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Bevezetés 

 

A kalcium ion (Ca2+) a legsokoldalúbb a természetben ismert szignalizációs hírvivők 

közül, a sejtek életét a születésétől az elmúlásáig végigkíséri, miközben esszenciális 

folyamatok széles skálája elképzelhetetlen nélküle, mint a gének transzkripciója, az 

izomkontrakció és a neurotranszmisszió. A citoszolban található Ca2+ négyötöde Ca2+-kötő 

fehérjékhez és a membránfelszínekhez kötve található, a fennmaradó, szabad Ca2+ 

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

a sejtek működése szempontjából elengedhetetlen, a jól működö Ca2+ szignalizáció egyik 

kulcsa pedig a plazmamembrán Ca2+ ATPáz (PMCA) fehérje.  

A PMCA pumpát egy tíz transzmembrán hélixből álló transzmembrán domén és az 

ezeket összekötő citoszólikus hurkok alkotják. A fehérje citoszólikus doménjei konzervált 

szerkezetű A-, N-, és P-doménből összeálló katalitikus régióvá rendeződnek. Az első 

citoplazmatikus hurkon savanyú foszfolipideket kötő régió található, a C-terminális régió 

pedig többek között számos regulációs régiót, például a fehérje-fehérje kölcsönhatásokat 

lehetővé tévő PDZ-kötő régiót és a fehérje regulációja szempontjából nélkülözhetetlen, nagy 

affinitású kalmodulin-kötő régiót is tartalmaz. 

A klasszikus felfogás szerint a PMCA elsődleges szerepe a sejten belüli Ca2+-

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

ionok eltávolítására. A PMCA KO-egerekkel, és különböző PMCA mutánsokkal végzett 

kísérletek alapján egyre több bizonyíték van arra, hogy a PMCA szerepe ezen is túlmutathat: a 

PMCA a lokális, és a sejtspecifikus Ca2+ koncentráció szabályozásában, szignalizációs 

útvonalak szabályozásában, és a programozott sejthalál folyamatában is fontos szerepet 

játszik. A PMCA2 formát speciális szöveti eloszlása és a 2w izoforma egyedi intracelluláris 

lokalizációja a hallás és a laktáció folyamatának fontos résztvevőjévé teszi. A PMCA4 szinte 

minden szövettípusban előfordul, ugyanakkor a legújabb kutatások szerint differenciációs és 

tumor markerként is szerepet játszhat.    

 
Célkitűzések 

 

A különböző PMCA izoformák szövetspecifikus előfordulásuk által specializált 

funkciót láthatnak el. A speciális szerep jól definiált sejten belüli lokalizációt, 

kompartmentalizációt és transzkripciószabályozást is igényel: csak a megfelelő helyen és 

szükséges mennyiségben kifejeződő fehérje képes ellátni funkcióját. Azonban a lokalizációt 
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és a fehérje expresszióját szabályozó tényezők részben még felderítésre várnak. Munkánk 

során a plazmamembrán típusú Ca2+ATPáz kettes (PMCA2) és négyes (PMCA4) 

izoformáinak expresszióját, kompartmentalizációját és lokalizációját, fehérje-fehérje 

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

ezekre a kérdésekre.  

Célul tűztük ki tehát: 

- A PMCA2w/b és 2z/b fehérje izoformák lokalizáció szabályozásának, fehérje-fehérje 

kapcsolatainak vizsgálatát, konfokális mikroszkópos technikák alkalmazásával; 

- Olyan PMCA2w/b és 2z/b izoformákat stabilan expresszáló MDCKII sejtvonalak 

létrehozását, amelyek segítségével, biokémiai módszerekkel részletesen elemezhettük a 

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

annak a PMCA2 fehérjék lokalizációjára gyakorolt hatását; 

- A PMCA4x/b forma lokalizáció- és expresszió szabályozásának felderítését, ezért 

konfokális mikroszkópos és biokémiai technikák alkalmazásával, C-terminálisan csonkolt 

fehérje formák felhasználásával vizsgáltuk a különböző mutáns fehérjék lokalizációs 

viszonyainak változását. 

- A kísérleteink alapján, a PMCA4x/b forma C-terminális régiójában prediktált internalizációs 

vagy retenciós szignálok vizsgálatát, amit pontmutánsok létrehozásával és jellemzésével 

kívántunk elvégezni. 

 
Vizsgálati módszerek 
 

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

komplettált DMEM médiumban tenyésztettük. A transzdukcióval előállított sejtvonalainkat 

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

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

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

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

rendelkezésünkre. A sejteket Fugene HD (Roche) vagy Lipofectamine 2000 (Invitrogen) 

transzfekciós reagenssel transzfektáltuk, a gyártók által javasolt protokoll szerint. 

 A különböző PMCA izoformák és terminálisan trunkált mutánsok cDNS-ét tartalmazó 

vektorokat J.T. Penniston (Mayo Clinic) illetve E.E. Strehler (Mayo Clinic) bocsátotta 

rendelkezésünkre. A munkánk során felhasznált PMCA pontmutánsok létrehozását irányított 

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



4 
 

Kit (Stratagene) felhasználásával. A szükséges mutagenezis primereket a Szegedi Biológiai 

Központ- Nukleinsav Szintézis Laboratórium gyártotta le részünkre.  

A PMCA2 variánsokat stabilan kifejező MDCKII sejtvonalak létrehozását retrovírális 

transzdukcióval végeztük, kalcium foszfátos koprecipitációs módszer (GIBCO) 

alkalmazásával. A transzdukció után klonális sejtvonalakat hoztunk létre, a transzdukált 

PMCA fehérje expressziós szintjét Western blot technika, lokalizációját pedig 

immunhisztokémia/konfokális mikroszkópia segítségével határoztuk meg.  

A felhasznált fehérje preparátumokat triklór-ecetsavas kicsapással készítettük, a 

minták fehérjetartalmát módosított Lowry-módszerrel, Western-blot analízis alkalmazásával 

határoztuk meg.  

 A PMCA fehérjék internalizációjának vizsgálatát, illetve a sejtfelszínen lokalizálódó 

fehérjék arányának meghatározását biotinilációval végeztük, Cell Surface Protein Isolation 

Kit, (ThermoScientific) felhasználásával. 

A Ca2+-transzport aktivitás mérése során különböző PMCA formákat expresszáló 

COS-7 sejtekből izolált membránvezikulák 45Ca2+ izotóppal jelzett Ca2+ felvételét mértük. A 

membránvezikulák 45Ca2+-ion tartalmát folyadékszcintillációs számlálóban (Beckman LS 

6000) mértük. A mérés értékeit a felhasznált minták PMCA tartalmának Western blot alapú 

denzitomeriás meghatározása alapján súlyoztuk.  

 Mikroszkópos vizsgálatainkat Olympus IX-81/FV500 konfokális pásztázó 

mikroszkóppal, Olympus PLAPO × 60 (1,4) olaj immerziós objektív felhasználásával, 

Fluoview Tiempo (v4.3/5.0) program segítségével végeztük. Adataink kiértékeléséhez PRISM 

5 (GraphPad Software Inc., San Diego), Microsoft Excel (Microsoft, Seattle), OriginPro 8.5 

(OriginLab Corp., Northampton), és ImageJ 1.36b (Rasband, NIH, Maryland) programokat 

használtunk. A felvételek utómunkálatait Gimp 2.6. (Free Software Foundation Inc, Boston) 

és Photoshop CS5 (Adobe Systems Inc.) programokkal végeztük. 

A PMCA4 fehérjék plazmamembrán lokalizációs arányának meghatározása során, a 

vizsgált fehérjét expresszáló HeLa sejtekről készült felvételeket elemeztük. A felvételeken 

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

határoztuk meg a plazmamembrán lokalizáció arányát. A PMCA2 fehérjék laterális/apikális 

lokalizációs arányának meghatározása során, a vizsgált fehérjét expresszáló MDCKII 

sejtekről készült rétegfelvételek x-z szekcióját elemeztük. A felvételeken apikális (anti-ezrin, 

anti-NHERF2) és laterális (anti-Na,K ATPáz) markerekhez viszonyítva határoztuk meg az 
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apikális és laterális régiót. A felvételek kiértékelését Gimp 2.6. (Free Software Foundation 

Inc, Boston) program alkalmazásával végeztük.  

PMCA fehérjék fehérje mobilitás mérése során a fotokioltás utáni fluoreszcencia 

visszatérés (FRAP) technikát alkalmaztuk. A kinetika meghatározásához legalább három 

mérésből származó, átlagolt értékekre exponenciálisan illesztettünk a GraphPad Prism 

(version 4.00 for Windows, GraphPad Software, San Diego California USA, 

www.graphpad.com) program nonlineáris regressziós algoritmusának felhasználásával. 

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

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

p értéke kisebb volt, mint 0,05. A PMCA formák intracelluláris lokalizációjának vizsgálatakor 

két párhuzamos megfigyelő eredményét elemeztük, a statisztikai szignifikanciát és az 

eredmények szignifikanciaszintjét χ2 próbával határoztuk meg. 

 
Eredmények 

 

A PMCA2 fehérje lokalizáció szabályozásának, fehérje-fehérje kapcsolatainak vizsgálata 

során az alábbi eredményeket értük el: 

 - A PMCA2 izoforma splice variánsainak lokalizációs vizsgálatához retrovirális 

transzdukcióval előállítottuk, klónoztuk és jellemeztük a PMCA2w/b és a PMCA2z/b fehérjét 

stabilan kifejező MDCKII sejtvonalakat. 

- A létrehozott sejtvonalakban immunocitokémiával, konfokális mikroszkóp alkalmazásával, 

illetve biokémiai úton, biotinilációval meghatároztuk a PMCA2w/b és a PMCA2z/b fehérje 

szubcelluláris lokalizációját és apikális plazmamembrán lokalizációs arányát, és 

megállapítottuk, hogy a PMCA2w/b fehérje elsősorban apikálisan, a PMCA2z/b fehérje pedig 

bazolaterálisan lokalizálódik a transzdukált MDCKII sejtek plazmamembránjában. 

 - A létrehozott sejtvonal felhasználásával, polarizált MDCKII sejteken vizsgáltuk a 

PMCA2w/b fehérje steady-state apikális plazmamembrán lokalizációs arányának alakulását, 

biotinilációs technika alkalmazásával. Az eredmények alapján elmondható, hogy a 

PMCA2w/b fehérje nagy része a vizsgált időtartam alatt nem internalizálódott. 

- Vizsgáltuk a PMCA2w/b partnerfehérjéinek a PMCA2w/b fehérje és a sejtváz kapcsolatában 

játszott szerepét, és FRAP mérésekkel elemeztük a PMCA2w/b fehérje laterális mobilitására 

gyakorolt hatását. Eredményeink igazolták a NHERF2 partnerfehérje PMCA2w/b apikális 

lokalizációt stabilizáló hatását. 
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- A PMCA2w/b fehérje és a sejtváz kapcsolatának vizsgálatához a PMCA2w/b fehérjét 

stabilan kifejező MDCKII sejteket cytochalasin D-vel kezeltük. A PMCA2w/b cytochalasin D 

kezelés hatására bekövetkező lokalizációs változását konfokális mikroszkóppal, 

internalizációjának változásait biokémiai módszerekkel vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a 

kezelés hatására a PMCA2w/b és az aktin hálózat közötti kapcsolat megszűnt, ugyanakkor 

PMCA2w/b fehérje internalizáció mértéke nem változott.  

- EGFP-jelölt kiméra PMCA konstrukciók létrehozásával vizsgáltuk az A-splice helyen 

lezajló mRNS érés hatását a PMCA2 fehérje szubcelluláris lokalizációjára. Konfokális 

mikroszkóppal elemeztük a vizsgált fehérjék szubcelluláris lokalizációját, és eredményeink 

azt a hipotézist támasztják alá, hogy a „w” izoformára jellemző, 45 aminosav hosszúságú 

fehérje szakasz apikális lokalizációs szignálként funkcionál. 

 

A PMCA4 fehérje lokalizáció- és expresszió szabályozásának felderítése során az alábbi 

eredményeket értük el: 

 - Tranziens sejtes rendszerben, konfokális mikroszkóppal vizsgáltuk a sejtek konfluencia 

viszonyainak PMCA4x/b fehérje intracelluláris lokalizációjára gyakorolt hatását. Kimutattuk, 

hogy a konfluencia kialakulása a PMCA4x/b fehérje plazmamembrán lokalizációs arányának 

növekedésével jár együtt. 

- C-terminálisan csonkolt mutánsok alkalmazásával vizsgáltuk a C-terminális régió szerepét a 

PMCA4x/b fehérje intracelluláris lokalizációjának szabályozásában. Azt tapasztaltuk, hogy az 

egyes csonkolt mutánsok nem a PMCA4x/b fehérjére jellemző intracelluláris lokalizációt 

mutatnak. Ez alapján azt feltételeztük, hogy a PMCA4x/b fehérje C-terminális régióján, az 

1157. és az 1181. aminosav között egy vagy több internalizációs vagy lokalizációs szignál 

található. 

- Hogy azonosíthassuk a PMCA4x/b fehérje C-terminális régiójában található szignálokat, és 

megvizsgálhassuk a fehérje intracelluláris lokalizációjára gyakorolt hatásukat, irányított 

mutagenezissel L>A szubsztitúciós mutánsokat hoztunk létre a PMCA4x/b és a PMCA4x/b-

ct24 fehérjékben. Megvizsgáltuk a létrehozott mutánsok expressziós szintjét és Ca2+-

transzport aktivitását, és azt tapasztaltuk, hogy valamennyi mutáns funkcionálisan ép, és 

kalmodulinnal aktiválható. 

- Konfokális mikroszkópos technikával, tranziens sejtes rendszerben vizsgáltuk az 1147-48-

as, illetve az 1167-69-es pozícióban található dileucin motívumok szerepét a PMCA4x/b 

fehérje bazolaterális lokalizációjának kialakulásában Megállapítottuk, hogy a vizsgált dileucin 

motívumok nem játszanak szerepet a fehérje bazolaterális lokalizációjának kialakulásában. 
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- Konfokális mikroszkópos technikával, és sejtfelszíni biotinilációval, tranziens sejtes 

rendszerben vizsgáltuk az L>A mutációk PMCA4x/b és PMCA4x/b-ct24 fehérje 

plazmamembrán lokalizációjára gyakorolt hatását, és megállapítottuk, hogy az 1167-69L>A 

szubsztitúció minden esetben fokozott PMCA4x/b plazmamembrán lokalizációt 

eredményezett. Ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy az 1147-48L>A szubsztitúció hatása csak a 

PMCA4x/b-ct24 fehérje esetében volt kimutatható. Eredményeink alapján elmondható, hogy 

az 1167-69-es pozícióban található dileucin motívum részt vesz a PMCA4x/b fehérje 

plazmamembrán lokalizációjának szabályozásában. 

 

Következtetések 

 

Munkánk során PMCA2 és a PMCA4 izoformák lokalizációjának szabályozását 

vizsgáltuk.  

A PMCA2 forma vizsgálata során kapott eredményeink alapján elmondható, hogy a 

PMCA2 fehérje lokalizációját, laterális mobilitását és a PMCA2 által a plazmamembránban 

töltött időt döntő módon határozza meg az A-splice helyen lezajló splicing hatására kialakuló 

apikális lokalizációs szignál jelenléte, és a C-terminális régió PDZ-kötő szekvenciáján 

keresztül létrejövő fehérje-fehérje kapcsolatok milyensége. 

A PMCA4 forma vizsgálata során feltártuk a PMCA4x/b C-terminálisán fellelhető két 

dileucin motívum szerepét a PMCA4x/b fehérje plazmamembrán lokalizációjában és 

plazmamembrán lokalizációs arányának (disztribúciójának) szabályozásában. Azt 

tapasztaltuk, hogy az azonos Ca2+-transzport aktivitású PMCA4 fehérjék, eltérő intracelluláris 

lokalizációs mintázatuk következtében eltérő kinetikájú intracelluláris Ca2+ 

koncentrációváltozást eredményeztek a vizsgált rendszerben. Eredményeink tehát 

alátámasztják azt a feltételezésünket, hogy a fehérje plazmamembrán lokalizációs arányainak 

változása alapvetően meghatározza az intracelluláris Ca2+ jel mintázatát, így 

valószínűsíthetően a Ca2+ jelre adott sejtválaszt is. 
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