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Bevezetés 

A jól szabályozott intracelluláris Ca2+ homeosztázis számos sejtélettani folyamatban 

alapvető szerepet tölt be, mint például a sejtosztódás, differenciáció, sejtmozgás vagy a 

programozott sejthalál szabályozása. Mivel ezek a folyamatok kiemelt szerepet játszanak a 

daganatok kialakulásában, a Ca2+ homeosztázis felborulása több ponton is hatással van a 

tumorok progressziójára. Irodalmi adatok alátámasztják, hogy egyes daganat típusokban 

jelentősen megváltozhat a Ca2+ homeosztázist fenntartó fehérjék expressziója. A kutatások 

nagy hangsúlyt fektetnek az intracelluláris Ca2+ koncentráció emelésében résztvevő Ca2+ 

csatornák vizsgálatára. Azonban az intracelluláris Ca2 koncentrációt csökkentő 

plazmamembrán (PMCA) és szarko/endoplazmatikus retikulum Ca2+ ATPázok (SERCA) 

tumorprogresszióban betöltött szerepéről még mindig kevés információ áll rendelkezésünkre. 

Az ATP2B gének által kódolt PMCA fehérjék a nem ingerelhető sejtek Ca2+ 

homeosztázisának fő regulátorai. Ezek a kis kapacitású, de nagy affinitású Ca2+ pumpa fehérjék 

aktív transzport során juttatják a Ca2+-ot az extracelluláris térbe, így biztosítják az alacsony 

nyugvó intracelluláris Ca2+ koncentrációt. Az emlősökben előforduló négy PMCA izoformát 

(PMCA1-PMCA4) külön kromoszómákon elhelyezkedő gének kódolják (ATP2B1-ATP2B4). 

Alternatív RNS splicing révén pedig összesen több mint húszféle PMCA variáns jöhet létre, 

melyek sejt- és szövetspecifikus módon expresszálódnak, illetve sejten belüli lokalizációjuk és 

aktivitásuk is eltér. 

Az emlőtumor a második leggyakoribb ráktípus világszerte, nők körében pedig a legfőbb 

halált okozó daganatos megbetegedés. A diverz genetikai háttérrel rendelkező emlőrákokat 

hagyományosan immunhisztokémiai markereik alapján soroljuk molekuláris szubtípusokba, 

melyek eltérő klinikai kimenettel, terápiás válasszal és metasztázisképző potenciállal 

jellemezhetőek. Az ösztrogén receptor alfa (ER-α) pozitív luminális A és luminális B 

szubtípusba tartozó emlőtumorok elsődleges gyógyszeres kezelési lehetősége az endokrin 

terápia, melyre jól reagálnak, de gyakori a relapszus és a szerzett rezisztencia. A humán 

epidermális növekedési faktor receptor 2 (HER2) pozitív tumorok a HER2 ellenes célzott 

terápiák fejlődésével szintén jól kezelhetővé váltak, a metasztatikus esetek viszont továbbra 

is kihívást jelentenek. A legagresszívabb tripla negatív, bazális szubtípusú tumorok esetén 

azonban a célzott terápiás alternatívák hiánya miatt az egyetlen szisztémás kezelési lehetőség 
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a kemoterápia. Új terápiás célpontok illetve biomarkerek azonosítása emlőtumorban 

jelentősen javítaná ennek a komplex betegségcsoportnak a kezelési lehetőségeit. 

A tumorprogresszió folyamatában a genetikai változások mellett az epigenetikai 

változásoknak is fontos szerep jut. A hiszton acetilációjának mértéke a kromatin struktúra 

átrendezésével számos gén kifejeződését befolyásolja. Daganatokban sokszor megváltozik a 

hiszton-dezacetilázok (HDAC) expressziója, ami számos gén abnormális csendesítésével 

hozzájárul a tumorok progressziójához. Az epigenetikai folyamatok dinamikus és reverzibilis 

tulajdonságai lehetővé teszik, hogy terápiás célpontként tekintsünk a résztvevő molekulákra. 

A HDAC inhibitorok gátolják a sejtek proliferációját, differenciációt és apoptózist indukálnak. 

Antitumor hatásuk miatt egyes vegyületeiket már alkalmazzák a klinikai gyakorlatban (pl. a 

suberoil anilid hidroxámsav; SAHA), vagy klinikai kutatások alatt állnak (pl. a rövid szénláncú 

zsírsavak közé tartozó valproát). Ugyan az eredmények bizalomkeltőek, különösen a 

kombinációs terápiák esetén, de a HDAC inhibitorok hatásmechanizmusát még nem ismerjük 

minden részletre kiterjedően. 

Célkitűzések 

A doktori értekezés vizsgálatai során általános célunk a Ca2+ pumpák, azon belül is a 

plazmamembrán Ca2+ ATPázok emlőtumorban betöltött szerepének megismerése volt. Ennek 

érdekében az alábbi célokat fogalmaztuk meg: 

 Összehasonlítjuk az egyes PMCA izoformák expresszióját egészséges és tumoros 

emlőszövetben nyilvános adatbázisokban elérhető génexpressziós adatok alapján. 

 Meghatározzuk az egyes PMCA és SERCA típusú Ca2+ pumpák expressziós szintjét több, 

különböző szubtípusba tartozó emlőtumor sejtvonalban. 

 Részletesen vizsgáljuk a Ca2+ pumpa fehérjék kifejeződését, lokalizációját és funkcióját 

MCF-7 emlőtumor sejtvonalon HDAC inhibitorokkal és PMA-val történő kezelések során. 

 A HDAC inhibitorokkal végzett vizsgálatainkat kiterjesztjük több, különböző 

szubtípusba tartozó emlőtumor sejtvonalra. 

 Vizsgáljuk az ER-α jelpálya szerepét a Ca2+ pumpák expressziójának és funkciójának 

szabályozásában különböző emlőtumor sejtekben. 

 Tanulmányozzuk a több jelentős szignálútvonal kiindulópontjaként szolgáló 

foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfát (PIP2) és a PMCA kapcsolatát HeLa modell sejtekben. 
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Alkalmazott módszerek 

Emlőtumor génexpressziós adatok elemzése: Összehasonlítottuk az ATP2B1, ATP2B2 és 

ATP2B4 gének expresszióját normál és rákos emlőszövetekben az Oncomine tumor microarray 

adatbázisban (https://www.oncomine.org) nyilvánosan elérhető adatok alapján. 

Immunhisztokémia: Normál, egészséges emlőszövet metszeteket immunfestettünk 

indirekt avidin-biotin-peroxidáz komplex módszerrel anti-PMCA4 ellenanyaggal. 

Sejtvonalak: Kísérleteinkhez a nem tumoros emlő epitél MCF-10A sejtvonalat, a luminális 

A szubtípusú MCF-7, T-47D, ZR-75-1, a luminális B szubtípusú BT-474, a HER2 pozitív AU-565, 

SK-BR-3, a bazális MDA-MB-468, BT-549, MDA-MB-231 és Hs578T emlőtumor sejtvonalakat, 

továbbá a méhnyak adenokarcinóma HeLa sejtvonalat használtuk. A Ca2+ szignál mérésekhez 

Sleeping Beauty transzpozon rendszerrel létrehoztuk a GCaMP2 Ca2+ szenzort stabilan kifejező 

GCaMP2-MCF-7 és GCaMP2-MDA-MB-231 sejtvonalakat. Továbbá PMCA4 shRNS plazmid 

konstrukció segítségével létrehoztunk egy PMCA4-csendesített sh-HeLa sejtvonalat. 

Reagensek: A sejteket az alábbi HDAC inhibitorokkal kezeltük: butirát, fenilbutirát, valerát, 

valproát (rövid szénláncú zsírsavak), suberoil anilid hidroxámsav (SAHA). Kezeléseket 

végeztünk a PKC aktivátor forbol 12-mirisztát 13-acetáttal (PMA), a PKC inhibitor GF 109203X 

hidrokloriddal, 17β-ösztradiollal (E2) és az ER-α antagonista fulvestranttal (ICI 182,780) is. 

Plazmid konstrukciók és tranziens transzfekció: A kísérletekhez az alábbi plazmid 

konstrukciókat használtuk: mCherry-PMCA4x/b, pEGFP-PMCA2wb, pEGFP-PMCA4b-L1167–

1169A, SB100x transzpozáz és SB-CAG-GCaMP2-CAG-Puro, PHPLCδ1-RFP PIP2 (és IP3) szenzor és 

pN1-GCaMP2 Ca2+ szenzor. Létrehoztuk az mCherry-PMCA2wb konstrukciót a pEGFP-

PMCA2wb plazmid EGFP fragmentjének mCherry-re történő cseréjével. Site-directed 

mutagenezissel  létrehoztuk az mCherry-PMCA4b-L1167–1169A lokalizációs mutánst, valamint a 

pEGFP-PMCA4b-D672E-L1167–1169A és az mCherry-PMCA4b-D672E-L1167–1169A inaktív mutánsokat. 

A tranziens transzfekciókat FuGENE HD transzfekciós reagens segítségével végeztük. 

Proliferáció vizsgálat: Az élő sejtek számát tripánkék kizárás módszerrel határoztuk meg. 

Olajvörös festés: Paraformaldehiddel történő fixálás után olajvörössel festettük a sejtek 

differenciáltsági fokával korreláló intracelluláris lipidcseppeket, majd fáziskontraszt és 

fluoreszcens mikroszkópos felvételeket készítettünk. 
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Western blot analízis: Triklórecetsavas kicsapással teljes sejtlizátumokat állítottunk elő, és 

a minták fehérje koncentrációját módosított Lowry módszerrel mértük. Western blot 

analízissel, specifikus ellenanyagokkal vizsgáltuk az egyes fehérjék expresszióját. 

Immunprecipitáció: Az izolált fehérjemintákban immunprecipitációval feldúsítottuk a 

PMCA fehérjéket anti-pan PMCA ellenanyaggal, majd Western blottal vizsgáltuk az egyes 

PMCA izoformák expresszióját izoforma specifikus ellenanyagokkal. 

Real-time PCR: A sejtekből RNS-t izoláltunk, átírtuk cDNS-sé, majd az ATP2B1, ATP2B2 és 

ATP2B4 expresszióját TaqMan Gene Expression próbákkal határoztuk meg. 

Immuncitokémia: A sejteket paraformaldehiddel fixáltuk, metanollal permeabilizáltuk, 

majd immunfestettük specifikus ellenanyagokkal. A felvételeket konfokális lézer-pásztázó 

mikroszkóppal készítettük. 

Ca2+ szignál mérések az emlőtumor sejtekben: A raktár-függő Ca2+ belépés vizsgálata előtt 

a sejtek tenyésztő médiumát Ca2+-mentes közegre cseréltük. A belső Ca2+ raktárakat ürítettük 

thapsigarginnal és ATP-vel, majd visszaállítottuk a külső közeg Ca2+ koncentrációját 2 mM-ra, 

és nyomon követtük a raktár-függő Ca2+ belépés utáni Ca2+ jelet. Az A23187 Ca2+ ionofórral 

kiváltott Ca2+ szignál mérését 2 mM Ca2+ koncentráció mellett végeztük. A GCaMP2 Ca2+ 

szenzor fluoreszcens jelét konfokális lézer-pásztázó mikroszkóppal követtük nyomon. 

PIP2 szenzor transzlokáció és Ca2+ szignál mérések HeLa sejtekben: A Ca2+ ionofórral 

kiváltott Ca2+ szignál mérések során 2 mM Ca2+ tartalmú közegben stimuláltuk a sejteket 

ionomycinnel. A foszfolipáz C jelpálya G-fehérje kapcsolt receptoron keresztüli aktivációjának 

mérése előtt a tenyésztőmédiumot Ca2+-mentes közegre cseréltük. A sejteket ATP-vel és 

hisztaminnal stimuláltuk, majd visszaállítottuk a külső közeg Ca2+ koncentrációját 2 mM-ra, és 

nyomon követtük a raktár-függő Ca2+ belépés utáni jeleket. A PHPLCδ1-RFP PIP2 szenzor és a 

GCaMP2 Ca2+ szenzor fluoreszcens jelét konfokális lézer-pásztázó mikroszkóppal detektáltuk. 

ER-α ChIP-Seq adatok analízise: A Gene Expression Omnibus-ból 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo) származó, nyilvánosan elérhető MCF-7, T-47D és ZR-75-1 

ER-α ChIP-Seq adatokat a Cistrome Data Browser (http://cistrome.org/) segítségével 

analizáltuk, és az UCSC Genome Browser (https://genome.ucsc.edu/) használatával 

vizualizáltuk. 
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Eredmények 

1. Az ATP2B4 gén expressziója alacsonyabb az invazív emlőrákokban, mint a 

normál emlőszövetben 

 Nyilvánosan elérhető tumor génexpressziós adatok vizsgálatával megállapítottuk, hogy 

invazív emlőkarcinómákban szignifikánsan alacsonyabb a PMCA4 izoformát kódoló ATP2B4 

gén kifejeződése, mint az egészséges, normál emlőszövetben. Az ATP2B1 (PMCA1) és ATP2B2 

(PMCA2) expressziójában nem találtunk szignifikáns eltérést a normál emlőszövet és az 

emlőkarcinóma minták között. 

 Normál, egészséges emlő szövetmetszet immunhisztokémiai analízisével igazoltuk, 

hogy a PMCA4 számottevő mértékben kifejeződik a duktális epitél sejtek 

plazmamembránjában. 

2. A különböző emlőtumor sejtekben eltérő az egyes Ca2+ pumpa fehérjék 

expressziója 

 In vitro kísérleteink a különböző emlőtumor sejtvonalakban nagyon diverz PMCA és 

SERCA fehérje expressziókat mutattak. Mindegyik sejtben a PMCA1 és a PMCA4b bizonyult a 

fő expresszálódó izoformának. A luminális szubtípusú és a HER2 pozitív sejtekben a PMCA4b 

izoforma kis mennyiségben volt jelen, míg a bazális típusú sejtek nagyobb mértékű PMCA4b 

expressziót mutattak. Emellett a bazális sejtekben a PMCA1 izoforma kifejeződése is magas 

volt. A PMCA2 fehérje szintje minden sejtben nagyon alacsony volt, PMCA3 jelenlétét pedig 

egyáltalán nem detektáltuk. 

 A SERCA2 minden vizsgált sejtvonalban expresszálódott. A SERCA3 fehérje az összes 

luminális és HER2 pozitív sejtvonalban nagy mennyiségben jelen volt, míg a tripla negatív 

sejtvonalakban nem volt kimutatható. 

3. A HDAC inhibitorok és a forbol-észter PMA fokozzák a PMCA4b expresszióját és 

a sejtek Ca2+ exportáló képességét MCF-7 emlőtumor sejtvonalban 

 Az ER-α pozitív emlőtumorok kutatásához széleskörben használt MCF-7 sejtekben a 

HDAC inhibitorokkal (butirát, fenilbutirát, valerát) és a protein kináz C (PKC) aktivátor forbol 

12-mirisztát 13-acetáttal (PMA) történő kezelések jelentősen megemelték a PMCA4b fehérje 
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szintjét. Mindeközben a kezelések gátolták a proliferációt, és a sejtek differenciációját 

indukálták. 

 A valerát PMA-val kombinálva tovább fokozta mind az MCF-7 sejtek differenciáltsági 

fokát, mind a PMCA4b mRNS és fehérje kifejeződését. A PKC inhibitor GF 109203X a PMA által 

kiváltott PMCA4b expresszió emelkedést szinte teljes mértékben gátolta, míg a valeráttal 

kezelt sejtekben csak kismértékben csökkentette a fehérje szintjét. 

 Az MCF-7 sejtek immuncitokémiai festése szintén megerősítette a valerát és/vagy PMA 

kezelések PMCA4b expressziót fokozó hatását. Továbbá igazolta, hogy a fehérje a funkciójának 

megfelelően a sejtek plazmamembránjában lokalizálódik. 

 A valeráttal és/vagy PMA-val kezelt GCaMP2-MCF-7 sejtekben a raktár-függő Ca2+ 

belépés következtében megemelkedett intracelluláris Ca2+ koncentráció szignifikánsan 

gyorsabban tért vissza a nyugalmi szintre, mint a kontroll sejtek esetén. Hasonlóképp, a Ca2+ 

csatornáktól függetlenül, A23187 Ca2+ ionofórral kiváltott Ca2+ jel a kontroll sejtekben magas 

és fenntartott volt, míg a valerát és/vagy PMA kezelés hatására a Ca2+ jel alacsonyabb volt, és 

gyorsan visszatért az alapvonalra. 

4. A HDAC inhibitorok eltérő módon befolyásolják a PMCA4b expresszióját és a 

sejtek Ca2+ exportáló képességét különböző emlőtumor sejtvonalakban 

 A HDAC inhibitor SAHA és valproát kezelések különböző mértékben befolyásolták a 

PMCA4b expresszióját az eltérő szubtípusba tartozó emlőtumor sejtvonalakban. A luminális 

típusú sejtekben a PMCA4b szintje nagymértékben megnőtt a HDAC inhibitor kezelések 

hatására, míg a bazális típusú sejtekben, melyek magas alap PMCA4b expressziót mutattak, 

nem változott számottevő mértékben a fehérje kifejeződése. A PMCA4b expresszió 

emelkedésével párhuzamosan a luminális sejtekben fokozódott a H3 hiszton acetilációja is. 

Azonban a HER2 pozitív és bazális sejtek esetén nem találtunk minden vizsgált sejtvonalban 

szoros összefüggést a PMCA4b fehérje szint és a hiszton acetiláció mértéke között. 

 Immuncitokémiai festések alapján az epitél sejtekre jellemző morfológiát mutató 

luminális és HER2 pozitív emlőtumor sejtekben a PMCA4b egyértelmű plazmamembrán 

lokalizációt mutatott. Ezzel ellentétben a bazális szubtípusba tartozó sejtekben, ahol a kultúra 

elnyúlt, lazán kapcsolódó sejtekből áll, a fehérje plazmamembrán lokalizációja kevésbé volt 

kifejezett, jelentős PMCA4b expressziót tapasztaltunk intracelluláris kompartmentekben. 
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 Az A23187 Ca2+ ionofórral végzett Ca2+ szignál mérések során a valproáttal kezelt 

GCaMP2-MCF-7 sejtekben a Ca2+ jel nagysága és hossza is egyöntetűen kisebb volt a kontroll 

sejtekhez képest. A valproáttal kezelt GCaMP2-MDA-MB-231 sejtek esetén – ahol a PMCA 

jelentős része intracelluláris lokalizációt mutatott – azonban a Ca2+ jel a kontrollhoz viszonyítva 

kevésbé változott. Továbbá az egyes sejtek által produkált Ca2+ csúcsok nagyon eltértek 

egymástól. 

5. Az ER-α jelpálya aktiválása MCF-7 sejtekben specifikus módon fokozza a 

PMCA4b expresszióját és a sejtek Ca2+ exportáló képességét 

 MCF-7 sejtekben 17β-ösztradiol (E2) kezelés hatására jelentősen megnőtt a PMCA4b 

fehérje szintje, amit a szelektív ER-α antagonista fulvestrant teljes mértékben gátolt. 

 Az E2-kezelt GCaMP2-MCF-7 sejtekben az A23187 Ca2+ ionofórral kiváltott Ca2+ jel 

szignifikánsan kisebb volt, és az intracelluláris Ca2+ koncentráció szignifikánsan gyorsabban 

tért vissza az alapvonalra, mint a kontroll sejtek esetén. 

 MCF-7 sejtekben az E2-vel és HDAC inhibitorokkal történt kombinált kezeléseknek 

jóval nagyobb hatása volt a PMCA4b expressziójára, mint az egyes vegyületeknek külön-külön. 

 Egyéb ER-α pozitív és ER-α negatív emlőtumor sejtvonalakban azonban az E2 kezelés 

nem befolyásolta a PMCA4b fehérje szintjét sem önállóan alkalmazva, sem HDAC 

inhibitorokkal kombinálva. 

 Nyilvánosan elérhető ChIP-Seq adatok elemzésével azonosítottunk egy ER-α 

kötőhelyet az ATP2B4 gén 1. intronjában MCF-7 sejtek esetén, ami más ER-α pozitív 

sejtvonalakban nem volt jelen. 

6. A fokozott PMCA expresszió csökkenti a plazmamembránban elérhető 

foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfát szintjét HeLa sejtekben 

 A PMCA-t minimális mértékben expresszáló sh-HeLa sejtekben a Ca2+ ionofór 

ionomycinnel kiváltott foszfolipáz C aktiváció a PIP2 hidrolízisét, és ennek következtében a PIP2 

szenzor plazmamembrántól citoszólba történő transzlokációját eredményezte. Ezzel szemben 

a különböző PMCA konstrukciókat (PMCA2wb illetve PMCA4b-LA) expresszáló sejtekben az 

ionomycin kezelés nem változtatta meg a PIP2 szenzor plazmamembrán lokalizációját, tehát a 
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PMCA jelenléte gátolta a PIP2 foszfolipáz C általi hidrolízisét. Ez a védőhatás a PMCA 

aktivitásától nagyrészt függetlennek bizonyult. 

 Az alacsony PMCA expressziójú sejtekben az ionomycin kezelés hosszantartó Ca2+ 

jeleket váltott ki. Ezzel szemben a PMCA2wb-t vagy PMCA4b-LA-t kifejező sejtekben ugyan 

eltérő, de mindkét esetben alacsonyabb és rövidebb Ca2+ jeleket mértünk. Az inaktív 

dPMCA4b-LA a vártnak megfelelően magasabb Ca2+ jeleket eredményezett. 

 A PMCA-t minimális mértékben kifejező sejtekben a receptor agonista ATP hatására a 

PIP2 szenzor magas és fenntartott citoszólikus jelet adott Ca2+-mentes közegben. Ezzel 

párhuzamosan az intracelluláris Ca2+ raktárakból történő gyors Ca2+ felszabadulást 

tapasztaltunk, ami azután lassan visszaállt a kiindulási szintre. Ehhez képest a PMCA2wb-t és 

PMCA4b-LA-t kifejező sejtekben a PIP2 szenzor citoszólba történő transzlokációja kevésbé volt 

kifejezett, és ennek megfelelően rövidebb Ca2+ jel alakult ki. Ebben az esetben a Ca2+ jel 

lefutása nem függött a lassú PMCA4b pumpa aktivitásától, azt csak a nagy aktivitású, gyors 

PMCA2wb befolyásolta kisebb mértékben. Ezzel szemben a csatornákon keresztül történő, 

PIP2-től nagyrészt független Ca2+ beáramlást a PMCA fehérjék aktivitásuknak megfelelően 

szabályozták. 

Következtetések 

A PMCA4 fehérjét kódoló ATP2B4 gén expressziója szignifikánsan alacsonyabb 

emlőkarcinómákban, mint normál emlőszövetben. Normál, egészséges emlőszövet 

immunhisztokémiai analízise is alátámasztja a PMCA4 expresszióját a duktális epitél sejtek 

plazmamembránjában. 

Különböző szubtípusba tartozó emlőtumor sejtvonalak vizsgálata az ER-α pozitív, 

luminális sejtvonalakban igazolta az alacsony PMCA4b expressziót. HDAC inhibitor kezelések 

hatására azonban jelentősen nő a PMCA4b kifejeződése ezekben a sejtekben. MCF-7 

sejtekben a PKC aktivátor PMA és az ER-α jelpálya aktiválása szintén a PMCA4b expresszió 

emelkedését váltja ki, amit a HDAC inhibitorok tovább fokoznak. Az emelkedett PMCA4b szint 

következtében a sejtek Ca2+-eltávolító kapacitása is szignifikánsan nő. 

Az ER-α jelpálya hatását a PMCA4b expresszióra csak MCF-7 sejtekben tapasztaltuk, más 

ER-α pozitív sejtvonalakban a receptor aktiválása nem befolyásolta a PMCA4b kifejeződését. 
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Ezt alátámasztja a ChIP-Seq adatok analízise során az ATP2B4 génen talált ER-α kötőhely is, 

melyet a vizsgált ER-α pozitív sejtvonalak közül csak az MCF-7 esetén sikerült azonosítani. 

A tripla negatív, bazális szubtípusú sejtvonalak magas alap PMCA4b expressziót 

mutatnak, amit a HDAC inhibitor kezelések csak kismértékben befolyásolnak. Valamint a 

magas expressziós szint ellenére a fehérje jelentős része intracelluláris kompartmentekben 

lokalizálódik ezekben a sejtekben, ami a fehérje funkcióját is negatívan befolyásolja. 

HeLa sejtek segítségével kimutattuk, hogy a megváltozott PMCA expresszió szabályozni 

tudja a sejtmembrán PIP2 szintjét. Igazoltuk, hogy a PMCA szint emelkedése képes befolyásolni 

a foszfolipáz C általi PIP2 hidrolízist, ezáltal aktivitásától függetlenül szabályozni képes a belső 

raktárakból történő Ca2+ felszabadulást. Tehát a PMCA Ca2+ pumpa aktivitásán felül egyéb 

módon is beleszól a Ca2+ szignalizációba és feltehetően a PIP2 által szabályozott jelátviteli 

utakba is. 

Összességében elmondható, hogy a PMCA fehérjék expressziója emlőtumorban 

sejttípustól függő módon szabályozódik, és egyes epigenetikai illetve hormonális tényezők is 

jelentősen befolyásolják. A tumorprogresszió során, illetve különböző terápiás szerek hatására 

bekövetkező markáns változások a PMCA expressziójában alapvetően befolyásolják a sejt Ca2+ 

homeosztázisát és a Ca2+-függő jelátviteli utakat. 
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