül az in vivo 

rendszer – ahol az ABCC6 fehérje intakt egér májban expresszálódik – egyértleműen közelebb 

áll a humán fehérje fiziológiás környezetéhez, mint az in vitro sejtvonalak.  

A betegséget okozó ABCC6 mutánsok lokalizációjának meghatározása, valamint a nem 

megfelelő loaklizáció esetleges kijavítása 4-PBA kezeléssel, fontos támpontot ad a további 

kísérletek megtervezéséhez. A nem megfelelő sejten belüli lokalizációt mutató mutánsok között 

találtunk olyanokat, amelyek 4-PBA kezelés hatására kijutottak a plazmamembránba. Ez fontos 

eredmény, és ezeket a mutánsokat, amelyeknek sikerült helyreállítani a lokalizációjukat, érdemes 

tovább tanulmányozni, mivel a 4-PBA kezelés hatékony terápiás eljárás lehet azon PXE vagy 

GACI betegek számára, akik ilyen ABCC6 mutációt hordoznak.  

Kifejlesztettünk egy in vivo, a lágy szöveti kalcifikáció meghatározásán alapuló 

módszert, amely alkalmas az ABCC6 fehérje funkcionális aktivitásának követésére. Ennek a 

módszernek az alkalmazásával lehetőségünk lesz a betegséget okozó ABCC6 mutánsok 

aktivitásának vizsgálatára, valamint annak tesztelésére, hogy azok a mutánsok, amelyek a 4-PBA 

kezelés következtében kijutottak a plazmamembránba, a helyes lokalizáció mellett 

funkcionálisan is aktívak maradtak-e. Ebből az összetett in vivo kísérleti rendszerből nyert 

eredmények jelentősen hozzájárulhatnak majd a humán terápiás eljárás bevezetéséhez. 
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Az a megfigyelésünk, hogy az ABCC6 fehérje expressziója a májban önmagában elég 

volt a kálcium lerakódás csökkenéséhez, arra utal, hogy az ABCC6-tal összefüggő betegségek 

esetében egy esetleges jövőbeni génterápiás kezelés fő célpontjául érdemes a májat választani. 

Klinikai megfigyelések alapján felmerült annak a lehetősége, hogy az ABCC6 fehérje 

szerepet játszik a K vitamin transzportjában. Ennek a hipotézisnek az alapján ex vivo rendszerben 

vizsgáltuk a K3-GS transzportot, valamint tanulmányoztuk, hogy az étrend K1 vagy K2 

vitaminnal történő kiegészítése befolyásolja-e a kálcium lerakódását az egerekben.  

Eredményeink azt mutatták, hogy az ABCC6 nem vesz részt a K3-GS transzportban, és 

sem a K1, sem a K2 vitamin nem volt képes megelőzni a kálcium lerakódását Abcc6-/- 

egerekben, ami arra utal, hogy PXE betegekben a K vitamin nem játszik limitáló szerepet a 

patológiás kalcifikációs tünetek kialakulásában. 
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