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Rövidítések jegyzéke 

 

3-BP: 3-bromopiruvát 

5’-RACE: 5’ végek gyors amlifikációs PCR-technikája (Rapid Amplification of 

cDNA 5’ Ends) 

5’-UTR: 5’ nem-transzlálódó régió (5’ Untranslated Region) 

ABCB1: ATP kötő kazetta fehérje „B1” (ATP Binding Casette Protein B1) 

ABCC1: ATP kötő kazetta fehérje „C1” (ATP Binding Casette Protein C1) 

ABCC7: ATP kötő kazetta fehérje „C7” (ATP Binding Casette Protein C7) 

ABCG2: ATP kötő kazetta fehérje „G2” (ATP Binding Casette Protein G2) 

ABCG5: ATP kötő kazetta fehérje „G5” (ATP Binding Casette Protein G5) 

ABCG8: ATP kötő kazetta fehérje „G8” (ATP Binding Casette Protein G8) 

ABCP: méhlepényi ATP kötő kazetta fehérje (Placental ATP Binding Casette 

Protein) 

AhR: aryl-hidrokarbon receptor 

Akt: B fehérje kináz (Protein Kinase B, PKB) 

AML (M7): akut mieloid leukémia, M7 altípus / akut megakarioblasztikus leukémia 

(Acute Myeloid Leukemia, M7) 

Amp: adenozin-monofoszfát (Adenosine Monophosphate) 

AP1: Adaptor Protein 1 

aTIS: alternatív transzláció-iniciációs hely (Alternative Translation Initiation Site) 

ATP: adenozin-trifoszfát (Adenosine triphosphate) 

BCRP: mellrák rezisztencia-fehérje (Breast Cancer Resistance Protein) 

BtuCD: bakteriális B12 vitamin transzporter 

CAG: „CMV early enhancer/chicken β actin/rabbit β1-globin” promóter 

c-AMP: ciklikus AMP 

CAR: konstitutív androsztán receptor (Constitutive Androstane Receptor) 

cDNS: komplementer DNS („complementary DNA”), mely RNS-ből visszaírt DNS 

CDS: kódoló szekvencia (coding sequence) 

CHRF: megakarioblaszt eredetű CHRF-288-1 sejtvonal  

CMV: citomegalovírus (Cytomegalovirus) (promóter) 

CpG: C és G nukelotidokban gazdag DNS-szakasz 

Cre: P1 bakteriofág rekombináz 
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Ct: ciklusküszöb (cycle treshold) 

DMEM: Dulbecco’s Modified Eagle Medium 

DMSO: dimetil-szulfoxid (Dimethyl sulfoxide) 

ECL: erősített kemilumineszcencia-reagens (Enhanced chemiluminescence) 

eGFP: erősített zöld fluoreszcens fehérje (Enhanced Green Fluorescent Protein) 

FACS: fluoreszcencia-aktivált sejtszétosztás (Fluorescence Activated Cell Sorting) 

FAM: fluoreszcein 

FBS: borjú magzati szérum (Fetal Bovine Serum) 

Flv: flavopiridol 

FSC: egyenes szóródás (forward scatter) 

GFP: zöld fluoreszcens fehérje (Green Fluorescent Protein) 

HEK293: Human Embrional Kidney „293” sejtvonal 

HeLa: „Henrietta Lacks” sejtvonal 

HRP: tormaperoxidáz (Horse Radish Peroxidase) 

HUES1: Human Embryonic Stem Cell „1” sejtvonal 

HUES4: Human Embryonic Stem Cell „4” sejtvonal 

HUES9: Human Embryonic Stem Cell „9” sejtvonal 

IRDR: fordítottan / közvetlenül ismétlődő szekvenciális elem (Inverted Repeat/Direct 

Repeat element) 

Ko143: egy ABCG2 inhibitor 

LoxP: a Cre rekombináz felismerési helye a DNS-en 

MCF-7: Michigan Cancer Foundation-7 sejtvonal 

MDR: multidrog-rezisztencia (Multidrug Resistance) 

MDR1: multidrog-rezisztencia fehérje 1 (Multidrug Resistance Protein 1) 

miRNS: mikro RNS 

MRP: multidrog-rezisztencia fehérje rokon fehérje (Multidrug Resistance Protein 

Related Protein) 

MsbA: Lipid A export ATP-binding/permease protein 

MX: mitoxantron (mitoxantrone) 

MXR: mitoxantron-rezisztencia fehérje (Mitoxantrone Resistance Protein) 

Nf-κB: magi faktor κB (Nuclear Factor κB) 

ORF: nyitott leolvasási keret (open reading frame) 

P0 (RPLP0): oldalsó szári riboszomális fehérje, P0 alegység (Ribosomal Protein 

Lateral Stalk Subunit P0) 
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p53: tumor antigén p53 (Cellular Tumor Antigen p53) 

PB: piggyBac 

PBS: foszfát-pufferelt sóoldat (phosphate buffered saline) 

PCR: polimeráz láncreakció (polimerase chain reaction) 

pET-41: egy sztenderd klónozó vektor 

Pfu: Pyrococcus furiosus (polimeráz) 

pGem: egy sztenderd klónozó vektor 

Pgp: P-glikoprotein (P-glycoprotein) 

PI: propidium-jodid (propidium iodide) 

PI3K: foszfatidil-inozitol-3-kináz (Phosphoinositide 3-kinase) 

PolR2A: polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A 

qRT-PCR: reverz transzkripciós kvantitatív PCR (Reverse Transcription Quantitative 

Real-Time PCR) 

RPMI: Roswell Park Memorial Institute médium 

SB: Sleeping Beauty 

SB100x: Sleeping Beauty 100x 

Sp1: transzkripciós faktor Sp1 (Transcription factor Sp1) 

SP: mellékpopuláció (side population) 

SSC: oldalszórás (side scatter) 

T4 ligáz: T4 fág ligáz 

Taq: Thermus aquaticus (polimeráz) 

TATA-box: promóter régiókra jellemző szekvenciaelem 

TGF-β: tumor növekedési faktor β (Tumor Growth Factor β) 

uORF: upstream nyitott leolvasási keret (upstream open reading frame) 
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1. Bevezetés 

 

A modern kor orvostudományának egyik nagy kihívása a különféle rákos 

megbetegedések hatékony gyógyítása. Habár egyre többféle, specifikus és magas hatásfokú 

kemoterápiás készítmény áll az orvosok rendelkezésére, ezek alkalmazását számos esetben 

lehetetleníti el a daganatos sejtek rezisztenssé válása. Ez az úgynevezett multidrog-

rezisztencia ráadásul nagyon sokféle készítmény ellen teszi szimultán ellenállóvá a 

sejteket. A jelenség hátterében néhány gén és fehérje játszik gyakori, kiemelt szerepet, 

köztük több ABC (ATP Bindig Casette) transzporter. Ezek közé tartozik az ABCG2, 

melynek a multidrog-rezisztencia kialakításában betöltött szerepét közel 20 éve ismerik és 

vizsgálják. Mivel az ABCG2 ezen kívül néhány betegségre való hajlammal is 

összefüggésbe hozható, például a köszvénnyel, valamint fontos szerepet játszik az őssejtek 

védelmében és fennmaradásában, ezért genetikai szabályozásának jobb megismerése 

releváns és hasznos kutatási téma.  

Az ABCG2 fehérje szövetspecifikus expressziót mutat, és funkciójával 

összefüggésben elsősorban az élettani határfelületek mentén jellemző a magas szintje. Ezen 

kívül számos rákos eredetű sejtvonalban is megjelenik, valamint őssejtvonalakban, így 

ezek ideális lehetőséget biztosítottak a gén szabályozódásának jobb megismerésére. Az 

eddigi kutatások már sokat felfedtek az ABCG2-t reguláló szignalizációs útvonalakról és 

miRNS-ekről.  Az ABCG2 genetikai szabályozásáról eddig szerzett ismereteink azonban 

viszonylag keveset árulnak el az mRNS nem-kódoló régióinak szerepéről, és az alternatív 

promóterhasználat jelentőségéről. Az 5’ nem-kódoló régiók fontos szerepet tölthetnek be 

számos géntermék keletkezési útvonalában, mint alternatív utakat megnyitó és szabályozó 

elemek. Mivel az ABCG2 esetében az egyik, ritka változatot már összefüggésbe hozták 

leukémiás betegek túlélési esélyeivel, ezért igen időszerűnek tűnik az ABCG2 5’-UTR 

szerepének részletesebb leírására irányuló kutatási tervek kivitelezése.  

Mivel az ilyen kutatási programok gyakran igénylik transzgenikus sejtvonalak, 

vagy élőlények létrehozását, ezért a hatékony munkát nagyban elősegíti a génbevitelre 

alkalmas molekuláris rendszerek, így például transzpozon-alapú rendszerek kialakítása és 

optimalizálása. Ezek közé tartozik a Sleeping Beauty (SB) transzpozon is. A transzpozon-

alapú génbevitel ráadásul a jövőben az alapkutatáson kívül klinikai, gyógyászati célokra is 

felhasználható lehet.   
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2. Irodalmi áttekintés 

 

Az ABCG2 fehérjével és génnel kapcsolatos tudományos publikációk száma, 

melyeket 1998-tól, a humán ABCG2 gén leírásától datálhatunk, az elmúlt években jelentős 

mértékben megnőtt, a funkció, a szabályozás és a kapcsolódó biokémiai és genetikai 

útvonalakat is vizsgáló, változatos témájú irodalmat eredményezve. Ez elsősorban egy 

olyan ténynek köszönhető, mely már az ABCG2 azonosításában is fontos szerepet játszott: 

ez a fehérje nagy mennyiségben fejeződhet ki olyan daganat-eredetű sejtvonalakban, 

melyek számos kemoterápiás szerrel szemben mutatnak védettséget. Az ABCG2 felfedezése 

előtt már ismert volt két másik fehérje, az ABCB1 és az ABCC1, melyek ennek az 

úgynevezett multidrog-rezisztencia (“Multidrug Resistance”, vagy MDR) fenotípusnak a 

kialakításáért felelősek. Azonban nem minden MDR fenotípusú sejtvonalban tudták 

kimutatni e fenti két fehérje jelenlétét, és így az ilyen, “atipikus” multidrog-rezisztenciát 

mutató sejtek behatóbb vizsgálata vezetett el a később ABCG2-nek elnevezett MXR 

(“Mitoxantrone Resistance”) vagy BCRP (“Breast Cancer Resistance Protein”) gén 

azonosításához két független kutatócsoport által (Doyle és mtsai, 1998; Miyake és mtsai, 

1999). Egy harmadik kutatócsoport ugyanebben az időben normál testi szövetekből, 

elsősorban méhlepényből is kimutatta a gén kifejeződését, melyet homológia alapján ABCP 

génnek, vagyis placentális ABC transzporter génnek neveztek el (Allikmets és mtsai, 1998).  

 

2.1. Az ABC transzporterek – a ABCG2 és rokon fehérjéi 

 
Az ABC transzporter fehérjecsalád nevét az ezekben a fehérjékben megtalálható, 

az egész élővilágban konzervált ATP-kötő doménről (“ATP Binding Casette”) kapta, 

melynek szerepe, hogy ATP (adenozin-trifoszfát) hidrolízise által az enzimatikus 

reakcióhoz szükséges energiát biztosítsa (Higgins és mtsai, 1986). A család tagjai 

legtöbbször olyan folyamatokat katalizálnak, ahol a cél valamilyen szubsztrát molekula 

mozgatása sejten belüli térrészek (intracelluláris kompartmentek) között, illetve a sejten 

belüli tér és a sejten kívüli (extracelluláris) tér között. Az ilyen transzport folyamatok 

nélkülözhetetlenek a sejtek és a többsejtű szervezetek működése szempontjából, ezért az 

ABC fehérjecsalád az egész élővilágban, univerzálisan megtalálható (Dassa és Bouige, 

2001). Az élettani funkciók mellett számos ABC transzporter tölt be szerepet a sejtek 
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környezeti vagy belső eredetű toxinokkal szembeni védelmében. Baktériumokban számos 

olyan mechanizmus alakult ki például, melyek az antibiotikumokkal szemben alakítanak ki 

védettséget a már említett transzport mechanizmusnak köszönhetően: a fehérje a 

sejtmembránban elhelyezkedve kipumpálja a sejtre káros molekulákat az extracelluláris 

térbe. A jelenséget baktériumok esetében is multidrog-rezisztencia fenotípusnak nevezték 

el, melynek komoly orvosi, és epidemiológiai jelentőségét már régóta ismeri a tudomány 

(Cohen, 1992). A multidrog-rezisztenciáért felelős bakteriális pumpafehérjék egy jelentős 

része szintén az ABC transzporterek közé tartozik (Nikaido, 2009), habár arányaiban 

kisebb jelentőségük van a bakteriális MDR fenotípus kialakulásában, mint a daganatokra 

jellemző rezisztencia biztosításában (Davidson és mtsai, 2008). Az ilyen típusú védelmet 

élvező baktériumokra sokszor jellemző az úgynevezett keresztrezisztencia kialakulása is - 

hasonlóan a humán MDR-hez - , amikor az ellenálló-képesség nem csupán egyetlen kémiai 

anyaggal szemben alakulhat ki, hanem számos más anyaggal szemben is (Lage, 2003). Az 

 

1. ábra: Egy bakteriális ABC transzporter, az Escherichia coli MsbA 

fehérjéjének szerkezete Chang és Roth 2001-es cikkéből. 

Az MsbA funkcióját tekintve egy lipid-flippáz, mely azonban közeli homológiát mutat a humán ABCB1 

multidrog-transzporterhez, és szintén dimer formában helyezkedik el a sejtmembránban. A képen a dimer 

szerkezete látható. Piros szín jelzi a transzmembrán hélixeket, sötétkék szín az intracelluláris régiót, 

világoskék szín ezen belül a nukleotidkötő domént. A fehérjétől jobbra egy lipid A molekula modellje 

látható. Rövidítések: EC = extracelluláris domén, TM = transzmembrán domén, NH2 = N-terminális, 

COOH = C-terminális. 
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ABC fehérjék ezen kívül számos élettani funkciót is betöltenek baktériumokban. Már 

rögtön a konzervált ATP-kötő domén leírásának idejében ismert volt, hogy ezek a fehérjék 

részt vesznek különféle transzport folyamatokban, a sejtosztódás szabályozásában, vagy 

például a Rhizobium noduláció-szabályozásában is (Higgins és mtsai, 1986).  A bakteriális 

ABC transzporterek vizsgálata az eukarióta homológok megismerése szempontjából is 

fontos szerkezeti információkkal szolgált a tudomány számára (1. ábra). Eukariótákban is 

hasonlóan változatos funkcióik ismertek. Növények esetében részt vesznek hormonok, 

különféle szubsztrátok, elsődleges és másodlagos anyagcseretermékek, valamint fémionok 

és xenobiotikumok transzportjában is (Verrier és mtsai, 2008; Kretzschmar és mtsai, 2011). 

Állatok esetében az egyik látványos példát az ecetmuslica (Drosophila melanogaster) (2. 

ábra) “white”, “scarlet” és “brown” fehérjéi jelentik, melyek az ABCG alcsaládba tartoznak 

(a white gén 31 %-os homológiát mutat az ABCG2-vel), és a szem pigmentációjának 

kialakításáért felelősek (Mount, 1987), ugyanakkor szerepük van az idegrendszerben 

található biogén aminok transzportjában is (Borycz és mtsai, 2008). Egy másik közismert 

modellszervezet, a Caenorhabditis elegans esetében szintén sok kutatás irányult az ABC 

gének működésének és szerkezetének megismerésére, sokszor evolúciós konzerváltságot 

is sugallva, valamint újabb példáját adva, hogy a C. elegans ideális modellszervezet akár 

emlősök funkcionális génhálózatainak jobb megismeréséhez is (Sheps és mtsai, 2004). 

Emlősök közül eddig a házi egér (Mus musculus) ABC transzporter génjeit, valamint 

fehérjéinek funkcióját írták le a legrészletesebben. Mivel az egérben megtalálható a humán 

ABCB1, ABCC1 és ABCG2 homológja is, ezért különösen fontos szerepe van az ezen 

génekkel kapcsolatos kutatásokban is. Az ABCB1 két egér homológját egyszerre kiütve 

nem tapasztalták, hogy az állatok életképessége vagy fertilitása csökkent volna, 

ugyanakkor a vad típustól eltérő farmakokinetikai sajátságokat mutattak és érzékenyebbek 

voltak bizonyos vegyszerekre (Schinkel és mtsai, 1997). Ez egyrészt rámutatott, hogy a 

humán MDR fenotípus kezelésekor lehetséges megoldás lehet az ABCB1 teljes blokkolása, 

másrészt rávilágított arra is, hogy a fehérje fiziológiás védelmi szerepéről sem szabad 

megfeledkezni. Ezt erősíti például, hogy a házi kutya (Canis familiaris) egyes fajtáinak (2. 

ábra) esetében az ABCB1 egy 4 bázispár deléciót tartalmazó null mutáns allélja felelős a 

parazita-ellenes szerekkel (elsősorban ivermectin-származékok) szembeni túlérzékenység 

kialakulásáért (Roulet és mtsai, 2003). Ma már genetikai teszttel szűrik a mutációt hordozó 

kutyákat, hogy elkerüljék a súlyos, akár halálos mérgezést. Egy másik háziállatunk, a 

macska (Felis catus) (2. ábra) esetében pedig bizonyos fluorokinolon alapú antibiotikumok 

bizonyultak mérgezőnek, adott esetben akár vakságot okozva az állatoknál (Wiebe és mtsai, 
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2002). Kiderült, hogy az ABCG2 gén macska homológja számos olyan egyedi mutációt 

hordoz, melyek miatt működése, transzport-kapacitása jelentősen eltérhet a többi emlős 

állatban tapasztalttól (Ramirez és mtsai, 2011). 

 

 

D 
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2. ábra: Az ABC transzporterek jelentősége állatokban néhány példán keresztül. 

A: a Drosohila melanogaster fehér szemszínű „white” mutánsát az ABCG alcsaládba tartozó white gén 

mutációja okozza. B: a collie típusú kutyákban (Canis familiaris) gyakorinak tekinthető az ABCB1 

funkcióvesztéses mutációja, mely homozigóta állapotban érzékennyé teszi az állatokat az általánosan használt 

parazitaellenes szerekkel szemben. C: a házi macska (Felis catus) esetében több, az egész fajra jellemző 

mutáció is ismert az ABCG2 génben, melyek felelőssé tehetők a fluorokinolon alapú antibiotikumokkal 

szembeni érzékenységért. D-E: Az ABCG2 és homológjai kiemelt fontos funkcionális szerepével összefügg, 

hogy a fehérje szekvenciája erősen konzerváltnak tekinthető mind nagyobb taxonómiai távolságban (ember – 

ecetmuslica), mind pedig az emlősök között. A bemutatott illesztések a BLAST COBALT alkalmazásával 

készültek (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/cobalt/cobalt.cgi?LINK_LOC=BlastHomeLink). 
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Habár sok állati ABC transzporter endogén szubsztrátja még kevéssé ismert, de 

például tejelő teheneknél kimutatták, hogy az ABCG2-mutációi befolyásolhatják a 

tejhozamot és -összetételt (Cohen-Zinder és mtsai, 2005), ráadásul ez a transzporter felelős 

számos toxikus összetevő tejbe juttatásáért is (Jonker és mtsai, 2005). Az ABCG2-höz 

hasonlóan a G alcsaládba tartozó ABCG5 és G8 a májcsatornácskák sejtjeinek apikális 

membránjában elhelyezkedve fontos szerepet tölt be az epeképzésben (Yu és mtsai, 2002) 

és koleszterin-metabolizmusban (Lee és mtsai, 2001), funkciókiesésük szitoszterolémiát 

okozhat (Berge és mtsai, 2000). A C alcsaládba tartozó ABCC7, vagy közismertebb nevén 

CFTR (cisztikus fibrózis transzduktancia regulátor), a kloridion transzportjáért felelős, de 

annál nagyobb gondot okoz az esetleges funkciókiesése: mutációi a kaukázusi 

populációkban leggyakoribb genetikai betegség, a cisztikus fibrózis kialakulásáért 

felelősek (Riordan és mtsai, 1989), melynek során a tüdő a nem megfelelő kloridion 

transzport miatt elnyákosodik, ami nehezített légzéshez, és a légúti fertőzések nagyobb 

kockázatához vezet (Khan és mtsai, 1995; Singh és mtsai, 2000). A humán ABCG2 

különböző mutációival asszociációt mutató kóros elváltozás a köszvény (Woodward és 

mtsai, 2009; Matsuo és mtsai, 2009, 2014), ami már nem a fehérje környezeti eredetű 

toxinokkal szembeni védelmi funkciójával, hanem egy endogén szubsztrát, a húgysav 

transzportjával függ össze. Az ABCG2-nek ezen kívül más endogén szubsztrátjai is 

ismertek, például az ösztradiol, a fólsav (Chen és mtsai, 2003), a protoporfirin IX és a hem 

(Jonker és mtsai, 2002). Utóbbiak arra utalnak, hogy a G2 fontos szerepet tölthet be 

bizonyos redox folyamatok szabályozásában, illetve az ezen folyamatok esetleges 

melléktermékeként felhalmozódó toxinok eltávolításában is (Wakabayashi és mtsai, 2005). 

Ezeket a szubsztrátokat az ABCG2 null-mutáns egereken tett megfigyeléseken keresztül 

fedezték fel, mivel ezek az állatok protoporfíria okozta fényérzékenységet mutattak, 

sejtjeik pedig érzékenyebbek voltak az oxidatív stresszre. Az oxidatív stressz, illetve a 

hipoxia elleni védelem tehát fontos funkciója lehet az ABCG2-nek, különösen különféle 

őssejtekben (Krishnamurti és mtsai, 2004; Martin és mtsai, 2008), melyekre magas ABCG2 

expresszió jellemző (Zhou és mtsai, 2001; Apáti és mtsai, 2008; Padmanabhan és mtsai, 

2012). Ezen felül őssejtekben a G2 az úgynevezett mellékpopuláció (a továbbiakban “side 

population” / “sp”) kialakulásáért is felelős (Goodell és mtsai, 1997; Zhou és mtsai, 2001; 

Bhattacharya és mtsai, 2004; Apáti és mtsai, 2008), ami összefügghet a külső eredetű 

méreganyagokkal szembeni nagyobb védelemmel (Zhou és mtsai, 2002). Számos esetben 

megmutatták, hogy az ABCG2 expressziója az őssejtek osztódási potenciáljára és osztódási 

mintázatára is hatással van (Ahmed és mtsai, 2008 Sereti és mtsai, 2012). Egyre több 
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bizonyíték mutat tehát rá, hogy az ABCG2 különösen fontos a különféle őssejt-populációk 

fenntartásában, aminek az úgynevezett tumor őssejtek esetében lehet kiemelt jelentősége 

(Dean és mtsai, 2005). Az ABCG2 mennyiségi csökkenése például gátolja az U251 glióma 

őssejtek migrációját (Gong és mtsai, 2014). Az ABCG2 újabb eredmények szerint a sejtek 

osztódásán és vándorlásán túl az autofágiát is szabályozhatja (Ding és mtsai, 2016), ami 

szintén összefügghet a rákos sejtek túlélésével (Ojha és mtsai, 2016). 

Más ABC transzporterek is hatással lehetnek a sejtek osztódására, vagy például 

szerepük lehet a sejtek vándorlásának irányításában, ahogy az egér MRP1 esetében 

kimutatták (Robbiani és mtsai, 2000), habár ez utóbbi esetben is közvetve a transzport 

funkció játszik szerepet a regulációban. Az ABC transzporterek ugyanakkor nem csak 

funkciójukon keresztül lehetnek hatással a fenotípusra, hanem, lévén többnyire sejten 

kívüli résszel is rendelkező membránfehérjék, így jelenlétük vagy hiányuk vércsoportot is 

definiálhat, mint igazolták ezt az ABCB6 esetében, mely a Langereis vércsoport 

meghatározója (Helias és mtsai, 2012). Habár az ABCB6 negatív vércsoportú egyéneknél 

semmilyen komoly egészségügyi kockázatot nem találtak, de az ABCB6 mutációit 

összefüggésbe hozták coloboma kialakulásával (Wang és mtsai, 2012) és pszeudo 

hiperkalémiával (Andolfo és mtsai, 2012). Az ABCG2 null-alléljai az úgynevezett „Junior” 

vércsoport kialakulásáért felelősek (Saison és mtsai, 2012; Zelinski és mtsai, 2012), így e 

vércsoport esetében szintén valószínűsíthető az ABCG2 hiányával összefüggő 

betegségekre való hajlam és gyógyszerérzékenység. 

A vércsoportok meghatározásán túl általánosságban elmondható, hogy az ABC 

transzporterek expressziója elsősorban élettani határfelületek mentén jelentős, ahol a 

fehérjék a külső méreganyagoktól védik a szervezetet, vagy különböző endogén 

szubsztrátokkal kapcsolatos funkciókat töltenek be. Különösen nagy jelentőségük van a 

bélhámban (Chan és mtsai, 2004), a méhlepényben (Joshi és mtsai, 2016), a 

májkanalikulusokban (Meier és mtsai, 2006), az emlőmirigyekben (Farke és mtsai, 2008) 

és a vér-agy gátban (Vasiliou és mtsai, 2009; Abbott és mtsai, 2010). Az ABCG2 ebből a 

szempontból tipikus szöveti eloszlást mutat, és kimutatható az összes fentebb említett 

területen, valamint ezeken kívül a petefészekben, az erek endotéliumában, és kis 

mennyiségben a vesében, illetve a szívben is (Maliepaard és mtsai, 2001).  

Az ABC transzporterek sejten belüli lokalizációja is változatos lehet, ugyanakkor 

általánosságban elmondható, hogy a polarizált sejtek apikális membránjában 

lokalizálódnak azok a transzporterek, melyek valamilyen szubsztrát intracelluláris és 

extracelluláris tér közötti mozgatásáért felelősek. Az ABCG2 szintén ebbe a csoportba 
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tartozik, ugyanakkor elképzelhető, hogy például a protoporfirin IX transzportját a 

mitokondriális membránban lokalizálódva is végzi (Kobuchi és mtsai, 2012).  

 

2.2. Humán ABC transzporterek és génjeik 
 

Az emberi genomban 48 ABC transzporter fehérjét kódoló gén ismert, melyeket 

funkció, szerkezet és homológia alapján, felhasználva a humán genom projektből (Lander 

és mtsai, 2001; Venter és mtsai, 2001) nyert információkat, további 7 alcsaládba soroltak 

(3. ábra), A-tól G-ig jelölve őket (Dean és mtsai, 2001; Vasiliou és mtsai, 2009). A 

besorolás szerkezeti alapját általában a funkcionális domének jelenléte, sorrendje határozza 

meg. A három jelentős MDR transzporter közül az ABCB1 mutatja a leginkább 

klasszikusnak tekinthető ABC-szerkezetet: az N-terminálistól indulva először 6 

transzmembrán hélixet találunk, melyeket egy nukleotidkötő domén követ, benne az 

univerzálisan konzervált Walker A és Walker B motívumokkal, majd egy újabb 6 hélixes 

transzmembrán domén következik, és végül, a C terminálison, egy újabb nukleotidkötő 

domén (Sharom, 2008). Ez a kettős szerkezet sok más ABC transzporterre is jellemző, és 

szükséges a fehérjék funkciójához. Az ABCC1 szerkezete is nagyon hasonló ehhez a 

sémához, ugyanakkor az N-terminálison még található 5 hélixes extra transzmembrán 

domén is, melyek funkciója még nem egészen tisztázott, de feltehetőleg a fehérje 

lokalizációjának szabályozásában lehet szerepe (Bakos és Homolya, 2007). A klasszikus 

szerkezettől leginkább eltérő ABCG2 úgynevezett féltranszporter, ami azt jelenti, hogy 

génje egyetlen, 6 doménes transzmembrán régiót és egyetlen, intracelluláris nukleotidkötő 

domént kódol, mely ráadásul az N-terminálison helyezkedik el (Allikmets és mtsai, 1998). 

Így az ABCG2 funkciójához legalább dimer, vagy magasabb rendű oligomer kialakulására 

van szükség (Kage és mtsai, 2002). A féltranszporterek érdekessége, hogy nem csupán 

homooligomereket, hanem heterooligomereket is kialakíthatnak, mint ahogy azt 

megfigyelték az ABCG5 és ABCG8 esetében (Graf és mtsai, 2003).  

A transzmembrán domének jelenléte általában megnehezíti a fehérjék térszerkezeti 

vizsgálatát, membránkötött, nagy hidrofób felülettel rendelkező fehérjéket ugyanis nehéz 

tisztán izolálni, majd kristályosítani. Ennek köszönhető, hogy a humán ABC transzporterek 

pontos térszerkezete máig nem ismert. A jelenlegi térszerkezeti modellek és mechanizmus-

modellek jelentős része is rokon fehérjék, elsősorban bakteriális ABC transzporterek 

(például MsbA és BtuCD) térszerkezeti vizsgálataira alapul, ugyanakkor a bakteriális ABC  
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3. ábra: Humán ABC gének családfája Vasiliou és munkatársai 2009-es cikke 

alapján.  

Az ábrán a főbb humán ABC transzporterek láthatók, melyeket összesen hét alcsaládba soroltak. Piros 

csillag jelöli azokat a transzportereket, melyek összefüggésbe hozhatók valamilyen betegséggel (Borst 

és Elferink, 2002 alapján). Zöld csillag jelöli az MDR transzportereket, illetve halványabb zöld azokat, 

melyek igazoltan képesek xenobiotikumok transzportjára, de klinikai MDR-ben betöltött szerepük nem 

vagy kevéssé jelentős (Dean, 2009 alapján). 
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transzporterek esetében is nehéz a térszerkezet pontos meghatározása, ami többször is az 

ezzel kapcsolatos publikációk visszavonásához vezetett (Sharom és mtsai, 2008). Habár az 

ABCG2 szerkezetét sem sikerült még röntgendiffrakciós eljárással meghatározni, azonban 

homológia alapú modellek léteznek (Hazai, 2008; László és mtsai, 2016), valamint elektron 

mikroszkópos módszerrel is sikerrel végeztek 3 dimenziós szerkezetelemzést, mely 

azonban igen kis felbontású (McDevitt és mtsai, 2006). Ezen kívül ismertek a fehérje 

extracelluláris részének glikolizációs helyei is (Özvegy és mtsai, 2001), valamint azoknak 

a biszulfid-hidaknak a helyzete, melyek a dimerizációhoz szükségesek (Henriksen és mtsai, 

2005). 

A transzporterek génjeinek szerkezete a Humán Genom Programnak (Lander és 

mtsai, 2001; Venter és mtsai, 2001) köszönhetően már pontosan ismert. Érdekesség, hogy 

az ABC gének mellett viszonylag kevés hasonló pszeudogén található a humán genomban, 

bár ezek egy része transzkripcionálisan aktív, és interferenciát mutathat a valódi ABC 

génekkel (Piehler, 2008). Az ABCG2-nek három pszeudogénje ismert. A genomi 

szekvenciákhoz tartozó transzkriptóm részletes, különféle szövetekre kiterjedő leírása lehet 

még hiányos számos gén esetében, ugyanakkor a nagy-átvitelű genomszintű 

mélyszekvenálási eljárások, valamint az ezekre épülő adatbázisok várhatóan nagy 

előrelépést fognak hozni ezen a területen is. A gének esetében továbbá azok 

expressziójának szabályozása vet fel fontos kérdéseket, melyek számos kutatás tárgyát 

képezik az multidrog-rezisztenciában fontos szerepet játszó ABCB1, ABCC1 és ABCG2 

esetében is.  

 

2.3. Az ABC fehérjék és a multidrog-rezisztencia 

 

Az ABC fehérjékkel kapcsolatos farmakológiai kutatások a legtöbb esetben azokra 

a transzporterekre irányulnak, melyek bizonyítottan szerepet töltenek be a multidrog-

rezisztencia fenotípus kialakításában. Számos olyan humán ABC transzporter ismert, mely 

képes gyógyszermolekulák sejtmembránon keresztüli mozgatására (Gottesman és mtsai, 

2002), de alapvetően az ABCB1, az ABCC1 és az ABCG2 (4. ábra) tölt be kiemelt 

szerepet az MDR kialakításában (Sarkadi és mtsai, 2006). Az MDR kialakulása 

elsődlegesen felelős a rákos relapszusok esetében tapasztalható gyors állapotromlásért, 

mivel ezek az újonnan megjelenő daganatok sokszor nem reagálnak az addig használt 

kemoterápiás szerekre. A jelenségre először a 70-es években figyeltek fel a kutatók, de 
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biológiai hátterét sokáig nem ismerték. Ma már tudjuk, hogy az ilyen rezisztencia 

kialakulása több mechanizmussal is magyarázható (Gottesman és mtsai, 2002), melyek 

közül a leggyakoribb ok a hatóanyagok gyors kipumpálódása a rezisztens sejtekből.  

A sejtből kifelé irányuló pumpafunkció fiziológiásan a szervezetet a környezetből 

időlegesen vagy folytonosan érő idegen méreganyagok, úgynevezett xenobiotikumok ellen 

biztosít védelmet. Ez a jelenség tulajdonképpen egy nagyobb rendszer, az úgynevezett 

„kemoimmunitási” rendszer (Sarkadi és mtsai, 2006) részeként szolgálja az élő szervezetek 

védelmét. A transzportereknek képesnek kell lenniük arra, hogy a kémiai módon 

semlegesített, illetve módosított xenobiotikumokat eltávolítsák a sejtből, ugyanakkor sok 

esetben az intakt molekulák kipumpálását is elvégzik, köszönhetően a széles szubtrát-

specificitásuknak. Utóbbi funkciójuk különösen a hidrofób molekulák elleni védelemben 

fontos, mivel azok kémiai természetüknél fogva könnyen áthatolnak a sejtek membránján. 

Az ABC transzporterek képesek ezeket a molekulákat még a sejtbe lépésük előtt 

összegyűjteni a membrán lipidrétegéből egy úgynevezett porszívó mechanizmussal (Raviv 

és mtsai, 1990; Gottesman és Pastan, 1993), és kilökni az extracelluláris térbe, ezzel a 

kemoimmunitási rendszer „nulladik” lépését biztosítva (Sarkadi és mtsai, 2006). Az 

ABCG2 ezen felül képes negatív és pozitív töltésű ionok, valamint szulfát-konjugátumok 

eltávolítására is (Ishikawa és mtsai, 2005; Sharom, 2008). Az ABCG2-nek ezen kívül olyan 

endogén (szervezetből eredő), toxikus szubsztrátjai is ismertek, melyek a sejtek 

anyagcseréjének termékei vagy pedig a felvett táplálékból származnak, mint a növényi 

eredetű feoforbid A (Jonker és mtsai, 2002). Mivel mind a különböző xenobiotikumok, 

mind az anyagcsere természetes komponensei változatos kémiai szerkezetűek, érthető, 

hogy a kemoimmunitási rendszer komponensei sok mesterséges, gyógyszerészeti célú 

molekulát is felismernek és közömbösítenek, illetve eltávolítanak a sejtekből. A 

transzporter fehérjék széleskörű szubsztrátfelismerése miatt alakulhat ki a kemoterápiát 

jelentősen megnehezítő keresztrezisztencia. A multidrog-rezisztencia elleni küzdelem tehát 

több évtizedre nyúlik vissza, és számos különböző megközelítést eredményezett, tökéletes 

megoldást azonban mind a mai napig sem sikerült találni. A Ppg (később ABCB1) 

transzporter szerepének felismerése nagy jelentőséggel bírt (Juliano és mtsai, 1976), és ezt 

követően számos kutatás irányult ezen fehérje és génje természetének megismerésére 

(Juranka és mtsai, 1989). Az ABC transzporterek jelentősége az MDR kialakításában 

tovább növekedett, amikor felfedezték, hogy a Pgp működésével nem magyarázható 

daganatok egy részében egy addig nem ismert transzporter, az MRP1 („Multidrug 

Resistance Protein”, vagyis multidrog rezisztencia fehérje) felelős (Cole és mtsai, 1992), 



18 

 

  

 
 
 

4. ábra: A három fő MDR ABC transzporter. 

Mind az ABCG2 (fent), mind az ABCB1 (középen), mind pedig az ABCC1 (lent) a sejtek 

plazmamenbránjának kettős lipidrétegébe integrálódva tölti be funkcióját, mint xenobiotikus efflux-

transzporter. Közös szerkezeti vonásuk a konzervált nukleotidkötő ATP-áz domén (NBD) megléte, mely 

intracellulárisan helyezkedik el, és a transzmembrán hélixek (TMD) kialakulása. Azonban a klasszikus 

eukarióta ATP transzporter szerkezetet csak az ABCB1 mutatja, míg az ABCG2 egy úgynevezett 

féltranszporter, mely csak dimerként képes funkcionálni (a képen az összehasonlítás miatt egy monomer 

látható), az ABCC1 pedig tartalmaz extra transzmembrán domént az N-terminálisán, melynek funkciója 

még nem teljesen tisztázott. Az ABCG2 esetében a domének elhelyezkedése a másik két fehérjéhez 

képest fordított, vagyis at ATP-áz domén helyezkedik el az N-terminálison. 
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melynek génjét később nevezték el ABCC1-nek. Nem sokkal később számos homológját 

azonosították ennek a fehérjének MRP2, MRP3 stb. néven (Taniguchi és mtsai, 1996; Kool 

és mtsai, 1997). Ma ezek a fehérjék alkotják a humán ABC transzporterek C alcsaládját, és 

számos tagjuk képes gyógyszermolekulák aktív transzportjára in vitro (Gottesman és mtsai, 

2002), de eddig csak az ABCC1 kifejeződését hozták összefüggésbe klinikai MDR 

fenotípussal. A nem Pgp által okozott MDR egy másik típusáért az ABCG2 gén 

expressziója felelős, melyet szintén „atipikus” rezisztenciát mutató, tumor eredetű 

sejtekben írtak le (Doyle és mtsai, 1998; Miyake és mtsai, 1999; Ross és mtsai, 1999), majd 

más sejtvonalakban, és daganatos betegségekben is összefüggésbe hozták a kemoterápiás 

szerekkel szembeni védettséggel.  

Az MDR leküzdésének egy lehetséges módja lehet az egyes ABC-transzporterekre 

specifikus, azok működését gátló molekulák (a továbbiakban inhibitorok) kifejlesztése, 

melyre komoly erőfeszítéseket tettek az elmúlt évtizedekben (Rabindran és mtsai, 2000; 

Dean és mtsai, 2009; Falasca és mtsai, 2012). Ebből a szempontból szerencsés, hogy - 

amint azt az ABCB1 és ABCG2 esetében fentebb már említettük - ezen pumpafehérjék 

funkciócsökkenése nem jár súlyos élettani következményekkel (Schinkel és mtsai, 1997; 

Jonker és mtsai, 2002; Lorico és mtsai, 1997), így megfelelő körülmények biztosítása 

mellett a gátlószerek mellékhatásai minimalizálhatóak. Ugyanakkor eddig csupán 

mérsékelt sikereket értek el az MDR csökkentésében, aminek több oka is lehet (Sándor és 

mtsai, 1998; Falasca és mtsai, 2012). Az ABCG2 esetében is számos lehetséges gátló- és 

citotoxikus szert megvizsgáltak, melyek közül csak kevés bizonyult klinikai szempontból 

ígéretesnek. A szekalonsav D például potens inhibitora az ABCG2-nek, és jelentősen 

csökkenti az sp sejtek túlélési arányát (Hu és mtsai, 2013). A kurkumin egyaránt gátolja az 

ABCG2 és ABCB1 expresszióját, és hatékony kiegészítés lehet klasszikus kemoterápiás 

szerekkel együtt alkalmazva (Zhou és mtsai, 2015). Sok esetben az ilyen kombinált terápiák 

bizonyulnak sikeresnek (Sun és mtsai, 2015; Komeili-Movahhed és mtsai, 2015).  

Az ABC transzporterek túltermelése elleni küzdelem ezen felül közvetve is 

megvalósulhat, amikor nem közvetlenül a pumpa gátlásával próbálkoznak, hanem az ilyen 

fehérjéket túltermelő sejtek valamilyen jellegzetes érzékenységét használják ki. Mivel az 

ABC transzporterek jellemzője a konstitutív ATP-hidrolízis (Sharom, 2008), ezért 

túltermelődésük jelentős mennyiségű ATP-t emészt fel. Emiatt az ATP-szintézist gátló 

szerek, például a glikolízist gátló 3-bromopiruvát sav (3-BP) igen ígéretesek lehetnek az 

MDR elleni küzdelemben. 3-BP alkalmazásával csökkentették az ABCB1-t, és kisebb 
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mértékben az ABCG2-t túlexpresszáló sejtek életképességét in vitro (Sadowska-Bartosz és 

mtsai, 2016).  

A kifejezetten MDR fenotípust mutató sejteket célzó kezelések azért is bírnak 

komoly jelentőséggel, mert hatékonyak lehetnek az úgynevezett tumor őssejtek 

elpusztításában. Ezeket fentebb, az ABCG2 kapcsán már említettük, minthogy ez a fehérje 

általánosan magas expressziót mutat különféle őssejt-populációkban. Habár létezésüket 

már a IX. század közepén felvetették (Virchow, 1855), de csak az utóbbi években kezdtek 

el kiemelt figyelmet szentelni nekik a rák gyógyításában, ezáltal egyre több kísérletes 

evidencia is bizonyítja a létezésüket. A tumor-őssejtek a daganatok sejttömegének csupán 

egészen kis hányadát alkothatják, ugyanakkor a normál őssejtekhez hasonló 

tulajdonságokkal rendelkezhetnek, vagyis képesek lehetnek új daganatsejtekké 

„differenciálódni” (Dean és mtsai, 2005). Ezen felül a kemoterápiát követő relapszusokért 

is elsődlegesen felelősek lehetnek, mivel inherens MDR sajátságuk miatt túlélik a kezelést. 

A normál őssejtekhez hasonlóan a „side population” fenotípus is jellemző rájuk. Az MDR 

transzporterek közül tehát mindenképpen számolni kell az ABCG2 magas expressziójával 

ezekben a sejtekben, ezáltal viszont a G2 hasznos tumorőssejt-markerré is válhat a jövőben 

(Sicchieri és mtsai, 2015). 

Ismertek ugyanakkor olyan esetek is, amikor éppen a transzporter mennyiségi 

csökkenése hozható összefüggésbe a rák kialakulásával (To és mtsai, 2016). A 

transzporterek génkifejeződés-szabályozásának jobb megismerése tehát elengedhetetlen 

ahhoz, hogy hatékonyan gyógyítani, adott esetben megelőzni tudjuk a rákot. Az MDR 

leküzdésének egy hatékony módja lehet például a transzporter géneket endogén módon is 

gátló RNS interferencia-útvonalak kihasználása. 

 

2.4. Az ABCG2 génje és génexpressziós szabályozása 

2.4.1. Promóterszerkezet és az alternatív exonok 

 

Az ABCG2 génje a 4. kromoszómán helyezkedik el a 4q22-es régióban (Allikmets 

és mtsai, 1998) (5/A. ábra), melynek átrendeződését és duplikációját gyakran figyelték 

meg mitoxantron-rezisztens sejtvonalakban (Knutsen és mtsai, 2000). A gén érdekessége, 

hogy transzkripciójának több indítóhelye is ismert, melyek különböző, úgynevezett 

„alternatív” promóter régiók által szabályozottak. Az alternatív promóterek közül az 
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elsőként leírt promóter régió (Bailey és mtsai, 2001) transzkripció indítóhelye lett a gén +1 

számú bázisaként meghatározva, így az alábbiakban látható számozásokat ehhez a +1 

értékhez viszonyítjuk.  

A gén összesen 16 exont tartalmaz, és jelenlegi ismereteink szerint több, mint 140 

kilobázis hosszan helyezkedik el a genomban. A 16 exon közül az első és utolsó, nem-

kódoló szakaszokat is tartalmazó exonok kivételével mindegyik állandónak tekinthető a 

transzkriptumokban. Ritka, a belső exonokban is eltérő mRNS variánsokat ugyan találtunk 

az AceView adatbázisban (2017-es leolvasás), de ezekről kísérletesen megerősített 

információ, főképp a potenciális kódolt fehérjék tekintetében nem áll rendelkezésre. Az 

első és utolsó exonok esetében tapasztalható változatosság egyrészt a többféle promóter / 

indítóhely jelenlétére és az alternatív splicing jelenségére vezethető vissza, valamint a 

polyA szignál eltérő pozicionálására. A leghosszabb általánosan előforduló ABCG2 mRNS 

közel 4500 bp hosszú, és az első exon variánsai közül az E1C változatot tartalmazza. Az 

első exon négy, jelen dolgozat keretei között is tárgyalt variánsa (5/B. ábra) közül az E1C-

t írták le legkorábban, majd nem sokkal később az E1B-t is, mely az E1C-ből keletkezik 

alternatív splicing mechanizmus révén. A két exoni szekvencia ezáltal csak a 3’ végén tér 

el (összesen 190 bázispárral rövidebb az E1B). Előfordulásukat minden eddig vizsgált, 

ABCG2-kifejező sejtvonalban kimutatták, és már az ABCG2 első leírásakor is két 

transzkriptumot detektáltak placentában (Allikmets és mtsai, 1998). A harmadik, már 

kevésbé általánosan előforduló, E1A variáns transzkripciós indítóhelye a -370-es 

pozícióban található. Mivel szabályozási szempontból közel helyezkedik el az E1B/E1C 

indítóhelyéhez, ezért valószínűsíthető, hogy promóter régióik részben átfednek, azonban 

laborunk korábbi eredményei alapján kijelenthető, hogy szabályozásuk részben független 

egymástól (de Boussac és mtsai, 2012). Nakanishi és munkatársai mind az E1A, mind pedig 

az E1B/E1C exonok esetében megfigyelték az 5’ vég szekvenciájának változatosságát is az 5’ 

RACE („Rapid Amplification of cDNA ends”) vizsgálatok során (Nakanishi és mtsai, 2006), ami 

arra utalhat, hogy transzkripciós indítóhelyeik nem teljesen egzaktak, egyfajta lötyögést mutatnak. 

A legritkább, E1U (vagyis „upstream”) változat transzkripciós indítóhelye 

körülbelül - 72502 bázis távolságban helyezkedik el az E1C-hez képest, splice donor helye 

pedig - 72080 bázispár távolságban, ugyanakkor mindkét végén megfigyelhető a fentebb 

említett lötyögés. Ezt az exoni variánst először kutatócsoportunk említette tudományos 

publikációban (Apáti és mtsai, 2008), ahol jelenlétét megakariocita eredetű CHRF 

sejtvonalban és dendritikus sejtekben mutatták ki. 2011-ben egy másik kutatócsoport is 

észlelte ugyanennek az első exoni régiónak az expresszióját akut mieloid leukémia (AML) 
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sejtekben (Campbell és mtsai, 2011). Az E1U leírásával az ABCG2 génjének genomi 

kiterjedése több, mint 70 kilobázissal nőtt meg a korábbi 66 kilobázisról. Arról azonban 

máig igen keveset tudunk, hogy a legtávolabbi, E1U promóter régió és az E1A + E1B/E1C 

promóter régiók között elhelyezkedő genomi szakasznak, vagy az arról átíródó nem-kódoló 

transzkriptumnak van-e szerepe az ABCG2 kifejeződésének szabályozásában, illetve 

tartalmaz-e egyéb funkciókat ellátó (például nem-kódoló RNS) régiókat. Ugyanakkor 

irodalmi adatok (Campbell és mtsai, 2011) és mRNS-adatbázisok alapján ismertek az E1U 

exonhoz kapcsolódó úgynevezett szubexonok, melyek szekvenciái ebbe a köztes szakaszba 

lokalizálódnak. Ezek alternatív splicing mechanizmussal épülnek be az mRNS-be, és 

lehetséges funkciójukat tekintve valószínű, hogy destabilizáló szerepük van, ahogy ezt 

Campbell és munkatársai kísérletesen megmutatták (Campbell és mtsai, 2011). Mivel az 

E1U promóter régiója 70 kilobázis távolságban helyezkedik el a többi promóter régiótól, 

ezért szabályozása is azoktól függetlenül történhet.  

Az ABCG2 először leírt promóter régiója az E1B/E1C exonokhoz tartozik, és 

számos vizsgálat irányult már szabályozási mechanizmusainak részletes feltárására. Ez a 

promóter nem rendelkezik TATA-box elemmel, hasonlóan sok más ABC transzporterhez 

(Choudhuri és mtsai, 2006), ugyanakkor felismerhető benne egy CpG sziget, illetve ettől 

3’ irányban elhelyezkedve egy CCAAT szekvencia (Bailey és mtsai, 2001). In silico 

módszerekkel számos transzkripciós faktor kötőhelyét jósolták ebbe a régióba (Bailey és 

mtsai, 2001), melyek közül az Sp1 tipikusan TATA-nélküli promóterek aktiválásáért 

felelős (Pugh és mtsai, 1991). Az ABCG2 gén szélesebb genomi környezetében is számos 

olyan enhanszer elem található, mely egyrészt a szövetspecifikus, másrészt pedig a 

környezeti ingerek szerinti szabályozásban lehet fontos (Eclov és mtsai, 2017). Az olyan 

kutatások, melyek során az ABCG2 expressziójának változását vizsgálják különböző 

kezelések hatására, szintén sokat elárulhatnak a promóter régiókban jelen lévő szabályozó 

elemekről, amennyiben ismert, hogy az adott kezelés mely szignalizációs útvonalat 

aktiválhatja. Számos molekula ismert például, mely képes aktiválni a xenobiotikus 

stresszre válaszoló aril-hidrokarbon receptor (AhR) útvonalat, és melyekről sok 

sejtvonalban kimutatták, hogy fokozzák az ABCG2 kifejeződését (Ebert és mtsai, 2005; 

Tan és mtsai, 2010). A hiszton-deacetiláz inhibitorok közé tartozó romidepszin például 

jelentős mértékben növeli az ABCG2 expresszióját bizonyos sejtvonalakban (To és mtsai, 

2008), és ismert róla, hogy az AhR útvonalon keresztül hat. Ezen felül Tan és munkatársai, 

valamint To és munkatársai is azonosítottak és kísérletesen validáltak AhR kötőhelyeket 

az ABCG2 E1B/E1C promóterében (Tan és mtsai, 2010; To és mtsai, 2011). Ennek az  
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5. ábra: Az ABCG2 gén genomi szerkezete 

(A) Az ABCG2 génnek összesen 16 exonja van, melyek közül az első exonnak több változata is ismert, 

melyek különféle transzkripciós indítóhelyekről íródnak át. A kódoló szekvencia a második exonban 

kezdődik és a 16. exonban végződik, mely még egy hosszú (akár 2000 bázis) nem-kódoló szakaszt is 

tartalmaz. Rövidítések: TSS = kanonikus transzkripciós indítóhely az Exon 1B/C elején; TIS = 

transzláció-indítóhely (ATG triplet) a második exonban; polyA1 és polyA2 = poliadenilációs szignál a 

16. exon nem-kódoló szakaszán. (B) Az ABCG2 gén fő első exon variánsai, méretarányos ábrázolásban. 

A nyilak a kutatás során használt TaqMan primerek tapadási helyét jelzik. 
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útvonalnak nagy jelentősége van a környezeti eredetű méreganyagokkal szembeni védelem 

aktiválásában, többek közt a vér-agy gátban, ahol szintén összefüggésbe hozták az ABCB1 

és ABCG2 transzporterek szintjének növekedésével (Wang és mtsai, 2011).  

Az ABCG2 egyik klasszikus szubsztrátja, a mitoxantron xenobiotikus útvonalon 

kívül feltehetőleg az ösztrogén receptor útvonalat is képes aktiválni (Oda és mtsai, 2013), 

melynek kötőhelyeit szintén kimutatták az ABCG2 E1B/E1C promóterében (Ee és mtsai, 

2004). Az ezzel a szignalizációs útvonallal kapcsolatos eredmények ugyanakkor 

ellentmondásosak, mivel bizonyos esetekben az ABCG2 expresszió fokozódását figyelték 

meg ösztrogén hatására, más esetekben pedig csökkenését (Imai és mtsai, 2005; Dankers 

és mtsai, 2012). Ez valószínűleg részben azzal magyarázható, hogy az ABCG2 fontos 

szerepet tölt be a méhlepényben, ahol kifejeződését különböző hormonális hatások 

befolyásolhatják (Wang és mtsai, 2006). Más eredmények ugyanakkor arra is utalnak, hogy 

az ABCG2-nek az ösztradiol általi jeltovábbításban is szerepe lehet, például a szfingozin-

1-foszfát transzportján keresztül (Takabe és mtsai, 2010). Továbbá képes magát az 

ösztradiolt is mozgatni (Chen és mtsai, 2003). A hormonális rendszer és az ABCG2 között 

tehát mindenképpen összetett kapcsolat áll fenn (Dankers és mtsai, 2012). 

A lipid-metabolizmus szabályozásával, de akár a xenobiotikus stresszválasszal is 

összefügghet az ABCG2 peroxiszóma-proliferátor aktivált receptor (PPAR) által kiváltott 

expressziója, amit először mieloid dendritikus sejtekben írtak le (Szatmári és mtsai, 2006), 

majd később megfigyelték a vér-agy gát endotél sejtjeiben is (Hoque és mtsai, 2012) és 

méhlepényben is (Lin és mtsai, 2016). A PPAR kötőhelyeit (PPRE, „Peroxisome 

Proliferator Response Element”) a kanonikus promóter szakaszon kívül, körülbelül - 3800 

bázispár távolságban azonosították egy evolúciósan konzervált régióban (Szatmári és 

mtsai, 2006). A konstitutív androsztán receptor, vagyis CAR szintén képes aktiválni az 

ABCG2 kifejeződését, ahogy azt Benoki és munkatársai hepatociták fenobarbitállal történő 

kezelése után kimutatták. A CAR kötőhelyét is megtalálták, az E1B/E1C fő promóter 

régiótól - 7900 bázispár távolságban (Benoki és mtsai, 2012). Az ABCG2 kifejeződését a 

p53 tumorszupresszor negatívan szabályozza az Nf-κB útvonalon keresztül, melynek cisz 

elemét a kanonikus promóter régióban azonosították (Wang és mtsai, 2010). Az Nf-κB a 

közvetíti a gasztrin ABCG2 expresszió-indukáló hatását is hasnyálmirigy tumorsejtekben 

(Wang és mtsai, 2016). Szintén negatív regulációt figyeltek meg a TGF-β esetében, mely 

rákos sejtekben csökkentette az ABCG2 expresszióját (Ehata és mtsai, 2010; de Boussac 

és mtsai, 2012). Egy másik, rákos sejtekben is fontos szignalizációs útvonal, a PI3K/Akt 

kaszkád pozitívan szabályozza az ABCG2 mennyiségét, ezért ezen útvonal gátlásának 
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kiemelt jelentősége lehet a kemoterápiában (de Boussac és mtsai, 2012; Huang és mtsai, 

2013; Jung és mtsai, 2015), hasonlóan az ERK1/2 útvonalhoz is (de Boussac és mtsai, 

2012). A számos ráktípusban aktív hedgehog szignalizációt közvetítő Gli1 fehérje szintén 

képes fokozni az ABCG2 és az ABCB1 átíródását (Chen és mtsai, 2013). A legkésőbb 

felfedezett promóter régió, az E1U esetében még nem ismertek konkrét szignalizációs 

útvonalak, melyek expresszióját szabályoznák, ugyanakkor tudni lehet, hogy kifejeződése 

specifikus például az M7 AML sejtekre (Campbell és mtsai, 2011). Az itt található 

kötőhelyekről egyelőre csak bioinformatikai predikciók állnak rendelkezésre, melyek arra 

utalnak, hogy a hematopoetikus differenciációt aktiváló szignalizációra reagálhat ez a 

promóter régió, mely egyébként az E1B/E1C promóterhez hasonlóan TATA-box nélküli.  

A promóterek összetett szerkezetével összhangban van az ABCG2 különböző 

mRNS-izoformáinak szövet- és kontextus-függő kifejeződése. Míg az E1B és E1C 

exonokat tartalmazó variánsok kifejeződése általánosnak tekinthető az ABCG2 pozitív 

sejtekben, addig az E1A variáns leginkább az ABCG2-t nagy mennyiségben kifejező 

őssejtekre és egyes tumorsejtvonalakra jellemző (Nakanishi és mtsai, 2006; Apáti és mtsai, 

2008), az E1U pedig csupán néhány hematopoetikus jellegű szövetből és sejtből került 

eddig kimutatásra (Apáti és mtsai, 2008; Campbell és mtsai, 2011). Az alternatív mRNS 

izoformák funkciójának, illetve a génexpresszió-szabályozás mechanizmusának 

konzervatív voltára utalhat, hogy az egér ABCG2 gén is több transzkripciós indítóhelyet 

tartalmaz, és az ismert mRNS változatok ott is az első exon szekvenciájában különböznek 

(Zong és mtsai, 2006; Natarajan és mtsai, 2011). Az egér ABCG2 promóter régióiban eddig 

leírt transzkripciósfaktor-kötőhelyek egy jelentős része is megfeleltethető a humán 

homológ kötőhelyeinek, vannak azonban különbségek is.  

 

2.4.2. Az mRNS nem-kódoló (UTR) régióinak szerepe 

 

Az ABCG2 kifejeződésének poszttranszkripciós szabályozásáról még keveset 

tudunk. Ugyanakkor ismert, hogy az ösztrogén szignalizáció képes poszttranszkripciósan 

gátolni az ABCG2 kifejeződését (Imai és mtsai, 2005). Igen valószínű, hogy számos 

mechanizmus is létezik, mely a transzkriptum szintjén modulálja a gén kifejeződését, 

hiszen az alternatív transzkripciós indítóhelyekről átíródó, illetve alternatív splicing útján 

keletkező többféle mRNS változat a génkifejeződés szabályozásának újabb módjait teheti 

lehetővé, mint ahogy ismert ez számos más gén esetében. Az ABCG2 esetében az eddigi 
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kutatások elsősorban az utolsó, 16. exon szekvenciája, vagyis az mRNS-ben a 3’ nem-

kódoló („untranslated region”, UTR) régió szerepét vizsgálták. A 16. exon változatai nem 

fentebb említett mechanizmusokkal, hanem az alternatív polyadeniláción keresztül 

alakulnak ki.  

Az ABCG2 génje két, jól felismerhető polyA jelet is tartalmaz, és attól függően, 

hogy az adott transzkriptum melyiknél ér véget, az érett mRNS 3’ nem-kódoló szakaszának 

hossza jelentősen különböző lehet (To és mtsai, 2008). Az ABCG2 3’ UTR a maga 2000 

bázispár hosszúságával meghaladja az átlagos humán mRNS 3’ UTR hosszúságot, ami arra 

utal, hogy fontos regulációs szerepe lehet. Az mRNS-ek 3’ farka általában a molekula 

stabilitásán, mikroRNS (miRNS) kötőhelyek kialakításán, az intracelluláris lokalizáció és 

magi transzport irányításán és a transzláció szabályozásán keresztül tölt be regulátor 

funkciót (Mignone és mtsai, 2002). A miRNS-ek génexpresszió-szabályozásban betöltött 

szerepe, az RNS interferencia mechanizmusa, egyre nagyobb jelentőséget nyert az elmúlt 

években (He és Hannon, 2004; Pasquinelli, 2012). A miRNS-ek általában olyan, 19-25 

nukleotid hosszúságú RNS molekulák, melyek egy speciális, AGO fehérjét tartalmazó 

enzimkomplex „célzását” biztosítják, azáltal, hogy a szekvenciájuknak megfelelő 

kötőhelyeket felismerik egy-egy mRNS molekulákon. Az AGO fehérjék ezt követően 

beindítják a megcélzott mRNS lebontását, vagy gátolják a róla történő transzlációt 

(Valencia-Sanchez és mtsai, 2006; Braun és mtsai, 2011). Az RNS interferencia általi 

szabályozódás lehetősége a humán gének jelentős részének esetében valószínűsíthető a 

kötőhelyek bioinformatikai meghatározása alapján (Farh és mtsai, 2005; Lim és mtsai, 

2005), de a tényleges funkció igazolása mindig kísérletes bizonyítást igényel. 

Az ABCG2 expressziójának szabályozásában először a hsa-miR-519c és hsa-miR-

520h kis RNS-ek szerepét írták le (To és mtsai, 2008). A hsa-miR-520h negatívan 

szabályozza az ABCG2 szintjét az őssejtek differenciációja során (Liao és mtsai, 2008), és 

hasonló szerepet tölthet be a hsa-miR-519c is (To és mtsai, 2008), melynek kötőhelye az 

ABCG2 3’ UTR régiójában helyezkedik el. To és munkatársai megfigyelték, hogy 

bizonyos rákos sejtvonalak nem reagáltak a hsa-miR-519c általi szabályozásra, ABCG2 

szintjük nem csökkent. Magyarázatként azt találták, hogy ezekben a sejtekben a 3’ UTR 

rövidebb, úgymond „trunkált”, miáltal hiányzik róla a miRNS kötőhelye (To és mtsai, 

2008, 2009). Ezt a fajta trunkációt az ABCG2-t természetes módon nagy mennyiségben 

termelő őssejteken is megfigyelték. A 3’ UTR rövidülését az alternatív polyA szignál 

használata okozza (To és mtsai, 2008). Az elmúlt években további miRNS-eket írtak le, 

melyek képesek gátolni az ABCG2 kifejeződését. A hsa-miR-328 (Pano és mtsai, 2009; 
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Saito és mtsai, 2013), a hsa-miR-181a (Jiao és mtsai, 2013), a hsa-miR-487 (Ma és mtsai, 

2013), a hsa-miR-145 (Shi és mtsai, 2014), a hsa-miR222 (Zhao és mtsai, 2015) és a hsa-

miR-3163 (Jia és mtsai, 2016) egyaránt gátló hatást fejt ki az ABCG2 kifejeződésére, 

ugyanakkor számos más miRNS hasonló funkcióját is prediktálták expressziós vizsgálatok 

(Jiao és mtsai, 2014) és bioinformatikai analízisek (Pan és mtsai, 2009) alapján. Várható 

tehát, hogy a következő években is számos kísérletes publikáció jelenik meg az ABCG2 

RNS interferencia általi szabályozásáról. Az itt említett miRNS-ek legtöbbjét parentális és 

ABCG2-túltermelő MCF-7 sejtek összehasonlítása alapján fedezték fel, ami mutatja, hogy 

fontos szerepük van az ABCG2 MDR során tapasztalható mennyiségi növekedésében. A 

hsa-miR-145 pedig egy korábban ismert, feltételezett tumorszupresszor miRNS, melyről 

glióma sejtek vizsgálatakor derült ki, hogy az ABCG2 szintjét, ezáltal feltehetőleg a 

daganat-őssejtek mennyiségét és proliferációját befolyásolhatja.  

 

2.4.3. Az 5’ UTR funkciói 

 

Az 5’ UTR fentiekhez hasonló szerepének megállapítására eddig jóval kevesebb 

vizsgálat irányult. Általánosságban elmondható, hogy az 5’ UTR régiók is változatos 

módokon vehetnek részt a gének kifejeződésének szabályozásában (Pesole és mtsai, 2001; 

Halder és mtsai, 2009), ugyanakkor miRNS kötőhelyek alig ismertek, szemben a 3’ 

régiókkal (Bartel és mtsai, 2004; Farh és mtsai, 2005), és még a kevés ismerten funkcionális 

kötőhely is jóval kevésbé hatékony repressziót tesz lehetővé, habár mesterségesen 

létrehozott kötőhelyekkel elértek hatékony gátlást (Lytle és mtsai, 2007). Érdekesség, hogy 

bizonyos esetekben az 5’ UTR-t felismerő miRNS-ek transzláció-indukáló hatásúak (Orom 

és mtsai, 2008). Az 5’ UTR-nek tehát fontos szerepe van a transzláció elindításának 

szabályozásában és befolyásolhatja a messenger RNS molekula stabilitását is (Wang és 

mtsai, 2005; Campbell és mtsai, 2011).  

Hasonlóan a genomban megfigyelhető alternatív transzkripciós indítóhelyekhez, az 

mRNS molekulák is tartalmazhatnak egynél több transzlációs indítóhelyet. Ezeken az 

alternatív indítóhelyeken olykor akár még a klasszikus AUG kodontól egy-egy 

nukleotidban eltérő „nem-AUG” kodonokat is megfigyelhetünk, melyek közül a 

leggyakoribb a CUG és a GUG (Touriol és mtsai, 2003; Wegrzyn és mtsai, 2008). A Kozak 

szekvencia (Kozak, 1987, 1991), mely a hatékony transzláció iniciáció egyik erős (de nem 

nélkülözhetetlen) feltétele, sokszor hiányzik ezen kodonok mentén. Érdekesség, hogy az 
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ABCG2 második exonban elhelyezkedő, kanonikus transzlációs indítóhelye sem 

rendelkezik Kozak szekvenciával. Az alternatív transzláció-indítóhelyek bioinformatikai 

elemzések szerint a humán mRNS-ek egy jelentős részében aktívak lehetnek (Wegrzyn és 

mtsai, 2008), és az ilyen 5’ szakaszok hosszabb-rövidebb peptideket is kódolhatnak. 

Amennyiben az alternatív transzláció a kanonikus indító kodontól 3n (ahol n ∈ Z) bázis 

távolságban indul, vagyis „in frame” helyzetű, úgy annak eredményeként a keletkező 

peptidszekvencia hozzáadódik a kódolt fehérje N-terminálisához, ami befolyásolhatja a 

funkcióját vagy lokalizációját. Ilyen módon keletkező N-terminális toldalékokra számos 

példa ismert a humán genomban (Rezniczek és mtsai, 2003; Ivanov és mtsai, 2011). Ha az 

alternatív iniciációs kodon nem „in frame” helyzetű, illetve ha rövid időn belül STOP 

kodon követi, akkor úgynevezett „upstream open reading frame” (uORF) alakul ki, melyet 

magyarul leginkább 5’ nyitott leolvasási keretnek fordíthatunk. A továbbiakban a tiszta 

érthetőség megőrzése érdekében az „upstream” jelzőt használjuk a leolvasási keret magyar 

vagy angol elnevezésével együtt, míg a rövidítés következetesen uORF. Az ilyen leolvasási 

keretekről rövid peptidek keletkezhetnek, melyek funkciója ma még nem igazán ismert. 

Azonban az uORF aktivitásának fontos szerepe lehet az eredeti ORF aktiválásának 

szabályozásában (Meijer és Thomas, 2002), és az egyik leggyakoribb 5’ szabályozó 

elemnek tekinthető (Somers és mtsai, 2013).  

Az ABCG2 mRNS 5’ UTR régióinak bármiféle szabályozó szerepéről még keveset 

tudunk. Campbell és munkatársai 2011-ben publikált eredményei szerint az E1U és 

szubexonjainak szekvenciális variabilitása összefüggést mutatott az ezeket tartalmazó 

mRNS konstrukciók stabilitásával (Campbell és mtsai, 2011). Korábban pedig Nakanishi 

és munkatársai mutatták ki, hogy az E1A, E1B és E1C variánsok transzlációs hatékonysága 

némiképp eltérő, habár igen csekély különbséget észleltek (Nakanishi és mtsai, 2006).  
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2.5. A génkifejeződést vizsgáló kutatások eszköztára 

 

Mivel az élő sejtekben egy-egy gén kifejeződését többnyire sok, egymástól 

független hatás befolyásolhatja, ezért gyakran nehéz lehet ezek pontos meghatározása és 

elkülönítése. Míg az ismert szignalizációs útvonalak és az adott gén kifejeződése közötti 

összefüggést endogén expresszió vizsgálatán keresztül is meg lehet állapítani, ha egy-egy 

szignalizációs útvonalat mesterségesen aktiválunk, addig a génekben és genom 

környezetükben elhelyezkedő cisz-ható elemek azonosítása sokkal nehezebb. Az ilyen 

szekvenciális szabályozó egységek szerepének megértését azonban számos génmódosítási 

és génbeviteli technika segítheti. Ezen módszerek segítségével a vizsgált gén genomi 

szekvenciájából a kutatók számára érdekes szakaszok célzottan izolálhatók, módosíthatók, 

majd ilyen formában újra bejuttathatók egy élő rendszerbe, ahol funkciójuk 

megvizsgálható. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy az egyes genomi szakaszok szerepét 

egymástól elkülönítve is felmérhessük. Az izolálási és módosítási lépések ma már 

rutinszerűen elvégezhetők úgynevezett molekuláris klónozási eljárásokkal, melyek alapja 

az élő sejtek genomi DNS-ének izolálása, majd in vitro sokszorosítása / módosítása 

polimeráz láncreakció (a továbbiakban PCR) és speciális enzimek segítségével. Ezzel 

szemben a módosított szekvenciák élő sejtekbe történő visszajuttatása már bonyolultabb 

feladat, különösen eukarióta sejtek esetében. A vizsgálatok tárgyát képező transzgén 

szekvenciákat általában speciális expressziós plazmidokba illesztve juttatják be az 

eukarióta sejtekbe transzfekciónak nevezett eljárással, melynek számos módszere is ismert 

(Kim és Eberwine, 2010). A sejtek transzfekciója azonban nem jelenti azt, hogy a transzgén 

hosszú távon is fennmarad a módosított sejtpopulációban, ugyanis a használt plazmidok 

általában nem sokszorozódnak eukarióta sejtekben, vagy ha mégis, akkor is szelekciós 

előnybe kerülnek azok a sejtek, melyek elveszítik a plazmidjaikat. Erre a problémára 

megoldást a szelektálható transzgének létrehozása jelent, azonban ennek a módszernek 

számos hátránya lehet a céltól függően. A transzgének stabil fennmaradása egy-egy 

sejtvonalban mindenképpen azt igényli, hogy a szekvencia a genomba integrálódjon. 

Ideális esetben az integrációs hely szabályozható, vagy legalábbis utólag megállapítható. 

Az ilyesfajta integráció többféle módon is biztosítható, melyek közül az egyik a természet 

által is DNS-szakaszok mozgatására megalkotott transzpozonok alkalmazása.  

A transzpozonokat „ugráló géneknek” is nevezik, mivel képesek helyzetüket 

megváltoztatni a genomban, akár különböző DNS-molekulák között is (Cohen, 1976; Calos 
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és Miller, 1980). A pozíció megváltoztatására többféle mechanizmust is kialakítottak az 

evolúció során. Két fő típusukat a szerint különíthetjük el, hogy mozgatásuk közvetlenül a 

DNS-szekvencia kivágásával és beillesztésével történik-e, vagy pedig egy átíródó RNS 

köztitermék segítségével, mely aztán egy másik helyen visszaíródik beépülő DNS-sé. 

Előbbi mechanizmus a DNS transzpozonokra jellemző, és általában „cut and paste” jellegű, 

vagyis nem okoz számbeli növekedést (Finnegan, 1992; Wicker és mtsai, 2007), habár 

ismertek kivételek is (Kapitonov és Jurka, 2001, 2006). A másik csoportot az RNS 

transzpozonok képezik, melyek „copy and paste” módon, tehát számban is sokszorozódva 

mozognak a genomban (Finnegan, 1992; Wicker és mtsai, 2007). Célzott génbeviteli 

eljárások szempontjából elsősorban a DNS-transzpozonoknak van jelentősége. Ezeknél 

általában két meghatározott, „inverted repeat” (fordítottan ismétlődő) szekvencia határolja 

a mozgásra képes DNS-szakaszt, melyen belül a mozgatást végző transzpozáz fehérje génje 

is elhelyezkedik, olykor más génekkel együtt. A transzpozázt is kifejező transzpozon tehát 

képes saját maga mozgatására (autonóm elem), azonban a transzpozáz gén mutációja esetén 

kialakulhat olyan transzpozon is, mely csak egy másik transzpozon által kódolt, 

kompatibilis transzpozáz enzim jelenlétében képes mozogni (nem-autonóm elem).  

A transzpozon-alapú génbeviteli eljárások az elmúlt években komoly teret nyertek 

a transzgenezis technikái között (Ivics és Izsvák, 2005; 2015), elsősorban annak 

köszönhetően, hogy az ilyen génbeviteli egységek, más szóval „transzpozonkazetták” 

mesterségesen, in vitro is könnyen létrehozhatók és biztonságosan kezelhetők - ellentétben 

a vírus-alapú génbeviteli eljárásokkal. Emlős sejtek esetében két fő transzpozonrendszer 

terjedt el, a Sleeping Beauty (SB) és a PiggyBac (PB). Mivel emlős sejtekben aktív endogén 

DNS-transzpozon máig nem ismert, ezért nagy áttörést jelentett, amikor a mesterségesen 

„felélesztett” Sleeping Beauty transzpozon aktivitását igazolták humán sejtvonalakban is 

(Ivics és mtsai, 1997). Azóta a SB transzpozáznak kialakították az eredetinél jóval nagyobb 

aktivitást mutató, hiperaktív változatait is (Zayed és mtsai, 2004; Mátés és mtsai, 2009).  

A másik, emlősökben is hatékonyan működő transzpozon-alapú génbeviteli 

rendszer a PiggyBac, melyet eredetileg a Trichoplusia ni (T-betűs aranybagoly lepke) 

sejtjeiből izoláltak (Fraser és mtsai, 1985; Cary és mtsai, 1989) és később számos más 

rovarban (Handler, 2002), majd emlősökben (Ding S és mtsai, Cell, 2005) is alkalmazni 

tudták. Azóta ennek a rendszernek is létrehozták nagyobb hatékonysággal működő, 

hiperaktív, illetve emlős sejtekre kodonhasználat szempontjából optimalizált („mPB”), 

genom módosításra alkalmas változatait (Yusa és mtsai, 2011; Li és mtsai, 2013). Ezen 

felül a PB esetében ismert olyan mutáns változat is, mely csak kivágni képes a 
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célszekvenciát, de beilleszteni már nem, aminek a génterápiában lehet komoly jelentősége 

(Li és mtsai, 2013). 

Az elmúlt években számos publikáció született, melyek az SB és PB hatékonyságát 

és egyéb paramétereit hasonlították össze (Wu és mtsai, 2006; Grabundzija és mtsai, 2010). 

Míg a PB egyes vizsgálatok eredményei szerint hatékonyabbnak bizonyult (Wu és mtsai, 

2006), valamint képes nyom nélkül kivágni a beépült transzgént (Yusa és mtsai, 2009; 

Woltjen és mtsai, 2009), addig a SB-t biztonságosabb integrációs profil jellemzi. Utóbbi 

paraméternél arról van szó, hogy míg az SB genomba történő beépülése közel 

véletlenszerű, addig a PB gyakrabban épül be aktív génekbe, főleg azok 5’ régiójába, 

ezáltal nagyobb a nem kívánt mutációk, vagy promótereffektus kialakulásának 

valószínűsége (Wilson és mtsai, 2007; Grabundzija és mtsai, 2010).     

A SB és PB rendszereket sikeresen alkalmazzák kutatási célú génbevitelre, nem 

csak sejtvonalakban, hanem élő állatokban is. A SB rendszer hatékonyságát már számos 

emlős esetében igazolták, így például rágcsálók (Ivics és mtsai, 2014a), nyúl (Ivics és mtsai, 

2014b), sertés (Garrels és mtsai, 2011) és szarvasmarha esetében is (Alessio és mtsai, 

2016). Egy mesterséges promóter kifejeződési profiljának vizsgálata például kizárólag 

transzgenikus laborállat-vonalak létrehozásával lehetséges, és egy nagyon jó példa az ilyen 

jellegű kutatásokra a szívspecifikus „CAG” promóter által meghajtott kalcium-szenzor 

fehérje bevitele patkányokba SB rendszer segítségével (Szebényi és mtsai, 2015). A 

módszer tehát alkalmazható akár az olyan „humanizált” állatmodellek létrehozására, 

melyek például az ABC transzporterek hatékonyabb vizsgálatát tehetik lehetővé (Dallas és 

mtsai, 2016). Ezen kívül komoly potenciál rejlik ezen rendszerek génterápiás 

alkalmazásában (Izsvák és mtsai, 2010). 

Sejtvonalak stabil transzgenezise tehát fontos géntechnológiai eszköz a kutatók 

kezében. A hatékony génbevitelt azonban számos tényező akadályozhatja, illetve az sem 

kívánatos, ha az túl hatékony, vagyis nagyszámú genomi integrációt eredményez. Mind az 

SB rendszer, mind pedig a PB rendszer esetében megfigyelték az úgynevezett túltermeléses 

gátlás jelenségét, ami akkor alakul ki, amikor a transzpozáz mennyisége a sejtekben 

meghalad egy bizonyos szintet (Lohe és mtsai, 1996; Wilson és mtsai, 2005; Bire és mtsai, 

2013). Habár a mechanizmus még nem egészen ismert, de ez a jelenség erősen gátolhatja 

a hatékony transzgenezist. A transzpozon: transzpozáz arány megfelelő beállítása a 

kópiaszám szempontjából is fontos tényező. A transzpozonos génbeviteli rendszerek 

optimális tervezése tehát fontos részét képezi a funkcionális genomikai alapkutatásnak. 
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3. Célkitűzések 

 

Az ABCG2 transzmembrán transzporter fehérje kiemelt szerepet tölt be a multidrog 

rezisztencia kialakulásában. A kutatások előrehaladtával egyre többet tudunk meg a 

fiziológiás funkcióiról is, melyek között kiemelt lehet az őssejtek toxikus anyagokkal 

szembeni védelme, ezért génkifejeződésének jobb megismerése az alapkutatáson túl 

komoly klinikai jelentőséggel is bír.  

A jelen dolgozatban bemutatott kutatómunka elsődleges célja a humán ABCG2 gén 

kifejeződését, az ABCG2 fehérje sejtbéli mennyiségét meghatározó szabályozó folyamatok 

mélyebb megismerése. Ezek a szabályozó folyamatok több szintűek, és mind a genomi 

szekvencia és annak átírása, mind pedig az mRNS szekvencia és annak leolvasása szintjén 

érvényesülnek. Munkánk során szintenként, de egyszersmind integratív módon vizsgáltuk 

ezeket a lehetséges regulációs mechanizmusokat, kiemelt figyelmet szentelve a rákos 

sejtvonalakban és őssejtvonalakban tapasztalt jelenségeknek. Abból a célból, hogy a 

génexpresszió-szabályozás finomabb mechanizmusait is jól beállított, reprodukálható 

módszerekkel vizsgálhassuk, elkezdtük egy transzpozon-alapú génbeviteli rendszer 

kidolgozását és optimalizálását is, melynek segítségével az ABCG2 gént kifejező 

sejtvonalak előállítása könnyebbé és hatékonyabbá tehető, akár állatmodellekben is.  

Kutatási tevékenységünk céljai a következők voltak: 

1. Az ABCG2 négyféle alternatív első exont tartalmazó, így az 5’ UTR szekvencia 

szintjén különböző mRNS variánsának kimutatása drog-kezelt és parentális 

sejtvonalakból. 

2. Ezen mRNS izoformák őssejtekben történő előfordulásának vizsgálata és 

kifejeződési mintázatának karakterizálása. 

3. Az mRNS izoformák féléletidejének meghatározása és összehasonlítása. 

4. Az mRNS izoformák mesterséges expressziós rendszerben történő vizsgálata 

során a variánsok expressziójának és a róluk történő transzláció hatékonyságának 

összevetése. 

5. Lehetséges szabályozó elemek in silico detektálása az 5’ UTR régiókban, majd 

kísérletes validálásuk. 

6. Hatékonyabb, transzpozon-alapú génbeviteli rendszer beállítása a jövőbeli 

expressziós mérésekhez. 
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4. Anyagok és Módszerek 

 

4.1. A vizsgálatok jellege és helyszíne 
 

A feltett kérdéseink megválaszolásához szükséges vizsgálataink elsősorban in vitro 

sejttenyésztési eljárásokra, molekuláris klónozásra és in silico szekvencia-elemzésre 

alapultak. A sejtek tenyésztése és a kapcsolódó munkák minden esetben külön erre a célra 

fenntartott, steril helyiségben történtek. A termosztátok rendszeresen kiégetésre kerültek, 

ezzel is biztosítva a kutatás által megkövetelt steril közeget. A molekuláris klónozási és 

izolációs eljárások elvégzésére vegyes munkarendű laboratóriumban került sor, azonban az 

RNS-izolálás minden esetben erre a célra fenntartott elszívófülkében történt, hogy 

elkerüljük az RNS esetleges szennyeződésből eredő degradációját. A vizsgálatok 

helyszínéül szolgáló laboratóriumok az MTA-SE Membránbiológiai Kutatócsoportja, majd 

pedig az MTA TTK Enzimológiai Intézet Biomembrán Kutatócsoportjának kezelésében 

működtek.  

 

 

4.2. Molekuláris klónozási technikák 
 

A genetikai kérdéseink megválaszolásához szükséges kísérletekhez a kérdéses 

génszakaszokat és szabályozó régiókat expressziós és klónozó plazmidokba kellett 

illesztenünk, illetve szekvenciáikat a kérdéseinknek megfelelően olykor célzottan 

módosítani kellett is. A szükséges génsebészeti, illetve molekuláris klónozási lépéseket 

általánosan használt protokollok szerint végeztük kereskedelmi forgalomban kapható 

enzimek és reagensek felhasználásával, figyelembe véve a felmerülő etikai és biztonsági 

szempontokat. 

Az ABCG2 mRNS izoformáinak 5’-UTR szekvenciáinak azon részeit, melyek az 

alternatív első exoni szekvenciáknak feletek meg, MCF-7/Flv sejtvonalból származó RNS-

ből reverz transzkripcióval visszaírt komplementer DNS-ből (a továbbiakban cDNS) 

klónoztuk a megfelelő primerek segítségével. A primerként szolgáló, egyedileg tervezett 
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oligonukleotidokat a Sigma Aldricht Kft-től szereztük be. A klónozó primerek 

nukleotidsorrendjei az 1. táblázatban láthatóak. 

A klónozási reakciókhoz Taq DNS-polimerázt használtunk, és az elsődleges 

amplikonokat pGem klónozó plazmidba illesztettük T4 ligáz segítségével, majd DNS 

szekvenálással ellenőriztük. A pGem plazmidokba illesztett ABCG2 szekvenciákat 

második lépésben a primerek szekvenciáiban jelen lévő restrikciós emésztőhelyek 

felhasználásával expressziós plazmidokba illesztettük.   

A felhasznált expressziós plazmidok összetett plazmidok voltak (6. ábra), melyek 

tartalmaztak egy SB-IRDR (Sleeping Beauty – Inverted Repeat / Direct Repeat) 

szekvenciákkal határolt transzpozon kazettát, és ezen a kazettán belül helyezkedett el az 

ABCG2 kódoló szekvencia (CDS) alapú transzgén, melyet CMV promóter hajtott meg. Az 

ABCG2 első exoni szakaszokat in frame (leolvasási keretbe illő) helyzetben illesztettük be 

az expressziós plazmidok ABCG2 CDS-e elé. A plazmidjaink ezen kívül egy másik 

transzgént is tartalmaztak az SB-kazettán belül, mely egy szintén CMV promóter által 

meghajtott eGFP kódoló szekvencia volt. Az eGFP transzgén jelenléte lehetővé tette, hogy 

a GFP expressziójának meghatározása által mérjük a transzfekciós hatékonyságot, valamint 

mennyiségi kontrollként is szolgált a különböző E1X-ABCG2 mRNS-ek sejtbeli 

mennyiségének összehasonlításakor (lásd még az eredmények leírásánál).  

Az összes bakteriális alapú klónozási lépéshez kompetens E.coli törzseket 

használtunk, melyeket 37 °C-os termosztátban növesztettünk. A plazmidok izolálása 

QIAGEN Miniprep és Midiprep kitekkel történt, utóbbi esetben endotoxin-mentesítést is 

alkalmazva. A PCR, restrikciós emésztési, ligálási és más molekuláris genetikai 

reakciókhoz szükséges enzimek és reagensek a New England Biolabs, Thermo Fisher 

(Fermentas) és Promega gyártóktól származtak. 

Az E1A és E1U 5’ UTR izoformákban található feltételezett szabályozó elemek 

funkciójának meghatározásához ezen elemek szekvenciáit in vitro mutagenezis 

technológiával módosítottuk. Az ehhez szükséges mutagenizáló PCR-reakciót a 

QuikChange ® II Site-Directed Mutagenesis Kit protokollja szerint hajtottuk végre, Pfu 

polimerázt használva. A mutagenizált plazmidokban található funkcionális régiókat mindig 

ellenőriztük szekvenálással is.  

Az alábbi mutagenizáló primereket használtuk: 

 Az A-izoforma „GTG” kodonjának megváltoztatásához használt oligok: 

 „szensz” irányú oligo: 5’-
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GCTAGCGGGCAACCTGGGCGTCAGCGTCCCCGG-3’ 

 „antiszensz” irányú oligo: 5’-

CCGGGGACGCTGACGCCCAGGTTGCCCGCTAGC-3’ 

 Az A-izoforma „ATG” kodonjának megváltoztatására használt oligok: 

 „szensz” irányú oligo: 5’-

GATAAAAACTCTCCAGGGGGTGAGCAAGGGCGAGG-3’ 

 „antiszensz” irányú oligo: 5’-

CCTCGCCCTTGCTCACCCCCTGGAGAGTTTTTATC-3’ 

(Ezen oligok nem a fentebb említett plazmidokra lettek eredetileg 

tervezve, hanem egy olyan plazmidváltozatra, mely fúziós formában tartalmazta a 

GFP szekvenciát is az E1A szekvencia és az ABCG2 CDS között. A fúziós GFP-t 

nélkülöző, általunk használt plazmid a mutagenizált GFP-fúziós plazmidból lett 

előállítva a GFP szekvencia kivágásával.) 

 Az U-izoforma uORF „ATG” megváltoztatására használt oligok: 

 „szensz” irányú oligo: 5’-

CTCGGAAAGCCTCAGGGTTCCCTGGTAGCTGCAGG-3’ 

 „antiszensz” irányú oligo: 5’-

CTCGGAAAGCCTCAGGGTTCCCTGGTAGCTGCAGG-3’ 
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6. ábra. Az E1X-ABCG2/GFP expressziós plazmidok térképe. 

F1 / ColE1: bakteriális replikációs origók; SB – Sleeping Beauty transzpozon; IRDR – inverted repeat/direct repeat 

transzpozon szekvencia. A kép a Vector NTI 10.3 programmal készült. 

 

 

1. táblázat. Az első exon szekvenciák klónozásához és qPCR méréséhez használt primerek 

Dőlt betűk jelzik az integrációhoz használt restrikciós enzimek felismerőhelyét.  
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4.3. In silico eszközök és módszerek 

 
A molekuláris klónozáshoz szükséges lépéseket minden esetben in silico 

módszerekkel terveztük meg a Vector NTI 10.3 szekvencia-kezelő szoftver segítségével, és 

az in vitro előállított plazmidok térképei is szintén ezen program segítségével hoztuk létre. 

A Sanger-típusú szekvenáló reakciókat házilag raktuk össze, és az ABI310 Genetic 

Analyzer (Thermo Fisher Scientific) szekvenátoron futtattuk, vagy pedig külsős céggel 

szekvenáltattunk (Macrogen. EZ-Seq). A szekvenálási adatokat a Chromas szoftver és a 

Vector NTI Align X funkciója segítségével elemeztük. 

Az ABCG2 mRNS izoformáinak és promóter-szekvenciáinak keresésére már létező 

adatbázisokat használtunk fel, első sorban említve az AceView 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ieb/research/acembly/) és GeneBank 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) adatbázisokat.  

 
 

4.4. Felhasznált sejtvonalak 

 
A kutatáshoz többféle humán sejtvonalat is felhasználtunk, melyek a következők voltak:  

 HEK293:  

A mesterséges plazmidokról történő génexpresszió mennyiségi leírásához HEK293 

sejteket használtunk, mivel könnyen transzfektálhatóak és alacsony bennük az 

ABCG2 endogén expressziója. A HEK293 egy embrionális vese eredetű („Human 

Embrional Kidney”), immortalizált sejtvonal. A HEK293 sejteket 10 v/v% FBS-t 

(Fetal Bovine Serum), 1 v/v% L-glutamint és 1 v/v% penicillin/streptomycin 

keveréket tartalmazó DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium)(Thermo Fisher 

Scientific) médiumban tartottuk fenn heti kétszeri passzálás mellett, 37 °C-on, 5 % 

CO2 atmoszférájú termosztátban. A sejtek folyékony nitrogénben történő tárolása 

DMSO és „fagyasztó keverék” 1:9 arányú elegyében történt, ahol a „fagyasztó 

keverék” FBS (Fetal Bovine Serum) és DMEM 2:8 arányú keveréke. 

 CHRF 

Az általunk használt CHRF sejtvonal a CHRF-288-11 sejtvonal származéka, melyet 

1990-ben állítottak fel akut megakarioblasztikus leukémia sejtekből 

(http://www.bloodjournal.org/content/bloodjournal/75/6/1252.full.pdf?sso-

checked=true). Ez egy megakarioblaszt jellegű, immortalizált sejtvonal, melyre 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ieb/research/acembly/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
http://www.bloodjournal.org/content/bloodjournal/75/6/1252.full.pdf?sso-checked=true
http://www.bloodjournal.org/content/bloodjournal/75/6/1252.full.pdf?sso-checked=true
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jellemző az ABCG2 összes mRNS-izoformájának expressziója, de 

nagyságrendekkel kisebb mennyiségben, mint a drog-szelektált MCF-7/Flv 

sejtvonalban. A CHRF úszó sejtvonal, melyet 10 v/v% arányban FBS-sel és 1 v/v% 

arányban penicillin/streptomycin keverékkel kiegészített, glutamaxos RPMI 1640 

médiumban (Thermo Fisher Scientific) tartottunk fenn, heti kétszeri passzálással, 

37 °C-os 5 % széndioxidos atmoszférájú termosztátban. A sejtek folyékony 

nitrogénbe történő visszafagyasztása DMSO/RPMI 1:9 arányú keverékében történt.  

 MCF-7 

Az MCF-7 (Michigan Cancer Foundation-7) egy immortalizált, mell-

adenokarcinoma eredetű sejtvonal, melyet több ABCG2 expresszióját 

tanulmányozó vizsgálatban is felhasználtak, és az egyik első sejtvonal volt, melyben 

leírták az ABCG2 multidrog-rezisztenciában betöltött funkcióját, majd később 

mRNS izoformáinak jelenlétét is. Az MCF-7 sejtvonal drogrezisztens származékait, 

az MCF-7/Mx és MCF-7/Flv sejtvonalakat nem ezen kutatás keretein belül 

állítottuk elő. Az MCF-7/Mx sejtvonalat korábbi publikációk is említik, mint magas 

ABCG2 kifejeződést mutató sejtvonal. A vizsgálatainkhoz használt szülői 

(parentális) és drogszelektált MCF-7 sejteket 10 v/v% FBS, 1 v/v% L-glutamin és 

1 v/v% penicillin/streptomycin tartalmú DMEM médiumban tartottuk fenn, heti 2-

3 passzálás mellett, 37 °C-os, 5 % CO2 tartalmú termosztátban. A sejtek folyékony 

nitrogénben történő tárolása DMSO és „fagyasztó keverék” 1:9 arányú elegyében 

történt, ahol a „fagyasztó keverék” FBS és DMEM 2:8 arányú elegye.  

 HeLa 

A HeLa egy Henrietta Lacks nevű hölgytől származó immortalizált, méhnyakrák-

eredetű sejtvonal, melyet elterjedten használnak molekuláris biológiai vizsgálatok 

elvégzésére. Munkánk során a Sleeping Beauty transzpozonos rendszer 

hatékonyságának tesztelésére használtuk ezt a sejtvonalat. A HeLa sejteket heti 2-3 

passzálás mellett 10 v/v% FBS, 1 v/v% L-glutamin és 1 v/v% 

penicillin/streptomycin tartalmú DMEM médiumban tartottuk fenn 37 °C-os, 5 % 

CO2 atmoszférájú termosztátban. A sejtek folyékony nitrogénbe történő 

fagyasztásához DMSO és „fagyasztó keverék” 1:9 arányú elegyében vettük fel őket, 

ahol a „fagyasztó keverék” FBS és DMEM 2:8 arányú elegye. 

 Humán Embrionális Őssejtvonalak (HuES) 

A kutatásban használt emberi eredetű embrionális őssejt vonalak (Human 
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Embrionyc Stem Cell, HuES), vagyis a HUES9, HUES4 és HUES1, mind Dr. 

Douglas Melton Harvard Egyetemen található laborjából származtak, és egy 

korábban kidolgozott protokoll szerint tenyésztettük őket (Erdei és mtsai, 2013). 

Eszerint a sejteket mitomycin C-vel kezelt egér fibroblaszt tápláló rétegen 

(„feeder”) tartottuk fenn, speciális KoDMEM médiumban, ahol a „Ko” arra utal, 

hogy a hagyományos 10 v/v% FBS és 1 v/v% penicillin/streptomycin 

szupplementáció helyett 15 v/v% szérum helyettesítő reagenst, 1 v/v% nem-

esszenciális aminosav-keveréket, 1mM L-glutamint, 0,1 mM béta-merkaptoetanolt 

és 4ng/ml humán fibroblaszt növekedési faktort (FGF) tartalmazott a tápközeg. A 

sejteket kétnaponta passzáltuk, kivéve, ha a tervezett kísérlet máshogy kívánta. A 

kísérletek elvégzéséhez a HUES1 esetében 27 és 33 passzázs közötti sejteket 

használtunk, a HUES4 esetében 23-29 passzázs közötti sejteket, a HUES9 esetében 

pedig 24-30 passzázs közötti sejteket.  

 

 

4.5. Tranziens és stabil sejtvonalak létrehozása 
 

A HEK293 és HeLa sejtvonalakat a vizsgált transzgénjeinket tartalmazó 

expressziós plazmidokkal transzfektáltuk. A transzfekció FuGene 6 vagy FuGene HD 

lipofekciós reagens felhasználásával történt a gyártó (Promega) utasításai szerint. Röviden: 

a sejteket 6-lyukú vagy 12-lyukú sejttenyésztő edényben („plate”-en) növesztettük addig, 

amíg el nem érték a transzfekcióhoz szükséges optimális sűrűséget. A transzfekció 

hatékonysága általában 70-80 % körül mozgott a sejtvonaltól és a felhasznált plazmidoktól 

függően. A DNS bevitelének sikerességét 48 órával a transzfekció után vizsgáltuk meg a 

plazmidokon található GFP-transzgén expressziója alapján, fluoreszcencia mikroszkóp 

segítségével. A kísérletek, mennyiségi és funkcionális mérések a vizsgálat jellegétől 

függően 48 - 72 órával a transzfekció után történtek. 

Az ABCG2 mRNS izoformákat expresszáló plazmidokból 1000 ng-mot adtunk 

minden egyes lyukhoz. A Sleeping Beauty (SB) rendszer teszteléséhez több plazmid 

kotranszfekciója volt szükséges, és ezek összes mennyiségét szintén 1000 ng-ban 

határoztuk meg. A kotranszfektált plazmidok között minden esetben jelen volt a transzgént 

hordozó SB-kazettát tartalmazó donor plazmid, az aktív transzpozázt kódoló „segítő” 

(helper) plazmid és egy eGFP-transzgént kódoló plazmid is, mellyel a transzfekciós 

hatékonyságot teszteltük. A donor és helper plazmidot többféle arányban is használtuk, 
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hogy megvizsgálhassuk a transzpozíciós aktivitás mennyiségi viszonyait. Abban az 

esetben, amikor a felsorolt plazmidok összesített mennyisége nem érte el az 1000 ng-mot, 

egy nem kódoló pET-41 plazmiddal egészítettük ki a keveréket, hogy minden lyukat közel 

azonos mennyiségű DNS-sel kezeljünk a kísérletek során.  

A transzpozon-inzerciós vizsgálatoknál a sejteket a transzfekciót követően szintén 

felszedtük a lyukak aljáról, és a populáció 1/10 részét FACS-on megvizsgáltuk, hogy 

mennyiségileg jellemezhessük a transzfekciós hatékonyságot. A maradék sejtekből a teljes 

kiindulási sejtszám 1 %-nak megfelelő mennyiségű sejtet sejttenyésztő Petri-csészékbe 

szélesztettük, majd pedig a fentebb írt körülmények között, de a médiumhoz 1 µg/ml 

puromycint vagy 600 µg/ml gentamicint (G418) adva két hétig tenyésztettük. Ezt követően 

az antibiotikum-rezisztens (tehát transzgént kifejező) kolóniákat megszámoltuk, miután a 

Petri-csészéken metanolos kezeléssel fixáltuk és Giemsa festékkel színeztük őket. A 

számoláshoz a Bio-Rad gél analizátor készülék 75S modelljét és a Quantity One szoftvert 

használtuk. A transzpozíciós rátát a kolóniák számából határoztuk meg a szélesztett 

sejtszám és a mért transzfekciós hatékonyság függvényében, az alábbi képlet szerint: 

K / (S * TR) * 100 

Ahol K a végső kolóniaszám, S az adott lemezre szélesztett sejtek száma, TR pedig a szélesztés előtt FACS 

méréssel meghatározott transzfekciós ráta. 

 

Az MCF-7, CHRF és HUES9 sejtvonalakat az ABCG2 endogén, illetve 

drogkezeléssel indukált expressziójának vizsgálatához használtuk fel. A kezelést két 

kemoterápiás szerként alkalmazott hatóanyaggal, 10 nM mitoxantronnal vagy 100 nM 

flavopiridollal végeztük, betartva a kapcsolódó biztonsági óvintézkedéseket. A HUES9 

sejteket 10 nM mitoxantronnal kezeltük. Előzetesen meghatároztuk a mitoxantron IC50 

(Median Inhibition Concentration) értékét, mely 3 és 5 nM között adódott. A nagy szórás 

abból ered, hogy az embrionális őssejtvonalak populációiban dinamikusan változik az 

ABCG2 mennyisége. 

Az MCF-7 sejtek mitoxantron- és flavopiridol-szelektált származékainak előállítása 

nem ezen kutatás keretein belül történt.  
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4.6. Immunfestések és vizsgálatok áramlási citométerrel 
 

Az ABCG2 expressziós plazmidokkal transzfektált HEK293 sejteket 5D3 antitestes 

immunjelöléssel vagy az ABCG2 pumpafunkcióján alapuló úgynevezett mitoxantron-

efflux („kiáramlás”) esszével vizsgáltuk meg, hogy meghatározhassuk a sejtfelszíni 

ABCG2 fehérje-mennyiséget, illetve mennyiségileg jellemezhessük az ABCG2 aktivitását. 

Az 5D3 immunjelöléshez a sejtek egy részét (jelölési reakciónként 3x105 darabot) a plate 

aljzatáról való tripszines leválasztást és PBS-sel (phosphate buffered saline, vagyis foszfát 

pufferelt sóoldat) történő öblítést követően 1 órán keresztül inkubáltuk az antitest (1 µg/ml) 

és Ko143 (1µM) jelenlétében, 37 °C-on rázatva. Az Alexa 647 konjugált 5D3 monoklonális 

antitestet Debrecenből szereztük be, és 1 % FBS tartalmú PBS-ben oldottuk fel. A jelölési 

reakciókhoz azért adtunk 1uM Ko143-mat is, mert ez az ABCG2-inhibitor olyan 

konformációs változást okoz a sejtfelszíni ABCG2 fehérjében, mely elősegíti az 5D3 

kötődését. A jelölést követően a sejteket PBS-sel mostuk, majd pedig 2uM propidium-jodid 

(PI) tartalmú PBS-ben vettük fel. Ezt követően fluoreszcencia aktivált sejt elválasztó, 

vagyis FACS (Fluorescence Activated Cell Sorting) módszerrel mértük a jelölődés 

mértékét, valamint a GFP-pozitív sejtek arányát, hogy pontosan meghatározhassuk a 

transzfekciós hatékonyságot. Az elpusztult sejtek és sejttörmelék jelölésére propidium-

jodidot használtunk. A FACS mérések FACSCalibur áramlási citométerrel (BD 

Biosciences, San Jose, CA), vagy FACSCanto (BD Biosciences, San Jose, CA) áramlási 

citométerrel történtek. Az eredmények kiértékelését BD FACSDiva programmal (BD 

Biosciences) vagy a szabad hozzáférésű WinMDI programmal végeztük (Joe Trotter által 

fejlesztve).  

A mitoxantron-efflux esszé összeállítása az 5D3 jelöléssel párhuzamosan zajlott, 

külön csövekben, csövenként szintén 3x105 sejtet számolva. A sejteket az aljzatról való 

leválasztás és PBS-sel történő öblítés után 45 percen keresztül inkubáltuk 7 µM 

mitoxantront tartalmazó médiumban, 37 °C-on rázatva. Az alapvonal meghatározásához 

használt kontroll párhuzamosokat az inkubáció alatt 1 µM Ko143-mal is kezeltük. A 

reakciót ezt követően hideg PBS hozzáadásával állítottuk le, majd az átmosás után a 

sejteket 2 µg/ml PI-tartalmú PBS-ben vettük fel újra. A FACS-mérések a fentiekhez 

hasonlóan történtek. A mitoxantron emissziós spektruma szintén a vörös tartományba esik, 

gerjesztéséhez vörös lézerre van szükség 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3334848). Az ABCG2 pozitív sejtek arányát, 

illetve az ABCG2 kifejeződésének mértékét az alapján tudtuk meghatározni, hogy minden 
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transzfektált sejtpopulációból származó mintát egy Ko143-mal kezelt párral együtt 

vizsgáltunk meg, melyben az ABCG2 funkciója gátolt, ezáltal a sejtek Mx-jelölése erősebb 

lesz. Az ABCG2 funkciója ehhez képest egy negatív eltolódást fog okozni a FACS-on mért 

Mx-emisszióban. 

 

 

4.7. RNS-izolálás és Real-Time PCR  
 

Az ABCG2 mRNS formáinak kifejeződését minden sejtvonalban megmértük 

úgynevezett reverz transzkripciós, valós idejű PCR (qRT-PCR vagy Real-Time PCR 

elnevezést szoktak használni) segítségével is, mely a célszekvenciák mennyiségének relatív 

meghatározására is alkalmas módszer. Az ABCG2 expresszió Real-Time PCR alapú 

vizsgálatához a sejtekből mRNS-t kellett izolálni, melyhez a tenyésztett / transzfektált 

őssejteket Trizol (Thermo Fisher), a többi sejtvonalat pedig TriFast (PeqLab GmbH, VWR) 

reagensben vettük fel, és a gyűjtést követően a mintákat azonnal -80 °C-ra helyeztük, 

ügyelve arra, hogy előtte alapos keveréssel biztosítsuk a sejtek teljes lízisét. A 

Trizolból/TriFastból történő RNS-izolálás a gyártó protokolljának megfelelően történt, 

RNáz-mentesített elszívófülke alatt. Ezt követően az össz-RNS minőségét 

gélelektroforézissel ellenőriztük (7. ábra), mennyiségét pedig NanoDrop készülék 

segítségével mértük meg. Az izolált mRNS-t az ABI (Applied Biosystems) High Capacity 

cDNA Antiszensz Transcription Kit (reverz transzkripciós kit) segítségével írtuk át cDNS-

sé, szintén a gyártó protokolljának megfelelően, „random” oligokat használva, melyek nem 

az mRNS-ek polyA farkára specifikusak (a mi esetünkben ugyanis a polyA-kötő 

primerekről kevésbé lett volna hatékony az 5’ mRNS-régiók átírása). Az átíráshoz 1000 ng 

RNS-t használtunk fel. Az átírt cDNS-t minden eseten 10x hígításban mértük be a Real-

Time PCR reakciókba, melyeket az ABI TaqMan Universal Master Mix és egyedileg 

tervezett, vagy kereskedelmi forgalomban kapható TaqMan primerekkel állítottunk össze. 

A primerek szekvenciái az 1. táblázatban láthatóak. A PolR2A (Hs00172187_m1), P0 

(Hs99999902_m1) és teljes ABCG2 (Hs01053790_m1) méréséhez használt primereket az 

Thermo Fisher Scientific-től rendeltük a zárójelben feltüntetett katalógusszámok szerint. 

Ezek a primerek olyan módon vannak tervezve (kivéve a GFP esetében), hogy exon-intron 

határon tapadjanak, két különböző exonban, miáltal kiküszöbölhető a genomi (intront is 

tartalmazó) szekvenciák sokszorozódása. A próba minden esetben FAM (6-
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carboxyfluorescein) festékkel volt jelölve. A Real-Time PCR vizsgálatokat az ABI StepOne 

(48 lyukú plate vizsgálatára alkalmas) és StepOne plus (96 lyukú plate vizsgálatára 

alkalmas) készülékeken végeztük, a kiértékeléshez pedig a StepOne szoftvert (2.1 verzió) 

használtuk. A kiértékelés az amplifikációs görbék ciklusküszöb (cycle treshold, ct) 

értékeinek összehasonlítása alapján történt, melyet a megfelelő beállítások elvégzése után 

a szoftver automatikusan elvégzett (8. ábra).  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

7. ábra. Izolált RNS gélelektroforézise 

Az ábrán három-három minta látható az MCF-7, MCF-7/Flv és MCF-7/Mx sejtvonalakból, valamint egy pozitív 

kontroll. Az RNS jó minőségét jelzi, hogy a két erős sáv közül a felső (28S rRNS) denzitása nagyjából kétszerese az 

alsó sávénak (18S rRNS). Pozitív kontroll: HeLa teljes RNS. 
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4.8. RNS-stabilitás meghatározása MCF-7/Flv sejtekben 

 
A stabilitásméréshez szükséges actinomycin D kezeléshez a sejteket 12 lyukú plate 

lyukaiba passzáltuk, majd 48 óráig hagytuk letapadni és növekedni. Az actinomycin D-t 

(Sigma-Aldrich) DMSO-val 20 mg/ml koncentrációjú törzsoldatot állítottunk elő, amelyet 

fénytől védve, -20°C-on tároltunk. A kezelés során az actinomycin D-t 5 µg/ml 

végkoncentrációban alkalmaztuk, a kontroll mintákat ezzel azonos koncentrációjú DMSO-

val kezeltük. A kezelés megkezdése után az egyes lyukakból meghatározott időközönként 

gyűjtöttük össze a sejteket, lyukanként 500 ul TriFast (PeqLab GmbH) reagensben, majd a 

mintákat azonnal -80°C-ra helyeztük. Az RNS izolálása az összes minta összegyűjtése után 

történt meg a TriFast hivatalos protokollja szerint, RNáz-mentesített elszívófülkében. Az 

 

 

8. ábra. Egy példa a qRT-PCR amplifikációs görbéire és a Ct értékek meghúzására. 

Jól látható, hogy a mintaként feltüntetett két transzkriptum, a PolR2A és GFP jelentősen eltérő Ct-értékek mellett 

éri el a küszöbértékét, de az egyes minták (különböző, transzfektált sejtvonalak ebben az esetben) között is vannak 

különbségek, melyeket a színkód jelez. 
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izolálást követően a teljes RNS-kivonatból 1-2 µl-nyit agaróz gélen megfuttattunk, hogy 

ellenőrizzük a minőségét, a koncentrációt pedig NanoDrop készülékkel mértük meg.  

A cDNS-átírás és a szemi-kvantitatív valós idejű PCR vizsgálat (Real-Time PCR 

vagy qRT-PCR) az alább írtaknak megfelelően történt azzal a kivétellel, hogy a kezelt 

mintákban mért Ct-értékeket nem az endogén kontroll gén Ct-értékeire vetítettük, hanem 

az azonos transzkriptum 0 órás mintában mért értékeire. A mért mennyiségi csökkenések 

alapján a degradációs görbét Origin 3.5 programmal határoztuk meg nem-lineáris 

illesztéssel.  

 

 

4.9. Transzpozon excízió kvantitálása 
 

A Sleeping Beauty transzpozonos rendszer hatékonyságának teszteléséhez is 

felhasználtuk a qRT-PCR technológiát. A transzfekciók után 48 órával gyűjtött sejtekből 

azokat, melyeket nem a transzfekciós hatékonyság meghatározására használtunk fel 

(FACS), illetve nem a kolóniaszámoláshoz lettek kiszélesztve, mintánként összegyűjtöttük 

és plazmid DNS-t izoláltunk belőlük. Ehhez a QIAGEN Plasmid Miniprep kitet használtuk 

fel egy módosított protokollal, ahol a sejtek lízisét 300 µl 1,2 %-os SDS (sodium dodecil 

sulphate, vagyis nátrium-dodecil-szulfát) és 50 µg proteináz K jelenlétében végeztük, hogy 

fehérjementesítsük a DNS-t. Az így nyert plazmid DNS koncentrációjának meghatározása 

után (NanoDrop) az egyes mintákból 10 ng-nyi DNS-nek megfelelő mennyiséget mértünk 

be a két körös, úgynevezett nested (vagyis „telepített”) PCR vizsgálat első reakciójába. Az 

itt használt primerek a plazmid törzsön (általánosan használt elnevezés a „backbone”) 

található, a transzpozonkazettát ölelő szekvenciákat ismerik föl, és ennek következtében, 

megfelelő beállítások mellett a PCR reakció csak akkor ad pozitív eredményt, amikor a 

transzpozonkazetta kivágódott a plazmidból – ellenkező esetben a termék túl nagy. A 

második körös, kvantitatív PCR reakció a kizárólag az excízió esetén kapott rövid termékre 

specifikus primereket tartalmazta. 

A felhasznált PCR primerek a következők voltak: 

 első kör „szensz”: 5’-GCGAAAGGGGGATGTGCTGCAAGG-3’ 

 első kör „antiszensz”: 5’-TCTTTCCTGCGTTATCCCCTGATTC-3’ 

 második kör „szensz”: 5’-CAGCTGGCACGACAGGTTTCCCG 

 második kör „antiszensz”: 5’-CGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGG 
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Az első PCR körben, melyet 20 µl reakciótérben végeztünk, 15 cikluson keresztül zajlott 

az amplifikáció, az alábbi paraméterekkel: 

 95°C 30 másodperc 

 60°C 15 másodperc 

 72°C 60 másodperc 

 

Az első kört követően egy ötlépéses hígítási sorból mértünk be 5 µl-t a második 

körös, Real-Time PCR reakcióba, minden esetben három párhuzamost használva. A Real-

Time mérés Power SYBR green PCR master mix (Life Technologies) felhasználásával 

történt, melyből 2 µl-t mértünk be a 20 µl végtérfogatú reakcióba, az egyes primereket 

pedig 50 nM koncentrációban használtuk.  

A mért értékeket a plazmidjainkon szintén jelenlévő ampicillinrezisztencia-gén 

(Amp) segítségével normalizáltuk és hasonlítottuk össze. Az Amp szekvenciát egy körben 

mértük, SYBR green alapú Real-Time PCR módszerrel, az első körös excíziós PCR-ből 

hígított mintákból.  

Az Amp szekvenciára specifikus primerek a következők voltak: 

 „szensz” primer: 5’- TTTGCTCACCCAGAAACGC 

 „antiszensz” primer: 5’- AGTTGGCCGCAGTGTTATCAC 

 

Az Amp mért mennyiségének és az excíziós PCR-termék mennyiségének 

összehasonlításával állapítottuk meg a plazmidmennyiség egységére eső kivágódás 

mértékét. 
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4.10. ATP-áz esszé 

 
Az ATP-áz esszé humán ABCG2-t expresszáló Sf-9 sejtetekből származó 

membránizolátumon zajlott. A reakció során összesen 10 µg membránhoz adtuk hozzá 150 

µl végtérfogatban az előre elkészített esszékeveréket. Az esszékeverék az alábbi 

komponenseket tartalmazta: 

 40 mM MOPS-Tris pH =7.0, (3-(N-morfolino)propánszulfonsav – 

tris(hidroximetil)aminometán) 

 0.5 mM EGTA-Tris pH =7.0, (etilén-glicol-bis(β-aminoetiléter)-N,N,N',N'-tetraecetsav - 

tris(hidroximetil)aminometán)) 

 50 mM KCl (kálium-klorid), 

 5 mM nátrium-azid, 

 2 mM DTT (ditio-treitol) 

 1 mM oubain 

 

A membránokat ezt követően jégen tartottuk, majd 5 percig 37 °C-on előinkubáltuk, 

mielőtt hozzáadtuk a 10 µl 50 mM MgATP-t (magnézium-ATP), és azzal 20 percig 37 °C-

on inkubáltuk. A reakciót 100 µl 5 %-os SDS (nátrium-dodecil-szulfát) hozzáadásával 

állítottuk le, majd megmértük az inorganikus foszfát szintjét. Az ehhez szükséges 

reagensben 30 percig szobahőmérsékleten inkubáltuk a mintákat, majd 880 nm-en 

fotometráltuk a mennyiségi meghatározáshoz. Sztenderdként K2HPO4 (kálium-hidrogén-

foszfát) hígítási sorát alkalmaztuk (szintén az esszékeverékben oldva).  

 
 

4.11. Western blot 

 
Az E1X-ABCG2/GFP expressziós plazmidokkal transzfektált HEK293 sejtek 48 

órával a transzfekció után a platekről felmostuk, és Laemmli-féle mintavételi reagensben 

feloldottuk. A lizátumot a további feldolgozásig fagyasztva tároltuk. A minták 

koncentrációit alapos szonikálást követően Lowry-módszerrel határoztuk meg. 

A western blothoz minden fehérjemintából 30 ng-nyit mértünk be az 

elektroforézishez használt 10 %-os poliakrilamid gél egy-egy zsebébe. A futtatáshoz 

Laemmli-féle mintavételi reagensben hígítottuk a fehérjéket. Minden mintából két 

párhuzamost futtatunk, és az egyik párhuzamost a futtatás megelőzően 10 percig forraltuk, 
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hogy ezáltal lehetővé tegyük a szabad (szolubilis) fehérjék kimutatását, mint amilyen a GFP 

is. A másik párhuzamos a membrán-kötött ABCG2 kimutatására szolgált. A 

gélelektroforézist követően a mintákat PVDF membránra (BioRad) blottoltuk át, majd 

TBS-Tween (Tris Buffered Saline) oldattal mostuk, majd pedig 1 órán keresztül 5 m/m % 

tejport tartalmazó TBS-Tweenben blokkoltuk, mielőtt az elsődleges antitestben éjszakán át 

4°C-on inkubáltuk. Az ABCG2 kimutatásához a BXP-21 (Litman és mtsai, 2002) jelzésű, 

egérben termeltetett monoklonális ellenanyagot használtuk, míg a GFP detektálásához az 

ab290 (Abcam) jelzésű nyúl monoklonális antitestet 1 µg/ml koncentrációban. A következő 

napon a PVDF membránokat háromszor 5 percig mostuk TBS-Tweenben, majd pedig az 

anti-egér vagy anti-nyúl másodlagos antitestben inkubáltuk őket, melyeket 500x hígításban 

alkalmaztunk egy 20 mg/ml koncentrációjú törzsoldatból kiindulva. Mindkét másodlagos 

antitest tormaperoxidáz enzimmel (Horse Radish Peroxidase, HRP) volt összekapcsolva, 

ezáltal a mennyiségi elemzés a HRP által katalizált enzimatikus reakció során történő 

fénykibocsátás fényérzékeny filmen való detektálásával történt. Ehhez ECL (Enhanced 

Chemiluminescence) szubsztrátot és Agfa X-ray típusú filmet használtunk.  

A GFP sávok erősségét az ABCG2 kifejeződés mennyiségi normalizálására 

használtuk, hogy a különböző sejtekből származó minták összehasonlíthatók legyenek. A 

sávok sűrűségméréséhez, és ezáltal a génexpresszió kvázi-kvantitatív meghatározásához a 

GelAnalyzer programot használtuk fel (Lázár István és Dr. Lázár István fejlesztése). 

 

 

4.12. Statisztikai analízis 
 

Az eredményeink statisztikai szignifikanciájának megállapítása Student t-próbával 

történt az R Studio program alkalmazásával (szabad szoftver). 

 

  



49 

 

5. Eredmények 

 
 

5.1. Az ABCG2 mRNS 5’-izoformái és nevezéktana 
 

Munkánk során a csoportunk által korábban végzett vizsgálatokra építkezve 

vizsgáltuk meg az ABCG2 első exonjainak átíródási mintázatát különböző sejtvonalakban. 

Első lépésként a legfrissebb irodalmi adatok és adatbázisokban található információk 

összegzését végeztük el, aminek eredményeként alapvetően négy fő exoni variánsra 

szűkítettük le a vizsgálatunkat - a Campbell és munkatársai (2011) által említett E1U 

szubexonok vizsgálatával ezen kutatás keretei között nem foglalkoztunk. A vizsgált 

exonokat az irodalomban korábban alkalmazott nevezéktan (Nakanishi és mtsai, 2006; 

Campbell és mtsai, 2011) alapján E1A, E1B, E1C és E1U exonoknak neveztük. Mind a 

négy exont sikeresen kimutattuk flavopiridol-szelektált MCF-7 sejtekből és CHRF 

sejtekből is. Utóbbi megerősítette, hogy a korábban Apáti és mtsai (2008) által is említett 

szekvenciákról van szó. 

Valamennyi variáns esetében leírták az 5’ vég hosszának csekély változékonyságát 

(Nakanishi és mtsai, 2006; Campbell és mtsai, 2011), ami transzkripciós lötyögésből 

eredhet. Az E1A és E1B/E1C exonok esetében viszonylag jól definiálható a sztenderd 

szekvencia, mely 80, 338, illetve 529 bázispár hosszú (5/B. ábra). Ezek genomból történő 

izolálása során mi is ennek megfelelően terveztük a primereket (1. táblázat). Az E1U exon 

esetében a hosszúságbeli variancia nagyobb, és nem egységes az álláspont a standard 5’ 

véget illetően. A leghosszabb forma 552 bázispár hosszú, ami meghaladja az E1C variáns 

(529) bázispár hosszát is (Campbell és mtsai, 2011).  
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5.2. Az ABCG2 mRNS 5’-izoformáinak kifejeződése drogkezelt MCF-7 és 

CHRF sejtekben 
 

Mivel mind az ABCG2 gén felfedezése, mind pedig az alternatív mRNS-

izoformáinak leírása részben az MCF-7 sejtvonal vizsgálatán keresztül történt, melynek 

már régóta ismertek különböző, citotoxikus szerekkel történő kezelés hatására MDR 

fenotípust kialakító, az ABCG2-t igen nagy mennyiségben expresszáló származékai is, 

ezért első körben mi is ezt a sejttípust választottuk vizsgálataink tárgyául. A parentális 

MCF-7 sejteken kívül laboratóriumunk rendelkezésére álltak mitoxantronnal szelektált 

multidrog-rezisztens MCF-7/Mx sejtek és flavopiridollal szelektált MCF-7/Flv sejtek is. 

Korábbi irodalmi adatok szerint az ABCG2 mRNS szintű kifejeződésében jelentős 

különbség mérhető a parentális és a szelektált sejtvonalak között (Ross és mtsai, 1999; 

Robey és mtsai, 2001).  

Első lépésként az egyes 5’-UTR izoformákra specifikus TaqMan esszéket 

terveztünk, melyek szensz primerje az adott első exoni szekvencia 3’ végére, antiszensz 

primerje pedig a második exon 5’ végére specifikus (5/B. ábra), maga a próba pedig exon-

exon határon tapad. A specificitást tehát elsősorban „forward” primer, valamint a próba 

biztosította. Az E1B és E1C variánsok esetében azonban az első exon 3’ végének 

szekvenciái megegyeztek, ráadásul a hosszabbik E1C variáns magában hordozta az E1B 

variánson található E1B-specifikus „forward” primer kötőhelyét is, így eme két variáns 

esetében első lépésként megvizsgáltuk a TaqMan próbák keresztreaktivitását. Ehhez a 

lentebb bemutatott E1B-ABCG2 és E1C-ABCG2 expressziós plazmidokból készített 

hígítási sort használtunk, és minden pontban meghatároztuk az adott variánsra specifikus 

esszével mért érték és a másik esszével mért érték különbségét. Ideális esetben a nem-

specifikus esszével nem detektálnánk jelet, ez azonban esetünkben nem valósult meg (9. 

ábra). A plazmidokkal végzett mérések során mind a B variáns próbája, mind a C variáns 

próbája adott jelet a nem-specifikus plazmidról, azonban a B próba esetében az 

amplifikációs görbe nem exponenciális, hanem lineáris lefutást mutatott, a C próba 

esetében pedig a Ct érték 17-tel volt nagyobb, mint az azonos mennyiségű saját plazmid 

esetében, így ez esetben a nem-specifikus amplifikáció mennyiségileg elhanyagolható, és 

nem zavarna egy éles mérést. Az amplifikációt megvizsgáltuk olyan összeállításban is, ahol 

a két templát plazmidot keverve adtuk az egyes próbákhoz, és itt nem tapasztaltunk jelentős 

eltérést a csak saját plazmidot tartalmazó reakciókhoz képest. Mindezzel együtt, a 

továbbiakban az E1B/E1C expressziójának mennyiségi viszonyait egymással 
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összefüggésben említjük, kiemelve, hogy az egyes próbák által mért jelet a másik templát 

szekvencia jelenléte enyhén módosíthatja, így a két szekvencia mennyisége nem mérhető 

megbízható módon egymástól függetlenül. Ugyanakkor a plazmidokkal végzett mérések 

alapján kijelenthető, hogy igen-nem szinten nem ad fals pozitív eredményt egyik próba 

sem, vagyis mind a C variáns, mind a B variáns endogén jelenlétének kimutatása valós 

eredménynek tekinthető.  

Először a teljes ABCG2-mRNS populáció kvantitálását végeztük el MCF-7, MCF-

7/Flv és MCF-7/Mx sejteken, és eredményeink a korábbi tapasztalatokkal egybehangzóak 

voltak, mint ahogy az a 10/A. ábrán is látható. A módszer beállítását követően az egyes 

variánsok expresszióját is meghatároztuk a szelektált, illetve parentális MCF-7 sejtekben. 

Az E1A, E1B és E1C variánsok mennyiségi változása jól követte a teljes ABCG2 

szintjében mért változásokat (10/B. ábra), ami a közös promóter régió nagy mértékű 

aktiválódására utal. Az E1U variánst, a várakozásnak megfelelően, nem tudtuk kimutatni 

parentális és mitoxantron-szelektált sejtekből, ugyanakkor stabil expressziót detektáltunk a 

flavopiridol-szelektált sejtekben (10/B ábra).   
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9. ábra. A B és C variáns méréséhez használt TaqMan próbák keresztreakciójának 

tesztelése 

Hogy megvizsgáljuk a B variáns TaqMan próbája és a C variáns TaqMan próbája közti esetleges 

keresztreakciókat, a két variánst expresszáló plazmidokból készítettünk hígítási sort, és ezeken a templátokon 

végeztünk qRT-PCR mérést. Az ábrán csupán egyetlen hígítási lépcső szerepel. A: a B variáns próbája. B: a 

C variáns próbája. Mindkét esetben detektáltunk jelet a nem-saját plazmidról, de az aspecifikus amplifikációs 

görbe egyértelműen elkülöníthető a saját plazmidról mért görbétől. Így megállapíthatjuk, hogy a variánsok 

endogén expressziójának mérése során nem kell fals pozitív eredménytől tartani, ugyanakkor pontos 

kvantitatív mérésre nem alkalmas a módszer. ΔRn a relatív fluoreszcencia-intenzitást jelöli. 

A 

B 
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10. ábra. MCF-7 sejtek ABCG2 szintjének változása drogszelekció hatására 

A: Mind a mitoxantron-kezelés hatására, mind pedig a flavopiridol-kezelés hatására jelentős növekedést 

észleltünk az ABCG2 teljes mRNS szintű expressziójában, ami összhangban áll a korábbi irodalmi adatokkal. 

B: Az összes ABCG2 mRNS-hez hasonlóan az E1A és E1B/E1C izoformák is alapszintű expressziót mutattak 

a parentális MCF-7 sejtekben, melynek mértéke jelentősen megemelkedett a szelektált vonalakban. Az E1U 

variánst nem detektáltuk parentális sejtekben, ugyanakkor stabil expresszióját figyeltük meg a flavopiridollal 

kezelt MCF-7 sejtekben. Az értékek három mérés átlagát mutatják, a hibazászlók a sztenderd deviációt jelzik. 
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5.3. Az ABCG2 mRNS 5’-izoformáinak kifejeződése HuES sejtekben 
 

Régóta ismert, többek közt a kutatócsoportunk korábbi publikációi alapján is (Apáti 

és mtsai, 2008; Sarkadi és mtsai, 2010), hogy az ABCG2 kifejeződése őssejtvonalakban 

egyedi mintázatot mutat, és elsődlegesen felelős az őssejtekre jellemző mellékpopulációk 

kialakulásáért. A HuES embrionális őssejtek esetében az is megfigyelhető, hogy az 

ABCG2 kifejeződése dinamikusan változik a sejtek növekedése során, ami összefügg a 

mellékpopuláció kialakulásával is (Erdei és mtsai, 2013). Munkánk során megvizsgáltuk, 

hogy a HuES sejtekben milyen arányban jelennek meg az 5’-UTR izoformák, és hogy 

megfigyelhető-e valamilyen egyedi mintázat az expressziójukban. Ehhez első lépésként 

HUES1, HUES4 és HUES9 sejtvonalakban mértük meg az ABCG2 mRNS-mintázatot 

qRT-PCR segítségével. Mind a négy variánsra kiterjedő mérés csak a HUES9 sejtekben 

történt, mivel a HUES1 és HUES4 sejtek a kutatás egy korábbi fázisában lettek 

megvizsgálva, amikor az E1B és E1C variánsok közül még csak az E1C variánsra 

rendelkeztünk TaqMan próbával. Az általános tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy ez 

a két splicing-variáns közel azonos arányban fordul elő az ABCG2-t kifejező sejtekben. 

Eredményeinket a 11. ábrán mutatjuk be, ahol látható, hogy az E1U variánst egyik 

őssejtvonalban sem tudtuk kimutatni, ugyanakkor az E1A variáns viszonylag jelentős 

arányban volt detektálható a konstitutív C variáns mellett. 

Következő lépésként megvizsgáltuk, hogy a mitoxantron milyen hatást fejt ki 

HUES9 sejtekben az ABCG2 fehérje és 5’-UTR variánsainak kifejeződésére. Hipotézisünk 

szerint a rezisztens sejtek arányának növekedésével a teljes ABCG2 mennyiség 

növekedését kellett tapasztalnunk. Kérdésünk megválaszolásához HUES9 sejteket 10 

µg/ml mitoxantronnal kezeltünk három napon keresztül, és 24 óránként mintát vettünk 

belőlük, az expressziós változást pedig a 0 órás sejtekhez, illetve mindig az azonos 

időpontban gyűjtött kontroll populációhoz viszonyítottuk. Az őssejtekre jellemző 

pluripotens állapot meglétét az Oct4 és Nanog pluripotencia-markerek expressziójának 

vizsgálatával ellenőriztük. A mitoxantron-kezelés hatására az őssejtek jelentős mértékben 

elvesztették pluripotenciájukat (12/A. ábra). Hasonló módon, ugyanakkor a 

várakozásainkkal ellentétben, jelentős csökkenést tapasztaltunk az ABCG2 teljes mRNS-

ének, és egyes izoformáinak szintjében (12/B. ábra). Azt, hogy a detektált differenciáció a 

mitoxantron-kezelésnek volt tulajdonítható, a kontroll sejtekben végzett mérések igazolták, 

mivel ott nem tapasztaltuk az Oct4 és Nanog csökkenését (12/C. ábra). Meglepő módon 
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azonban a kontroll sejtekben az ABCG2 teljes mRNS és az E1B/E1C mRNS-ek szintje is 

jelentősen lecsökkent, hasonló mértékben, mint a kezelt sejtekben. Ugyanakkor az E1A 

variáns szintje változatlan maradt, némiképp hasonló lefutást mutatva, mint az Oct4 

expressziója (12/D. ábra). A Real-Time PCR mérések mellett a sejtfelszíni ABCG2 

mennyiségét is meghatároztuk a 0 órás, illetve a 72 órás kezelt és kontroll sejteken, 

valamint megmértük az SSEA4 pluripotencia-marker mennyiségét is. FACS eredményeink 

egybehangzóak voltak az mRNS-szintű mérésekkel, vagyis mind a kezelt, mind a kontroll 

sejtekben tapasztaltuk a pluripotencia, és ezzel párhuzamosan a G2 mennyiségének 

csökkenését, de a változás erőteljesebb volt a kezelt sejtekben (12/E-J. ábrák).  

 

11. ábra. ABCG2 mRNS izoformák expressziós mintázata különböző HuES 

sejtvonalakban 

A laborunk rendelkezésére álló három HuES vonalban, a HUES1, HUES4 és HUES9 sejtekben is megmértük 

és összehasonlítottuk a konstitutív E1C és az E1A izoforma mennyiségi viszonyait qRT-PCR segítségével, az 

egyes izoformákra specifikus TaqMan primereket alkalmazva. Az E1A nagyobb arányban volt jelen az E1C-

hez képest, mint MCF-7 sejtekben. Az értékek minden esetben három mérés átlagát mutatják, a hibazászlók 

a sztenderd deviációt jelzik. 
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12. ábra. (előző oldalon) HUES9 sejtek ABCG2 expressziójának változása 

mitoxantron-szelekció hatására 

A-B: A vizsgálathoz használt HUES9 sejteket három napig kezeltük 10 ng / µl mitoxantronnal, és 0 órás, 24 

órás, 48 órás és 72 órás időpontban is mintát vettünk belőlük, majd qRT-PCR segítségével megmértük az 

Oct4 és Nanog pluripotencia-markerek (A) szintjét, valamint az ABCG2 és izoformáinak (B) expresszióját. 

C-D: A kezeléssel párhuzamosan kontroll sejtekben is elvégeztük ugyanazokat a méréseket. Az értékek 

három mérés átlagát mutatják, a hibazászlók a sztenderd deviációt jelzik. E-J: A fenti módon kezelt sejtek 

újabb populációján megmértük az immunfestéssel jelölt sejtfelszíni pluripotencia-marker SSEA4, és a 

sejtfelszíni ABCG2 mennyiségét (5D3) is áramlási citométerrel. Az ABCG2 expressziója a kontroll sejtekben 

a 0 órás értékhez (E) képest csökkent a 72 órás Mx-kezelt (F) és 72 órás kontroll (G) sejtekben is, de utóbbi 

csökkenés csekélyebb volt. Hasonló jelenség figyelhető meg az SSEA4 esetében a 0 órás kontroll (H), a 72 

órás kezel (I) és 72 órás kontroll (J) sejtek között, ami arra utal, hogy kis mértékben a kontroll sejtek is 

differenciálódni kezdtek. 
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5.4. Az ABCG2 mRNS 5’-izoformái stabilitásának meghatározása MCF-

7/Flv sejtekben 
 

Munkánk során mind a négy 5’-UTR izoforma féléletidejét megmértük és 

összehasonlítottuk MCF-7/Flv sejtekben. Azért ezt a sejtvonalat választottuk, mert 

előzőleg azt találtuk, hogy mind a négy izoformát viszonylag nagy mennyiségben 

expresszálja. Ezáltal a különböző mRNS-populációk féléletidejét azonos intracelluláris 

kontextusban, azonos mintában, parallel mérhettük meg és hasonlíthattuk össze. A 

párhuzamos mérés a fentebb vázolt, egyes 5’-UTR izoformákra specifikus TaqMan 

primerekkel történt qRT-PCR módszerrel.  

A mérések megkezdése előtt ATP-áz esszét is végeztünk annak megállapítására, 

hogy az actinomycin D szubsztrátja-e az ABCG2-nek. Amennyiben actinomycin D 

jelenlétében jelentős ATP-áz aktivitás jelentkezik, az arra utal, hogy az ABCG2 aktívan 

transzportálja ezt a molekulát, ami a tervezett mérés eredményeit jelentősen 

befolyásolhatná. Az ATP-áz esszé azonban nem mutatott jelentős aktivitásnövekedést, ami 

összhangban áll korábbi irodalmi adatokkal (Hill és mtsai, 2012). 

A vizsgálat céljára 12-lyukú sejttenyésztő lemezen tenyésztett MCF-7/Flv sejtek 

médiumához 48 órával az utolsó passzálás után 5 µg/ml végkoncentrációban actinomycin 

D-t adtunk, mely egy potens transzkripció-gátló vegyület, és elsősorban az RNS-polimeráz 

II. működését blokkolja. Korábbi vizsgálatokkal igazoltuk, hogy az actinomycin D 

vegyületként nem szubsztrátja az ABCG2-nek, így ilyenformán nem befolyásolja a mérést. 

Actinomycin D hatására az mRNS-populációk csökkenésnek indulnak, mivel megszűnik 

az új mRNS-ek termelődése, a jelenlevő transzkriptumok pedig idővel lebomlanak. Az 

egyes populációk csökkenésének sebessége tehát kizárólag attól függ, hogy mennyire gyors 

a bomlásuk. A kezelés megkezdése után előre meghatározott időközönként gyűjtöttük 

össze az egyes lyukakból a kezelt és párhuzamos kontroll sejteket (melyekhez kizárólag az 

actinomycin oldására használt DMSO-t adtunk a megfelelő mennyiségben). A kezelést 

összesen 24 órán át végeztük. A sejtekből izolált RNS-ből átírt cDNS-ből a teljes ABCG2 

és az egyes izoformák mennyisége mellett endogén kontrollként a P0 mennyiségét is 

megmértük. A relatív expresszió kiszámítása most azonban eltérő módon zajlott, mivel az 

actinomycin az összes RNS-populációra, ezáltal a P0 mennyiségére is hatással volt. A 

degradációs görbéket e helyett úgy határoztuk meg, hogy az egyes időpontokban mért Ct-

értékeket a 0-órás Ct-értékre viszonyítottuk, mint alapértékre. Ahogy a 13. ábrán látható,  



59 

 

a csökkenés mértéke hasonló volt minden ABCG2 variáns és a teljes G2 mRNS-populáció 

esetében is. Ebben a kísérleti felállításban tehát nem találtunk szignifikáns különbséget az 

5’-UTR izoformák stabilitásában, habár az E1U variáns tendenciaszerűen rövidebb 

féléletidőt mutatott, mint a többi variáns. 

 

 

  

 

13. ábra. Az ABCG2 mRNS izoformáinak bomlási görbéi 

Az mRNS-stabilitás megméréséhez mind a négy izoformát endogén módon expresszáló MCF-7/Flv sejteket 

használtunk, melyeket transzkripció-gátló actinomycin D-vel kezeltünk, majd ezt követően szabályos 

időközönként megmértük a teljes ABCG2 és a variánsok mRNS-einek szintjeit qRT-PCR segítségével. Az 

ábrákon a 0 órás időpontra vonatkoztatott relatív exrepssziók láthatók egy reprezentatív mérés bemutatásával. 

A hibazászlókat az átláthatóság megőrzése érdekében itt nem tüntettük fel, de három független mérés alapján 

sem kaptunk szignifikáns különbséget a variánsok között. 
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5.5. Az ABCG2 mRNS 5’-izoformák transzlációs hatékonyságának 

összehasonlítása expressziós plazmidokkal transzfektált HEK293 sejtekben 
 

Az eddig ismertetett eredményeink, korábbi publikációkkal egybehangzóan arra 

utalnak, hogy az ABCG2 mRNS 5’-izoformáinak kifejeződése sejt- és szövettípustól, 

valamint környezeti hatásoktól és bizonyos szignalizációs útvonalaktól függő kontextusban 

szabályozott. Ez a jelenség nem csak az ABCG2 mRNS 5’-UTR variációi esetében ismert, 

mert a 3’-UTR régiók variabilitását is megfigyelték és leírták korábbi publikációkban (To 

és mtsai, 2008; Apáti és mtsai, 2008). A 3’-UTR hosszúságának változékonysága 

kapcsolatba hozható egyes rákos sejtvonalak multidrog-rezisztenciájával, elsősorban az 

RNS-interferencia útvonal általi szabályozás csökkenése miatt. Mivel vizsgálataink arra 

mutattak, hogy az 5’-UTR izoformák kifejeződési mintázata szintén kapcsolódik egyes 

multidrogrezisztencia-útvonalakhoz, például azáltal, hogy az U-variáns aktiválódása csak 

flavopiridol hatására következik be, ezért szerettük volna jobban megismerni az izoformák 

közti esetleges funkcionális különbségeket. Míg a 3’-UTR esetében általában triviális a 

miRNS-kötőhelyek jelenléte, és a rajtuk keresztül történő szabályozódás, addig az 5’-UTR 

régiók általában nem tartalmaznak funkcionális miRNS-kötőhelyeket. Ezzel szemben a 

transzlációs hatékonyság szabályozásában elsősorban az 5’-UTR régiónak van szerepe.  

Vizsgálataink következő lépésében tehát a négy 5’-izoforma transzlációs 

hatékonyságát hasonlítottuk össze. A méréshez olyan sejtekre volt szükség, melyek 

kizárólag egy izoformát expresszálnak, izogenikus környezetben, azonos mennyiségben. 

Mivel az endogén expressziót mutató sejtvonalak között ilyen nem fordul elő, ezért 

transzgenikus vizsgálati rendszert állítottunk fel. A kísérletekhez a HEK293 sejtvonalat 

választottuk, mely könnyen transzfektálható és alacsony endogén ABCG2 mRNS-

expressziót mutat (lásd az Anyagok és Módszerek fejezetben).  

A sejteket expressziós plazmidokkal transzfektáltuk, melyek külön-külön 

tartalmazták az egyes első exon változatait, minden esetben ABCG2 CDS elé illesztve in 

frame helyzetben (14. ábra). A transzgén expresszióját citomegalovírus (CMV) promóter 

hajtotta meg, mely egy kontextus-függetlenül kifejeződő erős promóter. A plazmidjaink 

ezen kívül kódoltak egy másik, szintén CMV promóter által meghajtott transzgént is. Az 

erről expresszálódó eGFP fehérjét transzfekciós kontrollként, valamint expressziós 

kontrollként használtuk, hogy ez által pontosan összehasonlítható legyen a különböző 

plazmidokkal transzfektált sejtekben az ABCG2 mRNS és fehérje mennyisége (lásd még 

az Anyagok és Módszerek részben). A kísérleti felállás szerint tehát négyféle, az exon1 
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szekvencián kívül minden szempontból azonos plazmidot vittünk be egyenként HEK293 

sejtekbe lipofekciós módszerrel. A kotranszfekciós felállás helyett azért választottuk azt az 

opciót, hogy a plazmidokon legyen kódolva az eGFP transzgén is, mert ezáltal biztosak 

lehettünk benne, hogy az eGFP kifejeződése egyenes arányban áll az ABCG2 

kifejeződésével és a transzfekciós hatékonysággal, és minden sejt 1:1 arányban hordozza 

az eGFP és az E1X-ABCG2 transzgént. A transzlációs hatékonyságban ugyanis apró 

eltéréseket is detektálnunk kellett, amihez a lehető legnagyobb mértékben csökkentenünk 

kellett az egyéb változókból eredő eltéréseket.  

 

  

 

14. ábra. Mesterséges E1X-ABCG2 konstrukciók szerkezete az expressziós 

plazmidokban. 

A vizsgált mRNS izoformákat expressziós plazmidokba illesztettük, melyek szekvenciája egymással 

teljes mértékben megegyező volt, leszámítva az ABCG2 kódoló szakasz előtt elhelyezkedő első exoni 

változatokat. Az ABCG2 transzgének expresszióját és az azonos kazettán belül elhelyezkedő eGFP 

transzgén expresszióját is CMV promóter hajtotta meg. 
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A mennyiségi mérések három szinten történtek: meghatároztuk a sejtfelszíni 

ABCG2 mennyiségét 5D3 antitestet alkalmazó immunfestéssel, megmértük a sejtekben 

jelen lévő összes ABCG2 mRNS szintjét qRT-PCR segítségével és megmértük az ABCG2 

összfehérje mennyiségét is western blot módszerrel. A különböző mérésekhez azonos 

módon transzfektált, de független sejtpopulációkat használtunk, mivel más volt a 

mintavételi eljárás. Az 5D3-jelöléssel párhuzamosan mitoxantron-efflux esszét is 

végeztünk, mely a sejtfelszíni ABCG2 funkciójában jelentkező esetleges különbségek 

detektálását tette lehetővé.  

Az immunfestés és a mitoxantron-efflux esszé eredményei a 15/A-E. ábrán 

láthatóak. A transzfekciós hatékonyságot minden esetben a GFP-pozitív sejtek aránya 

alapján határoztuk meg, és az ABCG2 vagy mitoxantron pozitivitást ezen az alpopuláción 

belül mértük. A négyféle E1X-ABCG2 kifejező konstrukció összehasonlítása során azt 

találtuk, hogy az E1A, E1B és E1C kifejező sejtek között nem volt különbség sem az 

ABCG2 sejtfelszíni mennyiségében, sem pedig a fehérje aktivitásában. Az E1U-ABCG2 

konstrukcióval transzfektált sejtek azonban szignifikánsan kisebb sejtfelszíni 

fehérjemennyiséget és pumpaaktivitást mutattak (15/D. ábra). A fehérje-expresszióra 

vonatkozó eredményeinket a teljes fehérjemennyiséget kimutató western blot módszerrel 

is megerősítettük (15/F. ábra). Ahogy itt is látható, az E1U-izoformát kifejező sejtekből 

származó fehérjekivonat sokkal halványabb sávot adott a BXP-21 antitest és másodlagos 

HRP-konjugált antitest általi jelölést követő hívás során, míg az ugyanabból a kivonatból 

származó GFP-jelölés közel azonos erősségű volt az egyes minták között. A western 

blotokat két körben végeztük el, ahol a második körben az első mérés során meghatározott 

GFP-mennyiségekre (transzfekciós kontroll) korrigáltuk a felvitt összfehérje-extraktum 

mennyiségét. Ezáltal még pontosabban összehasonlíthatóvá vált az ABCG2 fehérje 

mennyisége a minták között (15/G. ábra). A fehérjemérés eredményei azt jelezték, hogy 

az E1A, E1B és E1C variánsokról keletkező fehérje mennyisége közel azonos, bár az E1C 

tendenciaszerűen erősebbnek tűnt, de ez a mérés jellege miatt nem volt szignifikáns (15/G. 

ábra). 

Az E1U variáns itt is jóval gyengébb expressziót mutatott, ami alátámasztotta, hogy 

transzlációs hatékonysága kisebb a többi variánsénál – feltéve, hogy az mRNS-expressziós 

szintek megegyeznek. Második lépésként tehát az RNS-populációk mennyiségi viszonyait 

vizsgáltuk meg qRT-PCR segítségével. Ez esetben az egyes transzfektált populációk között 

az eGFP, PolR2A és teljes ABCG2 mRNS mennyiségét hasonlítottuk össze, exon-

specifikus próbákat nem alkalmaztunk. Ennek oka, hogy az egyes TaqMan-esszék 
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amplifikációs hatékonysága némiképp eltérő lehet, ezért a pontos kvantitatív 

összehasonlítások elvégzéséhez korrigálni kell a mért értékeket az egyes esszék előzetesen 

meghatározott hatékonyságával - ahogy ez meg is történt az MCF-7 és HUES sejtek 

esetében. A transzfektált HEK293 sejtek azonban egyszerre csak egyféle ABCG2 mRNS-

t fejeztek ki, ezért az összehasonlítás a teljes mRNS-populáció mérésével is elvégezhető 

volt, hatékonysági korrekciók nélkül. A mért expressziós szinteket az összehasonlítás előtt 

korrigáltuk mind az endogén kontroll, mind a GFP expressziós szintjére, melyek közül ez 

esetben különösen az utóbbi volt fontos, mint transzfekciós kontroll. Az mRNS-szintek 

korrekció utáni összehasonlítása alapján az E1A, E1B és E1C izoformák között itt sem 

adódott különbség, az E1U izoforma szintje azonban alacsonyabbnak bizonyult a többinél, 

bár a különbség mértéke nem érte el a fehérjeszintű különbség mértékét (15/H. ábra). 

Összességében fehérje szinten 60 %-os csökkenést észleltünk, míg mRNS szinten 

mindössze 30 %-osat. Ez a fejlemény arra utal, hogy az E1U 5’-UTR szekvenciát hordozó 

mRNS-ek egyrészt alacsonyabb szinten vannak jelen, illetve róluk alacsonyabb szinten 

történik a transzláció is. Ez egyrészt átíródási gátlást jelenthet, vagy pedig csökkent mRNS-

stabilitást. Az általunk felállított kísérleti rendszerben ezt a kérdést nem tudtuk eldönteni. 
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15. ábra. (előző oldalon) Transzfektált HEK293 sejtek ABCG2 expressziója. 

A-E: Az egyes expressziós plazmidokkal transzfektált HEK293 sejtek sejtfelszíni ABCG2 fehérje-

expresszióját 5D3 antitestes jelöléssel és mitoxantron-efflux esszével mértük meg a transzfekciót követő 3. 

napon. Az E1A (A), E1B (B) és E1C (C) izoformák expressziója közel azonos mértékű volt, az E1U variáns 

(D) azonban jóval kisebb expressziót mutatott. Az E1Umut (E) esetében, melyben az uORF inaktivált, 

csekély, de szignifikáns különbséget érzékeltünk az E1U-hoz képest. F: Reprezentatív western blot hívás 

eredménye, felül jelölve az adott izoformákból származó mintákat. G: A western blot szemi-kvantitatív 

denzitometrálása alapján mért relatív fehérje-expressziók. H: qRT-PCR módszerrel mért relatív mRNS 

expressziók. Az E1A, E1B és E1C variánsok között nem észleltünk különbséget, míg az E1U és E1Umut 

alacsonyabb expressziót mutatott.  Mind a fehérje-mennyiséget, mind pedig az mRNS-mennyiséget a GFP 

mennyiségére normalizáltuk. Az alsó két panelen az értékek minden esetben három mérés átlagát jelentik, a 

hibazászlók pedig a sztenderd devianciát jelölik. 
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5.6. Funkcionális elemek azonosítása és tesztelése az ABCG2 mRNS 

izoformáinak 5’ régiójában 
 

Mind az endogén és indukált expressziós vizsgálataink, mint pedig a transzgenikus 

vizsgálataink arra utaltak, hogy az ABCG2 mRNS 5’-izoformáinak jelenléte funkcionális 

jelentőséggel bír, nem csak a génátírás alternatív promóterhasználat általi finomhangolásán 

keresztül, hanem az egyes mRNS-variánsok eltérő transzlációs sajátságai miatt is. Az 

irodalmi adatokból jól ismert, hogy az mRNS izoformák közti funkcionális, transzlációs, 

stabilitási különbségek a bennük lévő szekvenciális elemek, vagy másodlagos szerkezetük 

miatt alakulnak ki (Pesole és mtsai, 2001). Vizsgálataink folytatásaként először in silico 

módszerekkel kerestünk a megfigyelt jelenségekért felelőssé tehető szekvenciális elemeket 

az E1A és E1U 5’-UTR régiókban. Előbbi esetében nem találtunk ismert, az mRNS 

stabilitásának vagy átírásának szabályozásában szerepet betöltő szekvenciális elemet, sem 

miRNS-kötőhelyet. Azonban a második exonban található kanonikus transzlációs 

iniciációs AUG kodonnal in frame helyzetű, attól -90 bázis távolságban elhelyezkedő GTG 

kodon jelenléte az A variáns 5’ végén felvetette annak lehetőségét, hogy alternatív 

transzlációs indítóhelyként szolgálva N-terminális hosszabbítást adjon hozzá az ABCG2 

fehérjéhez. Tekintve, hogy az A-variáns kifejeződése elsősorban az ABCG2-t nagy 

mennyiségben kifejező sejtekre jellemző, és hogy a HUES9 sejtekben eltérő expressziós 

mintázatot követ, mint az összes többi variáns, reálisnak tűnt a lehetőség, hogy az E1A első 

exon szekvenciát hordozó mRNS egy korábban le nem írt, talán speciális funkcióval vagy 

lokalizációval bíró fehérje-izoformát kódoljon.  

Az E1U szekvencia jóval hosszabb, és mind korábbi irodalmi adatok szerint, mind 

pedig az AceView és GenBank adatbázisok szerint lötyögést mutat az 5’ vég 

hosszúságában, sőt, úgynevezett szubexonok is kötődhetnek hozzá a 3’-régióban. Jelen 

munka keretei között csak a központi szakasz analízisére fókuszáltunk (mely 442 bázis 

hosszúságú), és a Vector NTI „detect ORF” funkcióját alkalmazva kimutattuk egy AUG 

kodonnal kezdődő upstream Open Reading Frame jelenlétét, mely a kanonikus AUG 

kodontól -265 bázispár távolságban indul és - 115 bázispár távolságban ér véget (16/A. 

ábra). Mivel az irodalomból jól ismert (Meijer és Thomas, 2002; Somers és mtsai, 2013), 

hogy egy upstream ORF jelenléte gátolhatja a kanonikus iniciációs kodonról induló 

fehérje-szintézist, ezért reálisnak tűnt a lehetőség, hogy az E1U-izoforma esetén legalább 

részben ez az uORF felelős a csökkent transzlációs aktivitásért.  
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A két szekvenciális elem funkcióját a fentebb részletezett kísérleti összeállításban 

vizsgáltuk meg transzfektált HEK293 sejtekben. Az elemek aktivitását mutagenezis 

segítségével kívántuk meghatározni, vagyis a transzfekció előtt olyan plazmidváltozatokat 

állítottunk elő, melyekben az E1A -90-es kodonnak megfelelő GTG szekvenciáját vagy 

pedig az E1U uORF ATG szekvenciáját GGG tripletre cseréltük (16/A. ábra). Ezt 

követően a mutáns és eredeti („vad-típusú”) plazmidokat külön-külön transzfektáltuk 

HEK293 sejtekbe, majd megnéztük, hogy tapasztalunk-e változást a kifejeződő mRNS és 

fehérje mennyiségében. Az E1A -90 GTG triplet esetében azt vártuk, hogy az innen esetleg 

induló transzláció csekély mennyiségű extra fehérjét eredményez, ezért a GTG→GGG 

mutánst nem közvetlenül az eredeti plazmiddal mértük össze, hanem egy olyan plazmiddal, 

ahol a vad típusú -90 GUG jelenléte mellett a kanonikus AUG-t is elrontottuk (szintén 

GGG-re). Ebben az esetben az elrontott AUG kodon helyett csak az ép GUG kodonról 

indulhatott átírás az E1A-izoformán, amennyiben a GUG transzlációsan aktív. A 

transzlációs aktivitást a GUG-->GGG / AUG-->GGG kétszeres mutáns és a GUG / AUG-

->GGG egyszeres mutáns közti expresszió-különbség jelezte volna. Ahogy a 16/B. ábrán 

is látható, ilyen különbséget nem sikerült kimutatnunk, ezért a GUG kodon transzlációs 

aktivitásának lehetőségét elvetettük.  

Az E1U izoforma esetében az uORF AUG-->GGG mutánst vetettük össze a vad 

típussal, azt várva, hogy a mutáns esetében nagyobb fehérjemennyiséget mérünk. Valóban 

találtunk csekély növekedést az 5D3 jelben, valamint a western blot hívás után is, utóbbi 

esetben azonban nem volt szignifikáns a különbség (15/E,F,H. ábra). A FACS méréseknél 

a funkcionális (mitoxantron-efflux esszé) vizsgálat a várakozásnak megfelelően nem 

mutatott jelentős különbséget. A vad típusú és mutáns E1U izoformák mRNS-szintjében 

sem észleltünk különbséget. Mindez az arra utal, hogy az uORF-nek ugyan lehet szerepe a 

transzláció hatékonyságának csökkentésében, de ez a szerep nem jelentős.  

 

 

  



68 

 

 

 

 

 16. ábra. Az E1A variáns GTG kodonjának és az E1U variáns uORF szekvenciájának 

funkcionális vizsgálatára szolgáló plazmidok létrehozása és az E1A mérések eredményei. 

A: Az E1U és E1A exonokban található potenciális transzláció-szabályozó elemek helyzete és 

mutagenezise az expressziós plazmidokban. B: Az E1A izoformát expresszáló „vad típusú” és az ABCG2 

kódoló szekvenciát indító ATG-re mutáns (ATG-->GGG), valamint az ABCG2 ATG-re és az E1A -90 

GTG-re egyaránt mutáns („dupla mutáns”) plazmidokat HEK293 sejtekben hasonlítottuk össze 5D3 

jelöléssel, áramlási citométeren detektálva az ABCG2 mennyiségét. A vad típusú mRNS-hez képest az 

ATG-mutáns (mRNS-ben AUG) esetében jelentősen csökkent az ABCG2 mennyisége, de nem érte el a 

kontroll sejtek szintjét. Azonban az AUG mutáns és a dupla mutáns között nem észleltünk különbséget. 

M1: az izotípus kontrollhoz viszonyított marker. 

 

B 

A 
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5.7. Sleeping Beauty alapú transzpozíciós rendszer beállítása az ABCG2 

pontosabb vizsgálatát lehetővé tevő módszer kidolgozásához 
 

Azzal a céllal, hogy a fentebb említett kísérletek integrált transzgének 

expressziójának vizsgálatával is megismételhetőek legyenek, elvégeztük egy Sleeping 

Beauty alapú transzpozonos génbeviteli rendszer beállítását, mennyiségi optimalizálását. A 

munka során több transzpozáz változat, az SB11, SB32 és SB100x hatékonyságát is 

megvizsgáltuk, illetve kíváncsiak voltunk a PiggyBac transzpozáz működésére is, ezért 

összeállítottunk egy PiggyBac transzpozon:transzpozáz rendszert is. A 

transzpozon:transzpozáz rendszerek két plazmidot tartalmaztak, melyeket egyszerre, de 

különböző arányokban transzfektáltunk HEK293, HeLa, illetve HUES9 sejtekbe. Fontos 

eredmény, hogy sem HUES9 sejtekben, sem HEK293 sejtekben nem tapasztaltunk 

túltermeléses gátlást az SB100x esetében (17/A-E. ábra), míg HeLa sejtekben igen. A SB 

transzpozíciós hatékonysága tehát sejttípustól is jelentősen függhet. A HUES9 sejtekben 

továbbá megvizsgáltuk a különböző transzpozázok integrációs hatékonyságát is. Az 

általunk vizsgált SB11, SB32 és SB100 transzpozázok aktivitásában az irodalom szerint 

jelentős különbség figyelhető meg, amit mi is alátámasztottunk. Ezen kívül aktivitásukat a 

PiggyBac transzpozáz emlős-optimalizált változatának (mPB) aktivitásával is 

összevetettük. Eredményeink azt mutatták, hogy az alacsony kópiaszámot igénylő, 

génexpressziós célú génbevitelre az SB11 transzpozáz alkalmazása lehet a leginkább 

megfelelő (17/F. ábra). Ugyan az mPB hasonlóan jónak tűnhetne az átlagos kópiaszámot 

tekintve, ugyanakkor az ismerten kevésbé kedvező integrációs profilja miatt (Wu és mtsai, 

2006; Grabundzija és mtsai, 2010) egyértelműen jobb választásnak tűnik az SB11 

transzpozáz. 
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17. ábra. A Sleeping Beauty transzpozonos rendszer optimalizálása és 

összehasonlítása a piggyBac rendszerrel 

Az egyes transzpozázok integrációs hatékonyságát különböző transzpozon:transzpozáz arányok mellett 

és különböző sejtvonalakban hasonlítottuk össze. A-B: az SB100x és mPB transzgenikus rátája HEK293 

sejtekben különböző transzpozon:transzpozáz arányok mellett. C-D: az SB100x és mPB transzgenikus 

rátája HeLa sejtekben különböző transzpozon:transzpozáz arányok mellett. E: az SB100x és mPB 

transzgenikus rátája HUES9 sejtekben különböző transzpozon:transzpozáz arányok mellett. F: a 

különböző transzpozázok integrációs hatékonyságának összehasonlítása HUES9 sejtekben. Jelölések: 

mut = inaktív transzpozáz; SB11 = Sleeping Beauty 11 hiperaktív transzpozáz; SB32 = Sleeping Beauty 

32 hiperaktív transzpozáz; SB100x = Sleeping Beauty 100x hiperaktív transzpozáz; mPB = emlőskodon-

optimalizált piggyBac transzpozáz. A transzgenikus rátát a transzgént tartalmazó (rezisztens) kolóniák 

száma alapján határoztuk meg, az átlagos kópiaszámot qRT-PCR segítségével mértük. A hibazászlók a 

sztenderd deviációt jelzik.  



71 

 

6. Az eredmények összefoglalása és 

megvitatása 

 

6.1. Az ABCG2 transzkriptumainak elnevezései, kifejeződésük 

szabályozása 

 
Munkánk során alátámasztottuk azokat a korábbi kutatási eredményeket, melyek 

szerint a humán ABCG2 gén kifejeződése többféle, alternatív mRNS formán keresztül is 

megvalósulhat (Allikmets és mtsai, 1998; Nakanishi és mtsai, 2006; Apáti és mtsai, 2008; 

To és mtsai, 2008; Campbell és mtsai, 2011). Az ABCG2 esetében ezek az izoformák az 

5’ végen lévő nem-kódoló szakasz szekvenciájában vagy a 3’ végen lévő nem-kódoló 

szakasz szekvenciájában térnek el. Jelen munka keretei között az 5’ vég változataira 

koncentráltunk, mivel a 3’ vég szerepét, elsősorban az RNS-interferencia általi 

szabályozást már behatóan vizsgálták eddig is (Apáti és mtsai, 2008; To és mtsai, 2008). 

Mivel az irodalomban nem alakult ki egységes nevezéktan az főbb 5’ mRNS izoformák 

besorolására, ezért összegeztük az összes korábbi, az ABCG2 5’ mRNS változatait tárgyaló 

publikációt, megvizsgáltuk, hogy az adott esetben eltérő elnevezések mely szekvenciákra 

vonatkoznak, majd a leggyakrabban használt, illetve legkorábban leírt elnevezések alapján 

alakítottuk ki saját nevezéktanunkat. Nakanishi és munkatársai 2006-ban három fő 5’ UTR 

régiót azonosítottak 5’ RACE módszer segítségével, melyeket e1a, e1b, valamint e1c 

variánsoknak neveztek el, utalva arra, hogy minden esetben az első exon szekvenciája 

változik meg, miközben a második exontól kezdve az mRNS többi része változatlan marad. 

Eredményeik először utaltak rá, hogy az ABCG2 átírása több promóter régióból is indulhat, 

több transzkriptumot eredményezve, melyek közül az elsőként leírt referencia 

szekvenciának az e1c felelt meg, melynek splice variánsa az e1b. Apáti és munkatársai 

2008-as publikációjukban egy újabb első exoni szekvenciát is említenek, melyet exon 1c-

nek neveztek el, kifejeződését pedig a Nakanishi és munkatársai által korábban e1a és e1c 

néven nevezett variánsokkal együtt vizsgálták, exon 1a, illetve exon 1b néven említve őket. 

Az általuk exon 1c-nek nevezett, upstream helyzetű exont később, 2011-ben, Campbell és 

munkatársai is leírták M7 típusú amiloid leukémia sejtekből exon 1U néven. Az exon 1U 

mellett a korábban (Nakanishi és munkatársai) e1a, e1b és e1c néven leírt exonok 

kifejeződését is vizsgálták. Munkánkban a Campbell és munkatársai által használt 
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nevezéktant vettük át, azonban a rövidebb, nagybetűs „E1X” jelöléseket használva, hogy 

ezzel átláthatóbbá tegyük a variánsok szövegbeli előfordulását.  

 

 

6.2. Az ABCG2 transzkriptumainak előfordulása és transzkripciós 

szabályozása 

 
Ha összegezzük az eddig megjelent irodalmat az ABCG2 5’ UTR izoformáinak 

előfordulásáról, azt láthatjuk, hogy az E1B/E1C változatokat mind Nakanishi és 

munkatársai, mind Apáti is munkatársai, mind pedig Campbell és munkatársai kimutatták 

az általuk vizsgált összes sejt- illetve szövetféleségben. Az E1A és E1U esetében azonban 

jóval szűkebb előfordulás figyelhető meg. Az E1A jelenlétét az MCF-7 parentális és 

drogszelektált sejteken kívül csak néhány szövetben és őssejtvonalakban detektálták, 

utóbbiakban viszonylag gyenge expressziót mutatva (Nakanishi és mtsai, 2006; Apáti és 

mtsai, 2008) a méhlepény kivételével (Campbell és mtsai, 2011). Az E1U expresszióját 

több szövetből, valamint hematopoetikus jellegű sejtekből is kimutatták, ugyanakkor MCF-

7 sejtekből például nem (Apáti és mtsai, 2008; Campbell és mtsai, 2011). Munkánk során 

a fenti, MCF-7 és HuES sejtvonalakra vonatkozó eredményeket mi is megerősítettük (10., 

11. és 12. ábra). Az egyes első exon / második exon kapcsolódási szekvenciákra specifikus 

TaqMan esszék segítségével külön-külön megvizsgálva az izoformák előfordulását, azt 

találtuk, hogy az E1B/E1C minden esetben kimutatható. Az E1A variáns jelenlétét is 

észleltük az összes általunk vizsgált sejtvonalban, összhangban a korábbi eredményekkel. 

Az E1U kifejeződését igazoltuk CHRF sejtekben, azonban újdonságként találtuk, hogy 

MCF-7 sejtekben is megjelenik, amennyiben azokat flavopiridollal szelektáljuk (10/B. 

ábra). Ezt a hatást nem tapasztaltuk mitoxantron-szelekció esetében, ami arra utal, hogy a 

flavopiridol specifikusan indukálhat egy szignalizációs útvonalat, mely az E1U átírását 

szabályozza. További kutatások tárgya lehet ennek a mechanizmusnak a feltárása, és az 

E1U promóter régiójának részletes karakterizálása. A Campbell és munkatársai által in 

silico módszerekkel prediktált transzkripciósfaktor-kötőhelyek közül az Sp1 és AP1 

megtalálható az E1B/E1C promóter régiójában is (a TATA-nélküli promóterekre jellemző 

módon), míg a GATA1, Pbx-1 és Fli-1 faktor kötőhelyeit csak az E1U régiójában észlelték. 

Ezek hematopoetikus sejtvonalakra specifikus szabályozó funkciót töltenek be, és például 

a Fli-1 különösen fontos a megakariocita sejtek differenciójához (Hart és mtsai, 2000; 

Kruse és mtsai, 2009), ami összhangban áll azzal is, hogy saját vizsgálataink során a 
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megakariocita eredetű CHRF sejtvonalban is kimutattuk az E1U variáns jelenlétét. Az 

fentebb említett transzkripciósfaktor-kötőhelyek funkcionalitását azonban még kísérletes 

módon is igazolni kell. Hasonló módon kevéssé leírt az E1A exon promóter régiója is, mely 

azonban feltehetőleg legalább részben átfedő az E1B/E1C promóterével, mivel a két exon 

transzkripciós starthelyét mindössze 370 bázis választja el egymástól. Azonban az E1A 

szövetspecifikus jelenléte, valamint az őssejtekben mutatott különleges viselkedése, melyet 

méréseink során észleltünk (12/D. ábra), mind arra utal, hogy expressziója az E1B/E1C 

variánstól függetlenül is aktiválható. Ezt meghatározó transzkripciósfaktor-kötőhelyek 

azonban még nem kerültek említésre az irodalomban. Ugyanakkor kutatócsoportunk 

korábbi tevékenysége során megfigyelték, hogy xenobiotikus stresszhez kötődő aril-

hidrokarbon receptor szignalizáció kizárólag az E1C izoforma szintjét növeli meg HepG2 

sejtekben, míg az E1A izoforma szintjén érintetlenül hagyja (de Boussac és mtsai, 2012). 

Az E1C aktiválása összhangban áll azokkal a korábbi publikációkkal, melyek kísérletesen 

igazolták az AhR kötőhelyek funkcionalitását az ABCG2 kanonikus promóterében (Tan és 

mtsai, 2010; Tompkins és mtsai, 2010; To és mtsai, 2011), ugyanakkor nem ismert, hogy 

milyen mechanizmuson keresztül történik az E1C és E1A differenciált szabályozása a 

mindkét indítóhelyhez igen közel elhelyezkedő kötőhelyek által. 

Mivel az E1A kifejeződése őssejtekre is jellemző, ezért a HUES9 őssejteken végzett 

drog-indukciós kísérletek újabb részleteket tárhatnak fel az E1A variáns szabályozásából, 

azonban ezzel kapcsolatos kísérleteink során mi is egy, az embrionális őssejtvonalak 

esetében gyakran fellépő problémába ütközünk: amikor citotoxikus stressznek tettük ki 

őket a mitoxantron-szelekció során, akkor az őssejtek jelentős része elvesztette 

őssejtjellegét és differenciálódni kezdett. Munkánk során tehát megerősítettük a korábban 

megfigyelt jelenséget, miszerint xenobiotikus stressz hatására az őssejtek könnyen 

elvesztik pluripotenciájukat, ami az ABCG2 expresszió csökkenésével is jár (Erdei és 

mtsai, 2013). A differenciációt kísérő, jelentős globális génexpressziós változások miatt 

tehát nehéz célzottan megvizsgálni a xenobiotikus stressz szignalizáció és az ABCG2 

kifejeződése közti összefüggést. Továbbá a hosszú távú szelekció, vagyis rezisztens vonal 

létrehozása technikailag is kihívást jelent őssejtek esetében, a differenciáció jelensége miatt 

pedig az sem kizárható, hogy a szelektált, rezisztens populáció endogén módon is kifejezné 

az ABCG2-t, mint megfigyelhető ez például a hematopoetikus vonalakban (Scharenberg 

és mtsai, 2002; Kim és mtsai, 2002). Ugyanakkor a kontroll sejtekben ezzel párhuzamosan 

érdekes jelenséget figyeltünk meg, mely alátámaszthatja az A variáns egyedi expressziós 

szabályozását: az utolsó passzázstól számított három nap múlva az B és C variánsok 
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mennyisége jelentősen lecsökkent, gyakorlatilag a mitoxantron-kezelt sejtekhez hasonló 

mértékben, ugyanakkor az A variáns szintje változatlan maradt (12. ábra). Ezek a sejtek 

nem mutatták a kezelt sejtekre jellemző erős differenciációt, amit az Oct4 és Nanog őssejt-

markerek expressziójának változatlansága indikál. Lényegében az A variáns mRNS 

mennyiségi viszonyai erős korrelációt mutattak az Oct4 mRNS szintjével, ami arra utal, 

hogy ez a variáns valamilyen pluripotencia-specifikus reguláció alatt állhat. A három napos 

vizsgálat során a SSEA4 sejtfelszíni pluripotencia-marker mennyiségében ugyan 

tapasztaltunk csökkenést, ugyanakkor ez csekélyebb volt, mint a mitoxantron-kezelt sejtek 

esetében, ami megerősíti, hogy a kontroll sejtek kevéssé vesztették el őssejt-jellegüket. 

Korábbi vizsgálatokkal összhangban (Erdei és mtsai, 2013), az ABCG2 fehérje sejtfelszíni 

mennyisége sem csökkent olyan mértékben, mint a mitoxantronnal kezelt sejtekben, annak 

ellenére, hogy mRNS szinten jelentős csökkenést mértünk a teljes ABCG2 mRNS 

populációra nézve. Az tehát továbbra is megválaszolandó kérdés, hogy a három nap végére 

fennmaradó fehérje szint a fehérje stabilitásának köszönhető-e, vagy pedig az önmagában 

kis hányadot kitevő E1A mRNS izoformáról történő reziduális, vagy akár felerősített 

fehérjeszintézisnek. Hosszabb idejű méréssel lehetőség lenne ezen kérdés megválaszolása, 

ugyanakkor ismét technikai nehézségként merül fel, hogy passzálás hiányában az őssejtek 

idővel elvesztik őssejtjellegüket (ahogy mi is tapasztaltuk), passzálás esetében azonban - 

megfigyeléseink szerint - visszaáll az ABCG2 izoformák kezdeti aránya. Megoldást esetleg 

az A variánst célzó RNS-interferencia alkalmazása jelenthetne, mellyel megállapítható 

lenne, hogy ez az izoforma milyen mértékben járul hozzá a fehérje-kifejeződés 

fenntartásához.  

 

 

6.3. Az ABCG2 expressziójának szabályozása poszt-transzkripciós szinten 

 
Munkánk során megmutattuk, hogy az ABCG2 első exon változatainak jelenléte 

nem csupán az alternatív transzkripciós indítóhelyek alkalmazásának következménye, 

hanem ezeknek a különböző szekvenciális változatoknak funkciója van a génkifejeződés 

poszttranszkripciós lépéseinek modulációjában is. A poszttranszkripciós szintű expresszió-

szabályozás mechanizmusai közül az mRNS-stabilitást vizsgáltuk meg részletesen, 

valamint olyan szekvenciális elemeket az E1U és E1A exonokban, melyekről irodalmi 

adatok alapján feltételeztük, hogy hatással lehetnek a fehérjeszintézis folyamatára.  
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Olyan esetekben, amikor egy génről többféle transzkriptum is átíródhat, gyakran 

figyelhető meg, hogy ezen mRNS változatok stabilitása különböző (Rezniczek és mtsai, 

2003; Hughes, 2006). A rövid féléletidejű mRNS-ek hamar elbomlanak, ezért általuk a 

génkifejeződés időben dinamikusabban szabályozható, míg a hosszú féléletidejű mRNS-ek 

hosszú távú, stabil génkifejeződést tehetnek lehetővé, vagy pedig igen rövid válaszidőt a 

környezeti ingerekre, amennyiben a fehérje termeléséhez már készen áll a leolvasáshoz 

szükséges, „nyugalmi állapotban” gátolt templát. Az mRNS-stabilitás szabályozásának 

tehát sokféle mechanizmusa alakult ki emlős sejtekben (Wu és Brewer, 2012). Az ABCG2 

fontos és sokrétű funkciója valószínűvé teszi, hogy mRNS-izoformái között stabilitásbeli 

és regulációs különbség legyen. Habár az általunk használt, endogén expresszió 

actinomycin D-vel történő gátlásán alapuló módszerrel nem találtunk szignifikáns 

különbséget az egyes izoformák féléletideje között, de az E1U tendenciálisan rövidebb 

féléletidőt mutatott, mint a többi variáns, illetve mint a teljes ABCG2 mRNS populáció 

(13. ábra). Ez az eredmény összhangban áll Campbell és munkatársai eredményeivel, akik 

mesterséges expressziós plazmidokat használva megállapították, hogy az E1U, valamint 

annak szubexonjai destabilizáló hatást fejthetnek ki a transzkriptumra (Campbell és mtsai, 

2011). Az E1U izoforma kisebb stabilitásának lehetőségét a transzfektált HEK293 

sejtekben végzett méréseink is valószínűsítik, mivel az E1U izoformát kifejező sejtekben 

az ABCG2 mennyisége fehérje-, és mRNS-szinten is kisebbnek adódott, mint a többi 

izoforma esetében (lásd alább). Mindezt egybevetve igen valószínű, hogy az ABCG2 

mRNS izoformáinak stabilitása inherensen különböző lehet, ennek reprodukálható 

igazolásához azonban érzékeny módszer kidolgozására van szükség. Jövőbeli terveink 

között szerepelt az integrált transzgénként HEK293 sejtekben kifejeződő mRNS-izoformák 

stabilitásának összehasonlítása, melynek két előnye is lenne az endogén expressziót MCF-

7/Flv sejtekben mérő módszerhez képest. Egyrészt minden izoformát mérhetnék 

ugyanazzal az ABCG2 mRNS közepén tapadó próbával, amivel kizárnánk a próbák eltérő 

amplifikációs hatékonyságából eredő hiba lehetőségét. Másrészt a GFP transzkriptum, 

melyet ugyanolyan promóter hajt meg, mint az ABCG2-t, további kontrollként 

szolgálhatna a vizsgált háztartási génen kívül. 

A HEK293 sejteken végzett mérésekkel azt már egyértelműen igazoltuk, hogy a 

teljes expressziós hatékonyságot tekintve jelentős eltérés tapasztalható az E1U és a többi 

izoforma között. Míg az E1U izoformával transzfektált sejtekben a FACS mérés során 

csupán a GFP pozitív sejtek 16 %-a esett az ABCG2 pozitív kategóriába is, addig ez a szám 

az E1A, E1B és E1C esetében egyaránt körülbelül 40 % volt (15/A-D. ábra). Ez a 
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szignifikáns csökkenés az E1U mRNS-ről átíródó fehérje mennyiségében arra utalt, hogy 

ez az izoforma transzlációsan kevésbé aktív, vagy gátolt. Ismert, hogy a transzláció gátlása 

esetén könnyebben bekövetkezik az mRNS-ek degradációja (Parker és Sheth, 2007), ami 

magyarázhatja, hogy az E1U izoformát kifejező sejtekben az ABCG2 mRNS-szintjét is 

alacsonyabbnak mértük. Ugyanakkor felmerülhet az is, hogy az alacsonyabb fehérje-

expressziót valójából kizárólag az E1U mRNS populáció gyorsabb bomlás miatti kisebb 

mérete okozhatta, azonban a tény, hogy fehérjeszintekben mért 60 %-os csökkenéssel 

ellentétben a mRNS-ek esetében mindössze 30 %-os különbséget találtunk a többi 

variánshoz képest (15/H. ábra), egy összetettebb, több lépéses szabályozási mechanizmus 

jelenlétét teszi valószínűvé.  

A transzlációs gátlást feltételező hipotézist jelen munka keretei között nem sikerült 

teljes egészében alátámasztanunk. Kísérletesen csupán egyetlen feltételezett gátló elem, az 

E1U központi szakaszán elhelyezkedő upstream ORF funkcióját vizsgáltuk meg, de csupán 

minimális hatást észleltünk (15/E–H. ábra). Mivel az E1U exon leghosszabb formája 552 

bázis hosszú, és legrövidebb formája is több, mint 100 bázis, ezért igen valószínű, hogy 

más szabályozó elemek is jelen lehetnek benne, ezek kimutatása azonban további kísérletes 

munkát igényel majd, melynek során rövidebb szakaszokra osztva kell megvizsgálni az 

E1U hatását a transzlációs szabályozó folyamatokra, ahogy Campbell és munkatársai is 

tették az E1U szubexonjai esetében (Campbell és mtsai, 2011).  

Hasonlóan negatív eredményt kaptunk az E1A exon 5’ végén feltételezett alternatív 

transzláció-iniciáló GUG kodon vizsgálata során, nem tudtuk igazolni ennek működését 

(16/B. ábra). Ez még nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az E1A 5’ UTR is tartalmaz 

funkcionális szekvenciális elemeket, esetleg speciális másodlagos szerkezeti struktúrát, 

azonban rövidsége miatt elképzelhető, hogy ez az exon valójából csak az alternatív 

transzkripció lehetőségén keresztül tölt be funkciót az E1A izoformát expresszáló 

sejtekben. Ebből a szempontból fontos lesz annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a 

HUES9 őssejtekben tapasztalt, többi variánsétól eltérő mRNS szintű viselkedés 

transzkripciós vagy transzlációhoz kapcsolt degradációs folyamatokra vezethető-e vissza. 

Az ABCB1 esetében ismert, hogy az alternatív transzkriptumai közül a rövidebb 

féléletidejű változat rövid távú drogkezelés hatására stabilizálódik, hasonlón az ABCG2 

E1A variáns őssejtekben tapasztalt viselkedéséhez, ugyanakkor hosszú távú drogszelekció 

eredményeként transzlációsan aktívvá válik (Yague és mtsai, 2003).  Az ABCG2 variánsai 

közti transzlációs különbségek jelenlétét sejtetik a Nakanishi és munkatársai által közölt 

eredmények is, melyek szerint mesterséges expressziós rendszerben csekély, ám 
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szignifikáns különbség volt mérhető az E1B és E1A izoformákról keletkező ABCG2 

fehérje mennyiségében (Nakanishi és mtsai, 2006). Western blot méréseink során mi is azt 

tapasztaltuk, hogy az E1A valamivel gyengébb expressziót mutat, mint az E1B/E1C, 

ugyanakkor a csökkenés nem bizonyult szignifikánsnak. Igen valószínű azonban, hogy 

pontosabban beállított mesterséges expressziós rendszerben, például stabil, integrált 

transzgén expresszióján keresztül érzékenyebb méréseket is el lehetne végezni, melyekkel 

a kevésbé jelentős különbségek is kimutathatóak lennének a transzkriptumok transzlációs 

hatékonysága között.  

 

 

6.4. További vizsgálati lehetőségek 

 
A dolgozatban bemutatott kutatási tevékenység részét képezte olyan módszer 

kidolgozása is, mellyel a vizsgált szekvenciális elemek, legyenek azok promóterek, vagy 

5’ UTR-régiók, funkciója megbízható és ismételhető módon megvizsgálható. A 

sejtvonalak transzfekcióját követő génexpressziós vizsgálatok esetében sokszor nehézséget 

jelent annak biztosítása, hogy a különböző, egymással összehasonlításra kerülő 

sejtpopulációkban azonos mennyiségben legyen jelen a transzgént kódoló expressziós 

plazmid. A transzfekciós hatékonyság megmérése, majd az ez alapján történő korrekció jó 

megoldást jelent, azonban hosszú távon így sem biztosítható a stabil expresszió fenntartása. 

Ugyanakkor a kérdéses transzgén stabil expressziója igen hasznos lehet például 

drogindukciós kísérletekben, vagy más olyan mérések során, ahol egy kérdéses 

szekvenciális elem és valamilyen szignalizációs útvonal kapcsolatát szeretnénk 

megvizsgálni.  

Az általunk vizsgált transzgének stabil expresszióját genomi integrációval terveztük 

elérni, amihez Sleeping Beauty transzpozon-alapú génbeviteli rendszert alakítottunk ki, 

majd pedig különböző sejtvonalakban is megvizsgáltuk ennek optimális működési 

feltételeit. 

Az optimális feltételek kialakítása többek közt azért is fontos, hogy a transzgenezis 

végeredményeként olyan sejteket is nyerhessünk, melyek egyetlen példányban 

tartalmazzák a genomba integrálódott transzgént. Habár a kópiaszám mérésére kidolgozott 

módszer (Kolacsek és mtsai, 2011) segítségével ez megbízhatóan ellenőrizhető, a 

szükséges ellenőrző munka mennyiségét jelentősen csökkentheti, ha eleve megfelelően 

beállított transzpozon:transzpozáz arányt használunk, ezzel növelve az egyetlen integrációt 
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tartalmazó sejtek arányát. Eredményeink azt mutatták, hogy ebből a szempontból a 

viszonylag kis hatékonyságú SB11 transzpozázváltozat alkalmazása lehet ideális (17. 

ábra). Az SB11-et használták már klinikai vizsgálatokban is, éppen az igazolt, kedvező 

integrációs jellege miatt (Singh és mtsai, 2013). A transzpozonos génbevitel egy további 

előnye, hogy az integráció helye utólag könnyen megállapítható (Prod’hom és mtsai, 1998; 

Martin és mtsai, 1999). Hátrány ugyanakkor, hogy mivel az integráció közel véletlenszerű, 

ezért igen valószínűtlen, hogy két különböző sejtben ugyanoda épül be a transzgén, ami az 

expressziós méréseket pontatlanná teheti a különböző genomi környezetből eredő esetleges 

módosító hatások miatt. Erre a felmerülő problémára a legjobb megoldás természetesen az 

lehet, ha sikerül magát a transzpozont célzottan integrálni, és történtek is már 

próbálkozások ilyen technológia kidolgozására SB rendszer használatával (Yant és mtsai, 

2007; Ivics Z, Mol Ther, 2007). Megoldás lehet ezen kívül az is, ha a kedvező integrációt 

mutató, egy sejtből klónozott sejtvonalban Cre-LoxP módszer segítségével egy másik 

transzgénre cserélik le a transzpozon kazettát (Garrels és mtsai, 2011). A transzgén 

transzkripciós izolációja szempontjából megoldást jelenthet a transzgént övező inzulátor 

szekvenciák alkalmazása, mint ahogy látható Campbell és munkatársai esetében (Campbell 

és mtsai, 2011). Esetünkben is hasonló konstrukciók kialakítása volt a cél. 

Terveink között szerepelt az is, hogy már létrehozott, SB100 transzpozon kazettán 

belül elhelyezkedő E1X-ABCG2 szekvenciákat stabil transzgénként visszük be többféle 

sejtvonal genomjába is, hogy ezt követően összehasonlíthassuk az mRNS izoformák 

viselkedését különböző intracelluláris feltételek között is. Erre azonban a disszertáció 

lezárulása előtt már nem került sor. 
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7. Összefoglalás 

 

Az ABCG2 egy sokféle szövetben kifejeződő membrántranszporter fehérje, mely 

fontos szerepet játszik a daganatos sejtekre gyakran jellemző multidrog-rezisztencia 

(MDR) kialakulásában. Munkánk során az ABCG2 génexpressziójának szabályozását 

vizsgáltuk a transzkripció, illetve a transzláció szintjén, a többféle promóter jelenlétének és 

az ez által képződő, alternatív első exonszekvenciákat tartalmazó mRNS-ek funkciójának 

tükrében. Vizsgálataink jelentőségét az adta, hogy korábbi eredmények szerint az MDR 

kialakulása során alapvetően változhat meg az ABCG2 expressziójának szabályozása, 

amiben az alternatív promótereknek fontos szerepet tulajdonítottak. Részletesen 

karakterizáltuk az ABCG2 azon négyféle mRNS-formáját is, melyek csak 5’ nem-kódoló 

szekvenciájukban térnek el. Az eddigi irodalmi adatokat figyelembe véve javasoltunk egy 

egységes nomenklatúrát, amelynek alapján E1A, E1B, E1C és E1U néven neveztük el az 

azonosított mRNS izoformákat.  

Munkánk során megerősítettük, hogy ezek a variánsok fontos szerepet játszhatnak 

a xenobiotikus stresszre adott válaszban, valamint az őssejt-specifikus ABCG2-

exresszióban. Előbbire utalt, hogy flavopiridol kezelés hatására az E1U variáns is megjelent 

a rezisztens MCF-7 sejtekben, melyet előzőleg nem mutattak ki ebből a sejtvonalból. 

Őssejtekben pedig az E1A variáns funkcionális jelentőségére utalt a humán embrionális 

őssejtvonalakban tapasztalt egyedi viselkedése: spontán differenciálódó őssejtekben az 

E1B/E1C, valamint az összes ABCG2 mRNS szintjének jelentős csökkenését tapasztaltuk, 

az E1A azonban megőrizte eredeti expressziós szintjét. Indukált differenciáció esetén, ami 

az ABCG2 fehérjeszintű expressziójának elvesztését is okozta, az E1A variáns mennyisége 

is jelentősen lecsökkent. 

A továbbiakban összehasonlítottuk a variánsok mRNS-stabilitását és transzlációs 

hatékonyságát is. Míg előbbi tekintetben nem találtunk szignifikáns különbségeket az 

általunk felállított kísérleti rendszerben, addig a transzlációs hatékonyságban igen. Az E1U 

variánsról jóval kevesebb fehérje keletkezett mesterséges expressziós rendszerben, és 

mRNS-szinten is valamivel gyengébb expressziót mutatott, ami összetett, transzláció-

szintű szabályozásra utalt. Mind az E1A, mind pedig az E1U szekvenciákban találtunk 

olyan elemet, mely hatással lehet a transzlációra, de míg az E1A esetében ennek aktivitását 

egyáltalán nem tudtuk igazolni, addig az E1U esetében nagyon gyenge aktivitást figyeltünk 

meg. 

A transzlációs szabályozás pontos módjának megismerése tehát további kutatások 

tárgya lesz, melyekhez reményeink szerint eredményesen lehet majd felhasználni a 

hatékonyabb transzgenezis céljára jelen kutatás keretei között kialakított és optimalizált 

Sleeping Beauty alapú transzpozonos génbeviteli rendszert is. 
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8. Summary 

 

ABCG2 is a transmembrane protein expressed in several tissues and it plays a 

crucial role in the emergence of multirdrug resistance (MDR) phenotpye in cancer. In our 

studies we have thoroughly investigated the regulation of ABCG2 expression on the 

transcriptional and translational levels, mainly focusing on the role of multiple promoters, 

resulting in the production of mRNA isoforms containing alternative first exons. The 

significance of our studies is based upon the notion that expression of ABCG2 could be 

severely altered in MDR cells and the promoters could influence this phenomenon. We 

thoroughly characterized the four mRNA isoforms unique in their 5’ untranslated region. 

Based on previous literature data, we proposed a consensus nomenclature of the variants, 

and we named them as E1A, E1B, E1C and E1U mRNA isoforms.  

In our study, we provided evidence for the important role these variants could play 

in xenobiotic signalling responses and in the stem cell specific expression of ABCG2. The 

first hypothesis was supported by the finding that flavopiridol induced the expression of 

variant E1U in resistant MCF-7 cells, while this variant was not present in parental cells. 

In stem cells, the functional relevance of the E1A variant was indicated by its unique 

behaviour in differentiating human embryonic stem cell populations: during spontaneous 

differentiation, levels of E1B/E1C, as well as the total ABCG2 mRNA pool were drastically 

dropped, while E1A retained its expression. However, during induced differentiation, when 

ABCG2 protein expression was also lost, expression of E1A was significantly decreased 

too. 

Next, we compared the mRNA stability and translation-efficiency of the 5’ UTR 

isoforms. While we did not find significant differences in mRNA decay rates, we could 

detect a notable difference in translation efficiency between E1U and the other variants. In 

transgenic expression systems protein level produced from variant E1U was much lower 

than that produced from other variants. Moreover, the mRNA expression of E1U was 

slightly lower, indicating a complex translational control of this variant. In case of variants 

E1A and E1U, we identified putative translation regulatory elements, and while we 

couldn’t prove the activity of this element in E1A, we found a very faint activity of the 

regulatory sequence in E1U that may partly be responsible for the translational block. 

Uncovering translational regulation of these isoforms will still be the topic of future 

research, which could utilize the improved transgenesis techniques based on the Sleeping 

Beauty transposon system we have optimalized in our laboratory.  
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9. Köszönetnyilvánítás 

 

2011-ben, amikor belekezdtem a doktori képzésbe, és a kutatási témámmal 

kapcsolatos vizsgálatokba, még nagyon keveset tudtam arról, mit is jelent ez igazából, és 

nem is sejtettem, milyen kihívások, nehézségek, s egyszersmind lehetőségek és 

tapasztalatok várnak rám. Köszönöm szüleimnek, családomnak, hogy ez alatt a hat év alatt 

is legjobb tudásuk szerint igyekeztek támogatni a tanulmányaimat, a munkámat, és biztos 

pontot teremtettek számomra az életben, ahova egy-egy sikertelen kísérlet kudarca után, 

vagy éppen egy sikeres vizsga örömeit követően mindig visszatérhettem megpihenni! 

 

Szakmai vonalon mindenek előtt témavezetőmnek, Dr. Orbán Tamásnak tartozom 

köszönettel a szakmailag kiemelkedő, korrekt témavezetésért, kutatói pályám első 

lépéseinek egyengetéséért, támogató hozzáállásáért! A doktori munkámmal kapcsolatos 

kísérletek tervezésében, megvalósításában elengedhetetlen segítséget kaptam tőle. Tamás 

ezen kívül lelkiismeretes, alapos és kritikus hozzáállásával segítette eme dolgozat és az 

alapját képező publikációk megszületését, amiért külön hálával tartozom. 

 

A tudományos műhelyben, ahol doktori munkámat megkezdtem, név szerint az 

akkori MTA-SE Membránbiológiai Kutatócsoportban, nagyszerű kutatókat ismerhettem 

meg, akiktől minden téren sokat tanultam. Ez a szakmai közösség nem jöhetett volna létre 

Dr. Sarkadi Balázs és Dr. Váradi András tevékenysége nélkül.  

Közvetlen munkatársaim közül külön köszönettel tartozom Kolacsek Orsolyának, 

akitől az első fogásokat és mérési metódusokat tanulhattam. Szintén rengeteg segítséget és 

tudást, valamint baráti támogatást kaptam Dr. Schamberger Anitától és Dr. Türk Dórától. 

Egy kutatócsoport nem működhet lelkiismeretes, rendre felügyelő laboránsok nélkül, így 

köszönettel tartozom Hupcsik Kornéliának is, aki sokat segített a kísérletekben, valamint 

új technikai fogásokat sajátíthattam el tőle. 

A doktori eredményeinek fontos részét adó, őssejteken végzett vizsgálatokat Dr. 

Apáti Ágota és Dr. Erdei Zsuzsanna segítségével végeztük el. A mérésekben nyújtott 

segítségéért kiemelném Dr. Várady Györgyöt, akire mindig számíthattam az áramlási 

citometriás mérések során. Dr. Telbisz Ágnes, Dr. Laczka Csilla és csoportjaik a western 

blot és ATP-áz esszé mérésekhez nyújtottak pótolhatatlan segítséget.  



82 

 

Jelen keretek között nincs lehetőségem mindenkit név szerint említeni 

munkatársaim, barátaim közül, akik akár csak közvetve is hozzájárultak a kutatói 

tevékenységemhez, egy-egy tanáccsal, egy rövid beszélgetéssel, egy mosollyal. Köszönöm 

nekik! 

Jelenlegi kutatócsoportom tagjainak is köszönöm a támogatást, és megértésüket 

azzal a fel-fellobbanó hevességgel kapcsolatban, mely a doktori dolgozatom munka mellett 

történő megírását olykor kísérte! 

 

 

Hálával tartozom a Teremtőnek is mindazért a sok adottságért, melyek nélkül a 

kutatói pálya talán elérhetetlen lett volna számomra! 

 

 

Kutatásainkat az OTKA K112112 és a KMR_12-1-2012-0112 (TransRat) 

pályázatok támogatták. 
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