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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 
ABC  ATP Binding Cassette 
ABC-me ABC-Mitochondrial Erythroid 
ALA  delta-aminolevulinsav 
ATP  adenozin-5-trifoszfát 
bp  bázispár 
BSA  Bovine Serum Albumin (marha szérum albumin) 
BSEP  Bile Salt Exporter Protein (epesó exporter)  
cDNS  coding DNS (fehérjét kódoló DNS) 
CFTR  Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator  
CHO  Chines Hamster Ovary cells 
CPIII  koproporfirinogen III 
DMEM  Dulbecco's Modified Eagle Medium 
DMSO  dimetil szulfoxid 
dNTP  deoxy-nukleotid-5-trifoszfát 
DTT  ditiotreitol 
DUH  Dychromatosis Universalis Hereditaria 
EDTA  etilén-diamin-tetraacetát 
EGTA  etilénglikol-(cisz)-2-aminoetil-tetraacetát 
E. coli  Escherichia coli 
FCS  fetal calf serum, borjúszérum 
GFP  green fluorecent protein (zöld fluoreszcens protein) 
HA  hemagglutinin-epitóp (YPYDVPDY) 
His  hisztidin, címkefehérjeként 6xHis 
HMT1  Heavy Metal Tolerance protein-1 
HRP  Horse Radish Peroxidase, torma-peroxidáz  
IPTG  isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside 
M-ABC1 Mitochondrial ABC-1 
MDR1  Multidrog Rezisztencia protein-1 
MDR3  Multidrog Rezisztencia protein-3 
MEL  Murine Erythroleukemia sejt 
Mfrn-1  Mitoferrin-1 
MHC-I  Major Histocompatibility Complex-I 
MTABC3 Mitochondrial ABC protein 3 
NBD  Nucleotid Binding Domain (nukleotid kötő domén) 
NEM  N-etilmaleimid 
PAGE  poli-akrilamid-gél-elektroforézis  
PFA  paraformaldehid 
PBS  Phosphate Buffered Saline (foszfátpuffer) 
PC  phytochelatin (fitokelatin) 
PCR  Polymerase Chain Reaction (polimeráz láncreakció) 
Pgp  P-glikoprotein 
PMSF  fenil-metil-szulfonil-fluorid 
PPIX  protoporfirin IX 
PRP  P-glycoprotein-related protein 
PVDF  polivinilidén-difluorid 
RARS  Refractory Anemia with Ring Sideroblasts 
RT-PCR  reverz transzkriptáz PCR 
ROS  Reactive Oxygen Species (reaktív oxigén gyökök) 
SA  szukcinil aceton 
SDS  nátrium-dodecil-szulfát 
Sf9 sejt  Spodoptera frugiperda ováriumsejtek 
SUR1  szulfonilurea receptor-1 
TAP fehérjék Transporter Associated With Antigen Processing fehérjék 
TAPL  TAP-like 
TfR  transzferrin receptor 
TMD  transzmembrán domén 
WGA  wheat germ agglutinin (búzacsíra agglutinin) 
XLSA/A X-Linked Sideroblastic Anemia with Ataxia 
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1. BEVEZETÉS 

1.1. Az ABC fehérjék 

1.1.1.  Az ABC fehérjecsalád 

Az ATP-Binding Cassette, azaz ABC fehérjecsalád az élővilág egyik legnépesebb 

fehérjecsaládja. Tagjai a membránt többszörösen átívelő transzmembrán fehérjék, melyek 

ATP hidrolízis révén számos funkciót látnak el szinte minden élő szervezetben, így 

baktériumokban, gombákban, növényekben és az állatvilágban egyaránt. A Human Genome 

Project szekvenciaadatai alapján emberben 48 ABC fehérjét azonosítottak (1. ábra). 

 

1. ábra A humán ABC fehérjék evolúciós családfája [1]. A 48 humán ABC fehérjét DNS szekvenciájuk alapján 
hét alcsaládba soroljuk ABCA-tól ABCG-ig, alcsaládokon belül az egyes fehérjék megjelölése egy további 
számmal történik. A humán ABCB alcsaládot 11 fehérje alkotja, köztük a dolgozatom témáját adó ABCB6 
fehérje. 

 
1.1.2.  Alcsaládok és nevezéktan 

Az emberi genomban kódolt 48 ABC fehérjét hét alcsaládba soroljuk 

(http://www.genenames.org/genefamilies/ABC [2]). Az alcsaládok elnevezése A-tól G-ig 

betűkóddal történik, alcsaládon belül a fehérjéket pedig egy további számmal jelöljük (1. 

ábra). A dolgozat témáját adó ABCB6 fehérje a B alcsalád 6. tagja. Az ABCB6 fehérje az 

irodalomban több néven szerepel, az UMAT (Ubiquitously Expressed Mammalian ABC 

http://www.genenames.org/genefamilies/ABC
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Transporter) [3], az MTABC3 (Mammalian Mitochondrial ABC Protein 3) [4] és a PRP (P-

glycoprotein-Related Protein) [5] elnevezések egyaránt az ABCB6 fehérjét jelölik. 

1.1.3.  A humán ABC fehérjék szerkezete 

Egy tipikus humán ABC transzporter funkcionális egysége a transzmembrán domén (TMD, 

transmembrane domain) és a citoszólikus nukleotidkötő domén (NBD, nucleotide binding 

domain) tandem duplikációjából áll (2xTMD és 2xNBD) (2. ábra). A fehérje nukleotidkötő 

doménje ATP-t köt és hidrolizál, míg a fehérje transzmembrán doménje alkotja a membránon 

átívelő transzlokációs csatornát és sok esetben meghatározza a fehérje szubsztrát-

specificitását. 

 

2. ábra: A Sav1866 ABC fehérje szerkezete. A homodimer Sav1866 fehérje szerkezetmodellje mutatja az ABC 
fehérjék általános felépítését. A fehérje fél-transzporter, ezért dimert alkot, a két monomert sárga és kékeszöld 
jelölés különíti el az ábrán. Az ABC fehérjék a membránt sokszorosan átívelő transzmembrán doménbő (2xTMD) 
és a citoszólikus nukleotidkötő doménből (2xNBD) épülnek fel. A szürke sáv a fehérje membránba ágyazott 
részét jelöli, az aminosavak hidrofobicitása alapján. A membrán síkjából a citoplazmába nyúló kapcsoló helixek 
(„coupling helices”) kötik össze a transzmembrán és a nukleotidkötő domént [6]. 

Egyes ABC fehérjék esetén az említett alegységek és domének egyetlen összefüggő 

fehérjeláncon találhatóak, ezek az ún. teljes transzporterek. Az ún. fél-transzporterek 

fehérjelánca csak egy transzmembrán és egy nukleotidkötő domént tartalmaz, ezért a fél-

transzporter fehérjéknek a működési forma létrehozásához homo- (pl. ABCB6) vagy 

heterodimert kell alkotniuk (pl. ABCB2/ABCB3). Az alapszerkezet egyes esetekben járulékos 
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membrán- és citoplazmatikus szakaszokkal egészül ki. A járulékos részek funkciója sokrétű 

és sokszor kevéssé ismert. 

Egy funkcionális ABC fehérjén belül a két NBD ATP kötés közben dimerizálódik [7-14], két 

kompozit ATP-kötő zsebet hoz létre, melyekben az ABC fehérjék szekvenciájában 

megtalálható konzervált motívumok szendvicsszerűen körbevesznek egy-egy ATP molekulát 

[15-17] (3. ábra). Az ABC fehérjéket definiáló hét, szekvenciálisan konzervált régió [18, 19] a 

Walker-A (GXXGXGKS/T) és a Walker-B (hhhhD, a h hidrofób aminosavat jelent [20, 21]) 

motívumok; az A-, Q-, és H-hurkok; illetve az ABC fehérjéket definiáló signature motívum 

(LSGGQQ/R/KQR) [22]. Míg a többi motívum más ATP-t kötő fehérjékben is előfordul, a 

signature-szekvencia az ABC fehérjék sajátja. 

Egy ATP-kötő kompozit kötőzsebnek két aldoménje van, az F1-típusú központi aldomén és 

az alfa helikális aldomén [14, 16, 17, 23, 24]. Az F1-típusú aldomén a konzervált 

szekvenciamotívumokból hatot tartalmaz (Walker-A, Walker-B, valamint A-, Q-, és H-

hurkok) [24], míg az alfa helikális aldomén tartalmazza az ABC fehérjéket definiáló signature 

motívumot. Egy kompozit ATP-kötő zsebet a dimert alkotó egyik NBD központi aldoménje 

és a másik NBD alfa-helikális aldoménje alkot (3. ábra). 

3. ábra: Az NBD dimer szerkezete és a konzervált motívumok elhelyezkedése. A. A zárt NBD dimer a membrán 
síkjából nézve. Az ATP kötő zsebek kompozit kötőhelyek, melyek az egyik NBD-fél központi aldoménjéből (sötét 
arany és kék) és a másik NBD-fél alfa helikális aldoménjéből (világosabb arany és világosabb kék szín) épülnek 
fel. B. Az arany színnel jelölt NBD-fél a kék NBD-félről nézve. Az ATP-1 molekulát a központi aldomén Walker-
A, Walker-B motívumai, valamint a H- és Q-hurok veszi körbe. A helikális aldomén tartalmazza az ABC-
signature motívumot, mely a szürke színnel jelölt ATP-2 molekulához kapcsolódik. Az ábra az ABCB1 fehérje 
NBD szerkezetét mutatja [25], az  MJ0796 bakteriális fehérje dimerje [17] alapján modellezve [26]. 

A konzervált motívumok számos ponton kapcsolódnak egymáshoz és a kötött nukleotid 

molekulákhoz. A Walker-A motívum hidrogénkötéseket létesít (közvetlenül vagy valamely 

fém kofaktoron, legtöbbször Mg2+ ionon keresztül) az ATP molekula foszfátcsoportjaival [17, 
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27]. A Walker-B motívumban található aszpartám szerepe az enzimatikus folyamat során 

fontos víz és a Mg2+ koordinációja, a glutamát pedig az ATP hidrolízisében közvetlen 

szerepet játszó katalitikus aminosav [7, 11, 15, 27]. ATP-t koordináló szerepe van a Walker 

szekvenciák között elhelyezkedő Q-hurok konzervált glutaminjának is [11, 13, 27, 28]. Az A-

hurok aminosavainak konzervált aromás oldalláncai az ATP adenozin gyűrűjével létesítenek 

kapcsolatot [23, 29, 30]. A D-hurok konzervált aszpartátja egy vízmolekulán keresztül, 

indirekt módon [13-15, 24, 31], míg a H-hurok konzervált hisztidinje közvetlen 

hidrogénkötésen keresztül [11, 32] a γ-foszfát koordinálását végzik. Az ABC fehérjék sajátja, 

a signature motívum a Walker szekvenciák között helyezkedik el, melynek LSGGQ 

aminosav-szekvenciája számos hidrogénhíd kötést létesít az ATP -foszfát csoportjával, 

illetve az ATP molekulában található ribózzal [22, 33-37]. A kompozit kötőhelyet alkotó két 

aldomént főként a Q- és a D-hurok kapcsolja össze (3. ábra). 

Az ABC fehérjék másik szerkezeti egysége, a transzmembrán domén a membránt átívelő 

hélixekből és az azokat összekötő, változó hosszúságú intra- és extracelluláris hurkokból áll. 

A TMD elrendeződése alapján az ABC fehérjéket három szerkezeti családba oszthatjuk: I-es 

típusú és II-es típusú importerek [38, 39], valamint exporterek [39, 40] (4. ábra). 

Prokariótákban mindhárom típusú ABC fehérje megtalálható, míg eukariótákban - így 

emberben is - csak az exporterek fordulnak elő. 

 

4. ábra: Az ABC fehérjék három szerkezetosztálya. Az ABC fehérjéket szerkezetük alapján, főként a 
transzmembrán domén felépítése szerint, három altípusba osztjuk. Prokariótákban mindhárom típus 
megtalálható, míg eukariótákban - így emberben is - csak az exporterek fordulnak elő. A TMD régiót sárga és 
lila szín, az NBD régiót piros és szürke szín jelöli. A MalEFGK2 és a BtuCDF bakteriális fehérjék esetén a 
szolubilis járulékos szubsztrátkötő fehérje világoskék színű [41]. 

A humán ABC fehérjék között a legnépesebb csoportot az aktív transzporterek alkotják, de 

tagjai között találhatóak ioncsatorna regulátorok (pl. ABCC7, azaz CFTR mutációja okozza a 

cisztikus fibrózis betegséget) és receptorok is (pl. ABCC8, azaz SUR1, mely a hasnyálmirigy 

β-sejtjeiben a K+ csatornák egyik alegységeként a csatorna permeabilitását befolyásolva 
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szabályozza az inzulin szekréciót). Az ABCE és ABCF alcsalád tagjai transzmembrán domén 

nélküli ATP kötő domének, a protein szintézist és expressziót regulálják. 

Bár a transzmembrán domén – a nukleotid kötő doménnel szemben - a különböző ABC 

fehérjék között jelentős szekvenciális varianciát mutat, a felépítés a kristályszerkezetek 

alapján nagyon hasonlónak bizonyult. A legelső, teljes egészében kristályosított ABC 

transzporter az E. coli B12 vitamin importer volt (BtuCD) 2002-ben [42]; az első exporter a 

Sav1866 fehérje, Staphylococcus aureus fajból 2006-ban [43]; míg az első emlős fehérje az 

ABCB1 egér homológ Abcb1a [44]; melyet számos további prokarióta fehérje szerkezete 

követett [45-49]. 

A kristályszerkezetek alapján a transzmembrán helikális struktúrák egységesen két kötegben 

nyúlnak át a membránon. Mindkét köteg minimum hat transzmembrán részt tartalmaz, így 

egy teljes ABC fehérjében összesen minimum 12 transzmembrán -hélix található [39]. A két 

transzmembrán domén együtt egy üreget formál a membrán síkjában, így alkotva a 

transzlokációt végző csatornát és a szubsztrátkötő zsebet.  

Egyes ABC fehérjék nagyfokú szubsztrát-specificitást mutatnak, más ABC fehérjék 

ugyanakkor számos, kémiailag akár jelentősen különböző molekulát is képesek mozgatni (pl.: 

ABCB1 [50]). A különbség feltételezhetően a TMD szekvenciális varianciájában rejlik, habár 

a specificitás foka és a szekvenciahasonlóság kapcsolata egyelőre nem tisztázott teljesen. 

Érdekes például, hogy miközben az ABCB1 fehérje ún. multidrog transzporterként széles 

szubsztrátspektrummal rendelkezik, a szekvenciájában nagymértékben hasonló, feltehetően 

génduplikációval létrejött ABCB4 szubsztrátspektruma rendkívül szűk, alig néhány 

molekulára korlátozódik (bizonyos foszfatidilkolin molekulák mozgatására képes) [44, 51]. 

1.1.4. A humán ABC fehérjék működése 

Egy ABC exporter működése során két kapcsolt folyamat játszódik le: az ATP kötése és 

hidrolízise az NBD-ben, míg a szubsztrát kötése és transzlokációja a TMD régióban. Az ATP 

hidrolízist végző NBD és a transzlokációt végző TMD közötti összeköttetést az ún. kapcsoló 

hélixek („coupling helices”) biztosítják. Egy ABC exporterben négy kapcsoló hélix található, 

melyek a transzmembrán hélixeket összekötő intracelluláris hurkokban, a membrán síkjával 

párhuzamosan futnak [39, 52, 53]. A kapcsoló hélixek rövid -hélixek, melyek elsődleges 

szekvenciában nem vagy alig hasonlóak egymáshoz, de szerkezetüket tekintve konzerváltak 

[6, 46, 48, 49, 54]. 
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A TMD régióból kinyúló kapcsoló hélixek az NBD felszínén lévő árkokba simulnak. Az 

egyik kapcsoló hélix az NBD Walker-A motívummal szomszédos fehérjerégióval létesít 

összeköttetést, míg a másik hélix az ellentétes NBD két aldoménje közötti árokba simul bele 

és a Q-hurokkal kapcsolódik [54]. Míg az egyik kapcsoló hélix nyitott állásban elengedi az 

NBD partnerét, a másik hélix mindig kontaktusban marad a másik fél NBD-jével [44, 55, 56]. 

Ezek az interakciók segítik a két ABC domén kommunikációját és együttműködését, 

biztosítva az ATP hidrolízis és a szubsztrát transzlokációjának összekötését. 

Az MsbA [49], a Sav1866 [6] és az egér Abcb1a fehérje [44] homológ fehérjék. A három 

fehérje kristályszerkezete feltételezhetően a transzportciklus különböző állapotait mutatja, 

melyek alapján az ABC exporterek transzport mechanizmusa modellezhető. A Sav1866 

kristályban az NBD-k dimerizált állapotban, közel helyezkedtek el. Mindkét nukleotid 

zsebben ADP-t kötöttek, miközben a TMD által formált üreg a külvilág felé nyitott „V” alakot 

formált („outward open”). Ezzel szemben az Abcb1 kristályszerkezetben a két NBD nem 

kapcsolódott egymáshoz, miközben a TMD egy fordított, a sejt belseje felé nyitott „V” alakú 

üreget hozott létre („inward open”). 

A transzportmechanizmus alapja, hogy a szubsztrátaffinitás a ligandkötő üreg belsejében a 

kifelé és a befelé nyitott állapotok között megváltozik. Egy ABC exporter katalitikus ciklusa 

során a TMD ugyanis jelentősen átrendeződik, új kölcsönható felszíneket hozva létre [6, 49, 

57-59]. Apo Abcb1 kritályszerkezetben, nyitott állapotban az egyik TMD 1-2-3. és 6. hélixe a 

másik TMD 10-11. helixével kapcsolódik (a másik köteget az egyik TMD 4-5. és a másik 7-8-

9. hélixe alkotja). Ezzel szemben a homológ Sav1866 fehérje szerkezetében, zárt állásban az 

egyik TMD 1-2. és a másik TMD 9-10-11-12. helixe kapcsolódik (valamint az egyik TMD 3-

4-5-6. és a másik 7-8. helixe). A befelé nyitott állapothoz képest a kifelé nyitott szerkezetben 

a szubsztrátaffinitás jelentősen csökken [53, 60], ami lehetővé teszi kifelé nyitott állapotban a 

szubsztrát disszociációját az extracelluláris tér felé (5. ábra). Az elméletet alátámasztja, hogy 

míg az Abcb1 fehérje ATP nélkül a sejt belseje felé nyitott ürege nagy affinitást mutat az 

egyik szubsztrátra, vinblasztinra [49, 56, 58], addig nem-hidrolizálható ATP-vel fordított 

szerkezetben, kifelé nyitott állapotban megakasztott fehérje esetén a kötőzseb affinitása 

jelentősen kisebb [61].  

Az általánosan elfogadott nézet szerint az ABC exporterek a két kristályszerkezetnek 

megfelelő kifelé és a befelé nyitott állapot közt fluktuálnak a transzportciklus során. Bár 

jelenleg egyedül a bakteriális MsbA fehérjét sikerült mindkét konformációban kristályosítani, 

a transzportmechanizmus fent ismertetett lépéseit feltehetően adaptálni lehet a többi 
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exporterre is [49]. A két szélső állapot, azaz a kifelé és befelé nyitott „V” alak közötti 

mozgásra jelenleg két, széles körben elfogadott modell létezik, habár számos egyéb lehetséges 

magyarázat is található az irodalomban [52]. 

 

5. ábra: Az ABCB1 feltételezett transzportmechanizmusa. A szubsztrát (magenta) a membránból kerül a fehérje 
szubsztrátkötő zsebébe. A fehérje citoszólikus nukleotidkötő doménje ATP-t (sárga) köt és hasít, a 
transzmembrán domén átrendeződik, a szubsztrátkötő üreg a membrán ellentétes oldala felé nyílik és a 
megváltozott szubsztrát-affinitás miatt a szubsztrát az üregből az extracelluláris térbe disszociálhat [62]. 

Az ATP switch modell szerint az ATP kötés és az NBD dimer képződés a transzportaktivitás 

során bekövetkező konformációváltozás alapja [14, 63, 64]. A modell szerint a két NBD 

teljesen elválik egymástól a katalitikus ciklus során. Minden katalitikus ciklus a TMD befelé 

nyitott állapotában kezdődik, amikor a két NBD távol van egymástól és egyik sem köt ATP-t. 

A szubsztrát feltehetően a membránból kerül a fehérje transzmembrán doménjének 

szubsztrátkötő zsebébe, ahol annak nagy affinitású belső felszíne megköti azt. A 

szubsztrátkötés a TMD átrendeződését okozza, amely az NBD átrendeződését vonja maga 

után, mely engedi az ATP-t mindkét NBD felen kötni és a dimer zárt állapotba kerül, az 

NBD-k kapcsolódnak. A modell alapján az NBD-k záródása okozza a TMD átrendeződését és 

a kifelé nyitott állapotát. A sejt belseje felé a ligandkötő üreg bezárul, kifelé nyílik, miközben 

a szubsztrátkötő felszínek affinitása csökken a felszíni aminosavak átrendeződése miatt. 

Ennek következményeként a szubsztrát disszociál a fehérjéről, immár a membrán másik 

oldalán. Végül az ATP hidrolízise megbontja az NBD-k zárt struktúráját, a két ATP molekula 

egymás utáni hidrolízise a két dimer felet eltávolítja. Az ADP és Pi képződés miatt ugyanis 

megnő a felületen a negatív kötések száma, ami elektrosztatikusan eltaszítja egymástól a két 

NBD-t [65], azok elválnak egymástól és a fehérje visszaáll az eredeti, befelé nyitott állapotba.  
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Bár az ATP switch modell a legtöbb ABC fehérje működése esetén helytállónak tűnik, 

ugyanakkor a közelmúltban kristályosított humán ABCB10 és a heterodimer transzporter 

TM287/288 kristályszerkezete a Thermotoga maritima fajból azt mutatja, hogy ezekben a 

fehérjékben a két NBD nem kerül egymástól olyan messze, mint az ATP switch modell 

feltételezi [55, 56] és ahogy az MsbA és az Abcb1 kristályszerkezet mutatja [44, 49, 66]. 

A másik elképzelés szerint, a constant contact modellben [67] a két NBD nem disszociál 

egymásról és nem távolodik el a katalitikus ciklus során, hanem folyamatosan kapcsolatban 

marad – ahogy azt az ABCB10 és a TM227/228 kristályszerkezetében látható. A két NBD 

felváltva hidrolizál ATP-t és disszociál ADP-t, majd válik el egymástól [8, 9, 68]. Ebben a 

modellben miközben az egyik NBD hidrolizálja az ATP-t, a másik NBD elereszti az ADP-t és 

a szabad foszfátot, mely az előző katalitikus ciklus során keletkezett. Hogy a hidrolizált ATP 

és a szabad foszfát könnyebben leváljon, az NBD elfordul, amely a TMD domén 

konformációváltozását okozza és a befelé nyitott állapotot, ahogy azt az MsbA szerkezete 

mutatja. A modell számos változata létezik, melyek biokémiai és biofizikai tanulmányok 

alapján születtek (például [69-72]). 

Mindkét modell számos kérdést vet fel az ABC exporterek pontos működését illetően. A 

bakteriális Sav1866 és MsbA például nem hidrolizálható ATP analóggal kifelé nyitott 

formációt mutat [49, 53], vagyis az ATP kötés stabilizálja a kifelé nyitott állapotot, így a 

konformációváltozást kiváltó esemény feltehetően az ATP hidrolízis előtt történik. Ezzel 

szemben viszont a humán ABCB10 és a heterodimer T. maritima transporter TM227/228 

ugyanezen nem hidrolizálható ATP analóg jelenlétében fordított, befelé nyitott 

konformációban kristályosodott [55, 56], ami azt feltételezi, hogy az ATP hidrolízis 

szükséges a konformációváltozáshoz. Továbbá, az Abcb1 szerkezet molekuláris dinamikai 

szimulációja szerint a befelé nyitott állapotban a nukleotidkötő domének intramolekuláris 

távolsága túl nagy és a szerkezet instabil, ami felveti annak lehetőségé, hogy a 

kristályszerkezet nem fiziológiás állapotot mutat [73]. Egyelőre nem tisztázott, hogy a 

kristályszerkezetekben tapasztalat különbségek működésbeli eltérésekből adódnak vagy 

csupán a kristályosítási eljárás során keletkeznek. 

1.2. Az ABCB alcsalád 

A dolgozatom témáját adó ABCB6 fehérje a B alcsalád tagja. Az ABCB alcsalád 11 tagja 

közül négy teljes transzporter, míg hét fél-transzporter. Utóbbiak a sejten belül, intracelluláris 

membránokban helyezkednek el. 
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1.2.1. ABCB1, a multidrog rezisztencia protein 

Az ABCB1 (más néven P-glikoprotein, Pgp vagy Multidrog Rezisztencia protein-1, MDR1) a 

legelső azonosított, multidrog rezisztenciát okozó humán ABC transzporter [74], a mai napig 

az egyik legtöbbet kutatott és legjobban jellemzett ABC fehérje. A legtöbb szövetben 

kifejeződik, nagy mennyiségben megtalálható a hematopoetikus sejtek felszínén, a vér-agy 

gáton, a méhlepényben, szekretoros sejtekben [75-77]. Az ABCB1 a felszívódás, a 

metabolizmus és a kiválasztás fő szerveiben expresszálódik, ezért fiziológiás szerepe a 

szervezet védelme a toxikus anyagokkal szemben [78-83]. Általános detoxifikáló funkcióját 

erősíti, hogy az abcb1-/- KO egér jelentős érzékenységet mutat különböző toxikus 

vegyületekre (pl. topotecan, ivermectin) [84]. 

A fehérje endogén szubsztrátjai szteroidhormonok, lipidek, peptidek, citokinek lehetnek [85-

92]. Az ABCB1 széles szubsztrátspecificitásának köszönhetően fő klinikai relevanciája 

azonban nem az endogén szubsztrátok transzportja, hanem a kezelések során használt 

kemoterápiás szerek, epilepsziában használatos gyógyszerek, immunszupresszív szerek, 

szteroidok, HIV proteáz inhibítorok, stb. transzportálása. Aktivitása révén jelentősen képes 

befolyásolni a különböző gyógyszerek, kezelések hatékonyságát. A bélrendszerben például 

megakadályozza egyes szájon át bevett gyógyszerek felszívódását és véráramba jutását (pl. 

Taxol [93] és topotecan [94]). A májkanalikulus membránjában az epébe [95, 96], míg a 

vesében a vizeletbe transzlokál drogokat [97-101]. Az ABCB1 aktivitása alapvetően képes 

meghatározni egyes gyógyszerek ADMETox tulajdonságát, azaz felszívódását (Absorption), 

megoszlását (Distribution), metabolizmusát (Metabolism), kiválasztását (Excretion) és 

toxicitását (Toxicity), végső soron az egyes szerek használhatóságát és hatékonyságát a 

gyógyításban. Az ABCB1 fokozott efflux révén ún. multidrog rezisztenciát okoz tumoros 

sejtekben [102, 103]. A multidrog rezisztencia a tumoros szövetek különböző anti-tumor 

szerekkel szembeni szenzitivitásának hiánya [102]. A jelenség klinikai relevanciája miatt 

rendkívül intenzíven kutatott [103]. 

1.2.2. ABCB4 és ABCB11: transzporterek az epevezeték falában 

A foszfatidilkolin floppáz ABCB4 (MDR3, Multi-Drog Resistance Protein 3) fehérje 

aminosav szinten 77%-ban azonos az ABCB1 fehérjével, feltehetően annak 

génduplikációjával alakult ki [104]. Érdekes, hogy a nagyfokú szekvenciális hasonlóság 

ellenére az ABCB4 fehérje funkciója alapvetően különbözik a széles szubsztrátspektrummal 

rendelkező, multidrog transzporter ABCB1 fehérjétől.  
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Az ABCB4 magas expressziót mutat májsejtekben, a hepatociták kanalikuláris 

membránjában. A fehérje egy floppáz, foszfatidilkolint szekretál az epekapillárisokba [105, 

106]. Az ABCB4 mutációja emberben 3-as típusú progresszív familiáris intrahepatikus 

kolesztázist (PFIC3) idéz elő [107, 108] [109]. ABCB4-defektus következtében az epéből 

hiányoznak a foszfolipidek és a biliáris epitélsejtek károsodnak, mivel a foszfolipidek 

fiziológiás körülmények között micellaképződéssel védik a biliáris epitélt az epesavak 

citotoxikus hatásától. Az ABCB4 kísérletes körülmények között egyéb kismolekulákat, 

citotoxikus szereket is képes mozgatni [110] és alacsony expressziós szinten egyéb 

szövetekben is megtalálható (pl. méhlepény) [111], de ezen megfigyelések fiziológiás 

relevanciája egyelőre kérdéses.  

Az ABCB11 (BSEP, Bile Salt Exporter Protein) szintén teljes transzporter és kizárólag a 

májban fordul elő [112, 113]. Az epevezeték falában helyezkedik el és az epesók szekrécióját 

végzi [113] [114, 115]. Emberben az ABCB11 fehérje hiánya az epetermelés szinte teljes 

hiányát okozza, mutációja 2-es típusú progresszív familiáris intrahepatikus kolesztázis 

(PFIC2) betegséget, más néven Bayler-szindrómát okoz [116]. A Bayler szindrómára 

jellemző az epesók intracelluláris akkumulációja, melynek következtében hepatocelluláris 

károsodás alakul ki. 

Az ABCB4 és az ABCB11 fehérjék különböző mutációi eltérő súlyosságú betegségeket 

okoznak és járulékos szerepük lehet többek közt terhességi intrahepatikus kolesztázis vagy 

drog-indukált kolesztázis kialakulásában is. 

1.2.3. ABCB5: multidrog transzporter a melanómákban 

Az ABCB5 fehérjét kódoló cDNS-t CD133+ humán epidermális melanocita progenitor 

sejtekből klónozták [117]. Az ABCB5 fehérje teljes ABC fehérje, számos sejttípusban 

kifejeződik, többek közt melanocitákban, herében, emlőszövetben és a retina pigmenthámban 

is [117-120]. Sejten belüli elhelyezkedése vitatott [121]. Az ABCB5 génexpresszió 

csendesítése melanóma sejtek doxorubicin-érzékenyítését okozza [120], miközben ABCB5 

túltermelő sejtekben drogrezisztencia alakul ki [122]. Az ABCB5 emelkedett expressziót 

mutat melanóma progenitorsejtekben [123, 124], továbbá emelkedett kifejeződése 

tapasztalható drogrezisztens, vastagbél eredetű tumoros sejtekben [125] és a vérképző 

rendszer tumoros elváltozásaiban is [126, 127]. A közelmúltban megjelent tanulmányok 

alapján az ABCB5 fehérjének kulcsfontosságú szerepe van a szemfejlődésben, a szaruhártya 

regenerációjában és kialakulásában [128]. Jelenlétét kimutatták méhlepényben is, ahol 
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fiziológiás szerepe egyelőre kérdéses [129]. Az ABCB5 szubsztrátja és funkciója jelenleg 

nem ismert. 

1.2.4. Az ABCB2 és -B3 szerepe az antigénprezentációban 

Az ABCB2 (Transporter Associated with Antigen Processing 1, TAP1) és ABCB3 

(Transporter Associated with Antigen Processing 2, TAP2) fehérjék fél-transzporterek, 

heterodimert alkotnak. Az ABCB2/3 heterodimer a proteoszómák által előállított peptideket 

transzportálja a citoszólból az ER lumenébe [130-132]. A szubsztrátspektrum viszonylag 

széles: az ABCB2/3 komplex 8-16 aminosav hosszúságú peptideket képes transzlokálni, 

melynek N- és C-terminális vége kompatibilis a heterodimer rugalmas szubsztrátkötő 

zsebének horgonyzó aminosavaival [133, 134]. A heterodimer által transzportált peptidek az 

MHC-I komplexhez kötődnek, a peptidkötő MHC-I komplex pedig a sejtfelszínre jutva az 

adaptív immunválaszt meghatározó antigénprezentációt végzi [135, 136].  

ABCB2 fehérje hiányában BLS-1 (Bare Lymphocyte Syndrome) alakul ki [137, 138]. A 

betegség kialakulásakor az ABCB2 fehérje csökkent mennyisége miatt az ABCB3 fehérje is 

instabillá válik, a peptidtranszporter heterodimer nem áll össze és az antigénprezentáció hibát 

szeved. Érdekes megfigyelés, hogy egyes tumoros sejtek túlélési stratégiája az ABCB2 

expresszió csökkentése. ABCB2 nélkül az antigénprezentáció megszűnik és a tumoros sejtek 

„láthatatlanná” válnak az immunrendszer számára [138-140]. 

1.2.5. ABCB9, a lizoszómális peptid transzporter 

Az ABCB9 fehérjét 1999-ben azonosították patkány bélhám sejtekből [141], az emberi 

ABCB9 fehérje szekvenciája nem sokkal ezt követően lett ismert [142]. Az ABCB9 

általánosan kifejeződő fehérje, de kiemelkedően magas expressziót mutat a herében, 

különösen a Sertoli sejtekben, valamint az agyban és a gerincvelőben [142]. Szekvenciája 

nagy mértékben hasonlít az ABCB2/3 fehérjékhez, ezért az irodalomban szereplő alternatív 

neve TAP-like, azaz TAPL [142-144]. Bár korábban kimutatták, hogy interakcióba lép a 

TAP1 fehérjével az ER-ban [144], később dihidrofolát reduktáz protein fragment 

komplementációs esszé (DHFR-PCA) segítségével kiderült, valójában nincs interakció a 

TAP-ok és az ABCB9 között [145].  

Az ABCB9 homodimert képez [145], expressziója a TAP fehérjékkel ellentétben nem 

interferon gamma által regulált [143] és bár monocita-dendritikus sejt differenciáció során 

expressziója nő, nem része az MHC-I komplexnek [146]. Transzfektált sejtekben az ABCB9 

leginkább a lizoszómális LAMP1 és LAMP2 fehérjékkel kolokalizál [142]. Mikroszkópos 
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technikák és sejtfrakcionálás alapján egyaránt bebizonyosodott, hogy a fehérje a 

lizoszómában helyezkedik el [146]. Az ABCB9 szekvenciájában peptid-kötő motívum 

található [143], szolubilizált és rekonstituált ABCB9 ATP-dependens módon képes 6-59 

aminosav hosszúságú peptideket transzportálni [30, 147], a sejtekben feltehetően a citoszólból 

a lizoszóma lumenébe [146, 148].  

Habár az ABCB9 intracellulárisan helyezkedik el, szerepét kimutatták vastagbélrák eredetű 

sejtek ciszplatin rezisztenciájában [149], valamint nem-kissejtes tüdőrák eredetű sejtek 

túlélésében, melyekben az apoptotikus folyamatokat csökkenti [150]. Az ABCB9 által 

transzportált peptidek és a fehérje pontos funkciója egyelőre nem ismert. 

1.2.6. A mitokondriális ABC fehérjék: ABCB7, -B8 és –B10  

A mitokondrium belső membránjában három, szekvenciájukban hasonló ABC transzporter 

található, az fehérjék. A külső mitokondriális membránban egyes irodalmi adatok szerint egy 

ABC fehérje, az ABCB6 található (lsd. 1.4. fejezet). A belső mitokondriális membránban lévő 

ABCB7, -B8 és –B10 fehérjék nukleotidkötő doménje a mátrix felé néz, így feltételezhetően 

mitokondriális export funkciót végeznek. Fél-transzporterek, N-terminálisan mitokondriális 

pre-szekvenciát tartalmaznak.  

A humán fehérjék között szekvenciahasonlóságot tekintve az ABCB7 áll legközelebb az 

ABCB6 fehérjéhez [151]. Az ABCB7 fél-transzporter, homodimerként működik [151-153]. A 

belső mitokondriális membránban helyezkedik el, feltehetően exporter funkciót tölt be [154, 

155]. Az ABCB7 fehérje az ATM1 élesztő fehérje ortológjának tekinthető, a két fehérje 

szekvenciája 49%-ban azonos [152, 156]. Az ATM1 fehérje a mitokondriális vas 

homeosztázisért felelős és a vas-kén klaszter érését segíti [157]. Atm1 deletált élesztő törzsek 

mitokondriális vas-felhalmozódást mutatnak, mely fenotípust az élesztő sejtekben kifejeztetett 

humán ABCB7 fehérje képes helyreállítani [152, 157-159].  

A humán abcb7 gén egyes mutációi XLSA/A betegséggel asszociáltak (X-kromoszómához 

kapcsolt szideroblasztikus anémia ataxia) [156, 157, 160-164]. Az XLSA/A ritka betegség. A 

betegekben gyűrű alakú mitokondriális vasfelhalmozódás figyelhető meg (ring sideroblast), 

férfiaknál enyhe vérszegénység lép fel (microcytosis, kicsit alacsonyabb vagy normál 

hemoglobin szinttel). Jellemző továbbá a hipokróm eritrociták jelenléte, az alacsony hem szint 

és a vörösvértestekben a megnövekedett protoporfirinogen IX (PPIX) szint. A betegséget 

nem-progresszív ataxia és mozgáskoordinációs problémák is jellemzik.  
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Az XLSA/A betegséget okozó mutációk zöme a fehérje transzmembrán régiójában található 

[156, 157, 160, 162]. Feltehetően a fehérje működését módosítják, a szubsztrátkötést, a 

fehérje sejten belüli útját és/vagy feltekeredését befolyásolják, így a tüneteket nem a fehérje 

teljes hiánya, hanem részleges funkcióvesztése okozhatja. A részleges funkcióvesztés 

elméletet erősíti, hogy a homozigota abcb7-/- KO egér életképtelen, szövetspecifikus 

indukálható KO egér vizsgálata alapján a legtöbb szövetben az ABCB7 fehérje 

elengedhetetlen a korai egyedfejlődéshez [160].  

Az ABCB7 fiziológiás működésére számos elmélet létezik, de az ABCB7 pontos szubsztrátja 

nem teljesen tisztázott. Feltételezhetően az ABCB7 fehérje egy eddig nem azonosított 

szabályozó molekulát, esetleg intermediert transzportál a mitokondriumból, amely a sejt vas-

anyagcseréjének regulátora lehet [165] [166] [159] [154]. Az XLSA/A betegség 

kialakulásának oka lehet a mitokondriális vasfelhalmozódás okozta mitokondriális sérülés és 

diszfunkció, vagy annak közvetett oka, a vasanyagcsere (és a porfirin-anyagcsere) zavara a 

sejtekben. In vitro a glutation-konjugált [2Fe-2S] klaszter stimulálja az ABCB7 ATPáz 

aktivitását oldaltban és proteoliposzómában egyaránt (KD~68 M), így a legújabb feltételezés 

szerint a konjugátum természetes szubsztrátja lehet a fehérjének [167].  

A vas-kén klaszter szintetikus útvonalban betöltött kulcsszerepe mellett az ABCB7 fehérjének 

fontos szerepe van a hematopoezisben is [168]. A RARS betegség (Refractory Anemia with 

Ring Sideroblasts) jellemzője a vasszállító ferritin akkumulációja és az erősen csökkent 

ABCB7 expresszió. Bár RARS betegekben az ABCB7 gén mutációt nem hordoz, a fehérje 

mRNS szintje csökkent, sőt az ABCB7 fehérje mennyisége és a mitokondriális 

vasfelhalmozódás mértéke között korreláció mérhető [169-171]. Amennyiben RARS 

betegekből izolált CD34+ csontvelősejtekben az ABCB7 expresszióját kísérletes úton 

fokozzák, a fenotípus helyreáll [170], így bár jelenleg nem ismert úton, de a fehérje 

feltehetően kulcsszerepet tölt be a RARS betegség kialakulásában. 

Az ABCB8 fehérje az első azonosított emlős mitokondriális fehérje, szekvenciáját 1999-ben 

EST adatbázis szűrés során határozták meg. Alternatív neve ezért M-ABC1 (Mitochondrial 

ABC-1) [172]. Féltranszporter, homodimert alkot, általánosan kifejeződő fehérje, a belső 

mitokondriális membránban található és N-terminálisan levágódó mitokondriális irányító 

szignál található a szekvenciájában [172]. 

Nem sokkal felfedezése után Adrehali és munkatársai [173] megállapították, hogy a 

mitokondriális K+ csatorna valójában egy öt tagból álló fehérje komplex, melynek egyik tagja 
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az ABCB8 fehérje. A mitokondriális K+-csatorna kulcsszerepet játszik a szívizom 

regenerációjában, gátolja az apoptózist és a nekrózist, feltehetően a Ca2+ és a K+ ionok 

mennyiségének változtatásával [174]. 

Az ABCB8 fontos szerepet játszik az oxidatív stressz elleni védelem fenntartásában is [175] 

és az ABCB7-hez hasonlóan az ABCB8 is nélkülözhetetlen a vas-kén klaszter citoszolikus 

éréséhez. Az abcb8 gén deléciója egér szívsejtekben mitokondriális vas-felhalmozódást, 

megnövekedett oxidatív stresszt és szívizomszövet-elhalást okoz, valamint megnövekedett 

apoptózist és nekrózist is megfigyeltek [176]. Ugyanakkor a fehérje túltermeltetése ugyanezen 

sejtekben az oxidatív stressz elleni ellenállóképességük növekedését eredményezi [174].  

A fehérje a szívizomsejtek mellett erős expressziót mutat melanocyta sejtvonalakban és 

primer hepatocytákban is [177]. Melanóma sejtvonalakban és T limfoblasztoid leukémia 

sejtekben doxorubicin-rezisztenciát okoz [178-181], doxorubicin-rezisztens sejtekben az 

ABCB8 csendesítése a rezisztencia csökkenését eredményezte [178]. Nem ismert, hogy a 

fehérje milyen módon képes a sejteket a doxorubicin ellen megvédeni. 

Az ABCB10 fehérje szekvenciáját 2009-ben párhuzamosan két csoport is azonosította [182, 

183]. Zhang és munkatársai kísérleteiben a fehérje GFP-fúziós változata mitokondriális 

elhelyezkedést mutatott, ezért M-ABC2-nek nevezték el (Mitokondriális ABC-2). Shirihai és 

munkatársai funkcionális megközelítés során leltek rá az ABCB10 szekvenciájára. Mivel az 

ABCB10 kifejeződése eritroid érés során fokozódik, ABC-me nevet adták a fehérjének 

(ABC-mitochondrial erythroid). 

A fehérje N-terminális végén levágódó, mitokondriális pre-szekvencia található és a 

mitokondrium belső membránjában helyezkedik el [182-184]. Nukleotid kötő része a 

mitokondrium mátrixába nyúlik, ezért feltételezhetően exporter funkciót tölt be [182]. Az 

ABCB10 fehérje szintén fél-transzporter [184]. Általánosan kifejeződő fehérje, nagy 

mennyiségben a vérképzésért felelős szövetekben található [182, 183]. Expresszióját az 

eritroid érés specifikus regulátora, a GATA-1 transzkripciós faktor szabályozza. G1-ER2 

sejtek ß-ösztradiol és MEL sejtek DMSO indukálta differenciációja során mennyisége nő, 

ezért feltehetően szerepe van az eritroid érésben [182]. A fehérje mennyiségének növekedése 

növeli a differenciálódó sejtek hemoglobin-tartalmát, ugyanakkor az ABCB10 túltermeltetése 

önmagában nem indukál eritroid irányú differenciációt [182]. 

Az ABCB10 egy fehérjekomplex része. MEL sejtek DMSO indukálta differenciációja során 

az ABCB10 fehérjével párhuzamosan megemelkedik a szolubilis vashordozó, a mitoferrin-1 
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szintje is (Mfrn-1), és a két fehérje közvetlen interakcióba lép. Az ABCB10 stabilizálja a 

mitoferrin-1 fehérjét, ezáltal feltehetően elősegíti a mitokondriális vas-felvételt a sejtekben 

[185]. Az ABCB10 és a mitoferrin mellett a komplex egy harmadik tagot is tartalmaz, a 

ferrokelatáz enzimet (Fech) [186]. A ferrokelatáz a mitokondrium belső membránjához 

kötődik és a vas beépülését katalizálja a PPIX molekulába, mely a hem szintézis utolsó lépése 

(6. ábra) [187]. Az ABCB10:Mfrn1:Fech komplex összetett módon növeli a hem szintézis 

hatékonyságát, közvetve befolyásolva a hemoglobinizációt és az eritroid érést.  

Az ABCB10 fehérje összetett és fontos fiziológiás szerepét mutatja, hogy a homozigota 

abcb10-/- KO egér nem életképes. A korai embrionális kor vizsgálatai alapján ABCB10 

hiányában az eirtropoezis folyamata során keletkező ROS detoxifikációja sérül, ami az 

egérembrió korai elhalását okozza [188]. Amennyiben célzottan csak a hematopoetikus 

vonalakban ütik ki az ABCB10 fehérjét (Abcb10(F/-);Mx1-Cre egerekben), az eritroid érés 

súlyos zavart szenved, a sejtek retikulocita állapotban megrekednek [189]. A rágcsálóban 

megfigyelt eredményeket emberi modellrendszerekben is sikerült megerősíteni. K562 eritroid 

sejtvonallal és eritroid prekurzor sejtekkel (CD71+) végzett kísérletek során azt találták, hogy 

az ABCB10 csendesítés zavart okozott a differenciációban és a megfelelő 

hemoglobinizációban, a fehérje a folyamat valamennyi lépése során kritikus [190]. 

Az ABCB10 funkciója ugyanakkor nem korlátozódik az eritrod rendszerre. A hem szint 

regulációja révén szerepet játszik a sejtek oxidatív stressz elleni védelmében és speciális 

szerepe van a szívizom sejtekben. Abcb10+/- heterozigota állatok stresszmentes körülmények 

között nem mutatnak eltérést a vad típusú társaiktól, de iszkémia esetén a szívizomsejtek 

csökkent regenerációt mutatnak. A csökkent regeneráció és a megnövekedett nekrózis oka a 

fokozott oxidatív stressz és az emelkedett ROS szint lehet [175]. ABCB10 fehérje 

csendesítése szívizomsejtekben csökkenti a sejtek hem szintjét és a hem-tartalmú enzimek 

aktivitását, mely a sejtek csökkent regenerációjához és csökkent túléléséhez vezet [191]. 

Az ABCB10 fehérje pontos működési mechanizmusa nem ismert. Feltehetően a hem 

prekurzor ALA molekula mitokondriális exportját facilitálja, bár az ABCB10 direkt delta-

aminolevulinsav (ALA) transzport aktivitása nem kimutatható (6. ábra). Nem kizárt, hogy 

kölcsönhatásba lép olyan fehérjékkel, melyek az ALA mitokondriális exportját végzik (6. 

ábra) [191]. 

Annak ellenére, hogy a fent ismertetett mitokondriális ABC transzporterek nem megfelelő 

működése vagy hiánya viszonylag jól detektálható fenotípusokat eredményez, a konkrét 

működési mechanizmus egyik esetben sem ismert pontosan. 



19 
 

1.3.Az ABCB6 fehérje 

1.3.1. Az ABCB6 fehérje az irodalomban 

Doktori munkám fókuszában az ABCB6 fehérje áll. Az ABCB6 fehérjét (NP_005680.1, Ref. 

Seq. NM_005689.2) egymástól függetlenül több csoport is azonosította, ezért számos néven 

szerepel az irodalomban. Furuya és munkatársai 1997-ben [5] patkány máj cDNS könyvtár 

hibridizációs vizsgálata során ismertlen, MDR1-jellegű ABC fehérje szekvenciáját tartalmazó 

cDNS-t izoláltak. A szekvenciális hasonlóság alapján Pgp-szerű fehérjének nevezték el, azaz 

PRP-nek (Pgp-Related Protein). Hirsch-Ernst és kollégái az ABCB6 fehérjét kódoló cDNS-t 

RT-PCR segítségével patkány májsejtekben amplifikálták fel [3]. A fehérjének az UMAT 

nevet adták (Ubiquitously Expressed Mammalian ABC half-Transporter), mert minden 

általuk vizsgált szövetben megtalálható volt [3, 5]. Mitsuhashi és kollégái EST adatbázis-

szűrés során leltek rá a kódoló szekvenciára, az akkor még ismeretlen fehérjét kódoló 

szekvencia Flag címkézett változatát CHO sejtvonalban kifejeztették. Sejtfrakcionálási adatok 

és a konfokális mikroszkópiás eredmények alapján a fehérjét mitokondriális 

elhelyezkedésűnek találták, ezért MTABC3 fehérjének nevezték el (Mitochondrial ABC 

Protein 3) [4]. Később promoter analízis során izolálták az ABCB6 fehérje teljes génjét és 

megerősítették a korábban megállapított cDNS, valamint fehérje szekvenciát [192].  

Az ABCB6 fehérje fél-transzporter. N-terminális, a transzmembrán régiót tartalmazó része 

egyedi, míg a C-terminális, a katalitikus domént is tartalmazó része az ABC transzporterekre 

általánosan jellemző konzervált szekvenciamotívumokat tartalmazza. A szekvencia az emberi 

fehérjék közül leginkább a mitokondriális ABC fehérjékhez hasonlít, bár a többitől eltérően 

nem tartalmaz mitokondriális irányító pre-szekvenciát. Nagyfokú azonosságot mutat a humán 

ABCB7 fehérjével (41,2% szekvencia-azonosság aminosav-szinten), továbbá a 

Saccharomyces cerevisiae ATM1 (38,2% szekvencia-azonosság aminosav szinten) és a 

Schizosaccharomyces pombe HMT1 fehérjével (44,5% szekvencia-azonosság aminosav 

szinten) [3]. Az ABCB6 fehérje a szervezetben általánosan kifejeződik, a legtöbb szövetben 

megtalálható [3, 5, 193]. 

Furuya és munkatársai Western blot alapján két fehérje fragmentet azonosítanak, 60kDa és 

45kDa méretben, melyek közül sejtfrakcionálás alapján a hosszabb formát a 

membránfrakcióban, míg a rövidebbet a citoszólikus frakcióban találták meg [5]. Más 

szerzők, ismert irányító szekvencia és motívum hiányában, az ABCB6 fehérjét óvatos 

közelítéssel membránba integrált, intracelluláris elhelyezkedésű fehérjének nevezték meg [3]. 



20 
 

Mitsuhashi és kollégái CHO sejtvonalban túltermeltetett ABCB6 fehérjét sejtfrakcionálás és 

konfokális mikroszkópos analízis alapján mitokondriális elhelyezkedésűnek találták [4]. 

Megfigyelték, hogy az ABCB6 fehérje nagy mennyiségben kifejeződik hepatoma 

sejtvonalban (H35) és szintje a normál hepatikus szövetekhez képest megemelkedik 

hepatokarcinóma szövetekben. Expressziós mintázata és annak változásai alapján 

feltételezték, hogy egyéb multidrog rezisztenciát okozó ABC fehérjékhez hasonlóan az 

emelkedett mennyiségű ABCB6 egyelőre nem ismert módon megvédi a rákos sejteket a 

toxikus anyagoktól, így a kemoterápiás szerektől is [5]. 

Számos cikkben vizsgálták az ABCB6 fehérje tumor-rezisztenciában betöltött lehetséges 

szerepét. Arzenit kezelés HepG2 sejtekben nem okozott ABCB6 mRNS-szint változást [194], 

mitoxantron rezisztens kis sejtes tüdőrák sejtvonalban sem mutatott az ABCB6 kifejeződése 

emelkedést [195]. Egy másik publikációban a génkópiák száma és a rezisztencia 

összefüggésére kerestek választ. 23 tumoros sejtvonal citogenetikai analízise során az ABCB6 

fehérjét kódoló génrégiót megnövekedett kópiaszámban találták meg a tumoros sejtekben a 

nem tumoros sejtekhez képest [196]. Hasonlóan, emlőrákos betegekben paclitaxel/FEC (5-

fluorouracil, epirubicin, ciklofoszfamid) kezelésre rezisztens szövetekben az ABCB6 

megnövekedett expressziója tapasztalható [197]. 

Az ABCB6 lehetséges élettani szerepére vonatkozó első hipotézis élesztő vizsgálatok során 

született. Mitsuhashi és kollégái a GeneBank emberi EST adatbázisát szűrték az élesztő 

Saccharomyces cerevisiae ATM1 fehérje kódoló szekvenciával és az ABCB7 szekvenciája 

mellett az addig még ismeretlen fehérjét kódoló EST45597 klónt is azonosították [4]. Az 

EST45597 szekvenciával emberi máj cDNS könyvtárat hibridizáltattak, az EST45597 

klónhoz hibridizált 2526 bp hosszúságú cDNS – mint később kiderült - az ABCB6 fehérjét 

kódolta.  

A S. cerevisiae élesztőben található ATM1 fehérje az ABC fehérjék családjába tartozik, 

aminosav szinten 38,2%-ban megegyezik az emberi ABCB6 fehérjével és 43%-ban az emberi 

ABCB7 fehérjével [4, 152]. Fél-transzporter, mely N-terminális végén mitokondriális pre-

szekvenciát hordoz és az élesztő mitokondrium belső membránjában helyezkedik el [198]. 

Atm1 géndeléciót hordozó élesztősejtek növekedési defektust mutatnak (petit fenotípus) 

továbbá a mitokondriumban 30-szoros szabad vas felhalmozódás, valamint a citokróm 

fehérjék és a hem szinte teljes hiánya figyelhető meg. Az ATM1 hiányos sejtek 

érzékenyebbek az oxidatív stresszre is [198] [199-201]. A humán ABCB6 fehérje atm1 

géndeletált élesztő sejtekben kifejeztetve képes a mutáns fenotípust helyreállítani, ezért az 
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ABCB6 fehérjét az élesztő ATM1 fehérje ortológjaként nevezték meg [4]. A tisztított ATM1 

fehérje ATPáz aktivitása tiol-tartalmú vegyületekkel fokozható, ezért feltehetően valamely 

tiol tartalmú molekulát mozgat [202]. 

Az ABCB7 és az ATM1 fehérjék funkciója alapján feltételezték, hogy az ABCB6 fehérje 

szintén a vas anyagcserében, a vas-kén klaszter szintézisben tölt be szerepet. Mivel a fehérje 

génkifejeződését szabályozó régióban számos kötőhely (apoptózis szupressziójában szerepet 

játszó glukokortikoidra reagáló szekvencia; számos onkogén és sejtciklus-szabályozó 

szekvencia, mint p53, c-fos és c-myc kötőhelyek; C/EVP májspecifikus transzkripciós faktor 

kötőhely) mellett megtalálható a GATA-1 erotroid specifikus kötőhely is [192], egyenes út 

vezetett a feltételezéshez, hogy az ABCB6 fehérjének szerepe lehet az eitroid érésben és 

hemoglobin szintézisben. 

2006-ban a Nature című folyóiratban megjelent cikkében John Schuetz és munkatársai egy új 

modellt javasoltak [203]. Két eritroid sejtmodellben, MEL (Mouse Erythroid Leukemia) és 

G1ER sejtekben indukált differenciáció során a hem és a hem szintézis intermedierjei (pl. a 

fluoreszcenciája miatt könnyen mérhető protoporfirin IX, PPIX) (6. ábra) termelődésének 

fokozódása mellett az ABCB6 RNS- és fehérjeszint emelkedését figyelték meg. Továbbá, 

fenilhidrazinnal kezelt egerekben az emelkedett eritropoezis mellett emelkedett ABCB6 

szintet mértek. Megfigyeléseik szerint az ABCB6 fehérje kifejeződése in vitro és in vivo 

egyaránt emelkedik az eritroid differenciáció során. 

Az eritroid differenciáció összetett folyamat, egyik kulcsfontosságú részfolyamata a hem 

molekula szintézisének fokozódása. A hem bio-szintézis kezdeti és utolsó lépései a 

mitokondriumban játszódnak, míg a köztes átalakulások a citoszólban. A szintetikus útvonal 

kiinduló lépése egy molekula szukcinil-koenzim-A és glicin kondenzációja, ami delta-

aminolevulinsavat (ALA) eredményez. A delta-aminolevulinsav már a citoplazmában alakul 

tovább porfobilinogénné, majd négy molekula porfobilinogénből egy lineáris tetrapirrol jön 

létre, mely enzimatikus folyamatok segítségével záródik. A koproporfirinogen III molekula 

(coproporphyrinogen-III, CPIII) eddig nem tisztázott módon belép a mitokondriumba, ahol 

oxidációs lépésekkel protoporfirin IX (PPIX) keletkezik. A PPIX molekulába ferrokelatáz 

nevű enzim építi be a kétértékű vasiont, mégpedig a mitokondrium mátrixában. Ezzel a záró 

lépéssel jön létre a hem. A hem szintetikus útvonal a korai intermedier, az amino-levulinsav 

hozzáadásával fokozható, míg szukcinil-acetonnal gátolható (6. ábra). 

Schuetz és munkatársai azt tapasztalták, hogy sejtes rendszerben az ALA-indukálta hem 

szintézis növekedésével párhuzamosan az ABCB6 szint is növekedett, míg a szintetikus 
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útvonal blokkolása szukcinil-acetonnal a vártnak megfelelően csökkentette az intracelluláris 

PPIX mennyiségét, egyben visszaszorította az ALA hatására történő ABCB6 túltermelődést 

is. Kimutatták továbbá, hogy az ABCB6 fehérjét nagy mennyiségben termelő sejtekben 

megemelkedik a PPIX szint, míg a csökkent ABCB6 szint a PPIX fluoreszcencia 

csökkenésével jár.  

Megfigyeléseik alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az ABCB6 szintje és a hem 

szintetikus útvonal aktivitását jelző PPIX mennyiség közvetlen összefüggésben áll egymással. 

 

6. ábra: A hem szintetikus útvonal sematikus ábrája. A hem szintetikus útvonal első lépései a mitokondriumban 
játszódnak le, majd a citoplazmában az ALA több enzimatikus lépés során átalakul koproporfirinogen III 
molekulává. A koproporfirinogen III molekula eddig nem ismert módon transzportálódik a mitokondriumba. A 
mitokondriumban keletkezik ezt követően a fluoreszcens protoprofirin IX molekula, melyből vas beépüléssel jön 
létre a hem. A hem szintézis a kezdeti intermedier, ALA hozzáadásával fokozható, míg szukcinil acetonnal 
gátolható [187]. 

Az indikátor molekulaként használt PPIX szint mérése után a de novo hem bioszintézis direkt 

vizsgálatát radioaktív glicin beépülésével végezték el. Az ABCB6 fehérjét túltermelő 

sejtekben a radioaktív glicin beépülése a hem molekulákba magasabb volt, mint az alap 

sejtvonalban vagy éppen RNS interferenciával csendesített sejtekben. Továbbá, az ABCB6 

fehérje túltermeltetése microarray és RT-PCR vizsgálatok alapján a hem szintézisben 

résztvevő enzimek expressziójának emelkedését okozta. Mindezek alapján a szerzők arra a 

következtetésre jutottak, hogy az ABCB6 fehérje a hem szintézis kulcsregulátora. 

Sejtfrakcionálási és konfokális mikroszkópiás vizsgálatok alapján a szerzők a fehérje sejten 

belüli elhelyezkedésével kapcsolatban arra a konklúzióra jutottak, hogy a Flag-címkével 

jelölt, túltermeltetett ABCB6 és a heminnel indukált K562 (humán eritroid leukémiából 

származó) sejtekben megemelkedett endogén ABCB6 egyaránt a mitokondrium külső 
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membránjában helyezkedik el. Felmerült a kérdés, hogy egy aktív transzporter milyen 

szubsztrátot mozgathat a hem szintetikus útvonalon a citoplazmából a mitokondrium belső 

tere felé. Ideális jelölt molekula a CPIII intermedier, melynek átjutása a citoplazmából a 

mitokondriális mátrixba máig nem minden részletében ismert folyamat. 

Hemin-agaróz kötési vizsgálat során azt találták, hogy az ABCB6 fehérje köti a hem mellett a 

CPIII és a PPIX molekulákat. A szerzők szerint az ABCB6 fehérjét túltermelő sejtekből 

izolált mitokondrium-izolátumokon végzett ATPáz mérések alapján az ABCB6 fehérje 

ATPáz aktivitását – szubsztrátnak megfelelően –a CPIII fokozta. A fokozás igen csekély 

mértékű volt [203]. 

Összefoglalva, eredményeikből arra következtettek, hogy az ABCB6 a mitokondrium külső 

membránjában a hem-prekurzor CPIII mitokondriális importjáért felel, a fehérje a hem 

szintézis, a vas-anyagcsere és az eritroid érés klucsregulátora. 

1.3.2. Felmerülő kérdések és a munkánkkal párhuzamosan megjelenő publikációk 
Tüzetes átgondolás után a fent elemzett eredményekkel kapcsolatban számos kérdés merül 

fel. Menekítéses vizsgálatok alapján a humán ABCB6 fehérje képes az atm1 géndeléció 

okozta fenotípust revertálni. Jelentős ellentmondást jelent ugyanakkor, hogy a nem-

funkcionáló ABCB6 mutáns változat is meglepő hatékonysággal menekítette a mutáns 

élesztőkben mérhető fenotípust [4]. Másrészt, az ABCB6 külső membránban történő 

elhelyezkedése és orientációja [203] befelé irányuló transzportot feltételez, ami nem 

összeegyeztethető az ATM1 exportáló, tehát fordított irányú transzport funkciójával. Továbbá 

míg a szigorú határt jelentő belső mitokondriális membránban számos aktív transzporter 

helyezkedik el, addig a kis molekulák számára átjárható, dinamikusan változó külső 

mitokondriális membránban egy aktív transzporter releváns jelenléte és működésének 

eredményessége megkérdőjelezhető.  

Sejtésünket erősítendő munkánk során a fehérje lokalizációját megkérdőjelező publikációk 

jelentek meg. Egyes szerzők a fehérjét a plazmamembránban [204], míg más szerzők az 

endoplazmatikus retikulumban és a Golgiban írták le [205]. A fehérje glikozilálódik, vagyis 

áthalad az ER-Golgi rendszeren, sőt diszulfid hídat tartalmaz [206]. Mindkét megfigyelés 

megkérdőjelezi a mitokondriális lokalizációt, a külső mitokondriális membránba integrálódó 

fehérjék ugyanis jelen tudásunk szerint szabad riboszómán képződnek, a membránba történő 

befűződésük transzláció közben vagy azzal párhuzamosan zajlik, és nem glikozilálódnak. Egy 

2012-ben  megjelent közlemény az ABCB6 fehérjét a vezikuláris rendszerben lokalizálta 

[207], valamint nem sokkal az általunk közölt publikáció megjelenése előtt egy másik cikk 



24 
 

arról számolt be, hogy az ABCB6 fehérje megtalálható a lizoszómális proteomban [208]. 

Végül saját közleményünkkel egy időben pedig az ABCB6 fehérjét a Langereis vércsoport 

antigénjeként azonosították [209].  

Munkánk kezdetén ellentmondásos eredményeket kaptunk, melyek az időközben megjelent 

publikációkkal együtt arról győztek meg minket, hogy az ABCB6 sejten belüli 

elhelyezkedésről és funkciójáról szóló irodalmi adatok egy része téves lehet. 
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CÉLKITŰZÉSEK 

Doktori munkám során a következő célokat tűztem ki: 

 Célul tűztem ki az ABCB6 fehérje transzporter funkciójának vizsgálatát heterológ 

rovarsejtes rendszerben. Vizsgálni kívántam a humán ABCB6 működését az ABC 

fehérjék esetén sikeresen használt in vitro módszerekkel, többek közt ATPáz aktivitás és 

vezikuláris transzport mérésekkel, valamint a katalitikus ciklus jellemzésére alkalmas 

azido-ATP metodikával („trapping”).  

 Célom volt az endogén fehérje sejten belüli elhelyezkedésének és útjának vizsgálata emlős 

sejtekben sejtfrakcionálás, immunoaffinitás és mikroszkópos metodikákkal. 

 Célom volt továbbá az ABCB6 fehérje vizsgálata az eitroid érés során, továbbá az 

ABCB6 fehérje kifejeződésének vizsgálata egészséges egyénekből izolált vörösvértestek 

felszínén. 

 Végül célom volt, hogy megvizsgáljam a fehérje N-terminális végének a fehérje 

funkciójában, illetve lokalizációjában betöltött szerepét. 
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

Plazmidok, DNS konstrukciók  

A humán ABCB6 (NM_005689) cDNS szekvenciát tartalmazó plazmidot Jill Paterson 

bocsátotta rendelkezésünkre pcDNA3.1-Flag vektorban [204]. A kapott konstrukció az 

ABCB6 fehérje és a Flag címkefehérje fúzionált formában történő termeltetésére alkalmas, 

emlős rendszerben. 

A teljes, 842 aminosavat kódoló szekvenciát PCR (Polymerase Chain Reaction) technikával 

amplifikálam. A PCR reakcióban használt 5’ oligo BglII enzimatikus hasítóhelyet és a 

START kodont közvetlen megelőző Kozak szekvenciát, míg a 3’ oligo a HA címke előtt 

STOP kódont, illetve NotI hasítóhelyet tartalmazott. A PCR terméket BglII-NotI hasítással és 

ligálással emeltem be pAcUW-21-L bakulovírus vektorba (pAcUW-ABCB6) [210].  

Ezt követően átfedő meghosszabbítás („overlap extension”) PCR mutagenezissel hoztam létre 

a Walker-A régióban található konzervált lizin mutáns ABCB6 változatot (K629M) [211]. A 

mutagenezis lényege röviden a következő: a kérdéses DNS szakaszra a kívánt mutációt 

hordozó komplementer primer párt terveztem. Az első PCR reakcióban a két mutagén primer 

egy-egy (5’ és 3’ irányba eső) külső primerrel egymással részlegesen átfedő DNS szakaszokat 

amplifikál. A második ciklusban a keletkezett (mutáns) DNS szakaszok egymással átfedő 

részeik révén komplementálódnak, a külső primerek a komplementált, mutáns DNS-t 

amplifikálják.  

A mutagenezis PCR-t a kódoló szekvenciában elhelyezkedő BstEII és a 3’ végen található 

NotI helyek között végeztem, így a kész PCR termék, a kívánt K629M pontmutációval együtt, 

beemelhető volt a pAcUW-ABCB6 konstrukció azonos kazettája helyére. A vad típusú 

ABCB6 cDNS 3’ végét az ily módon mutált szekvenciára cseréltem restrikciós hasítás-ligálás 

során (pAcUW-ABCB6(K629M)). 

A teljes hosszúságú ABCB6 szekvenciát ezt követően különböző fúziós fehérjékkel, 

címkékkel láttam el. A cDNS kódoló szekvencia 3’ végét PCR segítségével amplifikáltam, a 

PCR reakciókban használt 3’ oligók különböző címkéket kódoló szekvenciákat tartalmaztak 

(HA, 6xHIS, Flag). A PCR amplifikálást követően a vad típusú ABCB6 szekvencia 3’ végén 

a BsteII-NotI kazetta cseréjét végeztem el, így hoztam létre a különböző címkékkel ellátott 

ABCB6 variánsokat (pAcUW-ABCB6-HA, pAcUW-ABCB6-HIS, pAcUW-ABCB6-FLAG). 

Az ABCB6 cDNS N-terminális végének csonkolását szintén PCR segítségével végeztem. A 

PCR reakcióban az 5’ primer Kozak szekvencia mellett BglII hasító helyet tartalmazott, 
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valamint egy START metionint. A 3’ oligo a kódoló szekvenciában található BstEII 

restrikciós hasítóhely környékét tartalmazta, így a kész PCR terméket a vad típusú 

konstrukció BglII-BsteII kazetta helyére emelhettem be, így elkészítve a hélix határon, az első 

205 aminosavat nélkülöző, rövidebb ABCB6 változatot (pAcUW-del205-ABCB). A PCR 

reakcióban amplifikált régió szekvenálással történt ellenőrzése után a BglII-BstEII kazettát 

átemeltem a C-terminálisan különböző fúziós fehérjéket kódoló konstrukciókba (pAcUW-

del205-ABCB-HA, pAcUW-del205-ABCB-FLAG, pAcUW- del205-ABCB-HIS). 

A rovarsejtes rendszerben expresszálni képes konstrukciókat a továbbiakban restrikciós 

hasítás és ligálás során átemeltem pBabe retrovírusos vektorba (AddGene plasmid 1764); 

pSEW lentivírusos vektorba [212]; valamint tranziens transzfekcióra alkalmas 3xFLAG-

CMV-14 vektorba (Sigma-Aldrich). Így a rovarsejtes rendszerben elérhető variánsok 

mindhárom expressziós rendszerben, emlős sejtekben is elérhetővé váltak. 

Az N-terminális járulékos régiót tartalmazó, tranziens transzfekcióra alkalmas konstrukciókat 

(pCMV-No205-Flag, pCMV-No205-HIS) PCR amplifikálással készítettem el. A GFP-vel 

fúzionált, konstitutívan aktív Rab5(Q79L) fehérjét expresszálni képes konstrukció M. Vidal 

(Université Montpellier II, Montpellier, France) nagylelkű felajánlása. A Lan- mutációkat 

hordozó konstrukciókat (G588S, R192W és R192R) a C-terminális HA címkével rendelkező 

humán ABCB6 fehérjét kódoló cDNS (NM_005689), [204] [213] plazmid konstrukcióból 

QuikChange hely-specifikus mutagenezis metódus segítségével hoztuk létre (Stratagene). 

Ezen ABCB6 variánsok előállításában Gera Melinda vett részt (MTA TTK Enzimológiai 

Intézet). A pLKO.1-puro36LacO indukálható shRNS konstrukciók – az ABCB6 specifikus, 

illetve annak nonszensz kontrollja – a Sigma-tól származik. A pCMV-ABCB7-Flag, pCMV-

ABCB8-Flag és pCMV-ABCB10-Flag konstrukciókat Jill Patersontól kaptuk [204]. 

Minden konstrukciót, variánst és lehetséges szekvenciális változást restrikciós hasítással és 

Sanger szekvenálással ellenőriztem. 

Expresszió Sf9 rovarsejtes rendszerben, membránpreparátumok készítése, Western blot 

Széles körben alkamazott módszer a heterológ expressziós rendszerben, a Spodoptera 

frugiperda (Sf9) rovarsejtekben, bakulovírus expressziós rendszerrel kifejezett fehérjék 

vizsgálata.  

Az Sf9 sejteket szuszpenziós kultúrában tenyésztettem 27°C-on, 10% FCS-el, 100 egység/ml 

penicillinnel és 100 μg/ml sztreptomicinnel kiegészített TNM-FH médiumban. A sejteket a 

cDNS-t tartalmazó expressziós vektorral és a rekombináns bakulovektorral kotranszfektáltam, 
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a gyártó cég előírásainak megfelelően (BaculoGold Transfection Kit, Pharmingene). A 

vírusfelülúszóból végpont-hígítással egyedi klónokat nyertem, a vírusfertőzéshez a 

legmagasabb expressziót biztosító klónt használtam. 

A vírusfertőzést követő harmadik napon a még intakt, de maximális mértékű fehérje 

expressziót mutató sejteket learattam, és a membránfrakcióval dolgoztam tovább. A sejtek 

membránfrakcióját differenciál-centrifugálással izoláltam [214], a preparátumokat -80°C-on 

tároltam. A koleszterinnel töltött membránok elkészítését a korábban leírtak alapján végeztem 

[215].  

A membránpreparátumok fehérjekoncentrációját módosított Lowry metodikával állapítottam 

meg. A minták fehérjetartalmát 7,5%-os Laemmli SDS-poliakrilamid gélen választottam el 

(SDS-PAGE), majd elektroforezissel a fehérjéket PVDF membránra blotoltam (Bio-Rad). Az 

immunoblot a klasszikus protokoll alapján készült. A membránok előhívásához anti-egér vagy 

anti-nyúl HRP-konjugált antitestet használtam (1:20000, Jackson Immunoresearch). A HRP-

függő lumineszcenciát az erősített kemilumineszcencia technikával tettem láthatóvá 

(Enhanced ChemiLuminescence, ECL, Amersham). 

ATPáz esszé 

Az izolált membránok ABCB6 specifikus, vanadát-szenzitív alap és drog-stimulált ATPáz 

aktivitását a felszabaduló anorganikus foszfát szintjét mérő kolorimetriás módszerrel 

jellemeztem [216]. A háttér aktivitás csökkentése érdekében a reakciót az Sf9 fehérjék ATPáz 

aktivitását gátló vegyületek (ouabain, EGTA, azid) jelenlétében végeztem. A reakcióelegy 

tartalma 1-5-10 g membrán fehérje, 40 mM Mops–Tris (pH 6.8, 7.0 vagy 7.2), 50 mM KCl, 

500 mM EGTA–Tris, 5 mM Na-azid és 1 mM ouabain volt. A reakciót a MgATP hozzáadása 

indította, az inkubációt 37°C-on végeztem. A vanadát-függő hatást 1-5-10 mM Na-

ortovanadát jelenléte mellett mértem ki. A különböző drogokat DMSO-ban oldottam (a 

DMSO végkoncentráció maximum 1%). Az ATPáz és egyéb rovarsejtes esszékben használt 

Na-ortovanadát, NEM, EDTA, DMSO, phaephorbid-A, hemin, prazozin, koproporfirinogen 

III (CPIII) és protoporfirin IX (PPIX) vegyületeket a Sigma-tól rendeltem (Sigma-Aldrich).  

Azido ATP kísérletek: ATP kötés és nukleotid okklúzió (trapping) 

Az ATP kötés és a nukleotid okklúzió/”trapping” a korábban leírtak alapján történt [217]. Az 

ATP kötés során a vizsgálni kívánt ABC fehérjét expresszáló Sf9 membrán vezikulákat (100 

μg fehérje) jégen inkubáltam. A reakció nem-hidrolitikus körülmények között, 0,1-0,2 MBq 

(α-32P)-8-azido-ATP hozzáadásával, 50 mM Tris-KCl (pH 7.0), 0,1 mM EGTA, 2 mM MgCl2 
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összetételű oldatban zajlott. 5 perc elteltével a mintákat UV fénnyel megvilágítottam, majd a 

mintákat jéghideg Tris-EGTA-MgATP pufferben kétszer megmostam. Centrifugálást 

követően (4°C, 20 perc, 15000 g) a csapadékot SDS-tartalmú mintafelvevő pufferben 

oldottam. Kontroll kísérletekben jelöletlen ATP-t (10 mM „hideg” ATP) vagy 4 mM EDTA-t 

adtam a rendszerhez, a kötődést akkor ítéltem specifikusnak, ha a (α-32P)8-azido-ATP 

radioaktív jelét a hideg ATP leszorította, az EDTA megakadályozta. 

A nukleotid okklúzió/”trapping” során a vizsgálni kívánt ABC fehérjét expresszáló Sf9 

membrán vezikulákat (100 μg fehérje) 37°C-on inkubáltam, 0,1-0,2 MBq (α-32P)-8-azido-

ATP (5-100 μM), 200 μM vanadát (vagy fluoro-aluminát, ill. berillium-fluorid) jelenlétében, 

50 l végtérfogatban, 50 mM Tris-KCl (pH 7.0), 0,1 mM EGTA, 2 mM MgCl2 összetételű 

oldatban. 2-20 perc elteltével a reakciót 500 l jéghideg Tris-EGTA, 10 mM MgATP 

hozzáadásával állítottam le. A membránokat ezt követően kétszer mostam ugyanebben a 

jéghideg pufferben (centrifugálás 4°C-on 20 percig, 15000 g), hogy az aspecifikusan kötött 

azido-ATP-t eltávolítsam. UV besugárzást követően a mintákat Laemmli pufferben vettem 

fel.  

Elektroforézis és PVDF membránra történő blottolás után a kérdéses ABC fehérjékhez 

asszociált radioaktivitást Phospho-Imager készüléken mértem meg (Bio-Rad). Az 

autoradiogramon jelölődő fehérjét ugyanazon blot specifikus antitestekkel történő 

előhívásával azonosítottam.  

A fluoro-aluminát oldat 1 mM AlCl3 és 5 mM NaF elegyítésével állítható elő. A 

berilliumfluorid oldatot 200 μM BeSO4 és 1 mM NaF keverésével készítettem. Az ionok 

pontos összetétele nem ismert, ezért a képletüket AlFx- és BeFx-ként adtam meg. A (α-32P)-8-

azido-ATP az Izintától származik. 

Sejttenyésztési körülmények, emlős sejtvonalak előállítása 

A K562 sejteket (ATCC) nukleozid-mentes RPMI médiumban, míg a HeLa sejteket (ATCC) 

DMEM médiumban tenyésztettük, 37oC–on, párásított levegő/CO2 (19:1) arányú közegében. 

A sejtmédiumokat 10% (v/v) borjúszérum (FBS) (Invitrogen Cat.No. 10106-169), 2 mM 

glutamin, 100 units/mL penicillin, és 100 mg/mL streptomycin (Invitrogen-Gibco, Carlsbad, 

CA, USA) hozzáadásával egészítettük ki. A sejtvonalak Mycoplasma-mentességét 

rendszeresen ellenőriztük Mycoplasm Detection Kit segítségével (Lonza). A kísérleteket 

kizárólag Mycoplazma negatív sejteken végeztük. 
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Tranzinens transzfekciót FuGene HD transzfekciós kittel végeztünk (Promega), a gyártó 

használati utasítását követve. 

ABCB6-HA és annak nem funkcionáló KM mutáns változatát (ABCB6-KM-HA) K562 

sejtekben retrovírusos rendszer segítségével expresszáltattuk. Röviden, elsőként a Phoenix-

eco pakoló sejtvonalat transzfektáltuk ExGene transzfekciós kit segítségével (Fermentas). A 

transzfekció után 48 órával a sejtekről a sejtmentes vírusfelülúszót összegyűjtöttük és azzal 

PG13 retrovírus termelő sejteket transzdukáltunk A Phoenix-eco sejtvonal G. Nolan 

(Department of Pharmacology, Stanford University, Stanford, CA) nagylelkű felajánlása 

[218], a PG13 sejtvonal eredete az ATCC (Manassas, VA). 

Alacsony ABCB6 expressziót mutató, csendesített sejtvonalat a pLKO.1-puro36LacO vektor 

segítségével hoztunk létre, a gyártó leírása alapján (Sigma-Aldrich). Az shRNS 

expressziójának indukciójához a kísérletek előtt közvetlenül 48 órás IPTG inkubálást 

végeztünk, az IPTG-t 1 mM végkoncentrációban alkalmaztuk. 

A HA-címkézett ABCB6 kódoló szekvenciáját és annak variánsait (ABCB6-HA, ABCB6-

G588S-HA, ABCB6-R192Q-HA és ABCB6-R192W-HA) pSEW lentivírus vektorba 

klónoztuk, majd lentivírus transzdukciót követően stabilan expresszáltattuk K562 és HeLa 

sejtekben. A lentivírus partikulumokat HEK293T (ATCC) sejtekben termeltettük, a gyártó 

leírása alapján [212]. A transzdukált sejteket két hétig 2 g/ml puromycin jelenlétében 

szelektáltuk. 

A sejttenyésztésben és a sejtvonalak előállításában Kucsma Nóra volt segítségemre (MTA 

TTK Enzimológiai Intézet). 

Glikozidáz kezelés 

Glikozidáz kezelés során a sejtvonalból származó sejtlizátumot PNGase-F enzimmel kezeltük 

(P7367, Sigma) a gyártó leírásának megfelelően, hogy az N-glikánokat eltávolítsuk a 

fehérjékről.  

Konfokális mikroszkópia 

HeLa és HEK293T sejteket 70-80% konfluencia-állapotban DPBS-ben megmostam 

(Dulbecco’s modified phosphate-buffered saline), majd 10 percig szobahőmérsékleten 4% 

PFA-val fixáltam. A fixált sejteket 90 másodpercig jéghideg metanollal permeabilzáltam. A 

mintákat ezután blokkoló pufferben inkubáltam 1 órát szobahőmérsékleten [DPBS-ben 2 

mg/mL BSA (Sigma, A7030), 1% hal zselatin (Sigma, G7765), 0.1% Triton-X 100 és 5% 
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kecskeszérum (Sigma, G9023) hozzáadásával]. Blokkolás után a sejteket a blokkoló 

pufferben hígított elsődleges antitesttel inkubáltam 1 órán keresztül szobahőmérsékleten, 

majd DPBS mosást követően a sejteket a megfelelő Alexa fluor-konjugált másodlagos 

antitesttel (1:250 hígítás) inkubáltam 1 óráig szobahőmérsékleten, szintén blokkoló pufferben.  

Az úszó K562 sejteket DPBS-ben mostam, majd 4% paraformaldehiddel fixáltam 10 percig 

szobahőmérsékleten. Fixálást követően tárgylemezre cseppentettem a sejteket és a cseppeket 

rászárítottam a lemezekre. DPBS mosást követően a sejteket metanollal permeabilizáltam (90 

másodperc szobahőmérsékleten), majd 1 óráig blokkoltam blokkoló pufferben. Blokkolást 

követően a sejteket 1 óráig inkubáltam elsődleges antitestek jelenlétében, 

szobahőmérsékleten. DPBS mosás után a sejteket másodlagos antitestet tartalmazó pufferben 

inkubáltam 1 óráig szobahőmérsékleten. A megfelelő fluoreszcens-konjugált másodlagos 

antitestet 1:250 hígításban használtam, szintén blokkoló pufferben.  

WGA (Wheat Germ Agglutinin, 10 M), MitoTracker mitokondriális és LysoTracker 

lizoszómális festékeket (200 nM) az élő sejtekhez adtam, az immunfestési procedúra 

megkezdése előtt és 10, illetve 30 percig inkubáltam 37oC-on, sejtinkubátorban. A DAPI 

festéket 10 M végkoncentrációban alklamaztam. 

A GFP-fúziós fehérjékkel transzfektált sejteket LysoTracker inkubációt követően (30 perc, 

37°C) élő állapotban fotóztam. A chloroquine kezelés (100 nM koncentráció) 2 óráig tartott, 

szérum-mentes médiumban. A Rab5(Q79L)-GFP és a különböző Flag címkével ellátott 

ABCB6 variánsokat 70-80%-os konfluenciájú sejtekben ko-transzfektáltam, majd a fenti 

módon jelöltem. HeLa sejteket 30 M Dyngo-4a (Abcam ab120689) jelenlétében 4 óráig 

37°C-on inkubáltam. A sejteket fixálás és permeabilizálást követően jelöltem a fent leírt 

módon. 

K562 sejtek felszíni jelölése során a sejteket először centrifugáltam (300 g, 5 perc). Az 

antitestjelölés jégen végeztem, 40 percig az anti-humán ABCB6 OSK43 antitesttel (1:100 

hígítás). BSA-PBS-sel történt mosást követően Alexa-488 konjugált IgG másodlagos 

antitestet adtam a mintákhoz 1:200 hígításban [kecske F(ab’)2 fragment anti-human IgG 

(H+L)-Alexa fluor 488 (Invitrogen)] és 30 percig jégen inkubáltam. Inkubációt követően a 

sejteket 0,5% BSA-PBS-ben mostam. Az aspecifikus jelölődés méréséhez csak másodlagos 

antitesttel jelöltem. A jelölést követően a sejteket 4% PFA-val fixáltam. Az endocitózis 

vizsgálata során a jégen folytatott jelölést követően a sejteket meghatározott ideig 37°C-on 

inkubáltam, majd az inkubációs idő letelte után 4% PFA-val fixáltam és fotóztam. 
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A mintákat Olympus IX-81/FV500 lézer pásztázó mikroszkóppal elemeztem, Olympus 

PLAPO 606 (1.4 NA) immerziós olaj objektíven keresztül (Olympus Europa GmbH). Kettős 

csatorna kolokalizációs analízist az ImageJ szoftver segítségével végeztem, a Colocalization 

Threshold és a Colocalization Test bővítmények segítségével. Átlagos Mander’s és Pearson’s 

koefficienst minden jelölésre öt random kép átlagolásával kaptam [219] [220]. A konfokális 

mikroszkópiás kísérletekben Antalffy Géza volt segítségemre. 

Antitestek és fluoreszcens festékek 

A kísérletek során a következő anitesteket használtuk: ß-aktin (1:1000) (A1978, Sigma-

Aldrich); ABCB6-567 (1:500 konfokális mikroszkópia és 1:2000 Western blot esetén), 

ABCB6-788 és ABCB6-7474 (1:1000) [204], ABCB6 (1:1000) (Sc98685, Santa Cruz); porin 

(1:1000) (A31855, Invitrogen); LAMP1 (1:1000) (611043, BD Biosciences); NaK-ATPáz 

(1:1000) (BML-SA247-0100, Biomarker); CoxIV (1:1000)  (A21348, Invitrogen); Lac-I 

(1:1000) (AP09404PU-S, Acris antibodies, Germany); Transferrin receptor (TfR) (1:1000) 

(H68.4, Invitrogen); ß-spektrin (1:1000) (N. Mohandas, NY Blood Center); anti-Flag (1:200 

konfokális mikroszkópia és 1:1000 Western blot esetén) (F3165, Sigma); anti-HA (1:200 

konfokális mikroszkópia és 1:1000 Western blot esetén) (H6908, Sigma); pan-Cadherin 

(1:100) (Ab16505, Abcam); Giantin (1:50) (Ab24586, Abcam); LAMP1 (1:100) (L1418, 

Sigma); LAMP1(1:100) (611043, BD Bioscience); Calnexin és CoxIV (1:200) (Cellular 

Localization IF Antibody Sampler Kit, Cell Signaling, #4753).  

A kísérletek során a következő fluoreszcens festékeket használtuk: LysoTracker Red DND-99 

(Invitrogen, L7528), MitoTracker Red CMXos fixálható festék (Invitrogen, M7512), DAPI 

(49,6-diamidino-2-phenylindole, dihydrochloride, Sigma D9564), Alexa Fluor 633 konjugált 

WGA (Invitrogen, W21404) és DAPI (49,6-diamidino-2-phenylindole, dihydrochloride, 

Sigma D9564). 

Western blot kísérletekhez a HRP-konjugált másodlagos antitestek a Jackson Immuno 

Research Laboratories Inc. (323-005-024 és 223-005-024) cégtől származnak. 

Fluoreszcensen jelölt másodlagos antitestek a következők voltak: Alexa Fluor® 488 Goat 

Anti-Rabbit IgG (H+L) (Invitrogen, A11008) és Alexa Fluor® 488 Goat Anti-Mouse IgG 

(H+L) (Invitrogen, A11001); Alexa Fluor® 594 Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (Invitrogen, 

A11012) és Alexa Fluor® 594 Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (Invitrogen, A11005); Alexa 

Fluor® 647 Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (Invitrogen, A21244) és Alexa Fluor® 647 Goat 
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Anti-Mouse IgG (H+L) (Invitrogen, A21235). Izotípus kontrollként egér IgG és nyúlszérumot 

használtunk (Sigma). A másodlagos antitesteket 1:250 arányban hígítottuk a kísérletek során.  

Az anti-humán OSK43 antitest Dr. Yoshihiko Tani nagylelkű felajánlása (Japanese Red Cross 

Osaka Blood Center, Osaka, Japan).  

Ko-immunoprecipitálás 

A teljes hosszúságú ABCB6 fehérje és annak rövidebb változatainak dimerizációját ko-

immunoprecipitálással vizsgáltuk. A ko-immunoprecipitációs eljárás során 80 µl Protein A/G 

Agarose gyöngyöt (Pierce, 20421) rétegeztünk precipitáló oszlopra (Pierce, 69705), majd 

anti-Flag antitest jelenlétében (10 g) 2 óráig görgős keverőn szobahőn, majd 4°C-on egész 

éjjel inkubáltuk. Az inkubálás alatt az antitest a gyöngyökhöz kötődött. Minden esetben 106 

transzfektált sejtet használtunk fel (72 órával a transzfekciót követően, 70%-os konfluencia 

állapotban). A sejteket szolubilizáltuk 1 ml frissen készített lízis pufferben (45 mM TRIS, 135 

mM NaCl, protáz inhibítor koktél (Roche), 0,5% NP-40, 1 mM PMSF és 10 mM N-

ethylmaleimide) 5 percig jégen. A sejteket többször pipettázással és szonikálással 

homogenizáltuk, a homogén sejtlizátumot centrifugáltuk (10 perc, 13000 g, 4°C-on), a 

felülúszót az antiestet kötött gyöngyre rétegeztük és 2,5 óráig 4°C, majd 30 percig 

szobahőmérsékleten inkubáltuk. Inkubálást követően a gyöngyöket mostuk 0,5% NP40-et 

tartalmazó PBS-ben. A gyöngyökre kötött fehérjéket 60 µl Laemmli pufferrel (0,05 M Tris-

PO4 (pH: 6.8); 2% SDS; 2% ß-merkapto-etanol; 0,002 M EDTA (pH 6.8); 20% glicerol; 

0,02% brómfenolkék) eluáltuk 2 órán keresztül, szobahőmérsékleten, majd 2 órát 4°C-on. Az 

eluált fehérjéket a fentebb részletezett Western blot protokol során jellemeztük. A ko-

immunoprecipitálási kísérleteket Kucsma Nóra végezte (MTA TTK Enzimológiai Intézet). 

K562 sejtek differenciációja, a hemoglobin-tartalom és a PPIX szint mérése 

K562 sejtek differenciáltatása során 2x105/ml sejtet inkubáltunk 3 napig Gleevec, illetve 

hemin jelenlétében. A sejteket a logaritmikus növekedési görbe feletti tartományban 

növesztettük (106 cells/ml sejtsűrűség felett); majd kihígítottuk 2x105 sejt/ml sűrűségre és 

azonnal megkezdtük a Gleevec (150nM) kezelést. A hemin (50 M) kezelésnél az 

indukálószert 4 órával a kihígított sejtkultúra után adtuk a kultúrához. A hemint a korábban 

már leírt módon oldottuk be [221]. A differenciációs folyamat során különös figyelmet 

fordítottunk az állandó körülmények biztosítására, leginkább a levegő/CO2 (19:1) arányra. A 

sejtek életképességét tripánkék festékkel ellenőriztük.  
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A K562 sejtek hemoglobin tartalmát benzidines festéssel mértük meg [222]. A sejteket 5x107 

sejt/ml denzitás elérésekor lizáltuk lízis pufferben (50 mM Tris pH 7.4; 250 mM NaCl; 2% 

Nonidet-P 40). A lizátum centrifugálása után kapott tiszta felülúszó hemoglobintartalmát 

korábbi publikációban leírtak alapján állapítottuk meg [223]. A sejtek PPIX fluoreszcencia-

szintjét Attune citométer (Applied Biosystems, Life Technologies Corp. USA) segtíségével 

mértük meg, 405 nm (viola) lézer és 640 nm longpass filter felhasználásával. 

A K562 sejtek differenciáltatását és a hemoglobinszint mérését Brózik Anna végezte (MTA 

TTK Enzimológiai Intézet), a sejtek PPIX szintjének elemzésében Kucsma Nóra vett részt 

(MTA TTK Enzimológiai Intézet). 

Sejtorganellumok membránjainak izolálása 

A differenciál-centrifugálás során a sejteket jéghideg PBS-ben mostuk és reszuszpendáltuk 

jégen az „A” pufferben (10 mM NaCl; 1,5 mM MgCl2; 10 mM Tris (pH 7.4); proteáz 

inhibítorok (8 mg/mL aprotinin, 10 mg/mL leupeptin, 50 mg/mL PMSF); 2 mM DTT), majd 

Dounce homogenizátorral homogenizáltuk (150 húzás). 4:10 arányban „B” puffert adtunk a 

homogenizátumhoz (525 mM mannitol, 175 mM szukróz, 12,5 mM Tris (pH 7.4) és 2,5 mM 

EDTA). A sejtmagokat és az egész sejteket alacsony fokozatú centrifugálással távolítottuk el 

(1300g, 10 perc, 4C-on) [224]. Ezt a lépést addig ismételtük, amíg a centrifugálást követően 

már képződött csapadék. Az így kapott tiszta felülúszót újabb centrifugálásnak vetettük alá 

(8000g, 20 perc), hogy a mitokondriumokban gazdag frakciót kinyerjük. A felülúszót ezt 

követően először 12000g-n 30 percig, majd a felülúszót további 20000g-n 45 percig 

centrifugáltuk. Minden szeparációs lépés során Laemmli pufferben vettük fel a csapadékot 

(0,05 M Tris-PO4 (pH: 6.8); 2% SDS; 2% ß-merkapto-etanol; 0,002 M EDTA (pH 6.8); 20% 

glicerol; 0,02% brómfenolkék) és 10 másodpercig szonikáltuk. SDS-PAGE gélre egyenlő 

mennyiségű fehérjét vittünk fel minden mintából.  

Mitokondriumot a Miltényi Mitokondrium Izoláló kit segítségével izoláltunk (cat.no: 130-

094-532), apró módosítással, hogy a mitokondriumokban gazdag frakció tisztaságát növeljük. 

Röviden, 2x107 sejtet jéghideg PBS-ben mostuk és lízis pufferben felvettük. A sejteket 

mechanikusan feltártuk Dounce homogenizátor segítségével (150 húzás). A sejtmagokat és az 

intakt sejteket alacsony fordulatszámú centrifugálás során eltávolítottuk (5 perc, 250g, 4°C). 

800 ml sejtlizátumot 6,3 ml szeparáló pufferrel vegyítettünk és az elegyhez 30 ml anti-

TOM22 MicroBeads gyöngyöt adtunk. Az anti-TOM22 a mitokondriumok külső 

membránjában található TOM22 komplexhez kötődik. Az elegyet görgős keverőn 60 percig 

forgattuk 4°C-on, majd 4,5 ml térfogatú elegyet polisztirén csőbe mértünk át, melyet 
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mágneses szeparáló oszlopra helyeztünk (EasySep, StemCell Technologies) 10 percig 4°C-

on. A mágneses szeparálást követően a felülúszót eltávolítottuk és a gyöngyöt  izoláló 

pufferben mostuk (3 ml). Háromszor ismételtük a szeparálást és a mosást, majd az így 

összegyűlt elegyet, a benne jelölt mitokondriumokkal együtt lecentrifugáltuk (12000g, 10 

perc, 4°C). Az így kapott csapadékot Laemmli pufferben vettük fel. A mosási lépések során 

nyert felülúszókat öszegyűjtöttük és centrifugáltuk (10000 g, 10 perc).  

Sejtorganellumok membránjainak izolálásában Kucsma Nóra volt segítségemre (MTA TTK 

Enzimológiai Intézet). 

Populációgenetikai minta és genotipizálás 

A vizsgálati csoportot 47 egészséges, nem rokon egyén alkotta (12 férfi és 35 nő, átlagéletkor 

37 év, 26-66 éves kor között). A két alacsony ABCB6 szintet mutató egyén családtagjaitól 

(n=4) szintén vettünk vérmintát. Továbbá két Langereis negatív (Lan-) személy mintája került 

a mintapopulációba. A Lan- személyek kórtörténetében ismert volt az ismételt hemolitikus 

vetélés, vérükben a Lan antitest kimutatható [225]. 

A magyar mintapopulációkban szereplő személyek genomi DNS-ét EDTA-val alvadásgátolt 

vérmintából izoláltuk Gentra Purege Blood Kit segítségével (Qiagen, Hamburg, Germany). 

Az ABCB6 kódoló régiójának és az érintett exon-intron határok (exon 1-19) Sanger 

szekvenálását az Applied Biosystems 310 Genetic Analyzer készülékkel végeztük (Life 

Technologies, Carlsbad, USA). Az R192 (rs150221689) és G588 (rs145526996) variánsok 

szűrése PCR restrikciós fragmenthossz polimorfizmus (RFLP) metodikával történt, SsiI és 

Sau96I enzimek felhasználásával. A restrikciós enzimekkel emésztett PCR termékeket 2%-os 

gélelektroforézis segítségével választottuk el és etidium bromidos festéssel tettük láthatóvá. 

Az R192 kódon variánsok detektálására az exon 1-2 (ABCB6-2 és ABCB6-4) primereket 

használtuk Helias és munkatársai publikációja alapján [226]. A G588S variánsok 

detektálására az ABCB6-37 oligot [226] és az ABCB6-13R oligokat használtuk (5´- 

GGAGGCTGCACCATTCAATC-3´). Minden vérvétel önkéntesen, etikai bizottság által 

jóváhagyott beleegyező nyilatkozat kitöltése után történt. A populációgenetikai vizsgálatokat 

Magdalena Koszarska és kollégái végezték az Országos Vérellátó Szolgálat Intézetében. 

A vérminták analízise 

Egészséges önkéntesektől származó vért heparinos mintagyűjtő csőbe gyűjtöttük. A sejteket 

10000 rpm-en 4°C-on 10 percig centrifugáltuk. A felső rétegben található vérplazmát és a 

fehérvérsejteket tartalmazó határoló réteget (buffy coat) eltávolítottuk, az így kinyert 
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vörösvértesteket háromszor mostuk PBS-ben, majd Western bloton elemeztük, a fent leírtak 

alapján. Az áramlási citométerrel végzett analízishez [227] vércseppet egyszer használatos 

ujjbegyszúró segítségével ujjbegyből nyertünk. A frissen kinyert vércseppet (25 µl) 4 ml 

PBS-ben hígítottuk, hogy a véralvadást meggátoljuk, majd a mintákat centrifugáltuk (3000g, 

10 perc, Beckman Coulter, PNI 1626). Az antitest jelölés 37oC-on végeztük 40 percig, OSK43 

anti-ABCB6 monoklonális antitesttel (0.7 µl/minta). Az OSK43 antitestet Dr. Yoshihiko Tani 

bocsájtotta rendelkezésünkre (Japanese Red Cross Osaka Blood Center, Osaka, Japán). Az 

elsődleges antitest jelenlétében (1:100), majd mosást követően a másodlagos antitest 

jelenlétében (1:50) a mintákat 37oC-on 30 percig inkubáltuk (IgG altípus, fikoeritrin jelölt 

(PE), kecske F(ab’)2 fragmenthez anti-humán IgG-PE). Inkubálást követő mosás után a 

mintákat PBS-ben vettük fel. Az intakt vörösvértesteket jelölést követően FACS Calibur 

áramlási citométerrel elemeztük (excitációs hullámhossz 488 nm (Argon lézer), emissziós 

filterek: 585/42 nm a fikoeritrinhez) [213]. A vérminták FACS analízisét Dr. Várady György 

végezte (MTA TTK Enzimológiai Intézet). 

Sejtvonalak FACS analízise 

Az áramlási citometriás mérésekhez a sejteket először centrifugáltuk (300 g, 5 perc). Az 

antitestjelölés 37 oC-on, 40 percig tartott az anti-humán ABCB6 OSK43 antitesttel (1:100). Az 

aspecifikus jelölődés mértékének ellenőrzésére csak másodlagossal jelöltünk. BSA-PBS-sel 

történt mosást követően Alexa-488 konjugált IgG másodlagos antitestet adtunk a mintákhoz 

1:200 hígításban (kecske F(ab’)2 fragment anti-human IgG (H+L)-Alexa fluor 488 

(Invitrogen). 30 percig 37 oC-on inkubáltuk, majd 0,5% BSA-PBS-ben mostuk. Az így jelölt 

sejteket áramlási citométerrel jellemeztük. Az ép sejteket az FSC (Forward Scatter) és SSC 

(Side Scatter) lézersugarak segítségével kapuztuk. Az ép sejtek jelölődését FACS Calibur 

áramlási citométerrel mértük (excitációs hullámhossz: 488 nm, Argon ion lézer; emissziós 

szűrők: 525/10 nm az Alexa488 fluorofórhoz). A sejtvonalak analízisét Kucsma Nóra végezte 

(MTA TTK Enzimológiai Intézet). 

Elektronmikroszkópia 

Az elektronmikroszkópos felvételeket kooperációs partnerünk, Ptissam Bergam és Guillaume 

van Niel végezte (Institut Curie, Centre de Recherche, Paris F-75248, France Structure and 

Membrane Compartments CNRS UMR144, Paris F-75248, France és Cell and Tissue 

Imaging Facility, Infrastructures en Biologie Sante et Agronomie, Paris F-75248, France).  
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Az elektronmikroszkópos kísérletek során monoklonális anti-humán ABCB6 (Santa Cruz sc-

135726) és anti-CD63 antitestet használtuk (E. Rubinstein nagylelkű felajánlása, Université 

Paris) [228]. A sejteket 2% PFA-val vagy 2% PFA és 0,2% glutáraldehid elegyével fixáltuk, 

0,1 M foszfát pufferben hígítva (pH 7,4). Fixálást követően a sejteket ultrakriomikrotommal 

metszettük, majd egyszeresen vagy kétszeresen jelöltük PAG10 vagy PAG15 immungold 

gyönggyel [229]. A mintákat FEI CM120 elektronmikroszkóp segítségével elemeztük (FEI 

Company), a felvételeket Keen View kamerával készítettük (Soft Imaging System, SIS, 

Germany). A felvételek kvantitatív kiértékelését a korábban leírtak alapján végeztük [229]. 

Az ABCB6 fehérje relatív eloszlását két külön rácsról, véletlenszerűen választott sejtek 

alapján állapítottuk meg. Minden esetben minimum 200 aranygyöngyöt számoltunk meg és a 

gyöngyök elhelyezkedését vettük alapul. A különböző sejten belüli organellumokat azok 

morfológiája, illetve CD63 jelölődésük alapján soroltuk altípusokba. A CD63 a késői 

endoszómákat, lizoszómákat jelöli. A multivezikuláris testeket úgy definiáltuk, mint 

vezikulák, melyekben számos kisebb vezikula található. Mix vezikuláknak neveztük azokat az 

elektron-denz kompartmenteket, melyek egyszerre mutattak vezikulákat és lamelláris 

membrán struktúrákat a lumenjükben. Az elektrondenz kompartmenteket intraluminális 

membrán nélkül denz lizoszómáknak neveztük. Az eredmények átlagértéke az átlagos 

aranygyöngy száma az egyes kompartmentekben. Az átlagérték és a szórás három független 

kísérlet eredménye. 
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4. EREDMÉNYEK 

4.1. A humán ABCB6 fehérje jellemzése heterológ rendszerben 

4.1.1. A humán ABCB6 fehérje kifejeztetése Sf9 rovarsejtekben 

Az MTA Enzimológiai Intézetében számos humán ABC transzportert jellemeztek a 

Spodoptera frugiperda (Sf9) rovarsejtes heterológ rendszerben [216] [230] [231], ezért első 

lépésként elkészítettem az ABCB6 fehérje Sf9 rovarsejtben történő expressziójára alkalmas 

vektorkonstrukciókat az „Anyagok és módszerek” fejezetben leírtak szerint. A vad típusú 

ABCB6 fehérjét expresszáló konstrukció mellett elkészítettem annak feltehetően nem-

funkcionális, katalitikusan inaktív mutáns változatát is.  

Az ABC fehérje katalitikus centrumában, a Walker-A régióban megtalálható konzervált 

lizinnek (GXXGXGK) kritikus szerepe van az ATP megkötésében, így a transzporter 

aktivitásában. A konzervált lizin cseréje más aminosavra (például metioninra) több ABC 

transzporter esetén funkcióvesztéshez vezet [232] [233] [234] [235] [236] [233]. A KM 

mutáció létrehozásával célom egy inaktív variáns létrehozása volt, melyet a funkcionális 

mérések során kívántam használni, negatív kontrollként. 

 

7. ábra: Szekvenciaillesztés és motívumkeresés. A humán ABCB2, -B3. -B4 és -B6 fehérjék szekvenciaillesztése 
ClustalW programmal. Az ABC fehérjék Walker-A régiójában (piros keret) található konzervált lizin kritikus 
szerepet tölt be az ABC fehérjék katalitikus aktivitásában, mutációja funkcióvesztéshez vezethet. Az ABCB6 
fehérje esetén a konzervált lizin a 629. aminosavpozícióban található (az ábrán piros nyíl jelöli). 

Szekvenciaillesztés és motívumkeresés segítségével meghatároztam az ABCB6 fehérje 

Walker-A szekvenciájának helyzetét és azonosítottam a konzervált lizint (K629, 7. ábra). A 

pontmutációt PCR mutagenezissel hoztam létre, majd a mutációt hordozó kazettát restrikciós 

emésztés és ligálás segítségével beillesztettem a vad típusú cDNS megfelelő szakaszára. 

Az így elkészült vad típusú és nem-funkcionáló mutáns (K629M) kontrukciókkal Sf9 sejteket 

kotranszfektáltam, majd a termelt vírusok felszaporítása révén magas titerű vírusfelülúszókat 

hoztam létre. A humán ABCB6 fehérje és annak variánsait tartalmazó Sf9 
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membránpreparátumok készítéséhez a sejteket a vírusfelülúszókkal fertőztem, majd három 

nap inkubáció után izoláltam a sejtek membránfrakcióját.  

A rovarsejtmembrán háttéraktivitásának mérésére olyan sejtek membránpreparátumait 

használatam, melyeket szolubilis -galaktozidáz fehérje expresszióját eredményező 

bakulovírussal fertőztem. A citoplazmatikus ß-galaktozidáz fehérjét kifejező sejtekből olyan 

membránpreparátumot kaptam, melyben megtalálhatóak az Sf9 endogén fehérjéi és ezért 

rendelkezik a számomra érdekes, humán fehérjét is tartalmazó membránpreparátumokban 

mérhető háttéraktivitással. Pozitív kontrollként a részletesen jellemzett humán ABCG2 

fehérjét használtam [231]. 

A humán ABCB6 fehérjét Sf9 rovarsejtekben kifejezve magas expressziót értem el (8. ábra). 

Hasonlóan magas expressziót értem el a katalitikus-hely mutáns ABCB6(K629M) variáns 

esetén is. 

 

8. ábra: Az ABCB6 és az ABCB6(K629M) fehérjék expressziója Sf9 rovarsejtekben. ß-galaktozidáz (1), 
ABCB6 (2), illetve ABCB6(K629M) (3) fehérjéket kifejező Sf9 sejtekből készített membránpreparátumok Western 
blot analízise. A fehérjéket 7,5 % SDS-PAGE gélen választottam el, majd PVDF membránra blotoltam. A PVDF 
membránokat ABCB6-567 antitesttel hívtam elő. A gélre azonos mennyiségű fehérjemintát vittem fel minden 
mintából (2 g). 

Western blot elemzés során a monoklonális ABCB6 antitest segítségével mindkét fehérje 

esetén ~95kDa magasságban látható jelölődést tapasztaltunk, amely megfelel az aminosav-

szekvencia alapján várt méretnek (842 aminosav). Mindkét fehérje esetén egyszeres 

fehérjesávot tapasztaltunk, az Sf9 rovarsejtekben ugyanis a humán fehérjék glikozilációja 

részleges [230] [237]. 

A pozitív kontrollként kifejeztetett ABCG2 fehérje a várt méretben, nem glikozilált formában, 

az ABCB6 fehérjéhez hasonló mennyiségben termelődött. A negatív kontrollként használt ß-

galaktozidáz fehérjét termelő sejtek membránpreparátuma esetén az ABCB6 ellenes antitest 

nem adott jelet (8. ábra). 
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4.1.2. ATPáz aktivitás mérése 

Az ATPáz esszében az ATPáz aktivitás következtében felszabaduló inorganikus foszfát 

mennyiségét határozzuk meg kolorimetriás módszerrel. Egyszerűsége és a reprodukálhatósága 

miatt az ATPáz esszé az egyik legszélesebb körben használt metodika az ABC transzporterek 

jellemzésére és a szubsztrátok/inhibítorok keresésére [216] [231] [236]. Egy ABC 

transzporter aktivitására jellemző állandó a vanadát-függő ATPáz aktivitás, mely a vanadát 

jelenlétében, azaz katalitikus ciklusában blokkolt és vanadát nélkül mért ATPáz aktivitás 

különbsége. A fehérjék vanadát-szenzitív ATPáz aktivitását nmol szabad foszfát/inkubációs 

idő (perc)/mg membrán fehérjemennyiség mértékegységben adjuk meg.  

Bár az ATPáz aktivitás az ABC transzporterek esetén többnyire szubsztrát-kapcsolt, egyes 

fehérjék szignifikáns alap (bazális) ATPáz alapaktivitással rendelkeznek A humán ABCB6 

fehérje funkciójának megismerése céljából ezért első lépésként a fehérjét nagy mennyiségben 

kifejező Sf9 sejtekből izolált membránpreparátumok vanadát-szenzitív, alap ATP-hasító 

képességét vizsgáltam. 

Az ABCB6 fehérjét tartalmazó membránpreparátumokon végzett vizsgálatok azt mutatták, 

hogy a fehérje nem rendelkezik mérhető alapaktivitással. Különböző reakciókörülmények 

között, több független membránpreparálásból származó minták közül egyik sem mutatott 

alapaktivitást. A mért aktivitás (ABCB6: 3,5 ± 0,39 nanomol Pi/perc/mg membránfehérje, 

ABCB6(K629M): 3,7 ± 0,77 nanomol Pi/perc/mg membránfehérje) összevethető volt a ß-

galaktozidáz membránokban mért értékekkel, azaz a hátérrel (2,8 ± 0,69 nanomol Pi/perc/mg 

membránfehérje). Ezzel szemben a pozitív kontrollként használt, ABCG2 fehérjét nagy 

mennyiségben tartalmazó membránpreparátum a korábban publikált eredményeknek 

megfelelően magas alapaktivitást mutatott (15,3 ± 0,08 nanomol Pi/perc/mg membránfehérje) 

[231].  

A reakció optimalizálása során próbálkoztam az inkubációs idő, a pH, az ATP koncentráció és 

a membránfehérje-mennyiség, valamint az ATPáz gátláshoz használatos Na-orto-vanadát 

koncentráció változtatásával (20–60 perc, pH 6.8-7.0-7.2, 2–4 mM MgATP, 1-5-10 g 

membránfehérje, 1-5-10 mM Na-orto-vanadát). Az ABCG2 fehérje esetében az alapaktivitás 

a membrán koleszterinszintjének növelésével jelentősen fokozható [215], ezért az ABCB6 

fehérjét kifejező Sf9 sejtekből koleszterinnel dúsított membránpreparátumokat is 

előállítottam. 
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A humán ABCB6 fehérje esetén nem sikerült azonosítani olyan reakciókörülményt, melyben 

a fehérje alap ATPáz aktivitása a negatív kontroll membránokhoz képest szignifikáns 

különbséget mutatott volna. 

Számos aktív transzporter alapaktivitása Sf9 sejtekben kifejeztetve rendkívül alacsonynak 

bizonyult (például ABCC1, ABCC2 vagy ABCC5), miközben szubsztrát jelenlétében mért, 

szubsztrát-stimulált aktivitásuk jól mérhető [238] [239]. Mivel az ABCB6 fehérje feltételezett 

funkciója a porfirin anyagcsere egyik intermedier molekulájának mitokondriális importja 

[203], a lehetséges szubsztrát-stimulált vanadát-szenzitív ATPáz aktivitását különböző 

porfirinek jelenlétében is megmértem. Kísérleteim során nem tapasztaltam az ABCB6 fehérje 

ATPáz aktivitásában különbséget phaephorbid-A (5-100 M), hemin (5-100 M), prazozin 

(5-100 M), koproporfirinogen III (5-50 M) vagy protoporfirin IX (5-100 M) jelenléte 

esetén sem.  

Összefoglalóan elmondható, hogy nem sikerült olyan molekulát és/vagy reakciókörülményt 

azonosítani, melynek során a humán ABCB6 fehérjét nagy mennyiségben kifejező 

rovarsejtből készített membránpreparátumok vanadát-függő, alap- vagy szubsztrát-stimulált 

aktivitását mérni tudtam volna. A további kísérletekben ezért megvizsgáltam a humán 

ABCB6 fehérje ATP-kötő, ill. ATP-hasító képességét egy, az ATPáz esszénél érzékenyebb 

módszerrel.  

4.1.3. Azido-ATP kísérletek: ATP kötés 

Az ABC fehérjék katalitikus ciklusának egyes lépései meghatározott kísérleti körülmények 

között külön-külön tanulmányozhatók. Az (α-32P)8-azido-ATP az ABC fehérjék ATP-től alig 

különböző kinetikai paraméterekkel rendelkező energia-donor szubsztrátja, azido csoportja 

ultraibolya fény hatására kovalens kötést létesít a környezetében található tirozin 

oldalláncokkal. A fehérjék SDS-PAGE futtatását követően az ABC transzporterhez 

kovalensen kötődő, izotóppal jelölt ATP analóg radiogramon detektálható.  

Az ATP kötését, azaz a ciklus első lépését jégen vizsgáltam, mivel ilyenkor a hidrolízis 

további lépései jelentősen lelassulnak. A vizsgálni kívánt ABCB6 fehérjét expresszáló Sf9 

membrán vezikulákat jégen inkubáltam (α-32P)-8-azido-ATP jelenlétében. Öt perc elteltével a 

mintákat UV fénnyel megvilágítottam, hogy az azido-ATP és a fehérje között a 

keresztkötések kialakuljanak. A fotoaktivációt követően jéghideg Tris-EGTA-MgATP 

oldattal mostam ki a nem kovalensen, aspecifikusan kötődő azido-ATP molekulákat. 

Elektroforézis és PVDF membránra történő blotolás után a kérdéses ABC fehérjékhez 
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asszociált radioaktivitást megmértem. Kontrollként „hideg” ATP kezelést és EDTA 

inkubációt végeztem, a kötődést akkor ítéltem specifikusnak, ha a (α-32P)8-azido-ATP 

radioaktív jelét a nem jelölt ATP leszorította és az EDTA megakadályozta. 

 

9. ábra: Azido-ATP kötése. ABCB6 és ABCB6(K629M) katalitikus mutáns fehérjéket kifejező Sf9 
membránminták radiogramja azido-ATP kötést követően. Az ABCB6 fehérje jósolt méretében tapasztalt jelet 
EDTA és „hideg” ATP hozzáadása leszorította. A ß-galaktozidáz mintában jelölődés ABCB6 magasságában 
nem látszik. 

A 9. ábra mutatja, hogy mind a vad típusú ABCB6, mind annak katalitikus mutáns változata 

képes volt az azido-ATP specifikus megkötésére. A negatív kontrollként használt ß-

galaktozidáz mintában ABCB6 magasságában nem volt jelölődés. Az ATP kötés specifikus, 

mivel azt a mosás során a nagy koncentrációban használt „hideg” ATP leszorította, a Mg2+ 

iont keláló EDTA pedig meggátolta.  

4.1.4. Azido-ATP kísérletek: nukleotid „trapping”, ATP hasítás 

A katalitikus ciklus további vizsgálatára a foszfátanalógokkal-indukált nukleotid „trapping” 

technikát alkalmaztam [240] [241]. ATP kötést követően az ATP hasítás és energiájának 

felszabadítása több lépésben zajló folyamat. Az ABC fehérjék a P-típusú ATPázoktól eltérően 

nem alakítanak ki nagy energiájú foszforilált intermediert. Az ATP megkötése 

(ABC•MgATP) után bekövetkező hidrolízis egy nagy energiájú komplex kialakulásához 

vezet (ABC•MgADP•Pi), amit az anorganikus foszfát (Pi), majd az ADP disszociációja követ. 

Foszfát-analóg anionok (vanadát, AlFx, BeFx) képesek a disszociált foszfát helyére kötődni és 

kötődésükkel a ciklust megakasztani. Az így kialakult stabil ABC•MgADP•foszfát-analóg 

komplex a katalitikus ciklusban formálódó nagy energiájú ABC•MgADP•Pi komplex 

analógjának tekinthető. A komplex (α-32P)8-azido-ATP jelenlétében is kialakul, ultraibolya 
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besugárzásra keresztkötések jönnek létre az azido-ATP és a fehérje között, így az intermedier 

SDS-PAGE gélen, majd radiogramon vizsgálhatóvá válik.  

Az intermedier komplex kialakulásához enzimatikus reakcióra van szükség. Ezért a kívánt 

fehérjét expresszáló vezikulákat 37°C-on, hidrolitikus körülmények közt inkubáltam 

különböző koncentrációjú (α-32P)-8-azido-ATP, 200 μM vanadát (vagy fluoro-aluminát, ill. 

berillium-fluorid) jelenlétében. 2-20 perc elteltével a reakciót jéghideg Tris-EGTA-MgATP 

oldat hozzáadásával leállítottam, a vezikulákat ugyanebben az oldatban kétszer megmostam. 

Fontos hangsúlyozni, hogy szemben a kötési kísérletekkel az intermedier komplex 

formálódását követő kísérletekben az UV besugárzás a 10 mM MgATP-t tartalmazó oldattal 

történt mosás után történt. Az intermedier komplexben a nukleotid a katalitikus centrum belső 

zsebébe kerül, kétszeri mosás után csak ez, a külső „hideg” ATP elől elzárt („trapped”) 

nukleotid marad a fehérjéhez asszociált állapotban.  

Elektroforézis és PVDF membránra történő blotolás után a kérdéses ABC fehérjékhez 

asszociált radioaktivitást megmértem, az autoradiogramon jelölődő fehérjét ugyanazon blot 

specifikus antitestekkel történő előhívásával azonosítottam.  

A vad típusú ABCB6 fehérje, a kontrollként használt ABCB1 fehérjéhez hasonlóan, az ATP 

kötést követően képes az ATP-t hasítani, melyet a PVDF membránon látható radioaktív jel 

mutat (10. ábra). Vanadát, AlFx, BeFx jelenlétében egyaránt kialakul az intermedier komplex. 

Az EDTA a komplex kialakulását a várakozásoknak megfelelően gátolta, a negatív 

kontrollként használt ß-galaktozidáz mintában detektálható jel nem volt. Az SH-csoportot 

módosító N-etilmaleimid kezelés nem volt hatással az ABCB6 fehérjére, katalitikus 

centrumában ugyanis nincs konzervált cisztein (10. ábra). 

A vad típusú ABCB6 fehérjével szemben a Walker-A lizin nélküli, K629M mutáns bár képes 

az ATP megkötésére, az ATP hasítására már nem. Az ABCB6(K629M) ezért feltételezhetően 

megfelelően feltekeredett, de katalitikusan inaktív változata a vad típusú ABCB6 fehérjének, 

így a K629M változat a funkcionális vizsgálatokban negatív kontrollként használható (10. 

ábra).  

A vizsgált ABC fehérje aktivitása arányos az időegység alatt felgyülemlő komplexek 

számával, vagyis a ciklus során megrekedt („trapped”) fehérjékhez kötött nukleotid analóg 

radioaktív jelével. A radioaktív jel mértéke szubsztrátok jelenlétében a fokozott aktivitásnak 

megfelelően nő, míg inhibítorok jelenlétében csökken, ezért  a „trapping” technika, az ATPáz 

esszéhez hasonlóan, alkalmas szubsztrátok és inhibítorok azonosítására [242] [243]. 
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A nukleotid „trapping” kísérleteket az irodalomban szereplő, lehetséges szubsztrátok 

jelenlétében végeztem (phaephorbid-A (5-100 M), hemin (5-100 M), prazozin (5-100 M), 

koproporfirinogen III (5-50 M), protoporfirin IX (5-100 M)). Az ATPáz mérésekkel 

azonos eredményt kaptam: a vizsgált porfirinmolekulák és –származékok közül egyik sem 

volt képes a jel fokozására, azaz az ATPáz ciklus fokozására, sem Na-orto-vanadát, sem más 

foszfátanalóg jelenlétében. 

 

10. ábra: „Trapping”. Az ABCB6 fehérje vanadát jelenlétében képes az azido-ATP-t hasítani, melyet a 
radiogramon - a pozitív kontrollként használt ABCB1 fehérjéhez hasonlóan - jelölődés mutat. A katalitikus hely 
mutáns K629M változat és a negatív kontrollként használt ß-galaktozidáz esetén jelölődés nem látható. Az NEM 
jelenléte nem, de az EDTA specifikusan gátolta az azido-ATP okklúzió/trapping jelet. 

Eredményeim alapján az ABCB6 fehérje megfelelően feltekeredik rovarsejt membránban, 

képes ATP-t kötni és hasítani. Alap ATPáz aktivitása nem mérhető és katalitikus ciklusa a 

vizsgált porfirinvegyületekkel nem fokozható, amely a használt modellrendszer korlátaiból is 

adódhat. Ezért a heterológ rendszer lehetőségeinek kimerítése után emlős modellrendszerben 

dolgoztam tovább. 

4.2. ABCB6 jellemzése emlős rendszerben 

4.2.1.  Funkcionális megközelítések 

A bevezetőben részletesen ismertetett publikáció szerint az ABCB6 fehérje feltételezett 

szubsztrátja a koproporfirinogen III molekula, melynek mitokondriális importja révén az 

ABCB6 fehérje a hem szintézis és az eritroid érés egyik kulcsregulátora [203].  

Elsőként azt kívántuk megvizsgálni, hogy az ABCB6 fehérje milyen módon képes az eritroid 

differenciáció során végbemenő hem szintézist befolyásolni. Modellként a K562 Bcr-Abl+ 

eritroleukémia sejtvonalat választottuk, melyet széles körben használnak a hemoglobin-

szintézis és -regulációjának vizsgálatára. K562 sejtekben számos vegyület, így a hemin és sok 
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ismert antitumor szer az eritroid differenciációhoz hasonló folyamatokat, végső soron a 

hemoglobin-szintézis növekedését indukálja [244]. 

Első lépésben K562 sejteket differenciáltattunk tirozin kináz inhibítorral, Gleevec-kel 

(imatinib mezilát, 150 nM) [245], illetve heminnel (50 M). Mivel az imatinib sejtméreg, a 

kísérletek során olyan koncentrációban adtuk a sejtekhez, mely maximális hemoglobin 

temelést eredményezett, de még nem indukált apoptózist. 72 órás inkubációt követően a K562 

sejtek színváltozással mutatták a hemoglobin-képzés jelentős emelkedését (11.B. ábra). A 

sejtekben lévő hemoglobinmennyiséget benzidines kimutatással mértük meg, az „Anyagok és 

módszerek” fejezetben leírtak szerint (11.A. ábra.).  

 

11. ábra: Porfirin szintézis és ABCB6 expresszió K562 sejtekben. A. Az ABCB6 fehérje expresszió a kémiailag 
indukált K562 sejtek eritroid differenciációja során megnő. Alap (parentális) K562 sejteket 72 óráig inkubáltuk 
150 nM Gleevec vagy 50 M hemin jelenlétében. Az élő sejtek számát tripánkék festéssel, a hemoglobinszintet 
benzidines kimutatással állapítottuk meg. A hibazászlók minimum 5 párhuzamos kísérlet szórását mutatják. Az 
ABCB6 fehérje mennyiségét Western bloton ABCB6-567 antitesttel tettük láthatóvá (60 g fehérje/minta). A ß-
aktin mutatja, hogy a mintákból azonos mennyiségű fehérjét vittünk fel a gélre. B. Alap, kontroll (non-target) és 
ABCB6 csendesített K562 sejtek csapadéka differenciációt indukáló szer nélkül, illetve imatinib vagy hemin 
jelenlétében végzett 72 órás inkubációt követően. A pirosas szín jelzi a hemoglobinizáció mértékét [213]. 

A kémiai indukció hatására a K562 sejtekben eritroid differenciációhoz hasonló folyamatok 

indulnak el, melynek következtében a hem szintézis és a hemoglobin mennyiség megnő. A 

hemoglobin szintézis növekedésével párhuzamosan az ABCB6 fehérje mennyisége is 

jelentősen nőtt (11.A. ábra), megerősítve ezzel a korábbi állítást, miszerint az ABCB6 fehérje 

expressziója eritroid érés során megemelkedik [203]. 

Az idézett cikk szerint a megnövekedett ABCB6 szint biológiai jelentősége, hogy a fehérje 

fokozott transzportaktivitása miatt megnő a hem prekurzor koproporfirinogen III 

mitokondriális importja, ennek eredményeként pedig a de novo porfirin szintézis [203]. A 

koproporfirinogen III molekula a mitokondriumban alakul át a fluoreszcens protoporfirin IX 

(PPIX) molekulává. A PPIX molekulába a hem szintetikus útvonal utolsó lépéseként a 
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mitokondriális mátrixban található ferrokelatáz enzim vasmolekulát épít be, melynek 

eredményeként jön létre a hem molekula (6. ábra) [203] [187]. A hem szintézis intenzitása 

mérhető a fluoreszcens intermedier molekula, a PPIX mennyiségének követésével.  

Az ABCB6 fehérje funkciója és a PPIX szint közötti kauzális összefüggés vizsgálatára 

ABCB6 fehérjét stabilan túltermelő, illetve shRNS segítségével csendesített, azaz csökkent 

mennyiségű ABCB6 fehérjét tartalmazó K562 sejteket állítottunk elő, majd megmértük az 

eltérő ABCB6 fehérjemennyiséget mutató sejtek PPIX fluoreszcencia-szintjét. A többször 

idézett publikáció [203] állításaival szemben a K562 sejtek ABCB6 fehérje expressziója és a 

PPIX fluoreszcencia mértéke között nem találtunk összefüggést (12.A. ábra). Hasonlóan, a 

Gleevec és hemin segítségével differenciáltatott, eltérő mennyiségű ABCB6 fehérjét termelő 

K562 sejtek ABCB6 fehérjemennyisége és hemoglobin-szintje között sem volt összefüggés. 

Bár a sejtek fluoreszcenciája és hemoglobin szintje a differenciáltatott K562 sejtekben 

magasabb volt, mint az alapsejtekben, az eltérő mennyiségű ABCB6 fehérjét termelő, RNS 

interferenciával csendesített és a kontroll, non-target sejtek között már nem tapasztaltunk 

különbséget (12.B. ábra).  

Miután az irodalmi adatokat többszöri próbálkozás ellenére sem tudtuk reprodukálni, 

felvettük a kapcsolatot az idézett cikk szerzőivel [203], akik rendelkezésünkre bocsátották a 

kísérleteik során felhasznált, ABCB6 fehérjét túltermelő K562 sejtvonalat. Meglepetésünkre a 

Schuetz és munkatársaitól kapott kontroll K562 és ABCB6 fehérjét túltermeltető K562 sejtek 

között a PPIX szintet eltérőnek, a publikációban megjelent eredményekhez hasonlónak 

találtuk. 

Ugyanakkor az ABCB6 fehérjét túltermelő sejtvonal - ellentétben a kontroll K562 sejtvonallal 

- sajnálatosan Mycoplasma fertőzöttnek bizonyult. A Mycoplasma-mentesítést követően a 

PPIX szintben mért különbség az ABCB6 overexpresszáló és alap K562 sejtek között eltűnt. 

Az ABCB6 fehérjének tulajdonított hatás teljes mértékben reprodukálható volt Mycoplasma 

fertőzéssel, ami arra utal, hogy a sejtekben lévő intracelluláris patogén befolyásolja a sejtek 

alapfluoreszcenciáját a PPIX molekula detekciójára alkalmas hullámhossz-tartományban. Így 

az ABCB6 fehérjét túltermelő és az alap sejtek közötti különbség feltehetően a Mycoplasma 

jelenlétéből adódott és nem az ABCB6 fehérje eltérő mennyiségének volt az eredménye. 

Eredményeink alapján az ABCB6 mennyisége a sejtben párhuzamosan változik a K562 sejtek 

differenciációjával és hemoglobin-tartalmával, de a fehérje túltermeltetése vagy éppen 

csendesítése nem befolyásolja a PPIX szintet és a sejtek hemoglobin-tartalmát, azaz a hem 
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szintézist. Mindez megkérdőjelezi a fehérje feltételezett kulcsreguláló szerepét a hem 

szintézis és az eritroid érés folyamatában.  

 

12. ábra: A PPIX fluoreszcencia és az ABCB6 fehérje mennyiségének összefüggése K562 sejtekben. A. A 
sejtek PPIX fluoreszcenciájának mértéke nem különbözik az eltérő mennyiségű ABCB6 fehérjét kifejező 
sejtekben. A PPIX fluoreszcencia mértékét áramlási citometria segítségével mértük meg, az ABCB6 fehérje 
mennyiségét Western blot analízis során ABCB6-567 antitest segítségével mutattuk ki. Az aktin mutatja a gélre 
felvitt fehérjemennyiség azonosságát. A hibazászlók minimum 3 független kísérlet szórását mutatják. Alap 
(parentális) K562 sejt (1); csendesített K562 sejtek kontroll K562 sejtvonala (non-target RNS) (2) és csendesített 
ABCB6 K562 sejtek (3); stabilan túltermelő vad típusú ABCB6 (4) és katalitikus mutáns KM változata (5). B. Az 
ABCB6 fehérje mennyiségének csökkentése nem befolyásolja a hem szintézist. Gleevec és hemin által indukált 
K562 sejtek differenciációja során a hemoglobin szint nő, de a növekedés mértéke nem különbözik a csendesített, 
alacsonyabb mértékű ABCB6 expressziót mutató sejtek és a non-target kontroll konstrukciót hordozó, ABCB6 
fehérjét termelő K562 sejtek között. A hibazászlók minimum 5 független kísérlet szórását mutatják [213]. 

Negatív eredményeinket erősítették a munkánkkal párhuzamosan megjelenő publikációk, 

melyek megkérdőjelezték az ABCB6 fehérje mitokondriális elhelyezkedését. A fehérjét egyes 

szerzők plazmamembrán [204], mások ER/Golgi elhelyezkedésűnek írták le [205], megint 

mások patkány sejtekben kifejeztett humán ABCB6 fehérjét a vezikuláris rendszerben 

detektálták [207]. Mivel a fehérje feltételezett funkciója és sejten belüli elhelyezkedése 

szorosan összefügg, a továbbiakban a fehérje lokalizációját vizsgáltam. 

4.2.2.  Az ABCB6 fehérje sejten belüli elhelyezkedése 

Az ABCB6 fehérje sejten belüli elhelyezkedésének vizsgálatához K562 sejtek különböző 

membránfrakcióit választottuk el differenciál-centrifugálással, az irodalomban ismertetett 

módszerek szerint [203]. A membránfrakciókat a sejtorganellumokra jellemző fehérjék ellen 

termeltetett ellenanyagokkal jellemeztük, az ABCB6 jelenlétét monoklonális antitesttel 

ellenőriztük. Bár a korábbi publikációban használt differenciál centrifugálás metodika során 

nyert mitokondriális frakcióban a mitokondriális fehérje (porin) mellett megtalálható az 

ABCB6 fehérje is, a frakció szennyezettnek bizonyult: plazmamembrán (Na-K-ATPáz) és 

lizoszómális (LAMP1) fehérjéket egyaránt ki tudtunk mutatni (13.A. ábra). Így az 
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irodalomban szereplő metodika körültekintő ismétlése nem erősítette meg, bár nem is zárta ki 

az ABCB6 mitokondriális elhelyezkedését. 

A differenciál-centrifugálás technikai korlátait figyelembe véve következő lépésként 

immunoprecipitációt végeztünk. A sejtek megfelelő feltárását követően az intakt 

mitokondriumokat TOM22, a külső mitokondriális membránban nagy mennyiségben 

megtalálható fehérje ellen termeltetett antitesttel gyöngyökhöz kötöttük. Mágneses gyöngyös 

tisztítást követően a tisztított mitokondriális frakciót ellenőriztük a korábban használt, 

különböző sejtorganellumokra jellemző fehérjék elleni antitestekkel (13.B. ábra). Az 

immunoaffinitás purifikáció során kapott mitokondriális frakció nagy mennyiségben 

tartalmazott mitokondriális fehérjét, miközben lizoszómális fehérjeszennyeződés Western 

bloton nem volt kimutatható. Az ily módon tisztított, lizoszóma-mentes mitokondriális 

frakcióban az ABCB6 fehérje sem volt jelen. A mitokondriumok megfelelő elválasztása az 

ABCB6 fehérje elvesztésével járt mind a túltermeltett, mind az endogén ABCB6 fehérjét 

tartalmazó sejtek esetén (13.B. ábra).  

 

13. ábra: Az ABCB6 nincs jelen a K562 sejtekből izolált mitokondriális frakcióban. Differenciál-
centrifugálással (A) és anti-TOM mágneses immungyöngyökkel (B) elválasztott sejtmembrán-frakciókat az 
„Anyagok és módszerek” fejezetben leírtak alapján állítottuk elő. SDS-PAGE szeparálást követően a fehérjéket 
PVDF membránra blotoltuk, majd anti-ABCB6 és különböző sejtorganellumokra jellemző fehérjék elleni 
antitestekkel jelöltük. A. Totál sejtlizátum (1); sejtmagok és teljes sejtek (2); 8000g centrifugálást követően 
kapott csapadék, döntően mitokondriális frakció (3); 12000g centrifugálást követően kapott csapadék (4); 
20000g centrifugálást követően kapott csapadék (5). B. Anti-TOM22 mágneses immungyönggyel izolált 
mitokondriális frakció. Teljes sejtlizátum (1); ismételt mosást követően a gyöngyökhöz kötődött frakció (2); 
átfolyó (3) [213].  

Eredményeink arra utaltak, hogy a korábbi publikációban bemutatott differenciál-

centrifugálás során a mitokondriális frakció nem volt mentes egyéb sejtorganellumoktól, így 

többek közt lizoszómális membránt is tartalmazott. Az immunoaffinitás tisztítás során a 

lizoszómális frakciót a mitokondriális frakciótól sikeresen elválasztottuk, melynek 

eredményeként az ABCB6 fehérje is eltűnt a frakcióból.  

A fehérje sejten belüli elhelyezkedését a sejtfrakcionálási kísérleteket követően mikroszkópos 

technikákkal vizsgáltam. Elsőként HeLa sejtekben kifejeztettem a mitokondriális ABC 
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fehérjék Flag címkével fúzionáltatott változatait (ABCB7-Flag, ABCB8-Flag, ABCB10-

Flag), valamint az ABCB6-Flag fehérjét. A sejteket a Flag címke elleni antitesttel, valamint 

CoxIV, belső mitokondriális fehérje elleni antitesttel és MitoTracker mitokondriális festékkel 

jelöltem. A jelölések együttállását digitális képelemző szoftver segítségével elemeztem. Az 

ABCB6 fehérje Flag címkével fúzionáltatott, túltermeltett formájának sejten belüli 

elhelyezkedése egyértelműen különbözött a három mitokondriális fehérjétől. Az ABCB6 

fehérje elvált a mitokondriális markerektől, miközben az ABCB7-, B8 és -B10 fehérjék 

szignifikáns kolokalizációt mutattak a CoxIV antitesttel (14. ábra) és a MitoTracker 

mitokondriális festékkel egyaránt [213].  

Hogy megbizonyosodjunk, nem HeLa sejtvonal-specifikus jelenséget látunk, K562 és 

HEK293T sejtekben is megvizsgáltam a túltermeltett ABCB6 fehérje sejten belüli 

elhelyezkedését. Az eredmények egyöntetűen azt mutatták, hogy a túltermeltetett ABCB6 

fehérje nem kolokalizál szignifikáns mértékben a használt mitokondriális markerekkel [213]. 

Munkánkat megelőző cikkekben a fehérje sejten belüli elhelyezkedését a fehérjét túltermelő 

rendszerekben vizsgálták, miközben egy fehérje túltermeltetése téves lokalizációhoz vezethet. 

Ezért a továbbiakban az endogén ABCB6 fehérje és a főbb sejtorganellumokra jellemző 

fehérjék együttállását vizsgáltam konfokális mikroszkópia segítségével HeLa, HEK és K562 

sejtekben (15. ábra) [213].  

K562, HEK293T és HeLa sejtekben egyaránt egyértelművé vált, hogy az endogén ABCB6 

fehérje a mitokondriális markerektől elkülönül és leginkább a lizoszómális markerekkel mutat 

együttállást. Részleges kolokalizáció volt mérhető az ER (calnexin) és a Golgi (giantin) 

markerekkel, míg plazmamembrán (Na-K ATPáz) lokalizáció nem volt mérhető (15. ábra). A 

konfokális mikroszkóppal készített fotókat digitális képelemző szoftver segítségével 

elemeztem és az ABCB6 fehérje szignifikáns együttállást a vizsgált markerek közül egyedül a 

lizoszómális LAMP1 fehérjével, illetve LysoTracker lizoszómális festékkel mutatott (15. 

ábra) [213]. 

Az ABCB6 fehérje mitokondriális elhelyezkedésének ellentmondó tény továbbá, hogy a 

fehérje glikozilálódik. Emlős sejtekben termeltetve Western bloton kettős sávot mutat az 

ABCB6 fehérje, majd az N-glikozidáz PNGáz-F kezelést követően a nagyobb méretben 

migráló sáv eltűnik. A PNGáz-F enzim a fehérjék N-kötött glikánjait távolítja el, az ABCB6 

fehérje tehát N-glikozilálódik (15.C. ábra). A fehérje glikozilálódása azt jelenti, hogy a 

áthalad az ER/Golgi rendszeren, mely szintén a megkérdőjelezi az irodalomban állított 

mitokondriális elhelyezkedést. Jelen elfogadott nézet szerint ugyanis a mitokondriális fehérjék 
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szabad riboszómán képződnek és a transzlációval párhuzamosan fűződnek be a mitokondriális 

membránba, így nem haladnak át az ER/Golgi rendszeren. 

Összefoglalva, direkt és indirekt eredményeink, valamint a munkánkkal párhuzamosan 

megjelenő publikációk mind arra utaltak, hogy az ABCB6 fehérje nem tekinthető 

mitokondriális fehérjének [204] [205] [207]. Az endogén fehérje N-glikozilálódik, áthalad az 

ER/Golgi rendszeren és a vizsgált sejtorganellumok közül a mitokondrium helyett a 

lizoszómában található legnagyobb mértékben. 
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14. ábra: ABCB6, -B7, -B8 és B-10 sejten belüli elhelyezkedésének vizsgálata konfokális mikroszkópiával. 
HeLa sejtekben tranziens transzfekcióval Flag címkével ellátott ABCB6, -B7, -B8 és –B10 fehérjéket 
expresszáltattunk. A sejteket Flag elleni antitesttel (zöld) és a mitokondriális CoxIV elleni antitesttel (piros) 
jelöltük, a fehérjéket fluoreszcens másodlagos antitestekkel tettük láthatóvá. Míg az ABCB7, -B8 és –B10 
fehérjék egyértelmű mitokondriális lokalizációt mutatnak (kompozit fotó, r=0,87, r=0,7, r=0,84), az ABCB6 
fehérje képe attól eltér (r=0,13) [213]. 
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15. ábra: Az ABCB6 fehérje sejten belüli elhelyezkedésének vizsgálata kettős immunofluoreszcencia jelöléssel 
és lézerpásztázó konfokális mikroszkóppal K562 és HeLa sejtekben. A. Az endogén ABCB6 fehérjét ABCB6-567 
antitesttel, míg a mitokondriumot anti-CoxIV (felső panel, piros), a lizoszómát anti-LAMP1 (alsó panel, piros) 
jelöltük K562 sejtekben. Az ABCB6 fehérje a LAMP1 lizoszómális fehérjével mutat kolokalizációt (sárga szín a 
kompozit képen, r=0,79) és nem a mitokondriális markerrel (r=0,14). B. HeLa sejtben ABCB6-567 antitesttel 
tettük láthatóvá az endogén ABCB6 fehérjét (zöld), míg a különböző sejteorganellumokat jellemző fehérjék 
jelölésével elemeztük. (CoxIV – mitokondrium, calnexin – ER, LysoTracker – lizoszóma, WGA – 
plazmamembrán, giantin – Golgi). ABCB6 a leginkább a lizoszómális markerrel mutat együttállást, ahogy a 
Pearson’s és az overlapping koefficiens is mutatja a táblázatban. C. K562 sejtekben túltermeltett ABCB6 fehérje 
glikozidáz kezelése. A PNGáz-F enzim eltávolítja a fehérjékhez kötődő N-glikánokat, mely Western bloton a 
fehérje sávjának eltolódását okozza [213]. 
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4.2.3. Az ABCB6 fehérje útja a sejtben 

Eredményeink alapján tehát az ABCB6 fehérje a mitokondrium helyett a lizoszómában 

helyezkedik el a sejtekben. Az ABCB6 szekvenciájában - ellentétben az ABCB7, -B8 és –B10 

belső mitokondriális membránban található ABC fehérjékkel - nincs mitokondriális irányító 

szekvencia, és az online elérhető motívumkereső programok alapján más irányítószekvenciát 

sem tartalmaz. Felmerült a kérdés, hogy a fehérje hogyan jut a lizoszómába, ezért munkám 

következő lépéseként a fehérje sejten belüli útját és annak regulációját kívántam vizsgálni. 

A jelenleg elfogadott nézet szerint a lizoszómális transzmembrán fehérjék két fő útvonalon 

juthatnak a sejtszervecskébe. Az ER/Golgi rendszerből kilépve az endoszómális rendszeren 

keresztül vagy a plazmamembránból internalizálódva jutnak az endoszómákba és végül a 

lizoszómákba. 

A korai endoszómákra jellemző kis GTPáz fehérje a Rab5 fehérje. A Rab5 fehérje 

konstitutívan aktív változata, a Rab5(Q79L) mutáns túltermelése a sejtekben a kisméretű, és 

konfokális mikroszkóppal nehezen vizsgálható endoszómák méretét megnöveli. A 

konstitutívan aktív változat ugyanis elősegíti a plazmamembránról lefűződő vezikulák 

fúzióját, így a sejtekben fénymikroszkóppal is jól látható endoszómális hólyagok keletkeznek.  

A Rab5(Q79L) GFP-vel fúzionált változatát tranziens transzfekcióval expresszáltattuk HeLa 

sejtekben. A sejtekben jól látható hólyagok alakultak, melyek membránját a Rab5(Q79L) 

fehérjével fúzionáltatott GFP fluoreszcens jele rajzolta ki. A Rab5(Q79L)-GFP fehérjét 

expresszáló sejtekben a szintén tranziens transzfekcióval bejuttatott ABCB6-Flag, illetve 

maga az endogén fehérje is átrendeződött és kolokalizációt mutatott a megnövekedett, 

döntően korai endoszómális eredetű vezikulák membránjával (16. ábra). Az ABCB6 fehérje 

átrendeződése a konstitutívan aktív Rab5 fehérjét is expresszáló sejtekben hasonlított a 

kontrollként használt transzferrin receptor mikroszkópos képére. A transzferrin receptor útja a 

sejtben jól jellemzett [246]. A fehérje a transzferrin kötését követően a sejtek felszínéről 

klatrin-burkolt vezikulákon keresztül beszedődik az endoszómákba, ahol a transzferrin az 

endoszómák savasodó pH környezetében disszociál. A ligand nélküli transzferrin receptor ezt 

követően a plazmamembránba visszatérő, recycling endoszómákon keresztül újra a 

sejtfelszínre kerül vagy a lizoszómákban lebomlik. 

A Rab5(Q79L)-GFP fehérjével jelölt endoszómális óriás vezikulákban tehát megtalálható 

mind az exogén módon kifejezetett, mind az endogén ABCB6, mely mutatja a fehérje 

endoszómális jelenlétét. Megfigyeléseinket később megerősítette, hogy az endoszómális 
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eredetű exoszómákban is jelen van az ABCB6 és a retikulociták érése során a multivezikuláris 

testeken keresztül kerül ki a sejtből (lásd később).  

 

16. ábra: Rab5(Q79L)-GFP fehérjét expresszáló, valamint Rab5(Q79L)-GFP és ABCB6-Flag fehérjéket ko-expresszáló 
HeLa sejtek konfokális fotója. A sejteket anti-transzferrin receptor, ABCB6-567 és anti-Flag antitestekkel jelöltük és 
fluoreszcens másodlagos antitest segítségével tettük láthatóvá (piros). A GFP-vel fúzionált Rab5(Q79L) fehérjét a GFP 
fluoreszcenciája mutatja (zöld). A sejtekben az endoszómák fúziója eredményeként jól látható hólyagok keletkeznek, melyek 
membránjában megtalálható a transzferrin receptor mellett az endogén és a Flag címkefehérjével jelölt exogén ABCB6 is 
[247]. 

Konfokális mikroszkópiás eredményeinket elektronmikroszkópos felvételekkel is 

megerősítettük. ABCB6 fehérjét túltermelő HeLa sejtek vizsgálata során a fehérje döntően a 

multivezikuláris testekben, a multilamelláris lizoszómákban, valamint a denz lizoszómákban 

volt megtalálható (17. ábra). Az endogén fehérje expressziójának alacsony volta 

elektronmikroszkópos kimutatást (jelölést) nem tett lehetővé. 

Felmerült a kérdés, hogy az ABCB6 fehérje az ER/Golgi rendszerből kilépve direkt úton vagy 

a transzferrin receptorhoz hasonlóan a plazmamembránból internalizálódva kerül az 

endoszómákba. Korábbi irodalmi adatok alapján a fehérje megtalálható a plazmamembránban 

[204], azonban az eredmények túltermeltett sejtek vizsgálatából származnak. A fehérje 

plazmamembrán lokalizációját túltermeltett rendszerben HeLa, HEK és K562 sejtekben 

egyaránt tapasztaltuk. Konfokális mikroszkópiás vizsgálat alapján a fehérje mindhárom 

sejttípusban megjelenik a sejtfelszínen a sejtek kis százalékában, a magas exogén 

fehérjeexpressziót mutató sejtekben [213]. Kérdéses volt, hogy a fehérje jelenléte a 

sejtfelszínen a fehérje túltermeltetéséből fakadó műtermék, vagy az endogén fehérje szintén 

megtalálható a plazmamembránban, de a detekciós szint alatti mértékben.  
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17. ábra: ABCB6 fehérjét túltermelő HeLa sejtek elektronmikroszkópos képe. A. ABCB6 fehérjét túltermelő 
HeLa sejtek ultravékony krioszekcióját követően immunogold részecskékkel jelöltük a fehérjét. A. ABCB6 fehérje 
lokalizációja (Protein A arany 10 nm, PAG 10). B. ABCB6 (Protein A arany 10 nm, PAG 10) és CD63 (Protein 
A arany 15 nm, PAG 15) kolokalizációja. A kontrollként használt CD63, vagy más néven LAMP3 (Lysosomal 
Associated Protein-3) fehérje a sejtek intracellláris vezikuláiban helyezkedik el. MVB: multivezikuláris testek; 
ML: multilamelláris lizoszómák; L: denz lizoszómák (Az ábra alján található lépték 500 nm-t jelöl). Az 
elektronmikroszkópos felvételeket kooperációs partnerünk, Ptissam Bergam és Guillaume van Niel végezte 
(Institut Curie, Párizs) [247].  

Az itt ismeretett munkával egyidőben megjelenő publikáció arról számolt be, hogy az ABCB6 

a Langereis vércsoport antigénje [226]. Lan- egyének vérsavójából izolált ABCB6 elleni 

antitest (OSK43) extracelluláris epitóppal rendelkezik, így intakt sejtek felszíni jelölését teszi 

lehetővé.  

Az OSK43 antitest lehetővé tette a sejtfelszíni endogén ABCB6 expresszió vizsgálatát intakt 

sejteken. HeLa és K562 sejteket jégen jelöltem, 4°C-on ugyanis a membránmozgás, így az 

endoszómális internalizáció jelentősen lelassul. A sejteket OSK43 antitest, majd fluoreszcens 

másodlagos antitest jelenlétében, továbbá a háttér mérésére csak másodlagos antitest 

jelenlétében inkubáltam. A jelölődést konfokális mikroszkópia segítségével elemeztem, a 

jelölődés mértékét az elsődleges antitestet tartalmazó és azt nélkülöző minták különbségéből 

állapítottam meg.  

HeLa sejtek esetén a csak másodlagos antitest és az elsődleges antitestet is tartalmazó minták 

között mérhető különbséget nem tapasztaltam. K562 sejtek esetén ugyanakkor gyenge, de a 

háttértől elkülönülő jelet tapasztaltam a sejtek plazmamembránjában (18.A. ábra), vagyis az 

endogén ABCB6 fehérje jelen van a K562 sejtek plazmamembránjában.  

Az endogén ABCB6 fehérje jelenléte a K562 sejtek felszínén felveti a lehetőséget, hogy az 

ABCB6 fehérje a plazmamembránból endoszómákon keresztül internalizálódik. Az 
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internalizációt K562 sejtekben pulse chase technikával vizsgáltam. A sejtek felszínén lévő 

ABCB6 molekulákat OSK43 és a megfelelő másodlagos antitesttel jégen jelöltem, majd az 

ábrán feltüntetett időszakokra (2-5-10-30 percre) az intakt, felszínükön megjelölt ABCB6 

fehérjéket hordozó sejteket 37°C-on inkubáltam. A jelölődés időfüggő módon sejten belülre 

került, a kontrollként megjelölt transzferrin receptorhoz hasonlóan (18.A. ábra).  

 

18. ábra: Az ABCB6 fehérje sejtfelszíni internalizációjának vizsgálata K562 és HeLa sejtekben. A. Intakt K562 
sejteket jégen inkubáltunk transzferrin receptor ellen termeltett (piros) és az extracelluláris epitóppal rendelkező 
OSK43 antitesttel (zöld). Az antitesteket fluoreszcens másodlagos antitesttel tettük láthatóvá. Jelölést követően a 
sejteket 37°C-on inkubáltuk 5 és 30 percig. A kezdetben sejtfelszínen látható jelölés a sejt belsejébe mozdult el a 
transzferrin receptor és az ABCB6 esetén egyaránt. B. HeLa sejteket transzferrin receptor ellen termeltett 
antitesttel (piros) és az extracelluláris epitóppal rendelkező OSK43 antitesttel (zöld) jelöltünk fixálás és 
permeabilizálást követően. A Dyngo-4a szerrel kezelt sejteket a jelölés előtt Dyngo jelenlétében 4 óráig 
inkubáltuk. A Dyngo-4a dinamingátló szer, az endoszómák internalizációját gátolja [247].  
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Felmerült a kérdés, hogy az ABCB6 jelenléte a K562 sejtek felszínén csupán sejtfüggő 

jelenség, vagy a fehérje a HeLa sejtek esetén is jelen van a felszínen, csak a háttértől nem 

különül el. A Dyngo-4a dinamingátló szer, mely a sejtfelszínről a sejt belseje felé képződő 

vezikulák lefűződését gátolja a dinamin blokkolásával. Az internalizáció gátlásával a fehérje 

HeLa sejtek felszínén is láthatóvá válhat.  

HeLa sejteket Dyngo-4a jelenlétében inkubálva a kontrollként használt transzferrin receptor 

mennyisége az internalizáció gátlásának köszönhetően megnőtt a sejtfelszínen (18.B. ábra). 

Ugyanazon Dyngo-4a kezelés eredményeként az endogén ABCB6 fehérje HeLa sejtek 

felszínén mérhetővé vált, ami arra utal, hogy az endogén fehérje a K562 sejtekhez hasonlóan 

megtalálható a HeLa sejtek plazmamembránjában is, és onnan endoszómákon keresztül 

beszedődik (18.B. ábra). 

Összefoglalva, az ABCB6 fehérje a sejtek endo-lizoszómális rendszerében található, valamint 

jelen van HeLa és K562 sejtek plazmamembránjában és dinamin-függő módon, 

endoszómákon keresztül internalizálódik.  

4.3. ABCB6 az eritroid rendszerben 

4.3.1. ABCB6 a vörösvértest membránban és a retikulocita érés során 

Eredményeink megkérdőjelezik az ABCB6 fehérje sejten belüli elhelyezkedésére vonatkozó 

irodalmi állításokat, amellyel a feltételezett, mitokondriális porfirin importer és hem szintézis 

kulcsreguláló funkció is kérdésessé válik. Ugyanakkor megerősítettük, hogy K562 

proeritroblaszt sejtvonalak eritroid irányú differenciálódása során a fehérje szintje a 

hemoglobin szinttel együtt nő (12.B. ábra). Mivel az eritroid érés végállapota az érett 

vörösvértest, ezért elsőként megvizsgáltuk az ABCB6 fehérje jelenlétét vörösvértestek 

membránjában.  

Western blot segítségével az ABCB6 fehérjét több különböző antitesttel is kimutattuk az érett 

eritrociták membránjában (19.A. ábra), a sejtvonalakban tapasztaltakkal összhangban N-

glikozilált formában (19.B. ábra). Mivel a vörösvérsejtek érése során a mitokondriumok 

szabályozott módon kilökődnek a sejtekből [248], az ABCB6 jelenléte a mitokondriumot 

nélkülöző érett vörösvértestekben újabb indirekt bizonyíték a fehérje mitokondriális 

elhelyezkedése ellen. 

A továbbiakban megvizsgáltuk az ABCB6 fehérje sejten belüli elhelyezkedését a retikulocita 

érés során. A kísérleteket kollaboráció keretében Michal Vidal végezte (Université 

Montpellier II, Montpellier, France). Kollaborációs partnerünk humán és egér izolált 
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retikulociták in vitro érését követte nyomon [213], eredményei alapján az ABCB6 fehérje 

mind az érett, mind az éretlen retikulociták felszínén megtalálható.  

Megfigyelései alapján az ABCB6 fehérje mennyisége az érés során jelentősen csökken. Az 

érő retikuloctiák felülúszójából gyűjtött exoszóma frakció jellemzése alapján az ABCB6 

fehérje jelen van az exoszómákban is, egy része exoszómákon keresztül távozik a sejtekből 

[213]. Az exoszómák az endoszómális eredetű multivezikuláris endoszómák (MVE) 

lumenében található kis méretű vezikulák, az MVB és a plazmamembrán egyesülése révén 

kerülnek az extracelluláris térbe [249]. A retikulocita érés során a membránfehérjék nagy 

része irányított módon, exoszómákon keresztül (pl. transzferrin receptor) kerül ki a sejtből. 

 

19. ábra:  Az ABCB6 glikozilált formában jelen van a vörösvértestek membránjában. A. Vörösvértestek 
„ghost” frakcióját SDS-PAGE gélen választottuk el (60 g fehérje/minta), majd Western blot analízis során 
különböző, kereskedelmi forgalomban kapható ABCB6 antitestekkel jelöltük a membránokat (1). A „ghost” 
frakció mitokondrium-mentességét porin antitestes jelöléssel ellenőriztük. Pozitív kontrollként ABCB6 fehérjét 
túltermelő K562 sejtek sejtlizátumát használtuk (10 g fehérje) (2). B. Vörösvértest „ghost” frakciót és K562 
teljes sejtlizátumot PNGáz-F enzimmel kezeltünk. A PNGáz-F enzim eltávolítja az N-glikánokat. A Western blot 
analízis során 20 g fehérjét futtattunk, a membránokat ABCB6-567 antitesttel hívtuk. C. Frissen preparált 
humán vörösvértestek immunfluoreszcencia-analízise. Kétféle ABCB6 antitest (A. 7474 és B. ABCB6-Santa 
Cruz) esetén is szignifikáns jelölődés látható a vörösvértestek felszínén. Kontrollként csak másodlagos antitesttel 
jelölt mintákat készítettünk (C). A jelölést és a felvételeket kollaborációs partnerünk, Michal Vidal készítette 
(Université Montpellier II, Montpellier) [213]. 

Összefoglalva, az ABCB6 fehérje megtalálható az érett vörösvértestek felszínén. A fehérje 

egy része a retikulocita érés során az endoszómális eredetű multivezikuláris testekben 

keletkező exoszómákban kerül ki a sejtekből. Mindez öszhangban van korábbi 

eredményeinkkel, miszerint az ABCB6 az endo-lizoszómális rendszerben helyezkedik el, de 

megtalálható a plazmamembránban is, ahonnan endoszómákon keresztül internalizálódik. 
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4.3.2. ABCB6 és a Langereis vércsoport 

Eredményeinkkel csaknem egy időben jelent meg egy publikáció, mely az ABCB6 fehérjét a 

Langereis vércsoport antigénjeként azonosította (Lan-) [226]. A Lan- vércsoportú egyénekben 

az ABCB6 génjében bekövetkezett mutáció miatt hiányzik az ABCB6 fehérje. 

A publikáció megjelenését követően Lan- vércsoportú egyéneket kerestünk, hogy az ABCB6 

hiányát a vörösvértest membránból ellenőrizni tudjuk. Egy irodalomban fellelhető publikáció 

[225] szerzőjével kooperálva két lengyel Lan- vércsoportú testvér vérmintáját elemeztük. 

Western blot analízis segítségével vörösvértestjeiket negatívnak találtuk ABCB6 fehérjére, 

mellyel megerősítettük a korábbi megfigyelést, miszerint az ABCB6 fehérje a Lan- vércsoport 

antigénje (20. ábra). 

Kutatóintézetünkben kidolgozott metodika a vörösvértest membránban lévő fehérjék 

mennyiségének antitest alapú kvantitatív mérése áramlási citométerrel [227]. A metodika 

klinikai relevanciája, hogy a vörösvértestekben található fehérjék mennyisége indikátora lehet 

az egyes fehérjék betegségre hajlamosító mutációjának, így a vörösvértestekben megtalálható 

fehérjék kvantitatív elemzése biomarkerként szolgálhat egyes betegségek diagnózisának 

felállításakor vagy akár a kezelés során. Célunk volt az áramlási citométerrel végzett 

kvantitatív esszét az ABCB6 fehérje mérésére adaptálni és a fehérje expressziós változását 

populáció szinten elemezni, hogy feltérképezzük az ABCB6 fehérje kifejeződését az 

egészséges populációban. 

A kidolgozott áramlási citométerrel mért esszét adaptáltuk az ABCB6 fehérjét specifikusan 

felismerő OSK43 antitestre. Az OSK43 antitestet Lan- egyének vérsavójából izolálták és a 

fehérje extracelluláris epitópját ismeri fel, így alkalmas intakt sejtek vagy vörösvértestek 

sejtfelszíni jelölésére. Az OSK43 jelölődést fluoreszcens másodlagos antitestek segítségével 

tettük láthatóvá és a jelölődés mértékét, vagyis a sejtefelszínen lévő ABCB6 fehérje 

mennyiségét áramlási citométerrel mértük. A méréseket Dr. Várady György végezte (MTA 

TTK).  

Az ABCB6 expressziójának kvantitatív meghatározását 47 egészséges, nem rokon egyénen 

végeztük el. Jelentős ABCB6 expresszió volt detektálható a vörösvértestek felszínén, a 47 

minta közül négy minta szignifikánsan alacsonyabb fehérjeszintet mutatott. A négy 

alacsonyabb ABCB6 fehérjeszintet mutató mintában az ABCB6 gén kódoló régiójának 

szekvenálását Magdalena Koszarska végezte (Országos Vérellátó Intézet). Két nem rokon 

egyén heterozigóta misszensz mutációt (rs145526996 SNP által kódolt c.1762G>A, 
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p.Gly588Ser (G588S)); egy személy feltételezhetően az mRNS splice site pozícióját érintő 

mutációt (exon 9 (IVS9 +1 G> A)); míg a negyedik alany heterozigóta misszensz mutációt 

hordozott (c.574G> A, p.Arg192Gln (R192Q), melyet az rs150221689 SNP kódol). A G588S 

mutációról korábban leírták, hogy alacsonyabb ABCB6 fehérjeszintet eredményez 

vörösvértestekben [250]. Irodalomban szereplő adat, hogy a 192. aminosav pozíció mutációja 

triptofánra Lan- fenotípust okoz [250] – a glutamin jelenléte ugyanabban a pozícióban 

feltételezhetően kapcsolható az alacsonyabb expressziós szinthez. A feltételezett splice site 

mutáció, valamint az R192Q mutáció eddig nem volt ismert.  

Az R192Q mutációt hordozó egyén családtagjai esetén a vörösvértestekben mérhető csökkent 

ABCB6 fehérjeszint és a mutáció szegregációt mutatott, amely igazolja az R192Q 

pontmutáció és a csökkent ABCB6 expresszió közötti összefüggést, megerősíti a közvetlen 

genotípus-fenotípus korrelációt (20. ábra). 

 

20. ábra: Az R192Q ABCB6 variánst hordozó egyén családfája és Lan- egyedekből származó vörösvértest 
minták Western blot analízise. A. Az R192Q mutáció szegregálódik a vörösvértestek felszínén tapasztalt 
alacsonyabb ABCB6 fehérjeszinttel. Az R192Q mutációt hordozó egyént nyíl jelöli. A kromatogram a 
heterozigóta R192Q (c.575 G>A) szekvenciáját mutatja. B. Lan- egyedekből származó vörösvértest lizátum 
Western blot analízise (80 g/minta). R276W és G588S mutációkat egyaránt hordozó heterozigóta (1); R192W 
homozigóta (c.574 C>T, p.Arg192Trp) (2, 3); és két vad típusú fehérjével rendelkező egyén (4, 5). Az ABCB6 
fehérje mennyiségét ABCB6-567 antitesttel tettük láthatóvá. A Western blot elemzést Kucsma Nóra végezte 
(MTA TTK) [251].  

A 47 fős mintapopulációban tehát két új, az irodalomban eddig nem szereplő génváltozatot 

találtunk: egy feltételezett splice site mutációt, valamint az R192Q mutációt. A továbbiakban 

sejtes rendszerben kívántuk vizsgálni az R192Q, valamint a korábban leírt R192W és G588S 

mutációk hatását az ABCB6 sejten belüli lokalizációjára. Létrehoztuk a mutáns ABCB6 

variánsokat expresszálni képes plazmidkonstrukciókat és a fehérjeváltozatokat kifejeztettük 

HeLa sejtekben. Western blot analízis során az R192W mutáns fehérje alacsonyabb 

expressziót mutatott, mint a vad típusú ABCB6 fehérje, míg az R192Q és a G588S változatok 

kifejeződésének mértéke a vad típusú fehérjével összevethető volt.  
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Következő lépésben az ABCB6 variánsokat konfokális mikroszkóp segítségével vizsgáltuk 

HeLa sejtekben (21. ábra). Összhangban a korább eredményeinkkel a HA-címkézett vad 

típusú ABCB6 fehérje döntően a lizoszómális markerekkel mutatott kolokalizációt. A G588S 

és az R192Q változatok sejten belüli elhelyezkedése nem különbözött a vad típusú fehérjétől, 

viszont az R192W variáns a lizoszóma helyett endoplazmás retikulumban volt megtalálható 

(21. ábra). 

 

21. ábra: Az ABCB6 variánsok sejten belüli elhelyezkedésének vizsgálata. Kettős immunfluoreszcencia jelölés 
és lézerpásztázó konfokális mikroszkóp felvételek HeLa sejtekről, melyek vad típusú fehérjét, G588S, R192Q 
vagy R192W pontmutációt hordozó változatokat expresszálnak. A fehérjéket ABCB6-567 antitesttel tettük 
láthatóvá. (zöld). LysoTracker a lizoszómákat, calnexin az ER-t jelöli (piros). A felvételeket Antalffy Géza 
készítette [251]. 

Összefoglalóan, a 47 fős mintapopulációban két új, az irodalomban eddig nem szereplő 

génváltozatot találtunk: egy feltételezett splice site mutációt, valamint az R192Q mutációt. 

HeLa sejtekben végzett kísérleteink alapján a korábban leírt R192W mutáns változat az 

endoplazmatikus retikulumban reked, míg a másik két variáns (az újonnan felfedezett R192Q 

és az irodalomban szereplő G588S) a vad típushoz hasonlóan viselkedik. A vörösvértestek 
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felszíni ABCB6 expressziójának mérése kifejlesztetett metodika alkalmas lehet a fehérje 

mutációinak szűrésére, így az ABCB6 fehérje kifejeződésének populációs szintű elemzésére. 

4.4 Az N-terminális extenzió 

4.4.1. Az ABCB6 fehérje topológiája 

Egy ABC fehérje topológiájának megismerése segíthet megérteni a fehérje működését, 

regulációját. A nukleotid kötő domén a transzmembrán doméntől függetlenül, önállóan is 

nagymértékben kifejeztethető és szolubilis fehérjeként kristályosítható [252]. Az erősen 

hidrofób transzmembrán régió kristályosítása, így szerkezetének meghatározása azonban 

sokszor technikai akadályokba ütközik, ezért a TMD szerkezetét in silico, szerkezetjósló 

algoritmusok segítségével prediktálhatjuk. Az általunk használt HMMTOP algoritmus a 

szekvenciaillesztés mellett kísérletes eredményekkel alátámasztott információkat is ötvöz 

[253]. Az algoritmus alapján az ABCB6 fehérjének a nukleotid-kötő régió hat transzmembrán 

hélixe mellett öt hélixet tartalmazó, járulékos N-terminális része van. A hat transzmembrán 

hélixet tartalmazó, „minimál” ABC régió szekvenciája konzervált, míg az N-terminális rész 

(N0) egyedi, semmilyen más ismert fehérjével nem mutat hasonlóságot (22. ábra).  

 

22. ábra: Az ABCB6 2D szerkezete. A HMMTOP algoritmus alapján az ABCB6 fehérje 11 transzmembrán 
hélixet tartalmaz. Hat hélix alkotja a konzervált ABC fehérje régiót (fekete), míg az öt járulékos transzmembrán 
hélix szekvenciája egyedi, más ismert fehérjéhez nem hasonlít (szürke). Kísérleteink során a fehérjét közvetlen az 
5. transzmembrán hélix feltételezett tövében, a belső membránfelszín síkjában, az intracelluláris hurok kezdetén 
(206. aminosav) választottuk ketté. A szétválasztás helyét nyíl jelzi a sematikus ábrán. 

A járulékos rész szerepének tisztázásához N-terminálisan csonkolt variánsokat hoztam létre. 

Egyes ABC fehérjék esetén a járulékos domént, valamint a minden ABC fehérjében 

megtalálható, a működéshez feltétlenül szükséges TMD (6xTM) és NBD doméneket 

összekötő intracelluláris hurok jelenléte kritikusnak bizonyult [239]. Kísérleteink során ezért a 

fehérjét közvetlen az 5. transzmembrán hélix feltételezett végződésében, a belső 

membránfelszín síkjában, az intracelluláris hurok kezdetén választottuk ketté (206. 
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aminosav), így a del205-ABCB6 változatban a két feltételezett domént összekötő teljes 

intracelluláris hurok megtalálható.  

4.4.2. Expresszió és funkcionális jellemzés Sf9 rovarsejteben 

A rövidebb ABCB6 fehérjeváltozatot (del205-ABCB6) a korábban leírtak alapján, a vad 

típusú fehérjével megegyező módon kifejeztettem és jellemeztem Sf9 rovarsejtes rendszerben. 

Az „Anyagok és módszerek” fejezetben leírt módon membránpreparálást végeztem a 

fehérjeváltozatot kifejező rovarsejtekből, majd a fehérjeexpressziót Western bloton 

vizsgáltam. A del205-ABCB6 expressziós szintje rovarsejtekben a teljes hosszúságú ABCB6 

fehérjével összevethető volt, ami azt sugallja, hogy a C-terminális vég képes megfelelő 

módon a feltekeredeni és a membránba integrálódni (23.A. ábra).  

A csonkolt fehérje kifejeződésének ellenőrzését követően a vad típusú fehérje jellemzésére 

használt funkcionális esszéket végeztem (ATPáz esszé, valamint azido-ATP kötés és 

„trapping”). Akár a teljes hosszúságú, vad típusú ABCB6 esetén, a rövidebb forma esetén sem 

volt mérhető sem alap-, sem szubsztrátstimulált ATPáz aktivitás. Ugyanakkor, a vad típusú 

fehérjéhez hasonlóan azido-ATP vizsgálatok során az N-terminálisan csonkolt ABCB6 

változat képes volt ATP-t kötni, míg a „trapping” vizsgálatok során a megkötött ATP-t képes 

volt elhasítani (23.B. és C. ábra). 

 

23. ábra: A teljes hosszúságú ABCB6 és az N-terminálisan csonkolt variáns expressziója és funkcionális 
vizsgálata Sf9 sejtekben. A. A teljes hosszúságú ABCB6 és az N-terminálisan csonkolt variáns Western blotja. A 
blotot ABCB6-567 antitesttel hívtuk, a fehérjékből azonos mennyiséget futtattunk (2 g). A csonkolt változat a 
várt méretben migrál a gélben. B. Azido-ATP kötés radiogrammja. A csonkolt változat a vad típusú fehérjével 
megegyező mértékben képes ATP-t kötni. C. Azido-ATP trapping radiogrammja. A csonkolt változat képes a 
kötött ATP-t hidrolizálni [247]. 
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A fenti eredmények arra utalnak, hogy a fehérje N-terminális járulékos eleme nélkül képes 

megfelelően feltekeredni és integrálódni rovarsejtes membránba, továbbá nem szükséges az 

ATP kötéshez és hasításhoz, vagyis az enzimatikus ciklus lépéseihez.  

4.4.3. Expresszió emlős sejtekben: glikoziláció és dimerizáció 

A továbbiakban a fehérje N-terminális részének funkcióját emlős modellrendszerben 

vizsgáltam. Előállítottam a hat transzmembrán régiót tartalmazó változatot (del205-ABCB6), 

illetve az N-terminális, öt transzmembrán régiót (N0-205) önmagában kifejezni képes 

expressziós vektorokat. Mivel az ABCB6 fehérje ellen termeltett antitestek a C-terminális 

régiót ismerik fel, az N0 domént különböző fehérjecímkékkel jelöltem, hogy sejten belüli 

elhelyezkedése a fehérjecímkét felismerő antitestek segítségével nyomon követhető legyen 

(HIS, Flag). Továbbá előállítottam a fehérjeváltozatok GFP fúziós változatát is (N0-205-GFP, 

del205ABCB6-GFP és ABCB6-GFP). 

HeLa és K562 sejtek sikeresen kifejeztettük a del205-ABCB6 fehérjeváltozatot. Az 

expresszió mértéke összevethető a vad típusú fehérjével, a csonkolt változat azonban nem 

glikozilálódik (24. ábra). A glikozilációs hely feltételezhetően az N0-205 régióban található, 

mely összhangban van a munkánkkal párhuzamosan megjelenő irodalmi adatokkal [206].  

 

24. ábra:  K562 sejtekben stabilan kifejeződő, vad típusú ABCB6 és az N-terminálisan csonkolt fehérjeváltozat 
PNGáz-F kezelése. A vad típusú fehérje kettős sávja N-glikozidáz kezelésre egyszeres sávra változik, míg a 
del205-ABCB6 fehérje képe nem mutat változást. Western blot analízis, a blotokat ABCB6-567 antitesttel hívtuk, 
a gélen azonos mennyiségű fehérjét futtattunk (20 g) [247].  

A heterológ rendszerben végzett jellemzés alapján az N-terminális régiót nélkülöző ABCB6 

változat képes ATP-t kötni és hasítani Sf9 rovarsejtekben. Az eredmények nem csak arra 

utalnak, hogy a fehérje megfelelően feltekeredik a membránban, de feltehetően dimerizálódik. 

A „Bevezetőben” bemutatott módon az ABC fehérjék ATP kötéséhez és hasításához 

szükséges a két NBD által létrehozott kompozit kötőhelyek létrehozása, ezért egy fél-

transzporternek a működéshez hetero- vagy homodimert kell alkotnia. 
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A vad típusú ABCB6 és annak N-terminálisan csonkolt változatának dimerizációját ko-

immunoprecipitációval vizsgáltuk. A kísérleteket Kucsma Nóra végezte (MTA TTK 

Enzimológiai Intézet). HA és Flag fehérjecímkékkel ellátott fehérjeváltozatokat ko-

transzfektáltunk HeLa sejtekben. 72 óra elteltével a sejteket megfelelően feltártuk, majd a 

sejtlizátumot Flag fehérjecímke elleni antitestet tartalmazó oszlopra rétegeztük. A Flag 

antitesthez kötődtek a Flag címkével ellátott fehérjék, melyek ha dimer formában vannak 

jelen, a dimer partnerüket, így a HA címkével ellátott feltételezett partner fehérjét is 

közvetetten kikötötték az oszlopra. Az oszlop ismételt mosása után az eluált fehérjéket 

Western bloton elmeztük és HA, valamint Flag antitest segítségével tettük láthatóvá. Kontroll 

kísérletként a teljes hosszúságú ABCB6 fehérje homodimerizációját vizsgáltam, mely esetben 

ABCB6-HA és ABCB6-Flag fehérjéket expresszálni képes plazmidkonstrukciókkal végeztem 

a ko-transzfekciót. A csonkolt változattal teljes hosszúságú ABCB6 fehérjét ko-

transzfektáltam.  

 

25. ábra: Dimerizációs vizsgálat. Ko-transzfekciót követően ko-immunoprecipitációt végeztünk. Flag 
fehérjecímkével kikötött fehérjék partnerfehérjéit HA antitesttel mutattuk ki. A. ABCB6-Flag és ABCB6-HA 
fehérjék ko-transzfekciója. B. ABCB6-Flag és del205-ABCB6-HA kotranszfekciója [247].  

Mivel a Flag antitestet hordozó gyöngyökről eluált fehérjepreparátum tartalmazta a HA 

fehérjecímkével ellátott fehérjéket is, a csonkolt forma képes dimert alkotni (25. ábra). 

Negatív kontrollként antitest nélküli oszlopot használtunk, mely esetben az eluátum nem 

tartalmazta a HA-címkével ellátott, tranziens transzfekcióval kifejeztetett fehérjeváltozatokat. 

Eredményeink arra utalnak, hogy az ABCB6 N-terminális vége (N0-205) nem szükséges a 

dimerizációhoz. Egyben azt is megerősítettük, hogy az ABCB6 homodimert alkot [206]. 
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Összefoglalva, az N-terminális extenziót nélkülöző fehérjeváltozatot sikeresen kifejeztettük 

emlős és rovar sejtekben. Heterológ rovarsejtes rendszerben képes ATP-t kötni és hasítani. 

Továbbá, az N-terminális vég nem szükséges a fehérje dimerizációjához és glikozilációs 

helyet tartalmaz. Az N-terminális rész szerepe a fehérje sejten belüli mozgásának regulációja 

lehet, ezért a következő lépésben a csonkolt változat sejten belüli elhelyezkedését vizsgáltam 

meg. 

4.4.4. Az N-terminális extenzió szerepe a fehérje lokalizációjában 

A del205-ABCB6 és a komplementer N0-205 fehérjeváltozatok sejten belüli 

elhelyezkedésének vizsgálatát a fehérjék GFP fúzionált változatainak tranziens 

transzfekciójával kezdtem. HeLa sejtekben tranziens transzfekciót követően mind a vad típusú 

(ABCB6-GFP), mind a del205-ABCB6-GFP fehérjeváltozat erős expressziót mutatott, míg az 

N0-205-GFP fehérjeváltozat a sejtek kis százalékában és alacsony szinten fejeződött ki.  

Bár az expresszió mértéke a vad típusú fehérjével összevethető volt, az N-terminális régiót 

nélkülöző del205-ABCB6-GFP konstrukció eltérő sejten belüli elhelyezkedést mutatott (26. 

ábra). Míg a vad típusú fehérje a lizoszómális markerekkel mutatott ko-lokalizációt, a del205-

ABCB6 változat a plazmamembránt rajzolta ki. Ezzel szemben a fehérjét kiegészítő N-

terminális domén esetén az N0-205 fragment a vad típusú fehérjéhez hasonlóan lizoszómális 

lokalizációt mutatott.  

Felmerült a kérdés, hogy az N0-205 fehérjeváltozat a lizoszóma lumenében vagy lizoszómális 

membránfehérjeként a sejtorganellum határoló membránjában helyezkedik el. A jobb 

kiértékelhetőség érdekében a lizoszómák méretét chloroquine kezeléssel növeltem meg. A 

chloroquine lizomotróf szer. Nem protonált formája szabadon diffundál a membránokon 

keresztül, így a lizoszómákba is bejut. A lizoszóma savas pH-ján azonban a chloroquine 

protonálódik, protonált változata pedig már nem képes a lizoszóma membránját átlépni. Ezért 

chlorquine kezelés hatására a lizoszómák mérete megnő és jól láthatóvá válik a mikroszkópos 

képeken.  

Chloroquine kezelést követően mind a vad típusú fehérje, mind az N0-205 változat a 

megnövekedett lizoszómák határoló membánjában volt látható, míg a del205-ABCB6 fehérje 

elhelyezkedésére a chloroquine kezelés nem volt hatással (26. ábra). 
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26. ábra: ABCB6-GFP, del205-ABCB6-GFP és N0205-GFP fehérjekonstrukciók konfokális mikroszkópos 
képe HeLa sejtekben. A sejteket LysoTracker festékkel (piros) inkubáltuk, majd fixáltuk közvetlen a felvételek 
elkészítése előtt. Az alsó panelen 2 órás chlorquine kezelést követően láthatóak a sejtek [247]. 

Összefoglalva, az N-terminális régiót nélkülöző ABCB6 fehérje képes megfelelő módon 

kifejeződni a sejtekben, de sejten belüli lokalizációja eltér a vad típusú fehérjétől. A 

kiegészítő komplementer fehérjerészlet ugyanakkor a vad típusú fehérjével azonos módon a 

lizoszóma határoló membránjában lokalizálódik, ami alapján elképzelhető, hogy a régió az 

ABCB6 fehérje sejten belüli elhelyezkedését reguláló fehérjerészletet tartalmaz. 
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5. MEGBESZÉLÉS 

Az irodalomban dogmaként rögzült nézet szerint az ABCB6 fehérje a külső mitokondriális 

membránban helyezkedik el és a koproporfirinogen III molekula mitokondriális importja 

révén az eritroid érés, valamint a hem szintézis kulcsregulátora [203]. Doktori munkám során 

nyert eredmények ezzel szemben arra utalnak, hogy az ABCB6 fehérje a sejtek endo-

lizoszómális rendszerében helyezkedik, valamint jelen van a mitokondriumokat nem 

tartalmazó vörösvértestek felszínén és megtalálható a retikulociták érése során keletkező 

exoszómákban is. Az ABCB6 fehérje hiánya vagy túltermeltetése nem befolyásolja az eitroid 

érési folyamatokat és a hemoglobin szintézist K562 sejtekben. Eredményeink tehát 

megkérdőjelezik az irodalomban szereplő állításokat és új kérdéseket vetnek fel az ABCB6 

fiziológiás szerepét illetően. 

5.1. Eredményeink és az irodalomban elfogadott nézet ütközése 

Doktori munkám kezdetén az ABCB6 fehérjét az általánosan elfogadott nézet szerint a S. 

cerevisiae ATM1 fehérje ortológjának tartották [4]. Az ATM1 fehérje pontos funkciója nem 

ismert - feltételezhetően egy eddig nem azonosított molekulát transzpoltál a mitokondriumból 

a citoszólba, így szabályozva a mitokondriális vas-kén klaszter szintézist, végsősoron a sejtek 

vasanyagcseréjét [200]. 2006-ban megjelent közleményükben Krishnamurthy és munkatársai 

egy új modellt javasoltak, melyben az ABCB6 mint a hem bioszintézis egyik kulcsfontosságú 

regulátora szerepel [203]. 

Meglátásom szerint mindkét modell belső ellentmondásokkal terhelt. Az ATM1 az élesztő 

mitokondriumának belső membránjában található, az ABCB6 mitokondriális lokalizációjáról 

beszámoló közlemények szerint pedig az ABCB6 a külső mitokondriális membránban 

helyezkedik el. A külső membránban történő elhelyezkedés befelé irányuló transzportot 

feltételez (az NBD a citoszól felé néz), míg a belső membránban lévő ABC transzporterek, 

így az ATM1 fehérje is, mitokondriális exporterek (az NBD a matrix felé néz). Továbbá, 

mivel a külső mitokondriális membrán a kis molekulák számára átjárható, nem világos, hogy 

egy külső mitokondriális membránban elhelyezkedő aktív transzporter miként befolyásolhatja 

a hem metabolitok mitokondriális felvételét.  

Bár a K562 sejtekkel végzett diferenciációs kísérleteink megerősítették, hogy az eritroid 

differenciácó során az ABCB6 fehérje szintje a hemoglobint szint növekedésével 

megemelkedik [203], eredményeink egyben megcáfolták a két folyamat között korábban 

feltételezett ok-okozati összefüggést (12. ábra). Következtetésünk helyességét igazolta egy, a 
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közleményünk előkészítésével egyidőben megjelent publikáció, melyben szintén nem 

tapasztaltak PPIX-szint változást ABCB6 csendesítés után [254]. Figyelemre méltó továbbá, 

hogy hasonló kísérleti rendszerben az ABCB10 fehérje csendesítése zavart okozott a K562 

sejtek differenciálódásában és hemoglobin képzésben [190], alátámasztva a következtetést, 

mely szerint az ABCB6 valójában nem lehet a hem szintézis kulcsfontosságú regulátora.  

Az ABCB6 korábban feltételezett élettani szerepének ellentmondó eredményre jutott Arnaud 

munkacsoportja is. Kimutatták, hogy az ABCB6 egy ritka vércsoport antigént kódol 

(Langereis, röviden Lan) [226]. Bár a Lan- vércsoportú emberek tulajdonképpen ’knock-out’ 

egyedeknek felelnek meg, úgy tűnik, hogy az ABCB6 fehérje hiánya nem társul kóros 

folyamatokkal. A Lan- vércsoportú egyedekhez hasonlóan az  abcb6-/- egerek sem 

különböznek vad típusú társaiktól – mindez megerősíti azt a következtetést, hogy az ABCB6 

fehérje nem játszik nélkülözhetetlen szerepet a porfirin anyagcserében [250]. 

Összehasonlításképpen, a mitokondriális abcb8 gén deléciója egér szívsejtekben 

mitokondriális vas-felhalmozódást, megnövekedett oxidatív stresszt és szívizomszövet-

elhalást okoz [176], míg a mitokondriális abcb7 génkiütött egér életképtelen. 

Szövetspecifikusan indukálható abcb7-/- egér vizsgálata alapján a legtöbb szövetben az 

ABCB7 fehérje elengedhetetlen a korai egyedfejlődéshez [160]. 

Az ABCB6 fehérje sejten belüli lokalizációja és a feltételezett funkció szorosan összefügg, 

ezért a mitokondriális lokalizáció megkérdőjelezése megkérdőjelezi a feltételezett funkciót is. 

A fehérje sejten belüli elhelyezkedésének és útjának feltérképezése elengedhetetlen az 

ABCB6 fehérje funkciójának megismeréséhez. 

A fehérje sejten belüli elhelyezkedését először Mitsuhashi és csoportja elemezte [4]. Flag 

címkével ellátott ABCB6 fehérjét CHO (Chines Hamster Ovary) sejtekben termeltették, majd 

a sejteket konfokális mikroszkópiával és sejtfrakcionálással vizsgálták. A cikkben megjelent 

konfokális mikroszkópos felvétel nehezen értékelhető (27. ábra). Sejtfrakcionálás során a 

frakciók jellemzésére kizárólag a mitokondriális CoxIV fehérjét, illetve a plazmamembránban 

elhelyezkedő Na-K-ATPáz ellenes antitestet használták. Sajnálatosan a frakció egyéb, 

lehetséges szubcelluláris alkotóelemekkel történt keresztkontaminációjáról a cikk nem közöl 

adatokat, sőt az egyetlen ABCB6 pozitív sejtfrakcióban a mitokondriális marker mellett a 

plazmamembrán marker is jelen van (27. ábra) [4].  

A Schuetz csoport [203] teljes sejtek elemzése helyett - meglepő módon - az ABCB6 fehérjét 

túltermelő sejtekből izolált mitokondriumfrakció konfokális mikroszkóppal történő elemzését 

végezte el, melyben kizárólag külső és belső mitokondriális fehérjék jelölését használta az 
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ABCB6 elhelyezkedésének vizsgálatára (ANT, VDAC, ATP szintáz, ABCB7), más 

sejtorganellumra jellemző fehérjét nem ellenőriztek. Saját tapasztalatunk szerint a cikkben 

közölt, izolált mitokondriumként azonosított frakció más organellumokkal szennyezett, nem 

kizárólag mitokondriumokat tartalmaz. 

 

27. ábra: Az MTABC3 fehérje lokalizációjára bemutatott kísérleti eredmények az irodalomban. Mitsuhashi és 
kollégái a differenciál centrifugálás során kinyert frakciókat csak mitokondriális (CoxIV) és plazmamembrán 
(NaK-ATPáz) markerekkel jellemezték, az ABCB6 fehérjét (MTABC3) tartalmazó 10. frakcióban mindkét marker 
megtalálható (felső panel). A sejtfrakciók ABCB6-Flag fehérjeváltozatot stabilan expresszáló CHO sejtekből 
származnak. Az alsó panelen látható a Falg fehérjecímkével ellátott ABCB6 fehérjét stabilan expresszáló CHO 
sejtek konfokális képe látható anti-Flag (zöld), MitoTracker (piros) jelöléssel, illetve a két felvétel kompozit 
fotója [4]. 

D, immunostaining of CHO cells stably expressing MTABC3 by confocal laser 

microscopy.Left panel, stained with anti-FLAG antibody; middle panel, stained with Mito 

Tracker CMXRos; right panel, the merged image. 

Az idézett Nature cikk alapján [203] K562 sejtekből differenciál-centrifugálással különböző 

sejtorganellumokban dús frakciókat izoláltunk, majd a különböző frakciókban SDS-PAGE és 

Western blot analízissel ellenőriztük az endogén és az exogén túltermeltett ABCB6 fehérje 

jelenlétét. A frakciók mitokondriális szennyeződése miatt az ABCB6 organellum-specifikus 

expressziója ezzel a technikával nem volt megállapítható. További kísérletekben ezért 

mitokondriumok immunoprecipitációjával (Miltenyi mitokondrial isolation kit) 

szennyeződéstől mentes mitokondriális frakciót izoláltunk. A sejtfrakcionálási kísérletek 

mellett konfokális mikroszkópiával is jellemeztük az endogén és a túltermeltetett fehérje 

elhelyezkedését K562, HeLa és HEK sejtekben. Továbbá, kontroll gyanánt az ABCB7, 

ABCB8 és ABCB10 Flag címkével ellátott variánsait is termeltettük és jellemeztük HeLa 

sejtekben. 
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Kísérleteink egybehangzóan kimutatták, hogy az ABCB6 fehérje sejten belüli lokalizációja 

nem mutat átfedést a mitokondriális markerekkel. Sejtfrakcionálási eredményeik alapján az 

ABCB6 nem a mitokondriumban található, míg a konfokális mikroszkóp felvételeken a 

mitokondriális ABCB7, -B8 és -B10-hez képest az ABCB6 egyértelműen eltérő expressziós 

mintázatot mutatott. Az ABCB6 endo-lizoszómális jelenlétét az elektronmikroszkópos 

vizsgálat is megerősítette, a fehérje a denz lizoszómák, multilamelláris lizoszómák és a 

multivezikuláris testek limitáló membránjában volt megtalálható. 

A három, belső membránban elhelyezkedő ABC fehérje szekvenciájában mitokondriális 

irányító szignál azonosítható, míg az ABCB6 fehérje szekvenciája nem tartalmaz ismert 

lokalizációt meghatározó motívumot. Az irányító szekvencia hiánya önmagában 

természetesen nem zárja ki a mitokondriális lokalizációt, de felveti annak lehetőségét, hogy a 

fehérje más sejten belüli elhelyezkedést mutat. 

Kísérleteinkkel egyidőben számos közlemény jelent meg, melyekben a szerzők 

megkérdőjelezték az ABCB6 fehérje mitokondriális lokalizációját. Irodalmi adatok szerint a 

fehérje a plazmamembránban [204] és az ER/Golgi rendszerben is megtalálható [205] [206], 

míg patkány sejtekben kifejeztetett humán ABCB6 fehérje vezikuláris elhelyezkedést mutatott 

[207]. Nem sokkal az általunk elkészített publikáció megjelenése előtt az ABCB6 fehérjét a 

lizoszómális proteom részeként határozták meg [208], megjelent publikációnkkal egy időben 

pedig az ABCB6 fehérjét a Langereis vércsoport antigénjeként azonosították [226].  

Mindez megerősített minket abban, hogy az ABCB6 fehérje sejten belüli elhelyezkedéséről és 

funkciójáról szóló nézetek megkérdőjelezhetők. A funkcionális és lokalizációs kísérletek 

egyöntetűen arra utaltak, hogy az ABCB6 valójában nem mitokondriális fehérje, míg az 

ABCB7, ABCB8 és ABCB10 fehérjék mitokondriális lokalizációját megerősítettük. 

5.2.Az ABCB6 fehérje sejten belüli útja 

A fehérjék elhelyezkedése a sejtekben dinamikus egyensúly következménye. Az ABCB6 

fehérje sejten belüli útjának megértése segíthet megfejteni a fehérje funkcióját és regulációját. 

A jelenleg elfogadott nézet szerint a lizoszómális membránfehérjék két úton juthatnak a 

sejtorganellumba: az endoszómákon keresztül (direkt út), vagy a plazmamembránon 

keresztül,a sejtfelszínről endoszómákon keresztül internalizálódva (indirekt út) [255] [256] 

[257]. Az endoszómális rendszer vizsgálatát és a fehérje sejten belüli útját sejtbiológiai- és 

mikroszkópos technikákkal vizsgáltam. 
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A Rab fehérjék kisméretű GTPázok, melyek a vezikulaformálódást, -mozgást és -fúziót 

koordinálják a sejtekben [258]. Emberben több mint 70 Rab fehérje található. A Rab5 kis 

GTPáz fehérje a korai endoszómákra jellemző [259] [260]. Funkciója sokrétű, részt vesz az 

endoszómákba kerülő fehérjék válogatásában [261], a klatrin-burok eltávolításában [262], a 

vezikulák mozgásának regulációjában [260] [263] [258], valamint elősegíti azok homo- és 

heterofúzióját [264] [260]. A Rab5 fehérje GTPáz-deficiens, domináns pozitív, konstitutívan 

aktív mutáns változata a Rab5(Q79L) variáns. A Rab5(Q79L) változat túltermeltetése a 

vezikulák, főként a korai endoszómák fokozott homofúzióját eredményezi [265], melyek 

eredményeként óriás vezikulák jönnek létre. Az óriás vezikulák akár fénymikroszkóppal is 

láthatóak, ezért alkalmasak a legkülönbözőbb molekulák endoszómális lokalizációjának 

vizsgálatára [266] [267] [268] [269] [270] [271]. 

A megnövekedett vezikulák ultrastruktúrája a normál Rab5 pozitív endoszómáktól nem tér el, 

mivel a konstitutívan aktív Rab5 változat elsősorban a korai endoszómák fúzióját okozza 

[272]. Idővel megnövekszik a heterofúzió és a Rab5(Q79L) által indukált óriás vezikulákba 

késői endoszómális [273] [272], sőt idővel lizoszómális elemeket is találhatunk [274]. Késői 

endoszómális és lizoszómális elemek főként a lumenben, míg a korai endoszómális elemek a 

határoló membránban helyezkednek el [272] [275].  

A Rab5(Q79L) variáns túltermeltetése HeLa sejtekben az endogén és a túltermeltett ABCB6 

fehérje megváltozott intracelluláris lokalizációjához vezetett. A Rab5(Q79L) variánst termelő 

fehérjében megjelennek a fúzionált hólyagok, azok falában a transzferrin receptor, illetve 

mind az endogén, mind a túltermeltett ABCB6 fehérje. Az ABCB6 fehérje nem a lumenben, 

hanem a hólyagok limitáló membránjában látható, igazolva a fehérje endoszómális jelenlétét. 

Mindez összhangban van az elektronmikroszkópos eredményeinkkel, valamint az ABCB6 

fehérje jelenlétével a retikulociták érése során keletkező exoszómákban. 

Korábbi irodalmi adat alapján az ABCB6 fehérje túltermeltetett rendszerben megtalálható a 

sejtek plazmamembránjában is [204], mely megfigyelést magas expressziót mutató sejtekben 

mi is megerősítettük [213]. Felmerül a kérdés, hogy a plazmamembránba csak a túltermeltett 

fehérjék jutnak el, vagy az endogén fehérje is megtalálható a sejtek felszínén. 

A sejtfelszíni ABCB6 fehérje detekcióját segíti az extracelluláris epitóppal rendelkező OSK43 

antitest, melyet egy Lan- egyén vérsavójából izoláltak [226]. OSK43 humán ABCB6 fehérje 

elleni antitesttel alacsony, de mérhető sejtfelszíni jelölődést tapasztaltunk K562 sejtekben. 

Sikerült azt is kimutatnunk, hogy a sejtfelszínen megjelölt ABCB6 fehérje internalizálódik, a 

kontrollként használt transzferrin receptorhoz hasonlóan. Továbbá, bár HeLa sejtekben az 



73 
 

endogén ABCB6 a plazmamembránban nem mutatható ki, az internalizációt gátló Dyngo-4a 

kezelés hatására az ABCB6 fehérje mennyisége a sejtfelszínen jelentősen megnőtt. 

Eredményeink alapján tehát az ABCB6 az endo-lizoszómális rendszer része, jelen van az érett 

lizoszómák mellett a korai endoszómákban és feltehetően a késői endoszómákban is. Továbbá 

megjelenik a plazmamembránban is, ahonnan endoszómákon keresztül, dynamin-függő 

módon internalizálódik. A fehérje általunk feltérképezett sejten belüli útja további cáfolata a 

mitokondriális lokalizációnak.  

5.3. ABCB6 jellemzése az Sf9 heterológ rendszerben 

Korábban az Sf9 rovarsejtes rendszerben számos ABC fehérje funkcionális jellemzését 

végezték el [214] [216] [217] [231] [210] [276], ezért munkám első lépéseként az ABCB6 

fehérjét Sf9 rovarsejtes heterológ rendszerben vizsgáltam. Rovarsejtekben kifejeztetve mind a 

vad típusú, mind a katalitikus-hely mutáns ABCB6 esetén magas expressziót kaptunk. Annak 

ellenére, hogy a rovarsejtben expresszált humán ABCB6 fehérje képes az ATP megkötésére 

és hasítására, az ATPáz aktivitás nem volt kimérhető. Egy humán fehérje ATPáz 

aktivitásának hiánya rovarsejtben több okból lehetséges. A heterológ rendszerben termeltetett 

fehérjék a sejten belüli partnerfehérjék nélkül, kontextusból kiszakítva vizsgálhatóak. A 

szükséges partnerfehérje vagy szubsztrát hiánya, esetleg az emlős membránhoz képest eltérő, 

döntően koleszterinszegény lipidkörnyezet egyaránt oka lehet az egyébként funkcióképes 

fehérje inaktivitásának [277]. A rovarsejtben kifejeztetett fehérjék glikozilációja nem teljes, 

ami szintén magyarázhatja a funkció hiányát. Fontos megjegyezni azonban, hogy a humán 

ABCG2, ABCB4, ABCC1 és ABCC6 a rovarsejt membránja nem befolyásolta a fehérjék 

funkcióját [231] [239] [278] [110].  

Az ATPáz aktivitás hiányáért valószínűleg a katalitikus ciklus relatív lassúsága tehető 

felelőssé. A ciklus relatív lassúsága esetén az alap ATPáz aktivitás a háttéraktivitásból nem 

emelkedik ki. Sf9 sejtekből tisztított, majd E. coli lipidben rekonstituált ABCB6 fehérje 

szignikáns alap ATPáz aktivitást mutat. Szemben az irodalmi adatokkal [279], az általunk 

mért alap ATPáz aktivitás alacsony, mely a vezikuláris esszében jelen lévő rovar ATPázok 

háttéraktivitása miatt feltehetően nem mérhető (nem publikált adatok).  

Számos aktív transzporter (például ABCC1, ABCC2 vagy ABCC5) alap ATPáz aktivitása 

nem mérhető Sf9 sejtekben, míg a szubsztrát-stimulált aktivitásuk jól detektálhatóan elválik a 

háttértől [238, 239]. Az ABCB6 fehérje esetén Sf9 rovarsejtekből izolált membránokon 

szubsztrátstimulált ATPáz aktivitás sem volt kimutatható. Ennek egyik magyarázat lehet, 

hogy a fehérje szűk szubsztrát-specifitással rendelkezik és az általunk tesztelt molekulák nem 
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ABCB6 szubsztrátok. Másrészt elképzelhető, hogy az ABCB6 szubsztrát stimulált aktivitása 

is nagyon alacsony, akár az ABCC6 fehérje esetén, melynek nincs a háttér aktivitástól eltérő 

ATP-áz aktivitása hozzáadott szubsztrát, pl. leukotrién-C4 (LTC4) hiányában vagy 

jelenlétében sem, jóllehet ez a fehérje az LTC4 aktív transzportereként működik [280]. 

Harmadrészt, jelenleg nem zárható ki, hogy az ABCB6 nem aktív transzporterként működik, 

hanem esetleg regulátor funkciót tölt be vagy floppázként funkcionál. 

5.4. ABCB6 a retikulociták érése során és az érett vörösvértestekben 

A vörösvértestekben megközelítőleg 1500 fehérjét, köztük több ABC fehérjét azonosítottak 

[281]. Eredményeink alapján az ABCB6 fehérje glikozlált formában van jelen a 

vörösvértestek membránjában, mellyel kísérletesen megerősítettük a vörösvértest proteom 

adatbázis adatait [282] [283] [284].  

A retikulociták differenciálódása során a mitokondriumok és a sejtmagok irányított módon 

kilökődnek a sejtekből, míg a multivezikuláris testekben képződő exoszómákkal döntően 

transzmembrán fehérjék távoznak [285]. Az exoszómák a multivezikuláris testek (MVB) 

lumenében található vezikulák, melyeket a sejt a multivezikuláris test és a plazmamembrán 

fúziójának következményeként bocsát ki az extracelluláris térbe. A folyamat során a felszíni 

membránösszetételét jelentősen átrendeződik. 

Elektronmikroszkópos elemzéssel igazoltuk, hogy HeLa sejtekben túltermeltett ABCB6 a 

denz lizoszómák mellett az endoszómális eredetű multilamelláris és a multivezikuláris testek 

limitáló membránjában is megtalálható. A fehérje az MVB jelenléttel összhangban 

megtalálható a retikulociták érése során keletező exoszómákban is. A fehérje jelenléte az 

endoszómális eredetű exoszómákban, illetve a mitokondriumot nélkülöző érett 

vörösvértestekben további ellenérvet jelent a mitokondriális lokalizáció ellen. 

Jelenleg nem ismert, hogy az ABCB6 irányítottan marad a vörösvértest membránjában, vagy 

csupán az érési folyamat melléktermékeként. A lizoszómális LAMP2 fehérjéhez hasonlóan 

[286] elképzelhető, hogy az ABCB6 fehérje is részlegesen marad meg a vörösvértest 

membránban, a lizoszómális és a plazmamembrán fúzióját követően [287]. A LAMP2 

fehérjékhez hasonló, „újralokalizált fehérjék” biológiai jelentőségének magyarázata még várat 

magára. A vörösvértest membránban az ABCB6 fehérje szerepe lehet a retikulocita érés során 

keletkező hem degradációs termékek eliminálása [288], de elképzelhető, hogy az érés során 

keletkező oxidatív gyökök ellen nyújt védelmet [224]. Ez utóbbi feltételezést erősíti egy 

nemrégiben megjelent publikáció. Abcb6-/- egérből származó csontvelői őssejtek 
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transzplantációja vad típusú és Ldlr-/- egerekben egyaránt a megakariocita progenitorok 

számának és ennek következményeként a vérlemezkeszám növekedését okozta. A szerzők az 

ABCB6 fehérjét nélkülöző sejtekben megnövekedett oxidatív gyök szintet (ROS) 

tapasztaltak, amely az eritroid differenciáció kiváltó oka lehet. Az ABCB6 hatást részben 

revertálta az oxidatív stressz csökkentése glutationnal, vagyis feltételezések szerint az ABCB6 

a ROS szint befolyásolásán keresztül hat a megakariociták érésére és közvetett módon a 

véráramban cirkuláló vérlemezkeszámra [289].  

Az ABCB6 hiányának, azaz a Lan- vércsoport klinikai relevanciáját a hemolítikus 

transzfúziós reakció vagy terhesség esetén a hemolítikus magzatelhalás adja. A Lan- fenotípus 

nagyon ritka (1:20000) [290] és a vércsoportot általában az antitestek jelenlétével azonosítják 

[291]. Mai napig 34 allélt azonosítottak az ABCB6 génjében, melyek alacsonyabb ABCB6 

expresszióhoz kapcsoltak a vörösvértestekben [251] [290]. Célul tűztük ki, hogy az ABCB6 

kifejeződését a vörösvértestek felszínén populáció szinten vizsgáljuk, az esetlegesen átlagtól 

eltérő ABCB6 fehérjemennyiség genetikai okát szekvenálással megtaláljuk. A vörösvértestek 

felszínén található fehérjék kvantitatív mérésére intézetünkben kifejlesztettek egy antitest 

alapú, áramlási citometria esszét [227].  

A 47 fős mintapopulációban a kis mintaszám ellenére meglepően magas frekvenciában 

találtunk olyan mutációt, mely az ABCB6 expressziós szintjét csökkenti. Mindez azt sugallja, 

hogy a Lan- fenotípus sokkal gyakoribb lehet, mint jelenleg gondoljuk. A magyar kohort 

mellett független, nagyobb esetszámú, 1039 fős egészséges lengyel mintát is elemeztünk. Az 

elemzés meglepően nagyszámú genetikailag eltérő egyént azonosított, a kisméretű 

mintapopuláción kapott eredményeinkkel összhangban. A lengyel mintapopuláció viszonylag 

nagy bizonyossággal megerősítette számunkra, hogy a Lan- fenotípus vagy a csökkent 

ABCB6 fehérjeszint a vörösvértestek felszínén a vártnál gyakoribb előfordulást mutat [251] 

A feltételezett splice site mutáció, valamint az R192Q mutáció eddig nem volt ismert. A 

G588S mutációról korábban leírták, hogy alacsonyabb ABCB6 fehérjeszintet eredményez 

vörösvértestekben [250]. Irodalomban szereplő adat, hogy a 192. aminosav pozíció mutációja 

triptofánra Lan- fenotípust okoz [250] – a glutamin jelenléte ugyanabban a pozícióban 

eredményeink alapján kapcsolható az alacsonyabb expressziós szinthez.  

A pontmutációk hatását az ABCB6 fehérje sejten belüli útjára, lokalizációjára HeLa sejtekben 

kifejezetett variánsok vizsgálatával ellenőriztük [251]. Az R192W változat ER retenciót 

mutatott és a fehérjeváltozat nem jutott ki a sejtfelszínre - korábbi irodalmi adatoknak 
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megfelelően [250] -, míg a másik két változat a vad típustól nem tért el és az endo-

lizoszómális markerekkel mutattak együttállást.  

Az alacsonyabb expresziós szint a vörösvértestek felszínén sok okból lehetséges. A 

retikulociták érése során a vörösvérsejt membránösszetétele jelentősen átalakul, a folyamat 

specifikus reguláló mechanizmusainak köszönhetően. A HeLa sejtek, de még az eritroid 

eredetű K562 sejtek sem képesek minden részletében modellezni a folyamatot. Az ABCB6 

fehérje elemzése a vörösvértest membánban utat nyit a fehérje expressziójának populáció 

szintű vizsgálatára, új génváltozatok azonosítására, melyek később akár betegségmarkerként 

lesznek használhatók, esetleg a személyre szabott terápia alapja lehet.  

5.5. Az endo-lizoszómális ABCB6: új perspektívák 

Eredményeink alapján az ABCB6 fehérje a mitokondrium helyett döntően az endo-

lizoszómális rendszerben helyezkedik el, amely megkérdőjelezi az irodalomban feltételezett, 

mitokondriális importer funkciót. Eredményeink nem zárják ki a lehetőséget, hogy az ABCB6 

fehérjének eddig nem ismert körülmények között, fontos szerepe lehet az eritroid érés és/vagy 

a hem bioszintetikus útvonalában, de feltehetően nem felelős a porfirinek direkt 

mitokondriális felvételéért. Felmerül a kérdés, hogy mi lehet a szerepe a sejtekben az endo-

lizoszómális rendszerben elhelyezkedő ABCB6 fehérjének. 

5.5.1. HMT1, a vakuoláris fehérje 

Bár az ABCB6 fehérje szekvenciája hasonlít mind az ABCB7, mind az ATM1 fehérje 

szekvenciájára, valójában az ABCB6 szekvencia-hasonlósága a hasadó élesztő HMT1 

fehérjével a legnagyobb, a két fehérje 44,5% azonos aminosav szinten [5] [3]. 

A HMT1 fehérjét (Heavy Metal Tolerance-1) kadmiumérzékeny élesztő sejtekből izolálták, a 

fehérje kadmium-toleranciát okoz. A HMT1 az ABC fehérjecsaládba tartozik, fél-transzporter 

és rendelkezik N-terminális extenzióval [292]. Élesztő vakuólumok izolálása, tisztítása és 

flouoreszcens mikroszkópia (HMT1 – βgalaktozidáz kiméra protein) segítségével 

bizonyították, hogy a HMT1 a vakuoláris membránban lokalizálódik. Az élesztő vakuólum az 

emlős lizoszóma elfogadott modellrendszere. A HMT1 detoxifikáló funkcióját efflux helyett 

feltételezhetően a fitokelatin-kadmium komplex vakuoláris akkumulációján keresztül éri el 

[292] [293].  

Ismert, hogy az ATM1 fehérje hiányában vakuoláris funkciók is sérülnek, hipotóniás 

körülmények között sérül az endocitózis és a vakuólum-fúzió [294]. Ha az ABCB6 fehérje 

nem ATM1, hanem HMT1 ortológja, elképzelhető az atm1 élesztő sejtek részleges 
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menekítése [4] a fehérje indirekt hatása által, a vakuólumok és a mitokondriumok 

együttműködése révén.  

A HMT1 fehérje funkciója több fajban közel azonos. Az élesztő HMT1 fehérjéhez hasonló 

fehérjéket Drosophila melanogaster és Caenorhabditis elegans fajokban is azonosítottak. 

Férgekben a HMT1 ugyan nélkülözhetetlen a nehézfém-detoxifikációhoz, de nem kizárólag 

fitokelatin-konjugátumokat transzportál [295] [296]. Ecetmuslicában azonosított DmHMT1 

fehérje hmt1 élesztő törzsben kifejeztetve szintén a vakuoláris membránban lokalizálódik és 

részlegesen revertálja a kadmium-érzékeny fenotípust. Teszi ezt annak ellenére, hogy 

ecetmuslicában nem fitokelatin (PC) alapú a detoxifikáció, hiszen a Drosophila melanogaster 

genomjából hiányoznak a PC szintázok [297]. Baktériumokban kifejeztetve az élesztő HMT1 

fehérje szintén képes kadmium-rezisztenciát biztosítani, miközben E. coli sejtekben nincs sem 

fitokelatin szintézis, sem vakuólum. A fehérje a baktériumsejt plazmamembránjába 

lokalizálódik és detoxifikáló működése során a kadmiumot a periplazmatikus térbe juttatja 

[298]. Elképzelhető, hogy az ABCB6 a HMT1 fehérjéhez hasonló, nehézfém-detoxifikáló 

funkciót tölt be lizoszómális szekvesztráció által.  

5.5.2. Az ABCB6 fehérje szerepe a drogrezisztenciában  

Bár sok ABC transzporter pontos funkciója nem ismert, általános nézet, hogy a szervezet 

detoxifikálásban van szerepük és a test kemoimmunitását biztosítják [299] [300]. Számos 

ABC transzporter multidrog transzporter és a tumoros sejtekben rezisztenciát biztosítanak 

kemoterápiás szerek ellen [301], mely a rák kezelésének egyik legfőbb gátlója. Becslések 

szerint az emberi tumorok 40%-a alakít ki multidrog rezisztenciát, számos különböző drog 

ellen, a kezelés pedig sok esetben súlyos mellékhatásokkal jár [50]. A kemorezisztencia a 

sejten bekövetkező változások eredménye, mely a drog szenzitivitását befolyásolja [301]. A 

rezisztencia leggyakoribb oka valamely ABC fehérje fokozott efflux aktivitása. 

Számos tanulmány kapcsolatba hozta az ABCB6 működését multidrog rezisztencia fenotípus 

kialakulásával, például NCI60 panelben [302]. Arzén, ciszplatin és kaptotecin ellen rezisztens 

sejtekben az ABCB6 kifejeződése emelkedett [196]. Direkt korrelációt arzén-rezisztencia és 

az ABCB6 szintje között különböző humán és egérsejtvonalakban mértek [204] [303]. 

ABCB6 KO HepG2 és Hep3B sejteket érzékenyített arzénra, míg az ABCB6 túltermeltetése 

reziszetenciát okozott [304]. Nemrégiben megjelent publikáció öszefüggésbe hozza az 

ABCB6 fehérje működését és a rezisztenciát 5-FU, SN-38 és vinkrisztin ellen [305] 
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A mitokondriális elhelyezkedéssel és orientációval az efflux mechanizmusa funkció nehezen 

összeegyeztethető, de a HMT1 fehérje detoxifikáló feladatát vakuoláris szekvesztráción 

keresztül éri el, amihez hasonlóan működhet az ABCB6 is. Az ABCB6 pontos detoxifikáló 

funkcióját és annak mechanizmusát jelenleg még nem ismerjük. 

5.5.3. Lizoszóma-jellegű sejtorganellumok (LRO) és melanogenezis  

Egyes sejtekben az endo-lizoszóma rendszerben speciális, ún. lizoszóma-jellegű 

sejtszervecskék jönnek létre. A lizoszóma-jellegű sejtszervecskék közé tartozik a 

melanoszóma, a litikus granulumok, MHCII vezikulák és a vérlemezke-denz granulumok 

[306]. A lizoszóma-jellegű organellumok a lizoszómákkal számos közös jelleget hordoznak, 

miközben speciális fehérjéket, egyéb járulékos elemeket, sejtszervecskéket is igényelhetnek a 

felépítésükhöz és a működésükhöz [307] [308]. A lizoszómák és a lizoszóma-jellegű 

organellumok számos folyamatban vesznek részt, többek közt a koleszterin-homeosztázisban, 

a plazmamembrán fenntartásában és javításában, csont- és szöveti regenerációban, patogének 

elleni védekezésben, a sejthalál regulációjában és jelátviteli folyamatokban.  

Egy nemrégiben megjelent publikáció alapján az ABCB6 fehérje szerepet játszik a bőr 

pigmentképzésében [309]. A DUH (Dychromatosis Universalis Hereditaria, MIM127500) 

kórkép jellemzője az egész testfelületen váltakozó hiper- és hipopigmentált területek, melyek 

általában kisgyermekkorban jelennek meg. A DUH a melanin szintéziséenk és/vagy a melanin 

átadásának problémája [310] [311]. A bőr pigmentjét, a melanint a melanociták termelik, 

speciális lizoszóma-jellegű organellumban, a melanoszómában. A melanociták az epidermisz 

bazális rétegében találhatóak. A melaninnal teli, érett melanoszómák a sejt körül lévő 

keratinocitáknak átadódnak, az exoszómákhoz hasonló módon jutnak az extracelluláris térbe.  

A kórkép autoszómális domináns öröklődést mutat. DUH páciensekben három mutációt írnak 

le az ABCB6 génben (c.1067T>C, p.Leu356Pro, c.507 A>G, p.Ser170Gly, c.1736G>A, 

p.Gly579Glu) [309]. Később megjelent publikációkban az ABCB6 további, a DUH 

kialakulásában szerepet játszó változatait azonosították (c.1358C>T, p.Ala453Val [312], 

illetve Gln555Lys (5496 C>A) és deléció az 1. exonban, 776 delC [313]). Jelenleg nem 

ismert, az ABCB6 milyen mechanizmus révén van hatással a bőrpigmentációra. 

5.5.4. Egyéb betegségasszociációk, jövőbeli perspektívák 

A további kutatásokhoz támpontot adhatnak azok a nemrégiben megjelent közlemények, 

melyek az ABCB6 mutációval összefüggő kórképeket írnak le. Érdekes módon míg az 
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ABCB6 fehérje teljes hiányának nincs következménye, bizonyos esetekben a jelen lévő, de 

mutációt hordozó ABCB6 rendellenességet okozhat.  

A Lan- genotípusú emberek tulajdonképpen ABCB6 knock out egyedeknek tekinthetők [209]. 

Összhangban a KO egerekkel kapott eredményekkel az ABCB6 hiánya semmiféle fenotípusos 

megnyilvánulással nem jár. Ezzel szemben a kolobóma (MIM120200) szemfejlődési 

rendellenességgel összefüggő gének feltérképezése során az ABCB6 fehérjében kettő, 

aminosavcserét okozó mutációt azonosítottak (Leu811Val és Ala57Thr) egy kínai családban, 

illetve három nem rokon indiai személynél. A mutációk feltételezhetően betegségokozó 

szerepét zebrahalakban morfolínó kísérletekkel megerősítették [314]. A kolobóma jellemzője 

a szemhasadék fejlődési rendellenessége, ami érintheti a beteg egyik vagy mindkét szemét. A 

betegségség során érintett lehet a szaruhártya, szivárványhártya, sugártest, szemlencse, 

érhártya, retina, de akár a látóideg fejlődése is [315]. A kolobóma sokszor együtt jelentkezik 

microphtalmiával vagy anophtalmiával, esetleg egy komplex fejlődési rendellenesség, 

szindróma részeként. A fenotípus kialakulásáért több gén tehető felelőssé [316], köztük 

feltehetően az abcb6 gén is. 

Az ABCB6 fehérje sejten belüli lokalizációja befolyásolhatja egyes intracelluláris patogének 

túlélését, kezelését is. Nemrégiben megjelent publikáció szerint a Leishmania túlélése 

antimon kezelés hatására függ a fertőzött makrofágok ABCB6 fehérjeexpressziójától [317]. 

Az ABCB6 fehérje a makrofágok plazmamembránjában és a fagolizoszómális membránjában 

helyezkedik el. Meglumin-antimon hatására a makrofágokban az ABCB6 kifejeződése 

fokozódik, az ABCB6 szint pedig fordítottan arányos a parazita túlélésével. A hipotézis 

szerint az ABCB6 transzport funkciója akkumulálja a parazita ellen adott szert a 

fagolizoszóma lumenében, így az emelkedett mennyiségű ABCB6 fehérjét tartalmazó 

sejtekben a paraziták túlélése csökkent [317]. 

Végül az ABCB6 fehérjének familial pseudohyperkalemia fenotípus kialakulásában is lehet 

szerepe. A betegek egészségesnek tekinthetők, hematológiai eltérés nem tapasztalható, de 

vérkészítményükben emelkedett szérum K+ szint mérhető. Géntérképezés során a kandidáns 

gént a 2q35-q36 génrégióra tették [318]. 20 érintett és 14 nem érintett egyént vizsgáltak, 

három multigenerációs családból, és két heterozigota misszensz mutációt azonosítottak az 

ABCB6 génben, melyek ko-szegregálódtak a fenotípussal (c.1124 G>A és c.1123 C>T, 

pR375Q) Az ABCB6 fehérjemennyisége a vörösvértestekben nem különbözik a vad típustól, 

az érintettek szemén (írisz és retina) elváltozás nem látható, és nem Lan- vércsoportúak [319].  
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5.6. Az N-terminális extenzió 

Az ABCB6 fehérje topológiáját illetően nincs konszenzus az irodalomban [204, 206]. A 

konzervált NBD domén mellett a kevésbé konzervált TMD transzmembrán egységeinek 

számát, azok pontos elhelyezkedését illetően több szerkezetpredikció is található a cikkekben. 

Az általunk használt HMMTOP algoritmus [253] ismert kristályszerkezetek és kísérletes 

eredmények információit ötvözi, melyek alapján az ABCB6 fehérje transzmembrán 

doménjében 5+6 transzmembrán hélix található.  

Az ABCB6 fehérje N-terminális járulékos, öt transzmembrán hélixet tartalmazó régiójához 

(N0) hasonló egységek más ABC fehérjékben is megtalálhatóak. Például az ABCB2 és 

ABCB3 fehérjék négy transzmembrán helikális struktúrából álló, járulékos doménje az MHC-

I komplexben található tapazint köti, ezáltal fontos reguláló eleme a fehérjéknek [320]. Az 

ABCC1 [239] [321] esetén ugyanakkor a járulékos domén nem szükséges az ATPáz és/vagy 

transzport aktivitáshoz, viszont nélküle a fehérje a plazmamembrán helyett intracelluláris 

membránokban reked [321]. Hasonlóan,  a járulékos doménjét nélkülöző Ycf1 élesztő fehérje 

sem jut el a vakuólum membránokba [322]. Az ABCB alcsaládra jellemző, hogy döntő 

többségük viszonylag hosszú N-terminális szekvenciával rendelkezik [323], a mitokondriális 

fehérjék esetén (ABCB7, -B8, -B10) az N-terminális járulékos régióban található a 

mitokondriális irányító szekvencia.  

A szintén lizoszómában megtalálható ABCB9 fehérje is tartalmaz járulékos N-terminális 

domént, mely kritikus szerepet tölt be a sejten belüli elhelyezkedés regulációjában [144]. Míg 

az N-terminális rész és a teljes fehérje lizoszómális elhelyezkedést mutat, az N-terminális 

részt nélkülöző fehérjeváltozat a plazmamembránban lokalizálódik. Feltehetően N-

terminálisan valamely irányító szignál található, mely nélkül a fehérje az ER/Golgi 

rendszerből kilépve a lizoszóma helyett a plazmamembránba szállítódik [324]. Amennyiben 

az N-terminális részt és az azt nélkülöző fehérjeváltozatot ko-expresszálják, a lokalizáció 

helyreáll. Vagyis az N-terminális rész képes a rövidebb ABCB9 változattal interakcióba lépni 

és azt a lizoszómába irányítani, miközben a transzport funkcióhoz nem szükséges [325]. Az 

N-terminális domén továbbá interakcióba lép a fehérjét stabilizáló LAMP1 és LAMP2 

lizoszómális fehérjékkel is [326].  

Kísérleteink során az ABCB6 fehérje esetén hasonló megfigyeléseket tettünk. Az öt 

transzmembrán hélixet nélkülöző változat Sf9 rovarsejtes rendszerben végzett kísérletek 

alapján nem szükséges az ATP kötéshez és hidrolízishez, ugyanakkor lokalizációja emlős 

sejtekben a vad típusú fehérjétől eltér: míg az N-terminális régió a vad típusú ABCB6 
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fehérjéhez hasonlóan a lizoszómában lokalizálódott, a del205-ABCB6 a plazmamembránt 

rajzolta ki. Az ABCB6 fehérje lokalizációja, sejten belüli útja tehát az N-terminális járulékos 

régió nélkül sérül.  

A transzmembrán fehérjék lizoszómális irányító szekvenciája rendkívül összetett [327], 

komplex rendszere a fehérjékben található lineáris és szerkezeti szignáloknak, valamint a 

citoszólikus irányító fehérjék felismerő szignáljainak [328]. A szignálok általában a 

citoszólikus hurkokban találhatóak, a transzmembrán helixekhez közel. A legtöbb szignál 

rövid, lineáris szekvencia, általában tirozin tartalmú motívum (NPXY vagy YXXØ, Ø nagy 

méretű hidrofób aminosavat jelent) vagy dileucin motívum (D/EXXXLL vagy DXXLL) 

[328]. Léteznek nem konvencionális dileucin motívumok, vagy feldarabolt, több részletből 

összeálló irányító szekvenciák is [329] [288]. Végül az ubiquitináció a fehérje citoszólikus 

ciszteinjén szintén meghatározhatja a fehérje kiválogatódását az endoszómális rendszer 

különböző pontjain [330].  

Tovább bonyolítja a képet, hogy a szekvenciákban található szignálok mellett a fehérjék 

mozgását a sejtben a membránkörnyezet és a lumen tartalma is befolyásolhatja. Például a 

TYRP1 fehérje melanocitákban direkt útvonalon mozog (TGN-ből a melanoszómába), de 

olyan sejtekben, melyekben a glukoceramid hiányzik, indriekt útvonalon, a 

plazmamembránon keresztül [331].  

Az ABCB6 esetén a prediktált intracelluláris hurkok nem tartalmaznak konvencionális 

lizoszómális irányító szekvenciát, így további kísérletek szükségesek, hogy a fehérje sejten 

belüli útjának szabályozását pontosan feltérképezzük. 

Érdemes megjegyezni, hogy az ABCB6 esetén a transzmembrán régióban találhatók a Lan- 

fenotípust okozó mutációk [251] és a betegségokozó mutációk (kolobóma, hyperkalemia) 

nagy többsége. A mutációk egy része nem eredményezi az ABCB6 teljes hiányát, és nem 

feltétlen jár funkcióvesztéssel sem. Elképzelhető, hogy a mutációk egy része a fehérje sejten 

belüli elhelyezkedésében okoz zavart, melynek következtében bár a fehérje jelen van a 

sejtekben, funkcióját nem képes maradéktalanul betölteni. Erre példa PXE betegségbet okozó 

ABCC6 fehérje, melynek egyes mutációi Sf9 kísérletek alapján funkciókiesést nem okoznak, 

de a fehérje lokalizációját befolyásolják. Így a fehérje bár rendelkezik a megfelelő katalitikus 

képességekkel és a vad típusú fehérjével megegyező mennyiségben van jelen a sejtekben, 

nem megfelelő elhelyezkedése miatt mégis kialakul a betegség [332].  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Az ABC fehérjecsalád az egyik legnagyobb és legősibb fehérjecsalád. Tagjai a membránt többször 

átívelő transzmembrán fehérjék, melyek az ATP kötése és hidrolízise révén szerteágazó funkciót 

töltenek be a szervezetben. A humán ABC fehérjecsaládnak 48 tagja van, a fehérjéket szekvencia 

hasonlóság alapján hét alcsaládra osztják (A-G jelölésű alcsaládok). Vizsgálataim fókuszában a B 

alcsalád 6. tagja, az ABCB6 fehérje áll.  

Az irodalomban általánosan elfogadott nézet, miszerint az ABCB6 fehérje a külső mitokondriális 

membránban helyezkedik el és a koproporfirinogen-III molekula mitokondriális importja révén az 

eritroid érés, valamint a hem szintézis kulcsregulátora.  

Doktori munkám során az irodalomban található állításokat cáfoló eredményeket kaptunk. Az ABCB6 

fehérje a sejtek mitokondriuma helyett az endo-lizoszómális rendszerben helyezkedik el és a 

plazmamembránból endoszómákon keresztül internalizálódik. Jelen van a mitokondriumokat nem 

tartalmazó vörösvértestek felszínén, a Langereis vércsoport antigénje és megtalálható a retikulociták 

érése során keletkező exoszómákban is. A fehérje hiánya vagy túltermeltetése nem befolyásolja az 

eitroid érési folyamatokat és a hemoglobin szintézist K562 sejtekben. Sf9 heterológ rovarsejtes 

rendszerben kifejeztetve a fehérje ATP-t köt és hasít, ugyanakkor az irodalomban szereplő feltételezett 

szubsztrátok esetén nem mérhető szubsztrát-stimulált ATPáz aktivitás. 

A fehérje N-terminálisan öt transzmembrán hélixet tartalmazó járulékos elemet tartalmaz (N0). A 

járulékos elemet nélkülöző, csonkolt változat a vad típusú fehérjével összevethető szinten 

kifejeztethető Sf9 rovarsejtekben és emlős sejtekben egyaránt, továbbá a vad típusú fehérjéhez 

hasonlóan képes ATP-t kötni és hasítani. A csonkolt változat sejten belüli elhelyezkedése ugyanakkor 

a vad típusú fehérjétől eltér. Az N0 járulékos régió feltehetően jelenleg nem ismert, endo-lizoszómális 

irányító motívumot tartalmaz. 

Eredményeink alapján az ABCB6 fehérje irodalomban ismert elhelyezkedése és feltételezett funkciója 

erősen megkérdőjelezhető, és bár eritroid érés során a fehérje szintje emelkedik, az ABCB6 nem 

játszik kulcsszerepet az eritroid érés során. Eredményeink nem zárják ki a lehetőséget, hogy az 

ABCB6 fehérjének bizonyos, eddig nem ismert körülmények között, fontos szerepe van az eitroid érés 

és/vagy a hem bioszintetikus útvonalon, de feltehetően nem felelős a porfirinek direkt mitokondriális 

felvételéért. Az ABCB6 fehérje sejten belüli lokalizációjának pontosítása alapjaiban kérdőjelezi meg 

az irodalomban feltételezett funkciót, egyben új teret nyit a fehérje valós fiziológiás funkciójának 

kutatása felé. 

  



83 
 

SUMMARY 

ATP-binding cassette (ABC) transporters comprise a superfamily of membrane spanning multidomain 

proteins. ABC proteins are located in the membrane compartment of the cells, where they mediate 

translocation of various molecules across these barriers. Based on sequence homology, 48 different 

ABC proteins (grouped into seven subfamilies ranging from A to G) have been defined in the human 

genome. The object of this thesis is the ABCB6 protein.  

ABCB6 was suggested to be the human ortholog of Saccharomyces cerevisiae Atm1p mitochondrial 

protein. Atm1p is believed to transport a yet unknown substrate that has an important role in the 

biogenesis of cytosolic/nuclear iron-sulfur proteins as well as in regulating the overall mitochondrial 

iron homeostasis. In 2006, Krishnamurthy and colleagues reported that ABCB6 catalyzes the 

mitochondrial uptake of coproporphyrin III (CPIII), thereby serving as an important regulator of 

cellular porphyrin biosynthesis. 

We considered both suggestions controversial. Using a variety of imaging modalities we confirmed 

the endo-lysosomal localization of ABCB6 and showed that the protein is internalized from the plasma 

membrane through endocytosis, to be distributed to multivesicular bodies and lysosomes. We showed 

that ABCB6 is a glycoprotein present in the membrane of mature erythrocytes and in exosomes 

released from reticulocytes during the final steps of erythroid maturation. 

ABCB6 expressed in Sf9 insect cells bound and hydrolised ATP, but no substrate-stimulated ATPase 

activity could be measured in the presence of the suggested porphyrin substrates. In addition, our 

knock-down studies demonstrated that ABCB6 function is not required for de novo heme biosynthesis 

in differentiating K562 cells, excluding ABCB6 transporter as a key regulator of porphyrin synthesis.  

Based on topology prediction ABCB6 contains a unique N-terminal transmembrane domain (N0), 

which does not show sequence homology to known proteins. The dimerization, membrane insertion 

and ATP binding/hydrolysis of the N-terminal truncated ABCB6 is preserved. However, in contrast to 

the full-length transporter, the truncated variant had different subcellular localization which reveal that 

N0 might has a crucial role in the endo-lysosomal targeting of ABCB6. 

Taken together, our results challenge the current view linking the expression and function of ABCB6 

to mitochondria. Our results do not rule out the possibility that the ABCB6 protein has some yet 

unknown role in the erithroid maturation and/or the heme biosynthetic pathway but not responsible for 

mitochondrial porphyrin import. The endo-lysosomal localization of the protein questions the 

suggested function and also opens new opportunities to examine the real physiological function of the 

ABCB6 protein. 
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