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RÖVIDíTÉSEK JEGYZÉKE

ABC

ATP-kötő domén (ATP-Binding Cassette)

BSA

marha szérum albumin (bovine serum albumin)

CFTR

cisztikus fibrózis transzmembrán konduktancia regulátor (cystic
fibrosis transmembrane conductance regulator)

DHEA

dehidroepiandroszteron

GSH

redukált glutation

GSSG

oxidált glutation

GST

glutation-S-transzferáz

DTT

ditiotreitol

FCS

borjú szérum (fetal calf serum)

IPTG

izopropil béta-D-tio-galaktopiranozid

LTC4

leukotrién C4

MDR1

multidrog rezisztencia fehérje vagy P-glikoprotein (multidrug
resistance protein, P-glycoprotein)

MHC I

fő hisztokompatibilitási komplex (major histocompatibility complex)

MRP1

multidrog rezisztenciához társuló fehérje 1 (multidrug resistanceassociated protein 1)

PMSF

fenilmetilszulfonil-fluorid

PVDF

poliviniliden-difluorid

Sf9 sejt

Spodoptera frugiperda ovárium sejt

SUR

szulfonilurea receptor (sulfonylurea receptor)

TAP

antigén feldolgozásban szerepet játszó fehérje (transporter associated
with antigen processing)
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1. BEVEZETÉS
1.1. Az ABC fehérjecsalád
Az ATP-Binding Cassette (ABC) fehérjék a membránfehérjék egyik legnépesebb
családját alkotják. A fehérjecsalád tagjai jelen vannak baktériumokban, gombákban,
növényekben és állatokban ugyanúgy, mint az emberi szervezetben (Higgins 1992). A
népes és az élővilágban igen elterjedt fehérjecsalád tagjai funkció széles skáláját töltik be
az őket kifejező szervezetekben. Emberben, a Human Genom Projekt eredményei
alapján 48 fehérjét sorolunk a fehérjecsaládba.
1.1.1. A humán ABC fehérjék szerkezete
A humán ABC fehérjék kétféle, funkcionálisan és szerkezetileg elkülönülő egységből
állnak. Ezek egyike a fehérjecsalád tagjainak közös szerkezeti alegysége, az ABC
domén; a család tagjait ennek a doménnek a jelenléte alapján soroljuk a családba. Ezt az
intracelluláris domént három rendkívül konzervatív szekvencia alkotja: a feltehetően
valamennyi humán ATP-kötő fehérjére jellemző Walker A és Walker B motívum,
valamint a kizárólag erre a fehérjecsaládra jellemző ABC-signature motívum. Az
intracelluláris ABC domén képezi a fehérje katalitikus centrumát, itt történik a fehérje
működéséhez szükséges ATP-kötés és hasítás. Ezekben a konzervált szekvenciákban
bekövetkezett mutációk többsége a fehérje funkcióvesztését okozza.
A humán ABC fehérjék másik alegysége a transzmembrán domén. Utóbbi általában hat
membránt átívelő hélixből, illetve az azokat összekötő intra- vagy extracelluláris
hurkokból áll. Jelen tudásunk szerint ez a domén részt vesz a szubsztrát-felismerésben és
-kötésben; ebben az alegységben bekövetkezett megfelelő aminosavcserék a fehérje
szubsztrátspecifitásának változásához vezetnek.
A mai elképzelés szerint a humán ABC fehérjék funkcióképes formájának kialakításához
legalább két transzmembrán és két ABC domén szükséges. Az esetek jelentős részében
fenti alegységek egyetlen fehérjeláncon belül helyezkednek el (ún. teljes transzporterek),
míg bizonyos esetekben több fehérje együttesen alakítja ki a működőképes formát (ún.
fél-transzporterek, lásd 1. ábra).
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1. ábra: A humán ABC fehérjék doménszerkezete
A humán ABC fehérjék többsége, az MDR1 fehérjéhez hasonlóan két ABC és két
transzmembrán doménből áll. Az MRP1 és rokon fehérjéi egy további, öt membránt
átívelő hélixet tartalmazó transzmembrán doménnel rendelkeznek. Az ún. féltranszporter fehérjék, így az ABCG alcsalád tagjai is csupán egyetlen ABC és
egyetlen

transzmembrán

doménből

épülnek

fel.

Ráadásul,

az

alcsaládra

egyedülállóan jellemző módon az ABC domén N-terminális a transzmembrán
doménhez képest.

1.1.2. Alcsaládok, nómenklatúra
Emberben 48 fehérje tartozik az ABC fehérjék családjába, melyeket szekvenciájuk,
illetve szerkezetük alapján hét alcsaládba sorolunk. A közelmúltban bevezetett egységes
nómenklatúra alapján (http://www.gene.ucl.ac.uk/nomenclature/guidelines.html) az al-
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családok elnevezése ABCA-tól ABCG-ig betűkóddal történik, alcsaládon belül pedig az
egyes fehérjéket egy további számmal jelöljük (2. ábra). Bizonyos fehérjék esetén
továbbra is él a hagyományos elnevezés, a dolgozatban ezekre a fehérjékre a szélesebb
körben használatos néven hivatkozunk. Azonban, a család közelmúltban leírt tagjai
esetén, így a dolgozat tárgyát jelentő ABCG fehérjéknél is, már az új nómenklatúra
szerinti megnevezés a használatos.
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2. ábra: A humán ABC fehérjék családfája
A 48 humán ABC fehérjét hét alcsaládba soroljuk ABCA-tól ABCG-ig, alcsaládokon
belül az egyes fehérjék megjelölése egy további számmal történik. A humán ABCG
alcsaládot öt fehérje alkotja. A filogenetikai fáról ugyancsak leolvasható, hogy
ABCG1 és ABCG4 fehérjék egymás legközelebbi rokonai.
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1.1.3. A humán ABC fehérjék működése
A humán ABC fehérjék hasonló szerkezeti felépítése sok tekintetben hasonló működési
mechanizmussal párosul. A legtöbb fehérjére igaz, hogy működése során ABC doménje
ATP-t köt, konformációváltozás révén kialakul az aktív formája, majd az ATP-t hasítva a
felszabaduló energiát használja funkciója betöltéséhez.
A család tagjai funkciójuk szerint három nagy csoportba sorolhatók (3. ábra). Az első, és
egyben legnépesebb csoportot az aktív transzporterek alkotják; ezek a fehérjék az ATP
hasításából származó energiát használják szubsztrátjaik transzmembrán transzportjára.
Ilyen transzporter fehérjék pl. a multidrog transzporterek, így MDR1, MRP1, ABCG2
fehérjék, melyek számos vegyület sejtekből való eltávolításáért felelnek. Más aktív
transzporterek

lipideket

(MDR3,

ABCG5/ABCG8),

peptideket

(TAP1/TAP2),

nukleotidokat (MRP4, MRP5), stb. transzportálnak. Az ABC fehérjék második
csoportjába az ioncsatornák sorolhatók, esetükben az ATP hasítása az ioncsatorna
nyitott-zárt állapotát szabályozza. Ilyen ioncsatorna pl. a CFTR fehérje, mely fehérje

aktív
transzporterek

ATP

ATP

csatornák

ATP

ATP

ionok

receptorok

ATP

ATP

intracelluláris
szignálok

3. ábra: Az ABC fehérjék funkció szerinti csoportjai, illetve működésük
Az ABC fehérjék funkciójuk szerint három csoportba sorolhatók, így léteznek aktív
transzporterek, csatornák és receptorok. A fehérjék többsége működése során
intracelluláris ABC doménjével köti és hasítja az ATP-t; a fehérjék az így
felszabaduló energia révén töltik be funkciójukat. A transzmembrán domén a
szubsztrát megkötésében, illetve a membránt áthidaló csatorna kialakításában játszik
szerepet.
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mutációja áll a gyakori genetikai rendellenesség, a cisztikus fibrózis hátterében. Végül,
az ABC fehérjék harmadik csoportját a receptorok alkotják, pl. a SUR1 és SUR2
fehérjék, melyek ligandjaik kötése után más fehérjék működését szabályozzák.
Az ABC fehérjék kiterjedt előfordulása, valamint szubsztrátjaik tág köre alapján sejthető
széleskörű fiziológiás szerepük. A multidrog transzporterek a szervezet számtalan
szövetében/szervében expresszálódva (így pl. enterocitákban, epekanalikulusok falában,
vesecsatornákban) különféle anyagok szervezeten belüli eloszlását szabályozzák, vagy
barrierfunkciót látnak el (pl. vér-agy gátban, placentában). Más transzporterek
szubsztrátspecifitása sokkal szűkebb, pl. az MDR3 fehérje egyedül a foszfatidilkolin
transzportját mediálja, májsejtekből az epekanalikulusokba. A már említett TAP1 és
TAP2 fehérjék intracellulárisan, az endoplazmatikus retikulum membránjában
helyezkednek el és az antigén prezentálás folyamatában vesznek részt; peptideket
transzportálnak az endoplazmatikus retikulum lumenébe, ahol azok az MHC I
molekulával komplexet képeznek (Abele és Tampe 1999). Más fehérjék pl. a szervezet
lipid-anyagcseréjében (ABCA1, ABCG5/ABCG8), vagy a vas- és hem-homeosztázisban
(ABCB6, ABCB7, ABCB8) vesznek részt.
Mindemellett, az ABC fehérjék patológiás szerepe is jelentős. A multidrog
transzporterek tumorsejtekben expresszálódva azok drogrezisztenciáját, a kemoterápia
sikertelenségét okozzák. A májsejtekből epekanalikulusokba organikus anionokat
transzportáló MRP2 fehérje mutációja okozza a konjugált bilirubin májbeli
exkréciójának zavarával járó Dubin-Johnson szindrómát. Amint az már fentebb említésre
került, a CFTR fehérjét kódoló gén mutációja áll a kaukázusi populáció gyakori, súlyos
örökletes betegsége, a cisztikus fibrózis hátterében. Az ABCA1 mutációja a
lipidanyagcsere

defektusát,

hiperkoleszterinémiával,

érelmeszesedéssel,

korai

szívinfarktussal járó Tangier betegséget eredményezi.
1.2. A humán ABCG alcsalád
A dolgozat tárgyát képező fehérjék a humán ABCG alcsaládba tartoznak. Ebbe az
alcsaládba öt fehérjét sorolunk. Elnevezésük az egységes ABC nómenklatúra szerint
alakul, az egyes fehérjék számozása a más fajokban fellelhető fehérjékkel mutatott
homológiájuk alapján történik. Ennek köszönhető, hogy emberben nincs pl. ABCG3
elnevezésű fehérje. A humán ABCG fehérjék jellemzőit az 1. táblázat foglalja össze.
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1. táblázat: A humán ABCG fehérjék főbb jellemzői
Emberben öt fehérjét sorolunk az ABCG alcsaládba, melyek közül az ABCG2,
ABCG5 és ABCG8 fehérjékről már egészen sok adat áll rendelkezésre. Az alcsalád
két legkevesebbet vizsgált tagja, az ABCG1 és ABCG4 fehérjék esetén csupán a gén
és annak expressziója ismert.

fehérje Szinonímák

ABCG1

ABC8,
Humán white

gén

21q22.3

szöveti
eloszlás

dimerizáció

ubikviter

?

(agy, lép, tüdő)

patológiás
jelentőség

szubsztrát

?

?

MXR, BCRP,
4q22
ABCG2
ABCP

placenta, emlő,
őssejtek,
homodimer
bélhám, máj,
endothel

xenobiotikumok,
kemoterápiás
drog-rezisztencia
szerek

ABCG4 White 2

11q23.3

KIR, retina

?

?

?

ABCG5 Sterolin 1

2p21

máj, bélhám

heterodimer

szitoszterolok

szitoszterolémia

ABCG8 Sterolin 2

2p21

máj, bélhám

heterodimer

szitoszterolok

szitoszterolémia

Az alcsalád tagjai ún. fél-transzporter fehérjék, melyek csupán egyetlen ABC és
transzmembrán domént tartalmaznak. Emellett ezek a domének az alcsalád tagjaira
egyedülállóan jellemző módon helyezkednek el; egyéb ABC fehérjékkel ellentétben,
ahol a transzmembrán domén található N-terminálisan és azt követi az ABC domén, az
ABCG fehérjék esetén az ABC domén helyezkedik el N-terminálisan (1. ábra).
Amint azt már fentebb említettük, a mai elgondolás szerint a humán ABC fehérjék
funkcióképes formájának kialakulásához minimálisan két ABC domén és két
transzmembrán domén szükséges. Annak magyarázatára, hogy a kétszer két domén
jelenléte miért szükséges, ma már több indok is ismert. Ma már tudjuk, hogy a fehérjék
két transzmembrán doménje együttesen alakítja ki a szubsztrát membránon való
átjutásához szükséges csatornát. Ugyancsak tudjuk, hogy a két katalitikus domén
együttműködése szükséges az ATP hasításhoz. Mai elképzelés szerint a fél-transzporter
fehérjék – így az ember ABCG fehérjéi is – dimerizáció révén alakítják ki ezt a formát.
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A humán ABCG fehérjecsaládon belül mind homo-, mind heterodimer képzésére van
példa (lásd 1. táblázat).
Az ABCG2 a család legtöbbet vizsgált, legjobban jellemzett tagja. A fehérjét a korábbról
már ismert multidrog transzporterek után, mint egy újabb drogrezisztenciát okozó
transzporter írta le három csoport egymástól függetlenül, közel egyidőben (Allikmets és
mtsai 1998, Doyle és mtsai 1998, Miyake és mtsai 1999). Az ABCG2 mai megítélés
szerint homodimert képezve alakítja ki funkcionális formáját. A „klasszikus” multidrog
transzporterekhez hasonlóan rendkívül tág szubsztrátspecifitás és széles szöveti
expresszió jellemzi. A májban, vékony- és vastagbélben, vesében, tüdőben, placentában
stb. expresszálódó fehérjének jelentős szerepe van a szervezet xenobiotikumokkal
szembeni védekezésében. Expressziója őssejtekben (pl. hemopoetikus őssejtekben) csak
a néhány éve vált ismertté (Zhou és mtsai 2001); a fehérje szerepe ezekben a sejtekben
még ismeretlen, jelentőségét őssejt-markerként való alkalmazásának lehetősége adja.
Patológiás jelentőségét tumorszövetekben megfigyelhető expressziója adja; kemoterápiás
szerek tág spektrumának transzportja révén bizonyos daganatok terápiarezisztenciájáért
felel.
A humán ABCG5 és ABCG8 fehérjék funkcionális klónozással kerültek felismerésre,
mint egy ritka örökletes betegség, a szitoszterolémia hátterében álló fehérjék (Berge és
mtsai 2000). A betegség a két fehérje valamelyikének mutációja következtében alakul ki,
jellemzője a koleszterin mellett a növényi eredetű lipidek, ún. szitoszterolok
anyagcseréjének felborulása. A betegség fokozott koleszterin- és szitoszterolfelszívódással, hiperkoleszterinémiával, ateroszklerózissal, korai szívinfarktussal jár. A
betegség hátterében a két fehérje heterodimerizációjából kialakuló lipidtranszporter
funkciójának kiesése áll (Graf és mtsai 2003, Lee és mtsai 2001).
Az alcsalád előbbi tagjaival szemben jóval kevesebbet tudunk a humán ABCG1 és
ABCG4 fehérjék lokalizációjáról, működéséről, fiziológiás szerepéről.

1.3. A humán ABCG1 fehérje
Az ABCG1 fehérjét kódoló gént (korábbi nevén humán White) két csoport írta le közel
egyidőben, mint a Drosophila white gén homológja (Chen és mtsai 1996, Croop és mtsai
1997). A gén a 21-es kromoszóma hosszú karján helyezkedik el (Chen és mtsai 1996,
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Langmann és mtsai 2000, Lorkowski és mtsai 2001), és egy 678 aminosavból álló, kb.
60 kDa molekulatömegű fehérjét kódol.
Szöveti expressziós vizsgálatok mindeddig csak Northern blot analízissel történtek. Ezek
a tanulmányok kimutatták ABCG1 mRNS expresszióját szinte valamennyi szövetben;
ezen belül magas szintet írtak le tüdőben, lépben, agyban, májban, harántcsíkolt- és
szívizomban, vesében, placentában (Chen és mtsai 1996, Croop és mtsai 1997, Klucken
és mtsai 2000, Oldfield és mtsai 2002).
A fehérje működése, fiziológiás szerepe mindeddig nem ismert. A fehérje Drosophila
homológja a muslica összetett szemében a szempigment-előanyagok transzportjáért felel,
így ott szerepet játszik a szemszín kialakításában. Emberben, a gén lokalizációja miatt
korábban vizsgálták szerepét veleszületett süketség (Berry és mtsai 2000, Bonne-Tamir
és mtsai 1996), affektív és egyéb pszichiátriai kórképek hátterében (Kirov és mtsai 2001,
Nakamura és mtsai 1999, Rujescu és mtsai 2000), azonban ezek a vizsgálatok előbbi
feltételezéseket nem erősítették meg.
A ma legelterjedtebben elfogadott elképzelés szerint a humán ABCG1 fehérje
makrofágok lipidanyagcseréjében játszik szerepet (Brewer és Santamarina-Fojo 2003).
Ez az elmélet onnan ered, hogy az ateroszklerózis kialakulásában szerepet játszó gének
után kutatva a humán ABCG1 expressziójának fokozódását találták makrofágok lipidtelítődése során (Klucken és mtsai 2000, Venkateswaran és mtsai 2000). További
vizsgálatok kiderítették, hogy a jelenséget mind koleszterin illetve hidroxikoleszterin,
mind acetilált-LDL kezelés által kiváltott koleszterin telítődés kiváltotta, LXR/RXR
(liver X-receptor, retinoid X-receptor) magi receptorokon keresztül (Engel és mtsai
2001, Fu és mtsai 2001, Kennedy és mtsai 2001, Klucken és mtsai 2000, Laffitte és
mtsai 2001, Sabol és mtsai 2005). Előbbieken túl, LXR/RXR egyéb aktivátorai, így
retinolok (9-cisz retinsav és all-transz retinsav), vagy szintetikus aktivátorok (T0901317)
szintén ABCG1 expresszió fokozódást váltottak ki (Cignarella és mtsai 2005, Engel és
mtsai 2001, Langmann és mtsai 2005, Murthy és mtsai 2002). Ezzel szemben a HDL
által kiváltott lipid-depléció csökkentette az ABCG1 mRNS szintet (Klucken és mtsai
2000, Llaverias és mtsai 2005). Az ABCG1 expressziójának fokozódását mind humán,
mind egér monomyeloid sejtekben kimutatták, így humán makrofágban (Klucken és
mtsai 2000), THP-1 sejtekben (Laffitte és mtsai 2001, Llaverias és mtsai 2005),
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RAW246.7 sejtekben, peritoneális makrofágokban (Venkateswaran és mtsai 2000), és
ateroszklerotikus plakkból nyert ún. habos-sejtekben (Lorkowski és mtsai 2001). Az
ABCG1 transzkripciójának fokozódása már a monociták makrofággá differenciálódása
során kimutatható volt, azonban igazán nagymértékű növekedés az ún. habos-sejtek
kialakulása során volt tapasztalható. Mindezek alapján feltehető a humán ABCG1
fehérje szerepe – ABCA1-hez hasonlóan – makrofágok lipid-anyagcseréjében.
Fenti elképzelést a mi munkánkkal párhuzamosan született funkcionális eredmények is
igazolni tűnnek (Baldan és mtsai 2006, Nicholls és mtsai 2005). Legújabb publikációk
beszámolnak arról, hogy expressziós rendszerben kifejezett ABCG1 fokozott koleszterin
kiáramlást okozott HDL partikulákba (Gelissen és mtsai 2006, Ito 2003, Nakamura és
mtsai 2004, Vaughan és Oram 2006, Vaughan és Oram 2005, Wang és mtsai 2004,
Wang és mtsai 2006). Abcg1-kiütött egereken végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a
fehérje hiánya bár nem okozott változást a plazmalipid-szintekben, de mind
makrofágokban,

mind

májsejtekben

jelentős

lipidfelhalmozódást

eredményezett

(Kennedy és mtsai 2005, Out és mtsai 2007, Yvan-Charvet és mtsai 2007).
A monomyeloid sejteken túl ABCG1 hasonló expressziós szabályozását és funkcionális
eredményeket írtak le endothelsejtekben (Hassan és mtsai 2006, O'Connell és mtsai
2004), intesztinális hámsejtekben (Field és mtsai 2004, Kruit és mtsai 2005, Murthy és
mtsai 2002), valamint májban, zsírszövetben, harántcsíkolt izomban (Ulven és mtsai
2004).
Mindezek alapján feltételezzük, hogy a humán ABCG1 fehérje kulcsfontosságú szerepet
játszik a szervezet különböző szöveteiben és szerveiben a lipid-homeosztázis
szabályozásában (Baldan és mtsai 2006, Oram és Vaughan 2006). Egy másik ABC
transzporter, ABCA1 szerepe már régóta ismeretes a reverz koleszterin transzportban. A
két fehérje hasonló expressziós szabályozása, valamint fentebb említett funkcionális
eredmények alapján azt gondoljuk, ABCG1 is hasonló szerepet tölt be emberben.
ABCG1 funkciója ABCA1 fehérjével összehasonlításban igen jól vizsgálható ABCA1defektusos betegekből (ún. Tangier betegekből) származó sejtek segítségével (Lorkowski
és mtsai 2001, O'Connell és mtsai 2004). Ezek a vizsgálatok igazolták, hogy ABCG1
expressziója fennmarad a Tangier-sejtekben is, és ennek következményeképp egy HDLfüggő koleszterin kiáramlás is megmarad. Ezzel szemben az ApoAI függő koleszterin
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kiáramlás, melyet csak az ABCA1 fehérje mediálja, eltűnik. Mindezen korai
funkcionális eredmények azonban további vizsgálatokat igényelnek.
A humán ABCG1 fehérje kapcsán a másik sokat vitatott kérdés a dimerizáció
problémája. A cDNS szekvencia alapján jósolva a fehérje ugyanis fél-transzporter
szerkezetű, mely csupán egyetlen transzmembrán és egy ABC doménnel rendelkezik, s
mely feltehetően – az eddig megismert fél-transzporterekhez hasonlóan – dimerizáció
révén alakítja ki aktív formáját. A humán ABCG1 jól ismert homológja, a Drosophila
white fehérje heterodimert képez, a brown vagy a scarlet fehérjékkel párba állva két,
funkciójában eltérő dimer alkotásában is részt vesz (O'Hare és mtsai 1984, Pepling és
Mount 1990).
Ennek megfelelően, a humán ABCG1 fehérje esetén is felmerült a heterodimerizáció
lehetősége.

Jelen

eredmények

alapján

(szekvencia-összehasonlítás,

expresszió-

szabályozás, korai funkcionális eredmények) a szóba jöhető legvalószínűbb dimerizációs
partner az ABCG4 fehérje (Annilo és mtsai 2001).

1.4. A humán ABCG4 fehérje
A humán ABCG fehérjecsalád legkevéssé jellemzett tagja az ABCG4 fehérje. Az
ABCG4 fehérjét kódoló gént, mint ABCG1 génjének szekvenciális homológja írták le
(Annilo és mtsai 2001, Oldfield és mtsai 2002). ABCG1 és ABCG4 fehérjék jósolt
aminosav szekvenciája nagyfokú hasonlóságot mutat: emberben a szekvencia 72%-ban
azonos, sőt, a két fehérje bizonyos szakaszai 100%-ban egyeznek (így a 2. és 5. jósolt
transzmembrán hélix). Ez is jelzi, hogy a két fehérje egymásnak legközelebbi rokona.
ABCG4 expresszióját vizsgáló tanulmányok ABCG1-hez hasonlóan csak Northern blot
analízissel történtek. Ezek a közlemények a gén magas expresszióját egyedül az agyban
és szemben írják le (Annilo és mtsai 2001, Oldfield és mtsai 2002).
A humán ABCG4 gén átírásának szabályozásáról, a fehérje működéséről mindeddig igen
kevés publikáció született. Egy közlemény a gén transzkripciójának LXR/RXR-függő
szabályozását írja le, ABCG1-hez hasonlóan (Engel és mtsai 2001). Egy további
publikáció ABCG4 által mediált, sejtekből kifelé irányuló koleszterin transzportról is
beszámol (Wang és mtsai 2004).
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Mindezek az eredmények – ABCG1 és ABCG4 közötti nagyfokú szekvenciális
hasonlóság, expressziójuk egyforma szabályozása, az első funkcionális eredmények
hasonlósága – a két fehérje lehetséges heterodimerizációjára utalhatnak.

1.5. ABC fehérjék funkcionális vizsgálata
Az ABC fehérjék működésének jellemzésére számtalan módszer áll rendelkezésre. Egy,
a csoportunk által is sikerrel alkalmazott módszer a heterológ expressziós rendszerben, a
Spodoptera frugiperda (Sf9) rovarsejtekben kifejezett fehérjék vizsgálata. Ez a technika
– a klasszikus multidrog transzportereken túl (Bakos és mtsai 1998, Sarkadi és mtsai
1992) – lehetőséget adott az ABCG alcsaládba tartozó ABCG2 fehérje funkcionális
vizsgálatára is (Özvegy és mtsai 2001).
Előbbi expressziós rendszer előnyei közül talán a legfontosabb a fehérjék kifejezésekor
elérhető magas expressziós szint, mely elengedhetetlen előfeltétele a funkcionális
vizsgálatoknak. ABC transzporterek vizsgálata során külön előny, hogy az Sf9 sejtekben
egészen alacsony az endogén ATP-ázok expressziója, és azok aktivitása jól elkülöníthető
a humán ABC transzporterek aktivitásától (elsősorban a vanadát-szenzitivitás révén). A
rovarsejt rendszer hátrányai között említendő, hogy az expresszált fehérjék glikozilációja
nem teljes. Ez azonban az eddigi vizsgálatok során nem okozott funkcionális eltérést.
Csoportunk Sf9 rovarsejt rendszerben expresszált ABCG fehérjékkel kapcsolatos
eredményei közé tartozik a humán ABCG2 kifejezése és funkcionális jellemzése
(Özvegy és mtsai 2001, Özvegy és mtsai 2002). Ezen munkák tapasztalatai szerint az
emlős expressziós rendszereknél jóval magasabb szinten fejeződött ki a vizsgált féltranszporter

fehérje, mely expresszió magas, számos módszerrel jól vizsgálható

aktivitással párosult. A fehérje részleges glikozilációja ellenére nem mutatkozott
funkcionális különbség az emlős rendszerben kifejezett fehérjével összehasonlítva.
Az ABC fehérjék funkcionális jellemzésére igen sokféle módszert kidolgoztak és sikerrel
alkalmaztak. Ezek a technikák a fehérjék katalitikus ciklusának különböző lépéseit
képesek vizsgálni, így az ATP-kötést, az intermedier komplex kialakulását, az ATP
hidrolízist vagy a szubsztrát transzportot. Előbbiek közül talán az ATP hasítás vizsgálata
(Sarkadi és mtsai 1992) a legszélesebb körben alkalmazott módszer. Lényege, hogy a
vizsgált ABC transzportert tartalmazó membránpreparátumot megfelelő reakcióelegyben
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inkubálva a fehérje ATP-t hasít, és az így keletkezett inorganikus foszfát megfelelő
reagens hozzáadásával színreakció révén kimutatható. A minta optikai denzitásából
kalibrációs görbe segítségével számszerűsíthető az ATP-hasító aktivitás. Az ABC
fehérjék közös jellemzője, hogy – szemben a rovarsejt membránjában jelenlévő ATPázok döntő többségével – aktivitásuk Na-ortovanadát függő, így a vanadát jelenlétében
és hiányában mért aktivitás különbsége adja az ABC fehérjék aktivitását. Az ABCtranszporterek másik jellemzője, hogy szubsztrátjaik többsége fokozza, inhibitoraik
legtöbbje pedig gátolja a fehérje alap ATP hasító képességét. Az ATP-áz aktivitás
mérése lehetőséget ad tehát vegyületek tesztelésére, a fehérjékkel kölcsönhatásba lépő
szubsztrátok és inhibitorok azonosítására.
Az ABC fehérjék transzport aktivitásának vizsgálatára többféle módszer is létezik. Az
Sf9 rovarsejt rendszerben kifejezett transzporterek segítségével mind élő sejtekben
(Özvegy és mtsai 2002), mind a membránvezikulákon (Bakos és mtsai 1998, Huang és
mtsai 1998) lehetséges a szubsztrátok transzportjának közvetlen detektálása. Előbbi
esetben a bakulovírus fertőzést követő 36-48. órában mérik a sejteken detektálható
akkumulációt; ekkorra a kifejezett fehérje már nagy mennyiségben jelen van a sejtekben,
ugyanakkor a vírusfertőzést következményeként fellépő sejtpusztulás még nem jelentős.
A sejtfelszíni ABC transzporterek jellemző módon az extracelluláris tér felé pumpálják
ki a sejtbe passzív diffúzióval, vagy más transzport mechanizmussal bekerült
molekulákat, így abban az esetben, ha a vizsgált vegyület az expresszált transzporternek
szubsztrátja, csökkent akkumulációt kapunk a kontrollhoz viszonyítva.
A vezikuláris transzport mérése a bakulovírussal fertőzött Sf9 sejtekből izolált
membránpreparátumon történik. A vírusfertőzést követő harmadik napon preparált
membránvezikulák

előnye,

hogy

maximális

expresszió

miatt

a

transzport

detektálhatósága is megnövekedett. Az Sf9 sejtekből az általunk alkalmazott technikával
preparált membránvezikulák többsége ún. inside-out vezikula, ami annyit jelent, hogy a
plazmamembrán extracelluláris felszíne a vezikula belseje felé néz. Így a jellegzetesen
extracelluláris irányba transzportáló ABC fehérjék szubsztrátjukat a vezikulák belsejébe
pumpálják be, tehát itt fokozott akkumulációt látunk a kontrollhoz képest. A két módszer
egyik

nehezen

kiküszöbölhető

problémája,

hogy

erősen

membrán-permeábilis

vegyületek és kis kapacitású transzporterek esetén a transzport aktivitás nem
detektálható, mivel a lassú transzport nem tud kialakítani koncentrációgrádienst a gyors
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passzív diffúzió ellenében. A nagykapacitású humán ABCG2 fehérje aktivitása azonban
mind ATP-áz, mind egész sejtes és vezikuláris transzport méréssel jól vizsgálható volt
(Özvegy és mtsai 2001, Özvegy és mtsai 2002).
Az ABC fél-transzporterek dimerizációjának vizsgálatára számtalan lehetőség van. Ezek
egyik csoportja a fehérjék közti közvetlen kölcsönhatás detektálásán alapul, ilyenek az
immunprecipitáció (Graf és mtsai 2003), a különböző keresztkötéses módszerek (Litman
és mtsai 2002), vagy a közelmúltban elterjedt, fluoreszcens molekulával jelölt
fehérjéknél alkalmazott FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer, (Dalmas és
mtsai 2005) technika. A dimerizáció vizsgálatának másik lehetséges útja a funkcionális
bizonyítás, amikor homo- és heterodimer működésének összehasonlítása révén
tisztázódik a dimerizáció kérdése (Graf és mtsai 2003). A heterodimerizáció funkcionális
igazolásának mind direkt, mind indirekt útja lehetséges, így a koexpresszió
következményeként megjelenő aktivitás kimutatása (pl. egy heterodimer-specifikus
szubsztrát azonosítása révén), vagy az egyik fél mutáns variánsával történő helyettesítése
esetén bekövetkező funkciókiesés detektálása (domináns negatív effektus). Ezen
funkcionális

vizsgálatok

bizonyító

ereje

nagyobb,

mint

a

fizikai

interakció

kimutatásának, hiszen itt az álpozitív eredmények előfordulásának valószínűsége
csekély.
Munkám során az itt bemutatott, más ABC transzporterek esetén sikerrel alkalmazott
módszereket használtam a két kevéssé jellemzett fehérje vizsgálatára.
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2. CÉLKITŰZÉSEK
Munkánk kezdetén a humán ABCG1 és ABCG4-ről rendelkezésre álló adatok
elsősorban a két gén átírásának szabályozásával, mRNS szinten vizsgált expressziós
profiljával foglalkoztak. Ezért célul tűztük ki a humán ABCG1 és ABCG4 fehérjék
expressziós rendszerben való kifejezését és funkcionális jellemzését. Munkánk célja
elsősorban a fehérjék működési mechanizmusának megismerése volt, lehetőség szerint
olyan

szintig,

hogy

eredményeink

alapján

azok

fiziológiás

szerepére

is

következtethessünk. Ennek érdekében a következő konkrét célokat tűztük ki magunk elé:
1. A funkcionális mérésekhez első lépésben a humán ABCG1 és ABCG4 fehérjék
heterológ expressziós rendszerben való kifejezését kívántuk megvalósítani. Mivel
méréseink során kontrollként a két fehérje katalitikus centrumában mutációt hordozó,
feltehetően inaktív variánsait is használni kívántuk, ezért célul tűztük ki ezen mutánsok
elkészítését és expresszióját is.
2. A fehérjék szelektív és szenzitív detektálása érdekében antitest létrehozását
terveztük. Elgondolásunk szerint mind poliklonális, mind monoklonális antitestet létre
kívántunk hozni.
3. Vizsgálni kívántuk a humán ABCG1 és ABCG4 működését in vitro módszerekkel;
mind ATP-áz aktivitásuk mérésével, mind transzport aktivitásuk detektálásával. Előbbi
vizsgálatokat nagyszámú vegyület jelenlétében terveztük elvégezni, hogy a két fehérje
szubsztrátjaira találjunk.
4. A fehérjék dimerizációs állapotának vizsgálatára a humán ABCG1 és ABCG4
fehérjéket mind önmagukban, mind – mint a legvalószínűbb heterodimerizációs forma –
egymással ki kívántuk fejezni és funkcionálisan tesztelni.
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3. MÓDSZEREK
3.1. Anyagok
A restrikciós endonukleázokat és a Vent DNS polimerázt a New England Biolabs-től
(NEB) vásároltuk. Az AMP, ATP, benzamil, ciklosporin A, 3-OH-kinurenin, L-tiroxin,
Na-ortovanadát, rezerpin, rhodamin 123, rhodamin 6G, trijód-tironin a Sigma-tól
származott. A BXP-21 monoklonális antitestet Dr. George Scheffer és Dr. Rik Scheper
(Department of Pathology, Free University Hospital, Amsterdam) bocsátotta
rendelkezésünkre. A Ko143-at Dr. John D. Allen-től és Dr. Gerrit-Jan Koomen-től
kaptuk (University of Amsterdam, Amsterdam). A kloroformot a Fluka, az izoamilalkoholt a Riedel-de Haen, az abszolút alkoholt, a metanolt és az ecetsavat a Reanal
cégtől szereztük be. A többi alapvető vegyszert a Sigma-tól vásároltuk.
3.2. A humán ABCG1 illetve ABCG4 cDNS-ét magába foglaló transzfer vektor
elkészítése
A pAcUW21 (Pharmingene) bakulovírus transzfer vektort – annak érdekében, hogy több
klónozóhelyet tartalmazzon – csoportunk egy további linker régióval látta el (Szakács és
mtsai 2001). Munkánk során a rovarsejt expressziós rendszerben ezt a módosított,
pAcUW21-L-nek elnevezett vektort használtuk.
A humán ABCG1 cDNS stop kodonját és egy SacI restrikciós hasítóhelyet PCR
klónozással, a C-terminálissal komplementer PCR-primer túllógó szakaszával alakítottuk
ki. A PCR terméket ApaI és SacI restrikciós enzimekkel hasítottuk, majd izoláltuk: 2%
agaróz TAE (40 mM Tris, 20 mM acetát, 1 mM EDTA, pH:7,2; Crosslink Lab) gélben
megfuttattuk, majd QIAquick gél extrakciós kit (Qiagen) segítségével tisztítottuk.
Második lépésben a tisztított PCR terméket beillesztettük a pcDNA3.1/CT-GFP-TOPO
vektorban (Invitrogen) kapott ABCG1 cDNS megfelelő kazettájának helyére.

A

klónozás következő lépéseként az ABCG1 teljes cDNS-ét SacI restrikciós emésztéssel
kihasítottuk a pcDNA3.1/CT-GFP-TOPO vektorból, megtisztítottuk, majd beillesztettük
pAcUW21-L transzfer vektorba, SacI klónozó helyre.
A felhasznált PCR primerek:
5’ primer:

5’-TGGTGGCACAGTCCCTG-3’

3’ primer:

5’-ACGAGCTCACTACCTCTCTGCACGGATTTT-3’
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A humán ABCG4 cDNS 5’-végén az ATG start kodon kialakításához a megfelelő régiót
PCR-klónoztuk, majd több köztes lépés után pAcUW21-L vektorba ligáltuk.
Részletekben: restrikciós enzim hasítóhelyet, Kozak szekvenciát, illetve a start kodont is
tartalmazó, a gén 5’-végére felfekvő primert alkalmazva PCR segítségével
felszaporítottuk a gén kezdeti szakaszát. A megtisztított (QIAquick) PCR terméken KpnI
és XhoI enzimekkel restrikciós hasítás történt, majd ismételt tisztítást követően a
fragmentet ligáltuk az ugyancsak KpnI és XhoI-hasított pBluescript (Stratagene)
vektorba. Az ABCG4 cDNS középső részét PstI és BlpI enzimekkel történő hasítás
révén vágtuk ki a pCMV-SPORT4 vektorból, majd a tisztított cDNS-t beillesztettük
ABCG4 5’-véget már tartalmazó pBluescript vektor PstI és BlpI hasítóhelyeire. A cDNS
3’ végét PCR segítségével felszaporítottuk, majd PstI és XbaI restrikciós enzimekkel
hasítottuk. Az így kapott terméket megtisztítva, majd ligálva a pBluescript konstrukcióba
kaptuk meg a teljes ABCG4 cDNS-t tartalmazó vektort. Innen az ABCG4-et kódoló
DNS szakaszt NotI és BglII enzimekkel vágtuk ki, majd tisztítást követően ligáltuk
pAcUW21-L vektor NotI-BglII hasítóhelyeire.
A primerek, melyeket munkánk során használtunk:
5’ primer 5’ inszerthez: 5’-GCATGCGGTACCAGATCTATCGAATTCGCCACCTG
GCGGAGAAGGCGCTGG-3’
3’primer 5’ inszerthez: 5’-GCATGCCTCGAGCACGAACTCGATGTCCACGG-3’
5’ primer 3’inszerthez: 5’-CTGACGTGCCCTTTCAGGTGG-3’
3’primer 3’inszerthez: 5’-GCATGCTCTAGAGAATTCAATAGATCTGCGGCCG
CCTATCTCTCTGACTTGACCC-3’
A PCR reakciók a következő reakcióelegyben zajlottak:
1x ThermoPol puffer (NEB)
250 µM dNTP (Amersham)
200 ng templát DNS
1-1 µM primer
U. P. vízzel 50 µl-ig kiegészítve,
1 egység Vent DNS polimeráz.
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A PCR reakciók során a készülék (Eppendorf) a következőképp volt programozva:
Hot start 94°C, 4 perc,
35 cikluson át: denaturáció 94°C, 45 másodperc
anellálás 56°C, 45 másodperc
elongáció 72°C, 45 másodperc
Termináció: 72°C, 10 perc.
A létrehozott konsrukciók bázissorrendje festék terminációs szekvenáló eljárás
segítségével lett ellenőrizve (MTA SzBK, Szeged).
3.3. A katalitikus-hely mutánsok kialakítása
Az ABCG1 katalitikus-hely mutáns formájának (ABCG1K124M) kialakításához használt
mutagén PCR-láncindítók:
A két külső primer:
5’ primer:

5’-CAGTGAAATACGGCAGCAGCA-3’

3’ primer:

5’-AATAACCTCACGGAAGCCC-3’

A két belső primer:
5’ primer:

5’-GGGCCGGCATGTCCACGCT-5’

3’ primer:

5’-GCGTGGACATGCCGGCCC-3’

A mutációt hordozó DNS szakaszt így két darabban szaporítottuk fel (5’ külső primer 3’ belső primer és 5’ belső primer - 3’ külső primer láncindító-párokkal), majd
megtisztítottuk (QIAquick). A gélből izolált PCR termékeket használtuk fel a PCR
mutagenezis második lépésében, ahol a teljes, mutációt tartalmazó kazetta felszaporítása
történt. Ebben a lépésben a templát DNS-t az első PCR két-két terméke jelentette, míg
PCR láncindítóknak 5’ és 3’külső mutagén primereket használtuk.
A második PCR reakció termékét EcoRI és XmaI restrikciós enzimekkel emésztettük, és
QIAquick gél extrakciós kit segítségével (Qiagen) izoláltuk. A tisztított fragmentet a
pAcUW21-L vektorkonstrukció megfelelő cDNS-szakaszának helyére illesztettük.
ABCG4 katalitikus-hely mutánsát (ABCG4K108M) az alábbi PCR primerek segítségével
alakítottuk ki:
5’ primer:

5’-CGGGAGCTGATTGGCATCATGGGCCCCTCAGGGGCT

GGCATGTCTAC-3’
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3’ primer:

5’-GGCTCATCAAAGAACATGACAGGCG-3’

A PCR terméket BsaBI és HincII emésztés, majd tisztítás (QIAquick) után ligáltuk a
pBluescript-ABCG4 konstrukció megfelelő kazettájának a helyére. A mutációt hordozó
ABCG4 cDNS-t EcoRI és NotI emésztéssel vágtuk ki pBluescript-ABCG4K108M
vektorból és klónoztuk pAcUW21-L/ABCG4 konstrukció megfelelő szakaszára.
A mutációt tartalmazó DNS-szakaszok bázissorrendjét szekvenálással ellenőriztük
(MTA SzBK, Szeged).
3.4. Sejttenyésztés
Az Sf9 (Spodoptera frugiperda) sejteket (Invitrogen) 27°C-on, 10% FBS-sel, 100 U/ml
penicillinnel és 100 mg/ml streptomycinnel kiegészített TNM-FH (Sigma) médiumban
tenyésztettük.
3.5. Rekombináns bakulovírusok létrehozása
Az emberi ABCG1 illetve ABCG4 változatok cDNS-ét hordozó, rekombináns
bakulovírusokat a BaculoGold transzfekciós kit (Pharmingene) felhasználásával, a
gyártó utasításait követve készítettük el. Röviden: 1,5 x 105 Sf9 sejthez a médium teljes
eltávolítását követően 250 ng E. coli BHM törzsből (NEB) izolált transzfer vektort és
60 ng linearizált bakulovírus DNS-t, majd 250 µl A puffert (Grace-féle médium, 10%
FBS-sel) és 250 µl B puffert (25 mM Hepes, pH:7,1; 125 mM CaCl2; 140 mM NaCl)
adtunk. Ezután 27°C-on inkubáltuk a kotranszfektát sejteket, majd 4 óra elteltével
eltávolítottuk a transzfekciós elegyet és médiumra cseréltük. Négy nap elteltével
összegyűjtöttük a sejteken lévő médiumot, ami tartalmazta a rekombináns vírusokat
(vírusfelülúszó).
A vírusfelülúszóból az egyedi, rekombináns vírusokat „végpont” hígítással állítottuk elő.
Ezek közül (immunoblot segítségével) kiválasztottuk a legmagasabb fehérje-expressziót
mutató klónokat. A kiválasztott klónokat több lépésben felszaporítottuk, míg magas
titerű (108 pfu/ml) vírusfelülúszókhoz jutottunk.
3.6. Membránpreparátumok készítése
A felszaporított vírusfelülúszókkal (3ml, kotranszdukció esetén kétszer 1,5 ml)
3 x 107/ 30 ml Sf9 sejtet fertőztünk, majd 72 órával a vírusfertőzést követően differenciál
centrifugálással membránpreparátumot készítettünk (Sarkadi és mtsai 1992). Röviden: a
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sejteket 72 óra elteltével PMSF-et is tartalmazó, 4°C-os Tris-mannitol pufferben kétszer
mostuk (50 mM pH:7,0 Tris, 300 mM mannitol és 50 µg/ml PMSF). Innentől minden
eljárást 4°C-on végeztünk. A membránpreparáláshoz a sejteket feltártuk TMEP-ben
(50 mM pH:7,0 Tris, 50 mM mannitol, 2 mM EGTA, 10 µg/ml leupeptin, 8 µg/ml
aprotinin, 50 µg/ml PMSF és 2 mM DTT) és homogenizáltuk üveg-teflon szövet
homogenizátorban. A sejtmagfrakciót és a fel nem tárt sejteket 1500 rpm-en 10 percen át
végzett centrifugálással (ROTIXA/RP, Hettich) távolítottuk el. A felülúszót 60 percig,
32000 rpm-en centrifugáltuk (LJ-55, Beckman), majd a membránt tartalmazó csapadékot
TMEP-ben oldottuk fel úgy, hogy az 4-8 mg/ml fehérjekoncentrációjú legyen. Az így
elkészült membránpreparátumokat a felhasználásukig -80°C-on tartottuk.
A membránpreparátumok össz-fehérjetartalmát módosított Lowry módszerrel határoztuk
meg: 5 µl mintához 1,5 ml Lowry oldatot (0,01 M NaOH - 2% Na-tartarát - 0,5% CuSO4
100:1:1 arányban) adtunk, majd 150 ml Folin-Ciocalteu (Sigma) reagenst adtunk és
45 perc elteltével 660 nm-en spektrofotométerben (Perkin Elmer) leolvastuk az oldat
elnyelését. A minták fehérje-tartalmát a mért optikai denzitás értékek kalibrációs
görbével való összevetése alapján határoztuk meg.
3.7. Humán ABCG1 illetve ABCG4 fehérjékre specifikus poliklonális antitestek
készítése
Az ABCG1 fehérje 1-418, illetve az ABCG4 fehérje 1-386 aminosavait kódoló cDNS
szakaszokat PCR sokszorosítottuk, a következő láncindítók felhasználásával:
ABCG1 5’ primer:

5’-ATGCGGATCCCCATGGCCTGTCTGATGGC-3’

ABCG1 3’ primer:

5’-ATGCCTCGAGTCACCTCATGATGCTGAGG-3’

ABCG4 5’ primer:

5’- ATGCGAATTCATGGCGGAGAAGGCG-3’

ABCG4 3’ primer:

5’- ATGCGCGGCCGCTCAGAGGATGGACAGGAAGGTC-3’

A PCR termékeket tisztításuk után hasítottunk BamHI és XhoI restrikciós enzimekkel,
majd agaróz TAE-gélben megfuttattuk és QIAquick gél extrakciós kit segítségével
(Qiagen) tisztítottuk. Az izolált fragmentet a GST fúziós fehérje expressziós vektor, a
pGEX 5x-1 vektor (Amersham Biosciences) BamHI és XhoI hasítóhelyei közé eső DNSszakaszának helyére illesztettük.
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A rekombináns plazmiddal BL21 törzset (Stratagene) transzformáltunk a gyártó
utasításait követve. A fehérje kifejeződését IPTG (1mM) hozzáadásával indukáltuk. A
sejtek szüretelése után az expresszált fehérjét tartalmazó sejtfrakciót differenciál
centrifugálással választottuk el, ezt követő szonikálás után PBS-ben vettük fel. A fehérje
mintákat 0,1 M urea és mintafelvivő pufferben feloldva megfuttattuk 7,5%-os
poliakrilamid gélen. A fúziós fehérjének megfelelő csíkot Coomassie-festés (előbbi
lépések részleteit lásd lentebb) után a kontrol mintával összevetve azonosítottuk.
Kivágva, a gélszeleteket liofilizálva és porrá őrölve feloldottuk PBS-ben. A továbbiak az
EMBL Monoclonal Core Facility keretein belül történtek. Az izolált mintákkal Freund
adjuváns hozzáadásával egereket oltottak, majd az immunizálás után különböző
időpontokban az egerektől vérmintát vettek és ELISA-val tesztelték. Az ELISA-pozitív
szérumokat Western analízis során teszteltük.
3.8. Monoklonális antitest nyerése
Specifikus, reaktív antitestet termelő egerek többszöri újraoltása (reimmunizálása) után
az állatokat elaltatták, lépüket eltávolították, majd a lépből izolált antitest-termelő
sejteket immortalizálták myeloma sejtekkel való fúzió révén. A fúziós sejteket 96 lyukú
tenyésztőedényben klónozták, a kapott hibridóma-sejtvonalakat ELISA-val vizsgálták.
Mi a pozitív hibridóma felülúszókat immunoblottal teszteltük. A tesztelés után a
megfelelő sejtvonalakat klónozva kiválasztottuk a legmagasabb antitest-expressziót
biztosító klónt. A hibridóma-sejtek tenyésztési körülményei a következők voltak: HM20
médium (Hibridóma médium 20% FCS-sel: DMEM (Invitrogen), 20% FCS, 2 mM
glutamin, 0,1 mg/ml gentamicin), 37°C, 5% CO2, 95% páratartalom. A sejtek osztása 2-3
naponta szükséges, 5-10-szeres hígítással. A hibridómák fagyasztva tárolása: 107 sejt
1 ml fagyasztó médiumban (90% FCS – 10% DMSO), 24 óra -80°C után folyékony
nitrogénben történik. Felolvasztásuk során a 37°C-os vízfürdőben kiolvadt sejteket 10 ml
HM20 médiumban fugáltuk (100g, 5 perc), majd 10 ml HM20 médiumban tenyésztettük.
Az antitest felülúszó bekoncentrálása Amicon-Ultra Centrifugális Ultraszűrő (Millipore)
segítségével történt, a gyártó utasításai szerint.
3.9. Elektroforézis és immunoblot
Az Sf9 membránpreparátumok illetve sejtminták ABCG1 és ABCG4 tartalmának
ellenőrzéséhez a membránpreparátumokat és a transzport kísérletekben használt, HPMI-
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ben (lásd később) mosott sejteket egyaránt mintafelvivő pufferben (50 mM pH:6,8
Tris-PO4, 2 mM EDTA, 20% glicerin, 0,02% brómfenolkék, 2% β-merkaptoetanol, 2%
SDS) oldottuk fel. A minták fehérjéit 7,5%-os SDS-poliakrilamid gélen választottuk el
Mini-Protean elektroforézis készüléket (Bio-Rad) használva. A fésűgélben állandó
25 mA-es, míg a lapgélben 35 mA-es áramerősség mellett, ELFO pufferben (25 mM
pH:7,7 Tris-OH, 0,7 M glicin, 0,1% SDS) 1,5-2 óra alatt szeparáltuk a mintákat. Ezután
a fehérjéket 0,2 pm pórusméretű PVDF (Bio-Rad) membránra blottoltuk át a MiniTrans-Blot (Bio-Rad) készülék segítségével, transzfer pufferben (25 mM pH:8,3 Tris,
25 mM glicin, 20% metanol), 200 mA áramerősségen, 70 percen át, a blottoló-kádat
állandóan hűtve. A PVDF membránt ezután 5% (g/v) tejport (Carnation nonfat dry milk)
tartalmazó TBS-TWEEN pufferben (50 mM pH:7,4 Tris, 200 mM NaCl és 0,1% (v/v)
Tween 20) blokkoltuk egy órán át. Az ABCG1 illetve ABCG4 fehérjék detektálásához a
PVDF membránokat 1 órán át inkubáltuk az általunk létrehozott poliklonális (1000-szer
híg), vagy monoklonális (100-szor híg) antitestben, majd megfelelő mosási (5% tej, 1%
TBS-TWEEN, kétszer 15 perc) lépések után 1 órán át 10000-szer híg, tormaperoxidázkonjugált, anti-egér IgG másodlagos antitestben (Jackson Immunoresearch). A kontroll
ABCG2 fehérjét a monoklonális BXP-21 antitesttel (2000-szer híg) és anti-egér IgG
antitesttel (20000-szer híg) jelöltük. A specifikusan nem kötődött elsődleges és
másodlagos antitestet mosással távolítottuk el (háromszor 20 perc, 5% tej, 1% TBSTWEEN), majd a peroxidáz-függő lumineszcenciát „enhanced chemiluminescence”
technikával (ECL, Amersham) tettük láthatóvá.
3.10. A fehérjék kimutatása Coomassie-festéssel
Az ABCG1, ABCG4, valamint ABCG2 fehérjéket expresszáló rovarsejt membránok
fehérjéit 7,5%-os SDS-poliakrilamid gélen szeparáltuk, majd a gelet egy éjszakán át
Coomassie Brillant Blue (Sigma) festékben áztattuk. Másnap először 10% ecetsav : 40%
metanol, majd 10% ecetsav oldatban festéktelenítettünk.
3.11. ATP-áz aktivitás mérése
A membránok ATP-áz aktivitását az ATP-hidrolízis során felszabaduló inorganikus
foszfát kolorimetriás detektálásával határoztuk meg (Sarkadi és mtsai 1992). Röviden: A
reakcióelegy 40 mM pH:7,0 MOPS-Tris, 50 mM KCl, 2 mM DTT, 500 µM EGTA-Tris,
5 mM Na-azid és 1 mM ouabainból állt. Az ABCG1-et, ABCG4-et, illetve ABCG2-t
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tartalmazó membránból 20 µg-ot használtunk a mérés során. A reakcióelegyhez az
előbbieken túl különböző koncentrációban adtuk a vizsgálandó vegyületeket, majd az
5 perces, 37°C-os előinkubálást követően 3,3 mM végkoncentrációjú MgATP
hozzáadásával indítottuk a reakciót. Az inkubációt 20 perc elteltével 5% SDS
hozzáadásával állítottunk le. A keletkezett inorganikus foszfát mennyiségét foszfátreagens (2,5 mM H2SO4, 1% (NH4)2MoO4, 0,014% K-Sb-tartarát) hozzáadását követő
színreakció kolorimetriás detektálásával, kalibrációs görbe révén határoztuk meg. Az
ATP-áz aktivitás ABC fehérjékre jellemző, vanadát-szenzitív komponensét úgy
határoztuk meg, hogy megmértük az 1 mM Na-ortovanadát jelenlétében keletkező
inorganikus foszfát mennyiségét, és ezt az értéket levontuk a vanadát nélkül mért
eredményekből. Az ATP-áz mérési eredményeket bemutató ábrákon minimum kettő,
különböző időpontban izolált membránpreparátumon végzett két-két mérés átlaga
látható. A hibazászlók a középérték közepes hibáját (SEM) mutatják.
3.12. Ép rovarsejtek fluoreszcens festékfelvételének vizsgálata
A transzport mérésekhez Sf9 sejteket fertőztünk azonos mennyiségű, különböző fehérjék
expresszióját eredményező bakulovírusokkal (kb. 3x107 pfu/107 sejt), majd a sejteket
27°C-on inkubáltuk. 38 órával a fertőzést követően, az Sf9 sejteket egyszer mostuk,
majd szuszpendáltuk szobahőmérsékletű HPMI oldatban (120 mM NaCl, 5 mM KCl,
400 µM MgCl2, 40 µM CaCl2, 10 mM Hepes, 10 mM NaHCO3, 10 mM glukóz és 5 mM
Na2HPO4). A sejtekből mintát vettünk, amit ezután tripán-kékkel (Sigma) festettünk
meg, és számoltuk az élő és elpusztult sejteket. Ezután 2-5 x 105 sejtet (élő sejtekre
vonatkozó adat) gátlószer jelenlétében előinkubáltuk 37°C-on 1-3 percen át. A reakciót
fluoreszcens festék hozzáadásával indítottuk (0,1 - 5 µM rhodamin 123 illetve
rhodamin 6G). Az inkubációs idő elteltével a festéktranszportot 4°C-os HPMI-vel
történő, egyszeres mosással állítottuk le, majd a sejteket hideg HPMI-ben
szuszpendáltuk, ami 30 µg/ml propidium jodidot (Sigma) tartalmazott. A sejtek
fluoreszcenciáját FACS Calibur áramlási citométer (Becton Dickinson) segítségével
határoztuk meg. A festék akkumulációból származó fluoreszcenciát 488 nm argon
lézerrel történt gerjesztéssel és 530 nm szűrő alkalmazásával határoztuk meg. A mérések
során 10000 sejtet mértünk meg. Az egész sejtes transzport mérési eredményeket
bemutató ábrán a propidium jodid festés alapján elpusztultnak talált sejtek kizárásával
kapott eredmények láthatók.
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3.13. Fluoreszcens festékek transzportjának mérése membránvezikulákon
Vezikuláris transzport detektálásához az ATP-áz mérésnél használt reakcióelegyet
használtuk kis módosítással: 40 mM pH:7,0 MOPS-Tris, 50 mM KCl, 2 mM DTT,
500 µM EGTA-Tris. 100 µl reakcióelegyben 15 µg izolált Sf9 membránt vettünk fel,
gátlószer jelenlétében vagy hiányában. A mintákhoz 5 mM végkoncentrációban ATP-t
illetve AMP-t adtunk, majd 37°C-on 1 percig előinkubáltuk. A reakciót különféle
koncentrációjú rhodamin 123 illetve rhodamin 6G hozzáadásával indítottuk. 1-5 perces
37°C-os inkubáció után a membránvezikulák festékfelvételét áramlási citométerrel
határoztuk meg, 530/20 hullámhossztartományban, 488 nm-es gerjesztés mellett.
3.14. Az ABCG fehérjéket expresszáló Sf9 sejtek pusztulásának detektálása
A

sejteket

azonos

körülmények

között

fertőztük

a

különféle

rekombináns

bakulovírusokkal, az alábbiak szerint: 300 µl vírusfelülúszóval (kb. 108 pfu) 107 Sf9
sejtet fertőztünk 10 ml médiumban, majd 27°C-on inkubáltuk. A mintákban 24, 36, 48,
72 és 96 óra elteltével vizsgáltuk az élő illetve elpusztult sejtek arányát tripán-kék
festéssel (Sigma).
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4. EREDMÉNYEK
4.1. A humán ABCG1 és ABCG4 fehérjék expressziója heterológ rendszerben
A humán ABCG1 és ABCG4 fehérjék funkcionális jellemzése érdekében munkánk első
lépéseként a fehérjék expressziós rendszerben való kifejezését végeztük el. Mint arról a
bevezetőben már szó volt, csoportunk ABC fehérjék, még az ABCG alcsaládba tartozó
ABCG2 funkcionális jellemzése során is sikerrel alkalmazta az Sf9 rovarsejt expressziós
rendszert (Bakos és mtsai 1996, Özvegy és mtsai 2001, Sarkadi és mtsai 1992). Az
ismeretlen funkcióval rendelkező ABCG1 és ABCG4 jellemzésére is ezt a rendszert
választottuk. Ezért, munkánk első lépéseként elkészítettük a két fehérje Sf9 rovarsejtben
történő expressziójára alkalmas vektorkonstrukciót, majd expresszáltuk a fehérjéket.
A humán ABCG1 cDNS-ét Gerd Schmitz és csoportja bocsátotta rendelkezésünkre
pcDNA3.1/CT-GFP-TOPO-vektorban (Invitrogen). A kapott konstrukció ABCG1 zöld
fluoreszcens fehérjével (GFP) fúziós fehérje formájában történő termelésére alkalmas.
Így munkánk első lépéseként PCR klónozással kialakítottuk a stop kodont ABCG1
cDNS C-terminálisán, majd a teljes cDNS-t áthelyeztük pAcUW21-L bakulovírus
expressziós vektorba.
A humán ABCG4 cDNS-ét az I.M.A.G.E. konzorciumtól szereztük be, pCMV-SPORT4
vektorban (ID 1537140-es klón). A kapott konstrukció 5’-végén az ATG start kodont
PCR-klónozással alakítottuk ki. A teljes ABCG4 cDNS összeligálása pBluescript
(Stratagene) vektorban történt, majd innen egy további klónozási lépéssel helyeztük át
pAcUW21-L-vektorba.
A vektorokkal Sf9 sejteket transzfektáltunk, majd a termelt vírusok felszaporítása révén
magas titerű vírusfelülúszókat hoztunk létre. További vizsgálataink során ezeket
használtuk Sf9 rovarsejtek fertőzésére.
A humán ABCG1 és ABCG4 fehérjéket tartalmazó Sf9 membránpreparátumok
készítéséhez a sejteket fenti vírusfelülúszókkal fertőztük, majd három nap inkubáció után
izoláltuk a sejtek membránfrakcióját.
A legtöbb ABC fehérje katalitikus centrumában, a Walker A régióban megtalálható egy
konzervált lizin aminosav (GXXGXGK), melynek központi szerepe van az ATP
megkötésében, ezen keresztül a transzporter aktivitásában. Amint arról számos
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publikáció beszámol (Azzaria és mtsai 1989, Hou és mtsai 2000, Mechetner és mtsai
1997, Muller és mtsai 1996, Özvegy és mtsai 2002), előbbi lizin metioninra történő
cseréje

több

ABC

fehérje

ATP-kötő

képességének

megszűnéséhez,

teljes

funkciókieséshez vezetett. A mutánsokat jellemezték igen sok ABC transzporter esetén,
így MDR1, MRP1, de az ABCG alcsaládba tartozó ABCG2 fehérje esetén is. Mindezek
alapján, ABCG1 és ABCG4 esetén is célul tűztük ki a K→M mutáns létrehozását,
jellemzését. Az inaktív mutáns ugyanis valódi kontrollt jelenthet a funkcionális mérések
során.

4. ábra: A humán ABCG1 és ABCG4 fehérjék feltételezett membrán-topológiája
A humán ABCG fehérjék egyetlen transzmembrán doménből, valamint egyetlen
intracelluláris ABC doménből épülnek fel. Utóbbi alegység három rendkívül
konzervált szekvenciából áll, a Walker A, Walker B és az ABC-signature régióból.
Az ábrán feltüntettük a vizsgált ABCG fehérjék Walker A régiójának szekvenciáját,
valamint azon belül a mutánsoknál kialakított lizin-metionin cserét.
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Szekvencia-elemzéssel meghatároztuk a két fehérje Walker A motívumának helyzetét és
szekvenciáját, azon belül pedig a konzervált lizin aminosav pozícióját (K124 ABCG1
esetén, K108 pedig ABCG4 fehérje esetén, 4. ábra). A pontmutációt PCR
mutagenezissel alakítottuk ki, majd a mutációt hordozó kazettát beillesztettük ABCG1 és
ABCG4 cDNS megfelelő szakaszára. ABCG1K124M illetve ABCG4K108M cDNS-t
tartalmazó vektorokkal Sf9 sejteket transzfektáltunk, bakulovírust termeltettünk.
Végpont-hígítással itt is kiválasztottuk a legmagasabb expressziót eredményező
bakulovírus-klónt, mellyel Sf9-sejteket fertőztünk és membránpreparátumot izoláltunk.
Funkcionális vizsgálataink során további kontrollként olyan sejtek membránpreparátumait kívántuk használni, melyeket β-galaktozidáz fehérje expresszióját
eredményező bakulovírussal fertőztünk. Előbbi citoplazmatikus fehérjét kifejező
sejtekből membránpreparátumot izolálva ugyanis olyan mintát kaphatunk, mely csak Sf9
fehérjéket tartalmaz.
Munkánk során pozitív kontrollként a részletesen jellemzett humán ABCG2 fehérjét
terveztük használni. Ennek a fehérjének számos, aminosavcserével járó mutáns variánsa
ismert; ezek közül az egyik legtöbbet vizsgált mutáns a 482-es arginin cseréjével járó
variáns. A normál szövetekben előforduló R482 forma helyett különféle drogszelektált
sejtekben expresszálódó ABCG2 fehérje esetén glicin vagy treonin található ebben a
pozícióban. Munkám során az ABCG2 variánsok közül az általunk használni kívánt
módszerekkel jól vizsgálható, részletesen jellemzett fehérjét, az ABCG2R482G variánst
terveztük alkalmazni pozitív kontrollként (továbbiakban egyszerűen ABCG2 néven
hivatkozom erre a fehérjére). Mindezeknek megfelelően β-galaktozidázt, ABCG2-t
illetve annak Walker A mutáns változatát (ABCG2K86M) kifejező sejtekből is
membránpreparátumot készítettem.
A humán ABCG1 illetve ABCG4 fehérjét Sf9 rovarsejtekben kifejezve igen magas
expressziót értünk el (5. ábra). A membránfehérjék gélelektroforézissel történő
szétválasztása után a két fehérje jól kivehető volt aspecifikus Coomassie-festéssel is, az
endogén

Sf9

membránfehérjéket

tartalmazó

β-galaktozidáz

membránnal

való

összehasonlítás alapján. Hasonló magas expressziót láttunk a katalitikus-hely mutáns
ABCG1K124M és ABCG4K108M fehérjék esetén is. Mind az ABCG1, mind az ABCG4 kb.
60 kDa magasságban futott – utóbbi valamivel alacsonyabb molekulaméret-
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tartományban – ami megfelel a jósolt aminosav-szekvencia alapján várt méretnek (678,
illetve 646 aminosav). A pozitív kontroll ABCG2 fehérje az általunk expresszált
fehérjékhez hasonló mennyiségben termelődött; a gélelektroforézis során közel azonos
molekulaméretnél futott.

5. ábra: A humán ABCG1 és ABCG4 fehérjék Sf9 sejtekben kifejezve
Az izolált membránpreparátumok fehérjéit elektroforézis útján választottuk szét,
majd Coomassie festés révén tettük láthatóvá. Az ábrán 50µg ABCG1 (G1),
ABCG1K124M (G1KM), ABCG4 (G4), ABCG4K108M (G4KM), β-galaktozidáz (β-gal),
illetve ABCG2 (G2) membrán látható.

4.2. Antitest létrehozása
A humán ABCG1 és ABCG4 fehérjék specifikus detektálására vizsgálataink kezdetén
nem állt rendelkezésre szelektív antitest, ezért munkánk részeként antitestet terveztünk
és hoztunk létre a fehérjék ellen.
Ismert volt az egymással heterodimert képző két ABC fél-transzporter, a humán ABCG5
illetve ABCG8 fehérjéket specifikusan felismerő antitest-pár, melyet a fehérjék teljes
ABC doménjével történő immunizálás révén nyertek (Graf és mtsai 2003). Előbbi
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antitestek analógiájára készítettünk mi is antitestet az egymással nagyfokú szekvenciális
hasonlóságot mutató két fehérje, a humán ABCG1 és ABCG4 ellen.
Ennek részeként fúziós fehérjéket hoztunk létre, melyek tartalmazták a humán ABCG1
illetve ABCG4 fehérjék N-terminális intracelluláris régióját (1-418 illetve 1-386
aminosav), C-terminálisan a GST fehérjével összekapcsolva. Az izolált fúziós
fehérjékkel egerek immunizálása történt. Az ismételt újraoltást követően nyert
szérumokat Western blot segítségével teszteltük. A tesztelést Sf9 membránpreparátumokon végeztük, a kívánt fehérjét felismerő, de más ABCG fehérjére, illetve
Sf9 endogén fehérjére jelet nem adó szérumokkal dolgoztunk a továbbiakban.
Monoklonális antitest előállítása során az antitest-termelő sejtek immortalizálása, majd a
hibridómák ELISA-tesztelése történt. Ezután végeztük a hibridóma-felülúszók
vizsgálatát immunoblottal. Kiválasztottuk azokat a hibridómákat, melyek sem a GSTvel, sem a kontroll ABCG fehérjékkel nem reagáló, ugyanakkor adott ABCG fehérjét
felismerő antitestet termeltek. Ezeknek a klónozásával és a klónok felülúszójának
vizsgálatával meghatároztuk, melyek a legmagasabb antitest expressziót biztosító
klónok; a továbbiakban ezeknek a felülúszóknak a betöményített változatával
dolgoztunk.
Munkánk eredményeképp a humán ABCG1 illetve ABCG4 fehérje ellen specifikus, a
nagyfokú szekvenciális hasonlóság ellenére is szelektív poliklonális antiszérumokat
kaptunk. A monoklonális antitest nyerésére tett próbálkozásunk ugyancsak sikeresnek
bizonyult, az ABCG1 és ABCG4 fehérjék ellen csoportunknak sikerült elsőként
specifikus monoklonális antitestet előállítani.
Mindkét antitest igen nagy érzékenységgel kötődött az expresszált célfehérjéhez, erős
jelet adva a Western bloton. Az antitestek szelektivitását vizsgáló tesztelések is sikeresek
voltak, egyik antitest sem keresztreagált egyetlen további humán ABCG fehérjével. A
6. ábra A panelje mutatja, hogy az anti-G1 poliklonális antitest specifikusan ismerte fel
ABCG1 és ABCG1K124M fehérjéket, de nem ismerte fel az ABCG4, ABCG2 fehérjéket,
valamint egyetlen Sf9 fehérjét sem (β-galaktozidáz). Ugyancsak, az anti-G4 poliklonális
antitest igen érzékeny volt a humán ABCG4 fehérjére, ugyanakkor ez a kötődés
szelektívnek bizonyult. A vizsgálat során a kontroll ABCG2 fehérje jelenlétét a BXP-21
monoklonális antitesttel mutattuk ki.
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A.
Ms

(kDa)

M
M
gal 2
G1 G1K G4 G4K β−
G

86

anti-G1 poliklonális
43
86

anti-G4 poliklonális
43
86

anti-G2 BXP21
43

B.

Ms

(kDa)
75

G1

gal 2
G4 β−
G
anti-G1 monoklonális

50
75

anti-G4 monoklonális
50
75

anti-G2 BXP21
50

6. ábra: A humán ABCG1 és ABCG4 fehérjék Western-analízise
20-20 µg membránfehérje a következő fehérjéket expresszáló sejtekből izolálva:
ABCG1 (G1), ABCG1K124M (G1KM), ABCG4 (G4), ABCG4K108M (G4KM), illetve a
kontroll β-galaktozidáz (β-gal) és ABCG2 (G2). A membránpreparátumok
immunoblotja a munkánk részeként előállított anti-G1, illetve anti-G4 poliklonális
(A panel) illetve monoklonális (B panel) antitestekkel készült. A kontroll ABCG2
fehérjét anti-G2 (BXP-21) antitesttel tettük láthatóvá.
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A monoklonális antitestek vizsgálataink során hasonló eredményeket adtak. Mind az
anti-G1, mind az anti-G4 monoklonális antitest szenzitív és szelektív módon ismerte fel
az expresszált célfehérjét (6. ábra B panel).
Amint az csoportunk egy korábbi munkájából kiderül, Sf9 sejtekben expresszált ABCG2
fehérje esetén annak részleges glikozilációja megtörténik, immunbloton esetenként
elkülöníthető a cukorláncot nem tartalmazó és a részlegesen glikozilált fehérje (Özvegy
és mtsai 2001). Vizsgálataink során ABCG2 esetén mi is láthattuk, hogy az kettős sávot
ad immunobloton (6. ábra A panel), ellenben ABCG1 és ABCG4 fehérjékkel, melyeket
vizsgálva nem láttunk ilyet.
Az általunk tervezett antitestek később ugyancsak alkalmasnak mutatkoztak sejtek
immunfestésére, így sejten belüli lokalizáció konfokális mikroszkóppal történő
vizsgálatára (ezek az eredmények nincsenek bemutatva).
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4.3. Funkcionális mérések: ATP-áz aktivitás vizsgálata
Az ABC transzporterek többsége működése során megköti és hidrolizálja az ATP-t,
ezzel biztosítva az energiát a fehérje által katalizált aktív transzporthoz. Rovarsejtekben
kifejezett ABC fehérjéken ez az aktivitás jól detektálható, mert a fehérje nagy
mennyiségben kifejeződve jól mérhető mennyiségű ATP-t hasít. Ezért terjedt el az ABC
transzporterek működésének tanulmányozására az ATP hasítás vizsgálata (Özvegy és
mtsai 2001, Özvegy és mtsai 2002, Sarkadi és mtsai 1992). A módszer lényege, hogy a
vizsgált fehérjét tartalmazó membránpreparátumot a megfelelő reakcióelegyben
inkubálva aktivizáljuk a fehérje ATP-hasító kapacitását, melyet aztán a felszabaduló
inorganikus foszfát detektálása révén, színreakcióval mutatunk ki.
A humán ABCG1 és ABCG4 fehérjék funkciójának megismerése céljából tehát
vizsgáltuk az Sf9 sejtekből izolált membránpreparátumok ATP-hasító képességét. A
kísérleti körülményeket a két fehérje közeli rokonánál, ABCG2-nél alkalmazott módon
állítottuk be; ezt a fehérjét korábban már részletesen jellemezte csoportunk ezzel a
módszerrel (Özvegy és mtsai 2001). Elsőként a két fehérje alapaktivitását vizsgáltuk,
mind a vad típusú, mind a mutáns variánsokon.
Az ABCG1 fehérjét tartalmazó membránpreparátumokon végzett vizsgálatok azt
mutatták, hogy a fehérje hozzáadott szubsztrát nélkül is jelentős alapaktivitással
rendelkezik (7. ábra). Ez az aktivitás – az ABC fehérjecsaládra jellemző módon –
érzékeny volt vanadátra: 1 mM Na-ortovanadát hozzáadása teljes mértékben
megszüntette azt. Több membránpreparátumon meghatározott eredményeket átlagolva a
humán ABCG1 fehérje számszerűsített alapaktivitása 25 ± 1,57 nanomol Pi/perc/mg
membránfehérje (SEM, n=15).
A humán ABCG4 fehérje esetén kevésbé magas, de a háttér aktivitástól szignifikánsan
eltérő (p<0,001) ATP-hasító kapacitást tapasztaltunk. Ennek az aktivitásnak a
számszerűsített értéke 11,1 ± 0,95 nanomol Pi/perc/mg membránfehérje (SEM, n=15).
Ezzel szemben a háttér aktivitást reprezentáló, heterológ ABC transzportert nem termelő,
β-galaktozidázt expresszáló sejtekből preparált membrán alapaktivitása 6,8 ± 0,56
nanomol Pi/perc/mg membránfehérje volt (SEM, n=15). A pozitív kontrollként használt
ABCG2R482G fehérje a korábban publikált eredményeknek megfelelően igen magas,
90,8 ± 2,49 nanomol Pi/perc/mg membránfehérje (SEM, n=6) aktivitást mutatott
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(Özvegy és mtsai 2001). A publikációban szereplő értékkel összehasonlítva
eredményeink csekély eltérést mutattak, mely feltehetően a fehérje expressziós-

Vanadát-szenzitív ATP-áz aktivitás
(nmol Pi/perc/mg membránfehérje)

szintjének változásából adódik.

*

90
30
25

*

20
15

*

10
5

G

2
G
2

KM

l
ga
β-

KM

G
4
G
4

G
1
G
1

KM

0

7. ábra: Az Sf9 membránok ATP-áz aktivitása humán ABCG fehérjék expressziója
esetén
Különféle humán ABCG fehérjéket, illetve β-galaktozidázt expresszáló sejtekből
preparált membránok vanadát-szenzitív ATP-hasító képessége (átlag ± SEM).
ABCG1 (G1), ABCG4 (G4), ABCG2 (G2) (szürke oszlopok), valamint az inaktív
mutáns ABCG1K124M (G1KM), ABCG4K108M (G4KM), ABCG2K86M (G2KM) (fekete
oszlopok), illetve a háttér aktivitást reprezentáló β-galaktozidáz (β-gal) membrán
(négyzetrácsos oszlop, illetve a vízszintes vonal) aktivitása. A csillag jelzi, hogy
ABCG1, ABCG4 és ABCG2 aktivitása a háttér aktivitástól szignifikánsan eltér
(p<0,001).
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Megvizsgáltuk

a

katalitikus-hely

mutáns

variánsok

ATP-áz

aktivitását

is.

Várakozásainknak megfelelően, a Walker A motívumon belül a konzervált lizin
metioninra történő cseréje – számos más ABC transzporterhez hasonlóan – az általunk
vizsgált két fehérje esetén is teljes funkcióvesztést eredményezett. Az ABCG1K124M
membránpreparátumok ATP-hasító kapacitása 6,1 ± 0,83 nanomol Pi/perc/mg
membránfehérje (SEM, n=8), míg az ABCG4K108M aktivitása 5,8 ± 0,51 nanomol
Pi/perc/mg membránfehérje (SEM, n=3) volt; ezek az értékek nem térnek el
szignifikánsan a háttér aktivitást reprezentáló β-galaktozidáz kontroll aktivitásától.
Amint azt már fentebb bemutattuk, a mutáns és vad típusú fehérjék közel azonos
mennyiségben termelődtek (5. ábra), így a tapasztalt aktivitásbeli különbségnek
feltehetően funkciókiesés állhat a hátterében.
Az ATP-áz aktivitás vizsgálata, mint arra már fentebb utaltunk, ugyancsak
felhasználható az ABC fehérjékkel kölcsönható vegyületek felkutatására. A fehérjék
szubsztrátjainak többsége ugyanis fokozza, inhibitoraik többsége pedig gátolja a fehérjék
ATP-áz aktivitását. A továbbiakban tehát vizsgáltuk számos vegyület hatását a humán
ABCG1 illetve ABCG4 fehérjék ATP-hasító képességére. Vizsgálataink során teljesen
ismeretlen területen kutattunk, hiszen nem állt rendelkezésre semmiféle adat a két fehérje
lehetséges szubsztrátjaira illetve inhibitoraira vonatkozóan.
Ennek

megfelelően

teszteltünk

egy

több

mint

100

féle

vegyületből

álló

molekulakönyvtárat, hogy megállapítsuk, melyik vegyület jelenlétében változik meg
ABCG1 vagy ABCG4 fehérje ATP-hasító kapacitása. A molekulakönyvtárat úgy
állítottuk össze, hogy különféle lehetséges szubsztrát illetve inhibitor csoportokat
reprezentáljanak, így növelve az esélyét annak, hogy rátaláljunk a vizsgált fehérjékkel
kölcsönható vegyületekre (2. táblázat). Az így összeállt vegyületcsoportok tartalmaztak
kemoterápiás szereket (pl. mitoxantron, doxorubicin), receptor-, illetve ioncsatornaszabályozókat (pl. benzamil), prosztaglandinokat, kinurenineket (pl. 3-OH-kinurenin),
hormonokat és neurotranszmittereket (pl. L-tiroxin), epesó-konjugátumokat, glutationkonjugátumokat, ionofórokat, peptideket, szterineket, fluroreszcens molekulákat (pl.
rhodamin 123, calcein-AM) és más szerves molekulákat (pl. ciklosporin A, verapamil).
Ezek a csoportok lefedték más, jól jellemzett multidrog transzporterek (MDR1, MRP1,
valamint ABCG2) szubsztrát-spektrumát, valamint drog-konjugátumokat transzportáló
ABC fehérjék (MRP1, MRP2, MRP3) szubsztrátjainak körét. Ugyanakkor az ABC
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transzporterek családjába tartoznak olyan fehérjék is, melyek koleszterin-származékokat
transzportálnak (ABCG5/ABCG8), ezek szubsztrátját (így β-szitoszterolt) szintén
megvizsgáltuk.

Szintén

teszteltük

a

Drosophila

white/scarlet

heterodimer

szubsztrátjaként leírt kinurenin-származékokat. Ezek, mint a triptofán metabolizmus
intermedierjei, szintén szóba kerültek, mint a humán ABCG1 illetve ABCG4 fehérjék
lehetséges szubsztrátjai (Mackenzie és mtsai 2000).

2. táblázat: A humán ABCG1 és ABCG4 fehérjék szubsztrátjainak felkutatása során
tesztelt vegyületek (a teljesség igénye nélkül).
Kemoterápiás szerek

methotrexat, vinca-alkaloidok, etopozid, tirozin-kináz
inhibitorok, mitoxantron, doxorubicin, daunorubicin,
hidroxiurea, chlorambucil

Receptor /ioncsatorna
agonisták/antagonisták

verapamil, prazosin, salmeterol, amilorid, nikotin, benzamil,
glibenclamid, loperamid, atropin, spermin, ciklopiazon sav

Hormonok,
Neurotranszmitterek

progeszteron, β-ösztradiol, ösztron, tesztoszteron, DHEA,
androszteron, L-tiroxin, 3,3,5-trijód-L-tironin, kortizon,
dezoxikortikoszteron, kortikoszteron, szerotonin, enkefalin
acetát, endothelin

Konjugált epesavak

taurokolát, glikokolát, glikokenodeoxikolát,
taurokenodeoxikolát

Prosztaglandinok

prosztaglandin A1, prosztaglandin E1, prosztaglandin F2α

Glutation származékok

GSH, GSSG, S-oktilglutation, S-nitrobenzilglutation, Snonilglutation

Kinurinen származékok

3-OH-kinurenin, L-kinurenin, kinurenin-sav

Fluoreszcens molekulák

rhodamin 123, rhodamin 6G, calcein-AM, fura-2AM, SYTO
festékek

Ionofórok

ionomycin, valinomycin, CCCP
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8. ábra: ABCG1 fehérjét tartalmazó Sf9 membránok ATP-áz aktivitásának fokozása
A humán ABCG1 vad típusú (G1, fekete vonal) és mutáns variánsát (G1KM, szürke
vonal) tartalmazó membránok vanadát-szenzitív ATP-áz aktivitása 3,3 mM ATP
koncentráció mellett, növekvő mennyiségű rhodamin 123- (A panel), illetve rhodamin
6G (B panel) jelenlétében. A háttér β-galaktozidáz aktivitást (β-gal) vízszintes vonal
jelzi. C panel: különböző ATP-koncentrációk mellett mért vanadát-szenzitív ATP-áz
aktivitás vad típusú ABCG1 esetén 100 µM rhodamin 123 jelenlétében (G1+R123,
szaggatott fekete vonal) és hiányában (G1, folytonos fekete vonal), valamint mutáns
ABCG1 fehérjén (G1KM, szürke vonal) mérve (átlag ± SEM).
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Meglepő módon a több mint száz tesztelt vegyület közül csupán a rhodamin
származékok esetén, a rhodamin 123 és – kisebb mértékben – a rhodamin 6G
jelenlétében tapasztaltuk ABCG1 esetén az alapaktivitás fokozódását (8. ábra A és
B panel). Mindkét vegyület jelenlétében koncentráció-függő módon fokozódott ABCG1
ATP-hasító aktivitása: míg rhodamin 123 kétszeres, addig rhodamin 6G közel
másfélszeres szintig növelte a mért aktivitást. A számított kinetikai paraméterek
rhodamin 123 esetén: EC50: 3 µM, Vmax: 45 nmol Pi/perc/mg membránfehérje,
rhodamin 6G esetén pedig EC50: 1,5 µM, Vmax: 40 nmol Pi/perc/mg membránfehérje.
Érdekes módon azonban sem ezek a rhodamin származékok, sem egyetlen más tesztelt
vegyület nem változtatta meg a humán ABCG4 fehérje alapaktivitását (ábrán nincs
bemutatva).
Ugyanakkor, a tesztelt vegyületek szintén nem változtatták meg sem az ABCG1K124M,
sem az ABCG4K108M fehérjéket tartalmazó membránokon mért, a háttér aktivitással
megegyező aktivitást. A katalitikus mutánsok tehát – várakozásainknak megfelelően –
sem alap-, sem szubsztrát-stimulált aktivitással nem rendelkeznek.
A pozitív kontrollként használt ABCG2R482G esetén, mint azt korábbi eredmények
alapján vártuk, mindkét rhodamin származék jelenlétében aktivitás-fokozódást láttunk
(az eredmények nincsenek bemutatva).
Az ABCG1 fehérjénél tapasztalt relatív magas alapszintű ATP-áz aktivitás egyik
magyarázata lehet az ABC-transzporter részleges funkcionális szétkapcsolódása, pl. nem
megfelelő harmadlagos szerkezet kialakulásának következményeképpen. Ennek a
lehetőségnek

a

vizsgálatára

mértük

ABCG1

ATP-áz

aktivitásának

ATP-

koncentrációfüggését, mind szubsztrát jelenlétében, mind hiányában. A 8. ábra C panel
mutatja ABCG1 ATP-áz aktivitását növekvő ATP-koncentráció mellett, 100 µM
rhodamin 123 jelenlétében és hiányában. A Km érték mindkét esetben 0,68 mM. Hasonló
értékek adódtak korábban az ABCG2 fehérjére esetén is, ott a Km érték ATP-re nézve
0,6 mM volt (Özvegy és mtsai 2001). Mivel a Km érték rhodamin 123 jelenlétében és
hiányában azonos, feltehető, hogy az ABCG1 fehérje többsége intakt az Sf9
membránban és a magas alapszintű aktivitás inkább valamely endogén molekula (pl.
lipid vagy lipid-származék) hatásának köszönhető – mint ahogy ABCG2 esetén is ez a
feltételezés (Özvegy és mtsai 2001).
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9. ábra: ABCG1 ATP-áz aktivitásának gátlása
ABCG1 fehérjét tartalmazó Sf9 membrán vanadát-szenzitív ATP-áz aktivitása
növekvő benzamil (A panel), ciklosporin A (B panel), illetve L-tiroxin (C panel)
koncentráció mellett. Az ábra mind az ABCG1 alapaktvitásának (G1, folytonos
vonal), mind 100 µM rhodamin 123 jelenlétében mért aktivitásának (G1+R123,
szaggatott vonal) gátlását bemutatja (átlag ± SEM értékek). Vízszintes vonal jelzi a
háttér aktivitást reprezentáló β-galaktozidáz ATP-áz aktivitást (β-gal).
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A molekulakönyvtár tesztelése – szubsztrátok keresésén túl – alkalmat adhat a vizsgált
fehérjék inhibitorainak azonosítására. A humán ABCG1 vizsgálata során több olyan
vegyületet is találtunk, mely a fehérje alapaktivitását gátolta. Az azonosított gátlószerek
közül néhány hatását ABCG1 aktivitására a 9. ábrán mutatjuk be. Ilyen gátló hatású
vegyületek voltak az ioncsatorna blokkoló benzamil (A panel), az immunszuppresszáns
ciklosporin A (B panel), vérnyomáscsökkentő rezerpin, a pajzsmirigyhormon L-tiroxin
(C panel) és trijód-tironin, valamint a női nemi hormon progeszteron. Ezek a vegyületek
koncentráció-függő módon gátolták mind ABCG1 alap-, mind a rhodamin-stimulált
ATP-áz aktivitást. Ezek a gátlószerek a kontroll ABCG2 fehérjére semmilyen vagy
éppen aktiváló hatással voltak. A benzamil például fokozta ABCG2 ATP-hasító
képességét, míg a pajzsmirigy-hormonok vagy a progeszteron nem volt rá semmiféle
hatással. Ugyanakkor, az ABCG2 gátlószer Ko143 nem volt hatással az ABCG1 ATPhasító képességére (ezek az adatok nincsenek bemutatva). A becsült IC50 értékek az
ABCG1 gátlószerei esetén a következők voltak: benzamilnál 2 µM, ciklosporin A esetén
1 µM, L-tiroxinnál pedig 5 µM.
A humán ABCG4 fehérje esetén az, hogy az alap ATP-áz aktivitás viszonylag alacsony,
illetve, hogy azt fokozó vegyületet nem sikerült azonosítani, lényegében lehetetlenné
tette gátlószerek felkutatását ezzel a módszerrel.
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4.4. Transzport aktivitás mérése
Az ABC fehérjék többsége – amint arról már a bevezetőben szó volt – aktív
transzporterként funkcionál: az ATP hasítása során felszabaduló energiát felhasználva a
sejtek belsejéből különféle anyagokat pumpálnak ki az extracelluláris térbe. A humán
ABCG1 fehérje esetén az ATP-áz aktivitás mérés során sikerült azonosítanunk a fehérje
aktivitását fokozó két vegyületet, melyekről ezek alapján feltehető volt, hogy egyben a
fehérje transzportált szubsztrátjai is. Ezért munkánk következő lépéseként vizsgáltuk a
humán ABCG1 fehérje ezen rhodamin vegyületekre vonatkozó transzport aktivitását.
Az ABC fehérjék transzport aktivitásának vizsgálatára a különböző csoportok több
különféle módszert is kidolgoztak, és sikerrel alkalmaztak. Az ABCG1 szubsztrátjának
talált

rhodaminfestékek

fluoreszcens

vegyületek,

ennek

alapján

transzportjuk

vizsgálatának egyik legkézenfekvőbb módja a sejten belüli festék-felhalmozódás mérése
a fluoreszcencia detektálása révén. A módszert korábban sikerrel alkalmazták más ABC
fehérjék, így az ABCG2 rhodamintranszportjának detektálására is (Özvegy és mtsai
2002). Jelen munka során egyik célunk az volt, hogy kidolgozzunk egy olyan módszert,
amely lehetővé teszi az ABCG1 fehérje transzport aktivitásának detektálását, és
felhasználjuk az ABCG1 működésének elemzéséhez.

4.4.1. Egész sejtes transzport mérések áramlási citométerrel
Elsőként az élő sejteken történő festékfelvétel áramlási citométerrel való meghatározását
kívántuk alkalmazni.
Az Sf9 tranziens expressziós rendszer jellemzője, hogy a bakulovírus fertőzést követően
a rovarsejtek fokozatosan elpusztulnak, plazmamembránjuk átjárhatóvá válik. Ezért, az
Sf9 sejtekben kifejezett fehérje transzport aktivitásának detektálására alkalmas mérési
módszer kidolgozása során az első kérdés annak meghatározása volt, a membrán
intaktságának megőrzésével párhuzamosan a vírusfertőzést követően hány órával éri el a
fehérje expressziója a már kimutatható szintet. Ennek érdekében nyomon követtük a
vírusfertőzés előrehaladtával az élő és az elpusztult sejtek arányát és a bennük
kifejeződött ABCG1 fehérje mennyiségét. Eredményeink azt mutatták, hogy 38 órával a
vírusfertőzést követően az expresszált fehérje mennyisége már jelentős, kb. harmada a
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fertőzést követően 72 órával detektálható, maximálisan elérhető mennyiségnek.
Ugyanakkor a sejtpusztulás még csak a sejtek kb. egyharmadát érintette, és ezek a sejtek
a mérések során propidium jodid festés segítségével kiszűrhetők voltak. Így tehát a
fennmaradó

sejtpopuláció

alkalmasnak

tűnt

áramlási

citométerrel

történő

transzportmérésre.
A transzport mérési vizsgálatokat – kisebb változtatásokkal – az ABCG2 fehérjénél
alkalmazott módszer szerint végeztük. Röviden: a különböző ABCG fehérjéket
expresszáló sejteket gátlószer jelenlétében illetve hiányában előinkubáltuk, majd
rhodamin 123 hozzáadásával indítottuk a reakciót. A transzport folyamatot hideg
médium hozzáadásával állítottuk le, és mértük a sejtek rhodaminfelvételét. Az ABCG1
fehérjét expresszáló sejtek mellé kontrollként a fehérje katalitikus mutáns variánsát,
illetve β-galaktozidázt tartalmazó sejteket használtuk. A pozitív kontrollt itt is
ABCG2R482G jelentette. A méréseket elvégeztük az ATP-áz vizsgálatok során ABCG1
gátlószerének talált valamennyi vegyület jelenlétében. A vizsgált sejtmintákban a
fehérje-expresszió szintjét Western blot analízissel ellenőriztük.
Vizsgálataink eredményeit a 10. ábra mutatja. Amint az az A panelen látható, az
ABCG2-t expresszáló sejtek esetén az autofluoreszcenciához viszonyítva jelentősen
megnőtt a sejtek fluoreszcenciája 1 µM rhodamin 123, illetve 1 µM rhodamin 6G
jelenlétében. Ez a festékfelhalmozás azonban kisebb mértékű volt, mint az ABCG2-t
gátló 1 µM Ko143 jelenlétében mért festődés. Ennek magyarázata a következő: a
mintákhoz hozzáadva a rhodaminfestékeket azok passzív módon beáramlanak a sejtekbe,
jelentősen megemelve azok fluoreszcenciáját. Az ABCG2 a sejtekbe beáramlott festéket
transzportálja kifelé az extracelluláris térbe, csökkentve az intracelluláris festékfelhalmozódást. ABCG2 inhibitor jelenlétében ez a hatás nem érvényesül, csak a passzív
befelé áramlás detektálható.
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10. ábra: ABCG fehérjéket expresszáló Sf9 sejtek rhodaminfesték-felvétele
ABCG2-t (A panel), illetve ABCG1-et (B panel) kifejező sejtek rhodamin 123illetve

rhodamin

6G

felvétele

gátlószer

jelenlétében

és

hiányában.

Autofluoreszcencia (vékony fekete), rhodaminfelvétel gátlószer hiányában (vastag
fekete, 1 µM rhodamin 123 illetve 1 µM rhodamin 6G) illetve jelenlétében (szürke
görbe, A panel: 1 µM Ko143, B panel: 10 µM benzamil).

Vizsgálataink az ABCG1 fehérjét expresszáló sejteken azonban nem vezettek hasonló
eredményre. Amint azt a 10. ábra B panel mutatja, ABCG1-et expresszáló sejtek esetén
is megnőtt a festődés a rhodaminfestékek hozzáadását követően (az autofluoreszcenciával összehasonlítva), azonban ez a festődés nem tért el a fehérje ATP-áz aktivitását gátló
vegyület (10 µM benzamil) jelenlétében mért fluoreszcenciától. Méréseink során
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vizsgáltuk ABCG1-et expresszáló sejtek rhodaminfelvételét mind a gátlószerek
jelenlétében, mind az inaktív mutánst expresszáló sejtekkel összehasonlítva. Szignifikáns
eltérést azonban ezek a mérések nem mutattak.
A transzport folyamat körülményeinek változtatása sem vezetett eredményre; sem az
inkubációs idő változtatása (1-től 60 percig), sem különböző rhodaminfesték
koncentrációk (0,1-től 5 µM-ig) nem vezettek detektálható transzport aktivitáshoz. A
rhodamin 123 kationos, membrán-permeábilis festék, mely elsődlegesen a sejtek aktív
mitokondriumaiban halmozódik fel. A mitokondriális membránpotenciált megszüntető,
protonvezető ionofór CCCP (carbonylcyanide-m-chlorphenylhydrazone) alkalmazásával
– csökkentve a háttér-festődést – sem kaptunk detektálható, ABCG1-specifikus festék
transzportot.

4.4.2. Vezikuláris transzport mérések
A transzport aktivitás kimutatásának másik elterjedt módja a transzport mérés izolált
membránvezikulákon. A módszer lényege, hogy a sejtekből készített membránpreparátumokban megfelelő körülmények között a membrán-darabok (többségében
inside-out) vezikulákká záródnak, ATP és transzportált szubsztrát hozzáadásával utóbbi
felvétele a vezikulákba a transzporter aktivitását tükrözi. Ez különösen efflux pumpák
esetén előnyös, így ugyanis ezeknek a fehérjéknek a transzport aktivitása a passzív
beáramláshoz hozzáadódva, megnövekedett festékfelvételként jelenik meg, ezáltal az
effektus jobban detektálható.
ABC transzporterek működésének vizsgálatára éppen ezért igen széles körben
alkalmazott módszer a vezikuláris transzport mérés. A szubsztrát detektálhatóságától
függően különféle módszereket alkalmaznak a vezikulák drogfelvételének mérésére, így
pl. izotóppal jelölt vegyületek esetén szcintillációs számlálót, vagy fluoreszcens
vegyületek esetén fluorimétert.
Munkánk során kidolgoztunk egy új módszert a fluoreszcens festék intravezikuláris
halmozódásának kimutatására: a vezikulák fluoreszcenciáját áramlási citométerrel
detektáltuk. A módszer lényege, hogy a festékkel történő inkubáció után a vezikulák
fluoreszcenciáját ugyanúgy olvassuk le, mint egész sejtek esetén tettük, csak kisebb
részecskeméret tartományban. Az új módszer kidolgozását az tette szükségessé, hogy az

45

erősen membrán-permeábilis rhodaminfestékek a reakció leállítása után azonnal
kidiffundálnak a vezikulákból, értékelhetetlenné téve a mosási lépés után spektrofotométerrel detektált fluorszcenciát. Áramlási citométerrel történő detektálás lehetővé
teszi a mosási lépés elhagyását, mivel ebben az esetben csak a mintában lévő
partikulumok fluoreszcenciája kerül detektálásra, az eredményt a médiumban lévő festék
nem befolyásolja. A kidolgozott módszer könnyű kivitelezhetősége révén ugyancsak
lehetőséget ad kinetikai mérések végzésére, szemben pl. a gyorsfiltrációs módszerrel,
mely csak végponti mérésre alkalmas.
Az új metodikát rhodamin 123 ismerten jó transzporterére, az ABCG2R482G fehérjére
dolgoztuk ki. Az izolált Sf9 sejtmembránt ATP, illetve kontrollként AMP jelenlétében
előinkubáltuk, majd a reakciót 1 µM rhodamin 123 hozzáadásával indítottuk. Az
inkubációs idő elteltével a mintákat változatlan formában azonnal áramlási citométerrel
vizsgáltuk, a vezikulák festődését azonnal leolvastuk.
ABCG2 fehérjét tartalmazó membránvezikulákon kapott eredményeinket a 11. ábra
mutatja be. Az ábrán látható, hogy 5 mM ATP jelenlétében a vezikulák festékfelvétele
jelentősen magasabb volt, mint 5 mM AMP jelenlétében. Az ABCG2-specifikus
gátlószer, Ko143 (1 µM) illetve az ABC transzporterek általános gátlószere, vanadát
(10 mM) jelenlétében a vezikulák festékfelvétele lecsökkent az AMP jelenlétében
mérhető háttér szintjére. Az inaktív mutáns variánst tartalmazó vezikulák festékfelvétele
is alacsony, a háttér festődésnek megfelelő volt.
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11. ábra: Membránvezikulák rhodamin 123 felvétele
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jelenlétében, 1 µM rhodamin 123-mal 5 percig inkubálva. Egyetlen, reprezentatív
mérés eredményei.

Az így kidolgozott metodika segítségével vizsgáltuk az ABCG1 fehérje aktivitását is,
vajon detektálható-e ezzel a módszerrel az ABCG1-vezérelt rhodamin 123-transzport.
Vizsgálatainkat elvégeztük széles koncentráció tartományban és inkubációs idő
intervallumban, különböző hőmérsékleteken (0,2-10 µM rhodamin 123 vagy
rhodamin 6G, 0,5-10 perc, 22-37°C). Eredményeink azt mutatták, hogy az ABCG1
fehérje esetén nem detektálható az ABCG2 fehérjénél leírthoz hasonló transzport
aktivitás, a mérési körülmények általunk tesztelt változtatásaival sem. Példaként a
12. ábrán bemutatjuk egy reprezentatív mérés eredményét. Amint az látható, az ABCG1
inhibitor vegyületek jelenléte nem okozott változást a festékfelvételben, valamint a
kontroll, inaktív mutánst tartalmazó membránvezikulák fluoreszcenciája megegyezett a
vad típusú ABCG1 fehérjét tartalmazó vezikulák felvételével.

47

3000

AMP
ATP
ATP+L-tiroxin
ATP+Van

Fluoreszcencia

2500
2000
1500
1000
500
0

G1

G1KM

12. ábra: ABCG1 fehérjét tartalmazó membránvezikulák rhodamin 123 felvétele
Vad típusú, illetve mutáns ABCG1-et tartalmazó membránvezikulákon detektálható
fluoreszcens festékfelvétel 5 mM AMP (fehér oszlop), 5 mM ATP (fekete oszlop),
ATP + specifikus

gátlószer

(1

µM

L-tiroxin,

sötétszürke

oszlop),

illetve

ATP + aspecifikus gátlószer (10 mM Na-ortovanadát, világosszürke oszlop)
jelenlétében. A vizsgálat 1 µM rhodamin 123 jelenlétében, 1 perc inkubáció után
készült. Az ábra egyetlen, reprezentatív mérés eredményeit mutatja.

Méréseink során ugyancsak vizsgáltuk az ABCG4 fehérjét, jóllehet az ATP-áz mérések
alapján nem volt valószínű, hogy a fehérje a rhodaminfestékek transzportját mediálná.
Transzport mérések során kapott eredményeink ezt a feltevést megerősíteni látszanak,
ugyanis nem tudtunk kimutatni ABCG4 vezérelt rhodamintranszportot (ezek az
eredmények nincsenek bemutatva).
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4.5. ABCG1 és ABCG4 hatása élő sejtekben: a két fehérje expressziójának sejtélettani
következményei
Transzport vizsgálataink az előbbiekben bemutatott eredményeken túl egy további
felismeréshez vezettek. Az egész sejtes módszer kidolgozása során ugyanis egy meglepő,
mindeddig nem ismert jelenségre derült fény.
Az ugyanis, hogy vizsgálataink során nem tudtunk transzport aktivitást detektálni,
részben annak a következménye volt, hogy a sejtek többsége a heterológ fehérje
expressziójának megjelenésével párhuzamosan elpusztult. A bakulovírus-Sf9 sejtes
expressziós rendszer jellemzője, hogy a sejtek – a heterológ fehérje expressziójától
függetlenül, annak hiányában is – a vírusfertőzést követő harmadik-negyedik napon
elpusztulnak. Ugyanakkor – tekintve, hogy a rekombináns fehérje kifejeződése már a 24.
órában megkezdődik és 36-48. órában már jelentős mértéket ér el – a módszer egy
átmeneti időszakban alkalmas élő sejteken végzett vizsgálatok elvégzésére is (lásd
fentebb). Számtalan előnye miatt (egyszerűség, magas fehérje-expresszió) a bakulovírusSf9 sejtes expressziós rendszer átmeneti jellege ellenére jól alkalmazható élő sejteken
végzett vizsgálatokhoz is.
Fentebb bemutatott munkánk során a sejtek propidium jodid festése által azt tapasztaltuk,
hogy az ABCG2 fehérje transzport vizsgálatai esetén 36 órával a vírusfertőzést követően
a sejtek több mint 80%-a életben volt, és a rajtuk végzett vizsgálatok alapján még a
sejtpusztulás korai jelei (így a membrán-permeábilitás fokozódása) sem voltak
megfigyelhetők. Ezzel szemben mind az ABCG1, mind az ABCG4 esetén azt
tapasztaltuk, hogy a sejtek sokkal nagyobb arányban elpusztultak a vírusfertőzést
követően. Ennek eredményeként transzportméréseink során állandó figyelmet igényelt a
kiindulási sejtek állapota, csak az élő sejtek 95% körüli aránya esetén volt értelme a
sejtek vírusfertőzésének – egyéb esetben a sejteken végzett kísérletek értékelhetetlen
eredményt adtak.
A humán ABCG1-et és ABCG4-et expresszáló Sf9 sejtek nagymértékű pusztulása olyan
következetesen megfigyelhető jelenség volt, hogy alaposabb vizsgálatot kezdtünk ennek
feltárására. Tripán-kék festéssel meghatároztuk tehát az élő és elpusztult sejtek arányát
az Sf9 sejtek vírusfertőzését követően, különféle fehérjék expressziója esetén.
Vizsgálataink során kontrollként különféle fehérjéket használtunk, hogy a sejtpusztulás
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különböző okaira következtethessünk. Egy aktív ATP-áz jelenléte, pusztán annak ATPdepletáló hatása is állhat a sejtpusztulás hátterében, ezért tanulmányoztuk kontrollként az
ABCG2 fehérjét, mely akár az ABCG1, akár az ABCG4 fehérjénél jelentősebb ATP-áz
aktivitással rendelkezik. Ugyanakkor a vad típusú ABCG1 és ABCG4 mellett vizsgáltuk
azok inaktív mutáns variánsát is, annak kizárására, hogy ezek a fehérjék nem
működésük, hanem valamilyen egyéb ok által váltják ki a sejtek pusztulását. További
kontrollt jelentett a β-galaktozidáz rekombináns vírussal fertőzött sejtminta, ahol még
heterológ membránfehérje sem volt jelen. Eredményeinket a 13. ábra mutatja.
Vizsgálataink igazolták a transzport mérések során tett felismerést, a vad típusú ABCG1,
illetve ABCG4 fehérjét kifejező sejtek sokkal hamarabb és sokkal nagyobb arányban
pusztultak, mint bármely kontroll fehérje. Az ábra A paneljén jól látható, milyen jelentős
mértékben eltér a vad típusú ABCG1 illetve ABCG4 fehérjét expresszáló sejtek
pusztulási görbéje valamennyi kontroll sejt görbéjétől. A két fehérje esetén a
sejtpusztulás már 24 óránál megkezdődik, kb. 40 óránál éri el az 50%-ot, és 72 óránál
lényegében teljessé válik. Ezzel szemben, a négy kontroll sejtminta esetén a sejtpusztulás
csak 36 óránál kezdődik meg, az 50%-ot 72 óránál lépi át és az élő sejtek aránya még 96
óránál is 20% körüli. A sejtminták közti különbség 48 óránál volt a legjelentősebb
(B panel). Itt ABCG1 esetén 27,5% ± 4,3, ABCG4 esetén 29,7% ± 1,3, míg
ABCG1K124M-nél 64,9% ± 3,6, ABCG4K108M-nél 77,9% ± 0,3, ABCG2-nél 76,1% ± 3,2,
a β-galaktozidázt expresszáló mintában pedig 80% ± 5 volt az élő sejtek aránya
(átlag ± SEM, n=3).
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13. ábra: Sejtpusztulás az ABCG fehérjék Sf9 sejtekben történő kifejezése esetén
Az élő sejtek aránya ABCG fehérjéket expresszáló Sf9 sejtekben, a bakulovírus
fertőzést követő különböző időpontokban detektálva (A panel), illetve az élő sejtek
aránya a fertőzést követő 48. órában (B panel). A sejtpusztulást a sejtek tripán-kék
festése révén mutattuk ki. Az ábrán három párhuzamos mérés eredményei láthatók
(átlag ± SEM). ABCG1 (G1), ABCG1K124M (G1KM), ABCG4 (G4), ABCG4K108M
(G4KM), ABCG2 (G2), ABCG2K86M (G2KM), illetve β-galaktozidáz (β-gal) fehérjét
expresszáló Sf9 sejtminták.
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Munkánk során megvizsgáltuk a sejtpusztulásban tapasztalt különbség egyéb, a
specifikus fehérjeaktivitástól független okait, azok kizárására. Így meghatároztuk az
alkalmazott bakulovírus felülúszók vírus-titerét, hiszen a nagyobb mennyiségű vírus
hozzájárulhat a sejtek nagyobb arányú pusztulásához. Azonban eredményeink azt
mutatták, hogy nincs jelentős eltérés a különböző vírusfelülúszók titerében.
A sejtek túlélését befolyásoló másik fontos tényező a heterológ fehérje kifejeződésének
szintje. Munkánk során megvizsgáltuk tehát a mintákban az expresszált ABCG fehérjék
mennyiségét mind Coomassie festéssel, mind immunoblottal. Ezek a vizsgálatok
eredményei alapján azonban kijelenthetjük, hogy a két vizsgált és valamennyi kontroll
fehérje közel azonos mennyiségben volt jelen a sejtmintákban.
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4.6. A humán ABCG1 és ABCG4 fehérjék lehetséges heterodimerizációjának
vizsgálata
Amint azt a bevezetőben már részletesen ismertettük, a humán ABCG1 és ABCG4
fehérjék ún. fél-transzporter fehérjék, melyek lehetséges heterodimerizációja mellett több
érv is felvetődött a szakirodalomban (Annilo és mtsai 2001). Éppen ezért munkánk során
szintén célul tűztük ki a két fehérje dimerizációjának vizsgálatát.
A két fehérje dimerizációjának tanulmányozására csoportunkban többféle kísérlet folyt,
így ko-immunprecipitáció, vagy fluoreszcens molekulákkal történő jelölés után
kolokalizáció vagy FRET. Ezek a vizsgálatok azonban nem vezettek egyértelmű,
bizonyító erejű eredményre. Ugyanakkor, a dolgozatban a fentiekben tárgyalt
funkcionális vizsgálatok szintén lehetőséget jelentettek a humán ABCG1 és ABCG4
fehérjék dimerizációs állapotának tanulmányozására. A különböző módszerek közül az
ATP-áz mérést használtuk fel; a módszert – amint azt fentebb bemutattuk – sikerrel
alkalmaztuk a két fehérjét önmagában expresszáló membránok aktivitásának
vizsgálatára, így ezek az eredmények jó összehasonlítási alapot jelentettek a két fehérjét
koexpresszáló membránok vizsgálata során. Munkánk során a heterodimer formálódást
mind direkt, mind indirekt módon megvizsgáltuk.
Ezen mérések elvégzése érdekében elkészítettük Az ABCG1 és ABCG4 fehérjéket
koexpresszáló membránpreparátumokat. Hogy ilyen mintákat kapjunk, az Sf9 sejteket
egyidőben

fertőztük

a

kétféle

bakulovírussal,

majd

membránt

preparáltunk.

Vizsgálatainkhoz – a transzdukcióhoz használt vírusfelülúszók arányának változtatásával
– elkészítettünk többféle membránt, melyben az ABCG1 és ABCG4 fehérjék egymáshoz
viszonyított aránya eltérő volt. Méréseinkhez kontrollként olyan membránt használtunk,
mely az ABCG1 illetve ABCG4 fehérjét önmagában tartalmazta. Ahol ez az eredmények
összehasonlíthatósága miatt szükséges volt elkészítettünk olyan membránt is, melyben az
önmagában kifejezett fehérje csökkent szinten, a koexpressziós membránban megfigyelhető szinten fejeződött ki. Ilyen csökkent expressziójú minta készítéséhez a
vizsgált fehérjét koexpresszáltuk β-galaktozidáz fehérjével. A fehérje-expresszió szintjét
minden esetben Western-analízissel vizsgáltuk. A minták Coomassie festése révén pedig
igazoltuk, hogy a különböző antitestek által kiváltott hasonló erősségű jelek hasonló
mennyiségű fehérjét reprezentálnak.
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A heterodimer formálódás direkt vizsgálata során olyan – akár alap-, akár szubsztrátstimulált – aktivitás kimutatásán dolgoztunk, amely csak a két fehérje koexpressziója
esetén kimutatható, az önmagában expresszált fehérjék esetén nem. Ezen belül, elsőként
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14. ábra: ABCG1 és ABCG4 fehérjét önmagában illetve együtt tartalmazó
membránok ATP-áz aktivitása
A panel: Hozzáadott szubsztrát nélkül (fekete oszlopok) illetve 100 µM rhodamin
123 jelenlétében (szürke oszlopok) mért vanadát-szenzitív ATP hasító képesség
ABCG1-et (G1), ABCG4-et (G4), illetve a két fehérjét együtt (G1+G4) kifejező
sejtekből preparált membránok vizsgálata során. A háttér aktivitást (β-galaktozidáz
membránon mért érték) vízszintes vonal jelzi. B panel: A vizsgált membránok
immunoblotja anti-ABCG1 illetve anti-ABCG4 poliklonális antitestekkel.
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a koexpressziós membránpreparátumok alap ATP-áz aktivitását vizsgáltuk. A 14. ábra
A paneljén látható, hogy az ABCG1 és ABCG4 fehérjéket koexpresszáló membrán
esetén az alap ATP-áz aktivitás magasabb, mind az ABCG1-et illetve ABCG4-et
önmagában tartalmazó membránok aktivitása, számszerűen 30,1 ± 2,3 nanomol
Pi/perc/mg membránfehérje (SEM, n=3). Ez a megemelkedett aktivitás nem a
fehérjekifejeződés szintjének változásából adódik, mivel a koexpressziós membránban
mind az ABCG1, mind ABCG4 fehérje mennyisége alacsonyabb (14. ábra B panel).
Ugyanakkor a bemutatott eredmények alapján nem dönthető el, hogy csupán a két
fehérje aktivitásának összeadódását, vagy egy heterodimer fehérje aktivitását detektáljuk.
Következő lépésben olyan vegyület felkutatásán dolgoztunk, mely szelektív módon
módosítja az ABCG1 és ABCG4 fehérjét önmagában vagy együtt tartalmazó
membránok

aktivitását.

Vizsgáltuk

a

fentebb

bemutatott

molekulakönyvtárat

(2. táblázat), azonban nem sikerült szelektív kölcsönhatást kimutatnunk egyetlen
vegyület esetén sem. Nem találtunk egyetlen olyan molekulát sem, mely a koexpressziós
membrán

aktivitását

szelektíven

módosította

volna;

ugyanakkor

az

ABCG1

szubsztrátnak talált rhodamin festékek a koexpressziós membrán aktivitását is fokozták.
A 14. ábra A paneljén mutatjuk, hogy 100 µM rhodamin 123 jelenlétében 30,1-ről
43,2 ± 0,7 nanomol Pi/perc/mg membránfehérje (SEM, n=3) szintre emelkedett a
koexpressziós membrán ATP-hasító képessége. Rhodamin 6G jelenlétében is hasonló
eredményeket kaptunk (a dolgozatban be nem mutatott eredmény).
A következőkben a heterodimer formálódás indirekt vizsgálatán dolgoztunk. Ennek
érdekében vad típusú és mutáns fehérjéket koexpresszáltunk, és vizsgáltuk a mutáns
esetleges domináns negatív hatását. Elkészítettük a jól detektálható alap- és drogstimulált
aktivitással rendelkező ABCG1 fehérjét az inaktív mutáns ABCG4K108M fehérjével
koexpresszáló membránpreparátumot, és vizsgáltuk mind hozzáadott szubsztrát nélkül,
mind rhodamin 123 jelenlétében mért ATP-áz aktivitását. Összehasonlításként olyan
Sf9-membránt használtunk, melyben az ABCG1-kifejeződés szintje a β-galaktozidázzal
történő koexpresszió révén lecsökkent, a fenti membránéval megegyező volt. Az ATP-áz
mérés eredményeit 15. ábra A panelje mutatja be. Míg az ABCG1 alapaktivitása
19,2 ± 1,24

(SEM,

ABCG1/ABCG4K108M

n=3)

nanomol

koexpressziós

Pi/perc/mg

membrán
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15. ábra: ABCG fehérjéket különböző kombinációkban expresszáló membránok
ATP-hasító képessége
A panel: ABCG1 fehérjét β-galaktozidázzal (G1+β-gal), ABCG4K108M fehérjével
(G1+G4KM), illetve ABCG2K86M fehérjével (G1+G2KM) koexpresszáló Sf9 sejtekből
izolált membránok vanadát szenzitív ATP-áz aktivitása. Alap (fekete oszlopok)
valamint 100 µM rhodamin 123 jelenlétében (szürke oszlopok) mért aktivitások.
B panel: A vizsgált koexpressziós membránok Western analízise anti-ABCG1
(anti-G1) és anti-ABCG4 (anti-G4) poliklonális, illetve anti-ABCG2 (anti-G2)
monoklonális antitesttel.
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(β-galaktozidázt expresszáló membrán) aktivitásával volt megegyező (5,5 ± 0,95
nanomol Pi/perc/mg membránfehérje; SEM, n=3). 100 µM rhodamin 123 hozzáadása,
mely

ABCG1

esetén

jelentős

aktivitás-fokozódást

eredményezett

(33,6 ± 0,65

nanomol Pi/perc/mg membránfehérje; SEM, n=3), nem hozott szignifikáns változást a
koexpressziós membrán esetében (5,8 ± 0,61 nanomol Pi/perc/mg membránfehérje;
SEM, n=3). Ezek az eredmények azt mutatják, hogy az ABCG4 inaktív mutáns változata
képes kölcsönhatásba lépni az ABCG1 fehérjével, meggátolva annak mind alap-, mind
szubsztrát-stimulált aktivitását.
Ugyancsak elkészítettük az ABCG1 fehérjét ABCG2 mutáns variánsával (ABCG2K86M)
koexpresszáló sejtek membránpreparátumait, és vizsgáltuk azok ATP-áz aktivitását.
Csoportunk korábbi eredményei alapján ABCG2K86M-ről tudható, hogy ABCG1K124Mhez hasonlóan mind az alap-, mind a rhodamin 123 illetve rhodamin 6G jelenlétében
mért ATP-áz aktivitása a kontroll β-galaktozidáz membránéval volt megegyező (Özvegy
és mtsai 2002). Mérésünk eredményét a 15. ábra A panel mutatja. Azt tapasztaltuk, hogy
a mutáns ABCG2 fehérje jelenléte nem befolyásolta sem az ABCG1 alap-, sem
rhodamin-stimulált aktivitását. További kontrollként koexpresszáltuk ABCG2-vel a
mutáns ABCG4K108M fehérjét, de az ABCG4K108M domináns negatív hatása nem volt
kimutatható ABCG2 ATP-áz aktivitására (az ábrán nem bemutatott eredmény).
ABCG4K108M domináns negatív hatása vizsgálataink során tehát az ABCG1 fehérjére
specifikus volt, sem a mutáns ABCG2 fehérje nem képes volt képes gátolni az ABCG1
által képviselt aktivitást, sem az inaktív ABCG4K108M nem okozott ilyen változást az
ABCG2 aktivitásában.
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5. MEGBESZÉLÉS
A humán ABCG1 és ABCG4 fehérjékről igen kevés irodalmi adat áll rendelkezésre.
Munkánk kezdetén ismertek voltak a kódoló cDNS szekvenciák, valamint a génátírás
szabályozásáról szóló korai eredmények. A cDNS szekvencia alapján ugyanakkor
jósolható volt a két fehérje aminosav-sorrendje, illetve szerkezete. A jósolt aminosavösszetétel alapján a humán ABCG1 fehérje 678, míg az ABCG4 646 aminosavból áll. A
két fehérje egymás legközelebbi rokona, jósolt aminosav-sorrendjük 72%-ban egyezik.
A fehérje-alcsalád filogenetikai viszonyait a 2. ábra szemlélteti.
A két fehérje membrántopológiáját egy online program segítségével modelleztük
(http://www.enzim.hu/hmmtop/; (Tusnády és Simon 1998). A modell alapján az ABCG1
és ABCG4 szerkezete egyéb ABCG fehérjékéhez hasonló: mindkét fehérje csupán
egyetlen ABC és egyetlen transzmembrán doménnel rendelkezik (fél-transzporterek),
valamint, az alcsaládra jellemző módon az ABC domén N-terminális a transzmembrán
doménhez képest (4. ábra). A membrántopológia modell és számítógépes szekvenciaelemzés alapján egyik fehérje sem rendelkezik glikozilációs hellyel.
Munkánk során első célunk a humán ABCG1 és ABCG4 fehérjék expressziós
rendszerben való kifejezése volt. Rovarsejtben kifejezve mind a vad típusú, mind a
katalitikus-hely mutánsok esetén magas expressziót kaptunk, ami a további funkcionális
mérések elengedhetetlen előfeltétele volt.
A fehérjék specifikus detektálása érdekében előállítottuk az azokat szelektíven felismerő
poli- és monoklonális antitesteket. A fehérjék teljes intracelluláris felét használva
immunizálásra sikerült szelektív antitesteket nyernünk, a két fehérje közti nagyfokú
szekvenciális hasonlóság ellenére. Mindez különösen annak az ismeretében meglepő,
hogy rövid, szekvenciájában nagyobb arányban különböző oligopeptideket használva
immunizálásra a kapott antitestek nem voltak szelektívek (a dolgozatban be nem
mutatott munkák).
Sf9 expressziós rendszerben a kifejezett fehérjék glikozilációja – jóllehet csak
részlegesen, de – megtörténik. Immunobloton pl. ABCG2 fehérje esetén a nem
glikozilált forma mellett megfigyelhető egy, a teljes glikozilált formánál alacsonyabb
molekulaméretnél futó, részlegesen glikozilált forma is. Vizsgálataink során ABCG1 és
ABCG4 esetén nem tapasztaltunk ilyet, mindkét fehérje csupán egyetlen csíkot adott az
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immunobloton. Ez az eredmény a szekvenciaelemzés eredményeivel együttesen – ami
szerint sem az ABCG1, sem ABCG4 nem rendelkezik potenciális glikozilációs hellyel –
azt sugallja, hogy egyik fehérje sem glikozilálódik. Itt be nem mutatott, emlős sejteken
végzett vizsgálatok ezt az elgondolást tovább erősítik, ugyanis az ABCG1 és ABCG4 is
a rovarsejt rendszerben tapasztalt molekulaméretnél futott utóbbi sejtminták immunoblotja esetén is.
Munkánk harmadik kitűzött célja az expresszált humán ABCG1 és ABCG4 fehérjék
funkcionális jellemzése volt. Vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy mindkét
tanulmányozott fehérje – az ABC család tagjainak többségéhez hasonlóan –, mint
vanadát-szenzitív ATP-áz működik. Az Sf9 sejtben expresszált humán ABCG1 fehérje
alap ATP-áz aktivitása viszonylag magas volt. Hasonló módon magas alapaktivitást
detektáltak egyes ABC fehérjéknél, így pl. ABCG2 fehérje ATP-áz aktivitásának
vizsgálata során (Özvegy és mtsai 2001). Ennek a hozzáadott szubsztrát nélkül
detektálható magas aktivitásnak több lehetséges oka van. Egyik ilyen a fehérje
működésének funkcionális szétkapcsolódása, amikor az ATP hasítás és a szubsztrát
transzport részlegesen függetlenné válik. Ez bekövetkezhet pl. a fehérje nem megfelelő
poszttranszkripciós érése következtében. Másik lehetséges ok, hogy az Sf9 membrán
tartalmaz valamilyen endogén vegyületet, mely képes aktiválni a vizsgált fehérjét. A
fehérje részleges funkcionális szétkapcsolódásának tanulmányozására munkám során
vizsgáltam az ABCG1 ATP-áz aktivitásának ATP-koncentráció függését, hozzáadott
szubsztrát jelenlétében és hiányában. Mivel a fehérje aktivitása hasonló ATP-függést
mutatott rhodamin jelenlétében és hiányában, ez azt valószínűsíti, hogy endogén
szubsztrát jelenléte okozza a magas alapaktivitást. Hasonlóképpen, a csoportunk által
sokat vizsgált ABCG2 fehérjéről ma azt gondoljuk, hogy valamely endogén Sf9
membránösszetevő aktiváló hatása áll a magas alap ATP-áz aktivitás hátterében (Özvegy
és mtsai 2002). Az ABCG2-ről ugyanis leírták, hogy képes különféle szterolok
transzportjára (Janvilisri és mtsai 2003), illetve, hogy a fehérje nagy mennyiségben való
kifejeződése

tumorsejtekben

a

membrán-foszfatidilszerin

kifordulásához

vezet

(Woehlecke és mtsai 2003). Mindezek alapján lehetséges, hogy valamely, az Sf9
membránban jelenlévő endogén szubsztrát áll a magas alapaktivitás hátterében mind a
humán ABCG2, mind ABCG1 fehérjék esetén.
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Ugyanakkor, az ABCG4 fehérje vizsgálata során alacsony, de a háttér aktivitástól
szignifikánsan különböző ATP-hasító képességet detektáltunk. Ilyen alacsony alap
ATP-áz aktivitással rendelkezik pl. az MRP1 fehérje is.
Munkánk során azonosítottunk két vegyületet, melyek koncentrációfüggő módon
fokozták, illetve több olyan vegyületet, melyek gátolták az ABCG1 ATP-áz aktivitását;
előbbiek nagy valószínűséggel egyben az ABCG1 transzport-szubsztrátjai. Ugyanakkor
meglepő módon, igen széles körű vizsgálat sem vezetett az ABCG1 esetén további, az
ABCG4 esetén pedig egyetlen szubsztrát felismeréséhez sem. Eredményeink egy
magyarázata lehet, hogy a transzportált szubsztrát vegyület nem fokozza olyan
mértékben a transzporter ATP-áz aktivitását, hogy annak hatása adott mérési
rendszerben detektálható legyen. Példaként hozható ugyanis az MRP6 fehérje, 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 (Iliás és mtsai 2002). Egy másik magyarázat lehet, hogy
a humán ABCG1, illetve ABCG4 fehérjék egészen szűk szubsztrát-specifitással
rendelkeznek, és valamely, általunk nem tesztelt vegyületcsoport adja szubsztrátjukat.
Legújabb vizsgálatok igazolni tűnnek, hogy koleszterin illetve foszfolipidek lennének az
ABCG1 transzport-szubsztrátjai (Kobayashi és mtsai 2006, Vaughan és Oram 2005);
ezeknek az erősen hidrofób vegyületeknek a hatása a fehérje aktivitására azonban vizes
közegben, így az általunk alkalmazott ATP-áz mérési módszerrel nem tesztelhető.
Funkcionális vizsgálataink részeként a fehérjék transzport aktivitásának detektálására is
törekedtünk; ezen belül az ATP-áz mérésekkel ABCG1 szubsztrátnak talált rhodamin
vegyületek transzportjának kimutatásán dolgoztunk. Munkánk során elsőként az ABCG2
és MDR1 fehérjék által mediált rhodamintranszport tanulmányozására már sikerrel
alkalmazott egész sejtes módszert használtuk. Ezen túl kidolgoztunk egy módszert izolált
membránvezikulák rhodaminfelvételének áramlási citométerrel történő detektálására.
Jóllehet ABCG2 esetén mindkét módszerrel kimutatható volt a fehérje által mediált
rhodamintranszport, ABCG1 esetén a mérési körülmények igen tág határok között
történő változtatásával sem tudtunk ilyet kimutatni. Eredményeink lehetséges
magyarázata, hogy a humán ABCG1 fehérje a rhodaminfestékeknek csupán egy
alacsony kapacitású transzportere, mely nem képes grádiens kialakítására egy ilyen nagy
membrán-permeábilitással rendelkező szubsztrát esetén. Az ABCG2 fehérjéről az
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ATP-áz mérések eredményei alapján azt gondolhatjuk, hogy az ABCG1-nél nagyobb
kapacitású transzporter, hiszen mind alap-, mind rhodamin-stimulált aktivitása magasabb
az ABCG1 esetén tapasztalható aktivitásoknál. Ezzel összhangban ABCG2 esetén
detektálható volt a rhodamintranszport, ez a fehérje a szabad diffúzióval szemben ki tud
alakítani egy grádienst, mely áramlási citométerrel kimutatható. Ebből a szempontból az
egész sejtes és vezikuláris mérések eredményei egymással összhangban állnak, hiszen
ABCG2 esetén mindkettő, ABCG1 esetén pedig egyik módszerrel sem sikerült a
fehérjére specifikus transzport aktivitást detektálni.
A transzport mérési kísérletek a fentebb tárgyalt eredményeken túl egy igen fontos
felismeréshez vezettek. Az egész sejteken végzett vizsgálatok során figyeltünk fel a
jelenségre, melyet aztán részletesen is kivizsgáltunk és most kijelenthetjük, hogy az
ABCG1 illetve ABCG4 fehérje kifejeződése valami olyan hatással van az azokat
expresszáló sejtekre, aminek következtében azok sokkal hamarabb, sokkal nagyobb
arányban pusztulnak, mint más fehérjét kifejező sejtek. Ugyanez a hatás nem következik
be az inaktív mutáns ABCG1K124M illetve ABCG4K108M expressziója esetén, tehát a
fehérjék működésétől független, csupán az idegen fehérje jelenléte által kiváltott hatás
kizárható. Ugyancsak kizárhatjuk, hogy a két fehérje expressziója az ATP-áz aktivitás,
ATP-depléció révén okozná a sejtek pusztulását, mivel az ABCG1 illetve ABCG4
fehérjénél még magasabb ATP-hasító képességgel rendelkező ABCG2 nem eredményez
ilyen jellegű sejtpusztulást. Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy egy ABCG1re és ABCG4-re jellemző, a fehérjék aktivitásának eredményeképpen fellépő jelenséggel
állunk szemben.
Ezek a sejtpusztulást vizsgáló kísérletek Sf9 rovarsejtekben kezdődtek, mivel az azt
megelőző funkcionális vizsgálatok is ezekben a sejtekben történtek, és azoknak a
kísérleteknek megfigyelései vezettek a jelenség felismeréséhez. A fentiekben leírt
eredmények alapján később ezek a vizsgálatok emlős sejtekben is folytatódtak, sőt, ma
már humán sejtmintákon, endogén fehérjén is folynak. Ezek az általam be nem mutatott
eredmények azt mutatták, hogy a humán ABCG1 illetve ABCG4 fehérjét kifejező emlős
sejtek a fehérje expressziójának megjelenésével párhuzamosan lekerekednek, különféle
apoptotikus markerekkel kimutatható, a sejthalál különféle fázisaira jellemző
elváltozásokat mutatnak, majd elpusztulnak. Emlős expressziós rendszerben ugyancsak
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sikerült bebizonyítani, hogy az ABCG1 fehérje működését gátló vegyületek jelenlétében
(benzamil, L-tiroxin) a sejtpusztulás elmarad.
Endogén fehérjéken végzett vizsgálataink pedig a fehérjék fiziológiás szerepéhez
visznek majd közelebb. Humán vérmintából izolált monocita eredetű makrofágok LXRagonista hatására az ABCG1 expressziójának emelkedésével párhuzamosan apoptotikus
jeleket mutatnak.
Munkám utolsó célkitűzése a humán ABCG1 és ABCG4 fehérjék dimerizációs
állapotának vizsgálata volt. Az eddig bemutatott funkcionális eredmények – vagyis, hogy
a humán ABCG1 illetve ABCG4 fehérjét önmagában expresszálva is aktív fehérjét
kaptunk – arra engedtek következtetni, hogy ezek a fehérjék homodimerként
funkcionálnak. Ugyanakkor, az irodalomból ismert felvetések alapján, melyek ABCG1
és ABCG4 lehetséges heterodimerizációjáról számoltak be (Annilo és mtsai 2001),
munkánk következő részében vizsgáltuk ABCG1/ABCG4 koexpressziós membránok
aktivitását is. Meglepő módon azt tapasztaltuk, hogy az ABCG4 inaktív mutáns variánsa
domináns negatív gátló hatással van a vele koexpresszált vad típusú ABCG1 fehérjére.
Mivel az ABCG2 mutáns változata nem eredményezett hasonló gátló hatást a vele
koexpresszált ABCG1 működésére, megállapíthatjuk, hogy a fenti hatás az ABCG1 és
ABCG4 fehérje közti szelektív interakció következménye.
Ezek az eredmények azt sugallják, hogy a humán ABCG1 és ABCG4 fehérje többféle
dimerizációs forma kialakítására is képes. Ez az eredmény jóllehet ritka a humán
fehérjék között, nem olyan meglepő azonban a fehérje Drosophila homológjának, a
white fehérje dimerizációs formáinak ismeretében, hiszen az a fehérje szintén többféle
dimer kialakításában részt vesz.
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6. KÖVETKEZTETÉSEK
Munkánkkal az elsők közé tartoztunk a humán ABCG1 és ABCG4 fehérjék expressziós
rendszerben való kifejezése és funkcionális jellemzése terén. Éppen ezért az itt leírt
eredmények új irányt adhatnak a két fehérje működését vizsgáló tanulmányoknak.
A humán ABCG1 és ABCG4 fehérjék működésének vizsgálatát úgy végeztük, mint a
korábban jellemzett ABC transzporterekét, ATP-áz aktivitás és transzport mérésekkel;
jelentős méretű molekulakönyvtárat teszteltünk szubsztrátok után kutatva. Vizsgálataink
arra az eredményre vezettek, hogy kijelenthetjük, a humán ABCG1 és ABCG4 fehérjék
sok szempontból különböznek a klasszikus ABC transzporterektől. Munkánk alapján
úgy gondoljuk, ez a két fehérje valamilyen más szubsztrát-körrel rendelkezik, mint a
korábban megismert ABC transzporterek többsége. Eredményeink és a legfrissebb
irodalmi adatok együttesen azt sugallják, hogy ennek a két fehérjének lipidek képezik a
szubsztrátjaik körét. És bár az elmúlt pár évben több ABC fehérjét is megismertük,
melynek szubsztrátjait lipidek adják (ABCG5/ABCG8, ABCA1, MDR3, stb.), a
munkámban leírt, azóta részletesen vizsgált jelenség, az esetleges lipid-transzporttal
összefüggő sejthalál mindenképp egyedülálló az eddig jellemzett ABC fehérjék között.
Munkánk másik újszerű eredménye, hogy a többi humán ABCG fehérjével ellentétben,
melyek csak egyetlen dimerizációs formában aktívak, az ABCG1 és ABCG4 fehérjék
többféle módon képesek aktív forma kialakítására, mind homodimerként, mind
egymással képezett heterodimerként. Az eltérő szöveti expressziós profil alapján
feltételezhető, hogy a központi idegrendszerben, ahol ABCG1 és ABCG4 együttes
expresszióját Northern analízis alapján leírták a két fehérje heterodimert formál, míg
számos más szövetben, ahol csak az ABCG1 kifejeződését írták le, ott az ABCG1
homodimerként funkcionál. Ugyancsak előfordulhat, hogy – amint az makrofágok esetén
bebizonyosodott – izolált sejtmintákon végzett vizsgálatok révén, melyek a különböző
szervi lokalizációt vizsgáló Northern blotnál differenciáltabb eredményt adhatnak, az
ABCG1 és ABCG4 kolokalizációja további sejttípusok esetén is felismerésre kerül.
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7. ÖSSZEFOGLALÁS
Munkám során két kevéssé ismert ABC fehérje, a humán ABCG1 és ABCG4 jellemzése
volt a célom. A két vizsgált fehérje az ABC fehérjék családjába tartozik. A család
tagjainak többsége aktív transzporterként funkcionál, az ATP hidrolízise során
felszabaduló energiát használja szubsztrátja koncentrációgrádienssel szembeni transzportjához. A fehérjecsalád tagjait azonos szerkezeti felépítés jellemzi, egy aktív
transzporter legalább két transzmembrán és nukleotid-kötő doménnel rendelkezik. Az
ABC fehérjék szekvencia-homológia alapján hét alcsaládot képeznek, ABCA-tól ABCGig. Az ABCG alcsalád tagjai ún. fél-transzporterek, melyek csupán egyetlen
transzmembrán és nukleotid-kötő doménből állnak. Mai elgondolás szerint ezeknek a
fehérjéknek dimerizálódniuk kell az aktív forma kialakításához: ismert olyan, mely
homodimert

képez

(ABCG2),

míg

mások

heterodimerként

funkcionálnak

(ABCG5/ABCG8). Munkánk kezdetén az ABCG alcsalád tagjai közül az általunk
vizsgált két fehérjéről, a humán ABCG1 és ABCG4 működéséről nem állt rendelkezésre
semmiféle adat, sem a dimer-formálás módja, sem szubsztrájuk, fiziológiás illetve
patológiás jelentőségük nem volt ismert.
Éppen ezért munkám során expresszáltuk és funkcionálisan jellemeztük a humán ABCG1
és ABCG4 fehérjéket. Egyéb ABC transzporterekhez hasonlóan tanul-mányoztuk
működésük, valamint vizsgáltuk, vajon homo- vagy heterodimerként funkcionálnak.
Rovarsejt rendszerben expresszáltuk a két fehérje vad típusú és katalitikus mutáns
változatát, specifikus antitestet hoztunk létre, majd vizsgáltuk a működésük izolált
membránpreparátumokon illetve egész sejten. Az ATP-áz aktivitás mérés lehetőséget
adott a fehérjék alapaktivitásának kimutatására, valamint szubsztrátok és inhibitorok
felkutatására. Ugyancsak vizsgáltuk a két fehérje expressziójának következményeként
bekövetkező sejtélettani változásokat. Dimerizációs vizsgálataink során az ABCG1
illetve ABCG4 fehérjét együtt expresszáló membránok ATP-áz aktivitását mértük.
Eredményeink azt mutatták, hogy mindkét fehérje aktív ATP-áz, ha önmagában
expresszáljuk őket; ABCG1 esetén azonosítottunk lehetséges aktiváló hatású
szubsztrátokat illetve gátló hatású inhibitorokat. Ugyanakkor koexpressziós vizsgálataink
alapján feltételezzük, hogy a két fehérje heterodimerként is képes funkcionálni.
Összességében, eredményeink alapján azt gondoljuk, ezeknek a fehérjéknek a működése
illetve fiziológiás szerepe alapjaiban eltér a korábban vizsgált ABC fehérjékétől.
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8. SUMMARY
The aim of my work was to characterize two recently described ABC proteins, the
human ABCG1 and ABCG4. Most of the ABC proteins are active membrane
transporters, they use the energy of the ATP hydrolysis for the transmembrane transport.
The members of the family share a common structure, an active transporter consists of at
least two transmembrane domains and two nucleotide binding domains. On the basis of
sequence homology ABC proteins are classified into seven subfamilies ranging from
ABCA to ABCG. The members of the ABCG subfamily are so-called half transporters,
they consist of only a single transmembrane domain and a single nucleotide binding
domain. These proteins are thought to dimerize to form functioning transporters. Some
members of ABCG subfamily are known to function as homodimers (ABCG2) whereas
others as heterodimers (ABCG5/ABCG8). At the bench of our work there was no data
available on the dimerization, structure and function of human ABCG1 and ABCG4
proteins.
Therefore, we expressed and functionally characterized the human ABCG1 and ABCG4
proteins. The approach we used for studying these transporters was similar to that was
previously used for other members of ABC proteins. Additionally we investigated if
these proteins form homo- or heterodimers.
We have expressed the wild type proteins as well as their catalytic site mutant variants in
insect cells, generated specific antibodies, and analyzed their function in isolated
membrane preparations or in intact cells. Measuring the vanadate sensitive ATPase
activity made possible to detect the basal activity of the transporters as well as to screen
for potential substrates and inhibitors. We also studied the cell physiological changes
resulted by the expression of these two proteins. We investigated the dimerization of
these proteins by measuring the ATPase activity of membranes coexpressing ABCG1
and ABCG4.
Our results revealed that these proteins are active ATPases when expressed alone, and
the ATPase activity of ABCG1 was stimulated by potential substrates and blocked by
identified inhibitors. However on the basis of our experiments with co-expressed
proteins we suggest these proteis can be active also as heterodimers. Taken together we
suggest they differ essentially in function and physiological role from ABC transporters
investigated before.

65

9. IRODALOMJEGYZÉK
Abele R, Tampe R. (1999) Function of the transport complex TAP in cellular immune
recognition. Biochim Biophys Acta, 1461: 405-19.
Allikmets R, Schriml LM, Hutchinson A, Romano-Spica V, Dean M. (1998) A human
placenta-specific ATP-binding cassette gene (ABCP) on chromosome 4q22 that
is involved in multidrug resistance. Cancer Res, 58: 5337-9.
Annilo T, Tammur J, Hutchinson A, Rzhetsky A, Dean M, Allikmets R. (2001) Human
and mouse orthologs of a new ATP-binding cassette gene, ABCG4. Cytogenet
Cell Genet, 94: 196-201.
Azzaria M, Schurr E, Gros P. (1989) Discrete mutations introduced in the predicted
nucleotide-binding sites of the mdr1 gene abolish its ability to confer multidrug
resistance. Mol Cell Biol, 9: 5289-97.
Bakos E, Evers R, Szakács G, Tusnády GE, Welker E, Szabó K, de Haas M, van
Deemter L, Borst P, Váradi A, Sarkadi B. (1998) Functional multidrug resistance
protein (MRP1) lacking the N-terminal transmembrane domain. J Biol Chem,
273: 32167-75.
Bakos E, Hegedus T, Hollo Z, Welker E, Tusnády GE, Zaman GJ, Flens MJ, Váradi A,
Sarkadi B. (1996) Membrane topology and glycosylation of the human multidrug
resistance-associated protein. J Biol Chem, 271: 12322-6.
Baldan A, Tarr P, Lee R, Edwards PA. (2006) ATP-binding cassette transporter G1 and
lipid homeostasis. Curr Opin Lipidol, 17: 227-32.
Berge KE, Tian H, Graf GA, Yu L, Grishin NV, Schultz J, Kwiterovich P, Shan B,
Barnes R, Hobbs HH. (2000) Accumulation of dietary cholesterol in
sitosterolemia caused by mutations in adjacent ABC transporters. Science, 290:
1771-5.
Berry A, Scott HS, Kudoh J, Talior I, Korostishevsky M, Wattenhofer M, Guipponi M,
Barras C, Rossier C, Shibuya K, Wang J, Kawasaki K, Asakawa S, Minoshima S,
Shimizu N, Antonarakis S, Bonne-Tamir B. (2000) Refined localization of
autosomal recessive nonsyndromic deafness DFNB10 locus using 34 novel
microsatellite markers, genomic structure, and exclusion of six known genes in
the region. Genomics, 68: 22-9.

66

Bonne-Tamir B, DeStefano AL, Briggs CE, Adair R, Franklyn B, Weiss S,
Korostishevsky M, Frydman M, Baldwin CT, Farrer LA. (1996) Linkage of
congenital recessive deafness (gene DFNB10) to chromosome 21q22.3. Am J
Hum Genet, 58: 1254-9.
Brewer HB, Jr., Santamarina-Fojo S. (2003) New insights into the role of the adenosine
triphosphate-binding cassette transporters in high-density lipoprotein metabolism
and reverse cholesterol transport. Am J Cardiol, 91: 3E-11E.
Chen H, Rossier C, Lalioti MD, Lynn A, Chakravarti A, Perrin G, Antonarakis SE.
(1996) Cloning of the cDNA for a human homologue of the Drosophila white
gene and mapping to chromosome 21q22.3. Am J Hum Genet, 59: 66-75.
Cignarella A, Engel T, von Eckardstein A, Kratz M, Lorkowski S, Lueken A, Assmann
G, Cullen P. (2005) Pharmacological regulation of cholesterol efflux in human
monocyte-derived macrophages in the absence of exogenous cholesterol
acceptors. Atherosclerosis, 179: 229-36.
Croop JM, Tiller GE, Fletcher JA, Lux ML, Raab E, Goldenson D, Son D, Arciniegas S,
Wu RL. (1997) Isolation and characterization of a mammalian homolog of the
Drosophila white gene. Gene, 185: 77-85.
Dalmas O, Do Cao MA, Lugo MR, Sharom FJ, Di Pietro A, Jault JM. (2005) Timeresolved fluorescence resonance energy transfer shows that the bacterial
multidrug ABC half-transporter BmrA functions as a homodimer. Biochemistry,
44: 4312-21.
Doyle LA, Yang W, Abruzzo LV, Krogmann T, Gao Y, Rishi AK, Ross DD. (1998) A
multidrug resistance transporter from human MCF-7 breast cancer cells. Proc
Natl Acad Sci U S A, 95: 15665-70.
Engel T, Lorkowski S, Lueken A, Rust S, Schluter B, Berger G, Cullen P, Assmann G.
(2001) The human ABCG4 gene is regulated by oxysterols and retinoids in
monocyte-derived macrophages. Biochem Biophys Res Commun, 288: 483-8.
Field FJ, Born E, Mathur SN. (2004) Stanol esters decrease plasma cholesterol
independently of intestinal ABC sterol transporters and Niemann-Pick C1-like 1
protein gene expression. J Lipid Res, 45: 2252-9.

67

Fu X, Menke JG, Chen Y, Zhou G, MacNaul KL, Wright SD, Sparrow CP, Lund EG.
(2001) 27-hydroxycholesterol is an endogenous ligand for liver X receptor in
cholesterol-loaded cells. J Biol Chem, 276: 38378-87.
Gelissen IC, Harris M, Rye KA, Quinn C, Brown AJ, Kockx M, Cartland S,
Packianathan M, Kritharides L, Jessup W. (2006) ABCA1 and ABCG1 synergize
to mediate cholesterol export to apoA-I. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 26: 53440.
Graf GA, Yu L, Li WP, Gerard R, Tuma PL, Cohen JC, Hobbs HH. (2003) ABCG5 and
ABCG8 are obligate heterodimers for protein trafficking and biliary cholesterol
excretion. J Biol Chem, 278: 48275-82.
Hassan HH, Denis M, Krimbou L, Marcil M, Genest J. (2006) Cellular cholesterol
homeostasis in vascular endothelial cells. Can J Cardiol, 22 Suppl B: 35B-40B.
Higgins CF. (1992) ABC transporters: from microorganisms to man. Annu Rev Cell
Biol, 8: 67-113.
Hou Y, Cui L, Riordan JR, Chang X. (2000) Allosteric interactions between the two
non-equivalent nucleotide binding domains of multidrug resistance protein
MRP1. J Biol Chem, 275: 20280-7.
Huang L, Hoffman T, Vore M. (1998) Adenosine triphosphate-dependent transport of
estradiol-17beta(beta-D-glucuronide) in membrane vesicles by MDR1 expressed
in insect cells. Hepatology, 28: 1371-7.
Iliás A, Urban Z, Seidl TL, Le Saux O, Sinko E, Boyd CD, Sarkadi B, Váradi A. (2002)
Loss of ATP-dependent transport activity in pseudoxanthoma elasticumassociated mutants of human ABCC6 (MRP6). J Biol Chem, 277: 16860-7.
Ito T. (2003) Physiological function of ABCG1. Drug News Perspect, 16: 490-2.
Janvilisri T, Venter H, Shahi S, Reuter G, Balakrishnan L, van Veen HW. (2003) Sterol
transport by the human breast cancer resistance protein (ABCG2) expressed in
Lactococcus lactis. J Biol Chem, 278: 20645-51.
Kennedy MA, Barrera GC, Nakamura K, Baldan A, Tarr P, Fishbein MC, Frank J,
Francone OL, Edwards PA. (2005) ABCG1 has a critical role in mediating
cholesterol efflux to HDL and preventing cellular lipid accumulation. Cell Metab,
1: 121-31.

68

Kennedy MA, Venkateswaran A, Tarr PT, Xenarios I, Kudoh J, Shimizu N, Edwards
PA. (2001) Characterization of the human ABCG1 gene: liver X receptor
activates an internal promoter that produces a novel transcript encoding an
alternative form of the protein. J Biol Chem, 276: 39438-47.
Kirov G, Lowry CA, Stephens M, Oldfield S, O'Donovan MC, Lightman SL, Owen MJ.
(2001) Screening ABCG1, the human homologue of the Drosophila white gene,
for polymorphisms and association with bipolar affective disorder. Mol
Psychiatry, 6: 671-7.
Klucken J, Buchler C, Orso E, Kaminski WE, Porsch-Ozcurumez M, Liebisch G,
Kapinsky M, Diederich W, Drobnik W, Dean M, Allikmets R, Schmitz G. (2000)
ABCG1 (ABC8), the human homolog of the Drosophila white gene, is a
regulator of macrophage cholesterol and phospholipid transport. Proc Natl Acad
Sci U S A, 97: 817-22.
Kobayashi A, Takanezawa Y, Hirata T, Shimizu Y, Misasa K, Kioka N, Arai H, Ueda K,
Matsuo M. (2006) Efflux of sphingomyelin, cholesterol, and phosphatidylcholine
by ABCG1. J Lipid Res, 47: 1791-802.
Kruit JK, Plosch T, Havinga R, Boverhof R, Groot PH, Groen AK, Kuipers F. (2005)
Increased fecal neutral sterol loss upon liver X receptor activation is independent
of biliary sterol secretion in mice. Gastroenterology, 128: 147-56.
Laffitte BA, Repa JJ, Joseph SB, Wilpitz DC, Kast HR, Mangelsdorf DJ, Tontonoz P.
(2001) LXRs control lipid-inducible expression of the apolipoprotein E gene in
macrophages and adipocytes. Proc Natl Acad Sci U S A, 98: 507-12.
Langmann T, Liebisch G, Moehle C, Schifferer R, Dayoub R, Heiduczek S, Grandl M,
Dada A, Schmitz G. (2005) Gene expression profiling identifies retinoids as
potent inducers of macrophage lipid efflux. Biochim Biophys Acta, 1740: 15561.
Langmann T, Porsch-Ozcurumez M, Unkelbach U, Klucken J, Schmitz G. (2000)
Genomic organization and characterization of the promoter of the human ATPbinding cassette transporter-G1 (ABCG1) gene. Biochim Biophys Acta, 1494:
175-80.
Lee MH, Lu K, Patel SB. (2001) Genetic basis of sitosterolemia. Curr Opin Lipidol, 12:
141-9.

69

Litman T, Jensen U, Hansen A, Covitz KM, Zhan Z, Fetsch P, Abati A, Hansen PR,
Horn T, Skovsgaard T, Bates SE. (2002) Use of peptide antibodies to probe for
the mitoxantrone resistance-associated protein MXR/BCRP/ABCP/ABCG2.
Biochim Biophys Acta, 1565: 6-16.
Llaverias G, Lacasa D, Vazquez-Carrera M, Sanchez RM, Laguna JC, Alegret M. (2005)
Cholesterol regulation of genes involved in sterol trafficking in human THP-1
macrophages. Mol Cell Biochem, 273: 185-91.
Lorkowski S, Kratz M, Wenner C, Schmidt R, Weitkamp B, Fobker M, Reinhardt J,
Rauterberg J, Galinski EA, Cullen P. (2001) Expression of the ATP-binding
cassette transporter gene ABCG1 (ABC8) in Tangier disease. Biochem Biophys
Res Commun, 283: 821-30.
Lorkowski S, Rust S, Engel T, Jung E, Tegelkamp K, Galinski EA, Assmann G, Cullen
P. (2001) Genomic sequence and structure of the human ABCG1 (ABC8) gene.
Biochem Biophys Res Commun, 280: 121-31.
Mackenzie SM, Howells AJ, Cox GB, Ewart GD. (2000) Sub-cellular localisation of the
white/scarlet ABC transporter to pigment granule membranes within the
compound eye of Drosophila melanogaster. Genetica, 108: 239-52.
Mechetner EB, Schott B, Morse BS, Stein WD, Druley T, Davis KA, Tsuruo T,
Roninson IB. (1997) P-glycoprotein function involves conformational transitions
detectable by differential immunoreactivity. Proc Natl Acad Sci U S A, 94:
12908-13.
Miyake K, Mickley L, Litman T, Zhan Z, Robey R, Cristensen B, Brangi M,
Greenberger L, Dean M, Fojo T, Bates SE. (1999) Molecular cloning of cDNAs
which are highly overexpressed in mitoxantrone-resistant cells: demonstration of
homology to ABC transport genes. Cancer Res, 59: 8-13.
Muller M, Bakos E, Welker E, Váradi A, Germann UA, Gottesman MM, Morse BS,
Roninson IB, Sarkadi B. (1996) Altered drug-stimulated ATPase activity in
mutants of the human multidrug resistance protein. J Biol Chem, 271: 1877-83.
Murthy S, Born E, Mathur SN, Field FJ. (2002) LXR/RXR activation enhances
basolateral efflux of cholesterol in CaCo-2 cells. J Lipid Res, 43: 1054-64.
Nakamura K, Kennedy MA, Baldan A, Bojanic DD, Lyons K, Edwards PA. (2004)
Expression and regulation of multiple murine ATP-binding cassette transporter

70

G1 mRNAs/isoforms that stimulate cellular cholesterol efflux to high density
lipoprotein. J Biol Chem, 279: 45980-9.
Nakamura M, Ueno S, Sano A, Tanabe H. (1999) Polymorphisms of the human
homologue of the Drosophila white gene are associated with mood and panic
disorders. Mol Psychiatry, 4: 155-62.
Nicholls SJ, Rye KA, Barter PJ. (2005) High-density lipoproteins as therapeutic targets.
Curr Opin Lipidol, 16: 345-9.
O'Connell BJ, Denis M, Genest J. (2004) Cellular physiology of cholesterol efflux in
vascular endothelial cells. Circulation, 110: 2881-8.
O'Hare K, Murphy C, Levis R, Rubin GM. (1984) DNA sequence of the white locus of
Drosophila melanogaster. J Mol Biol, 180: 437-55.
Oldfield S, Lowry C, Ruddick J, Lightman S. (2002) ABCG4: a novel human white
family ABC-transporter expressed in the brain and eye. Biochim Biophys Acta,
1591: 175-9.
Oram JF, Vaughan AM. (2006) ATP-Binding cassette cholesterol transporters and
cardiovascular disease. Circ Res, 99: 1031-43.
Out R, Hoekstra M, Meurs I, de Vos P, Kuiper J, Van Eck M, Van Berkel TJ. (2007)
Total body ABCG1 expression protects against early atherosclerotic lesion
development in mice. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 27: 594-9.
Özvegy C, Litman T, Szakács G, Nagy Z, Bates S, Váradi A, Sarkadi B. (2001)
Functional characterization of the human multidrug transporter, ABCG2,
expressed in insect cells. Biochem Biophys Res Commun, 285: 111-7.
Özvegy C, Váradi A, Sarkadi B. (2002) Characterization of drug transport, ATP
hydrolysis, and nucleotide trapping by the human ABCG2 multidrug transporter.
Modulation of substrate specificity by a point mutation. J Biol Chem, 277:
47980-90.
Pepling M, Mount SM. (1990) Sequence of a cDNA from the Drosophila melanogaster
white gene. Nucleic Acids Res, 18: 1633.
Rujescu D, Giegling I, Dahmen N, Szegedi A, Anghelescu I, Gietl A, Schafer M,
Muller-Siecheneder F, Bondy B, Moller HJ. (2000) Association study of suicidal
behavior and affective disorders with a genetic polymorphism in ABCG1, a

71

positional candidate on chromosome 21q22.3. Neuropsychobiology, 42 Suppl 1:
22-5.
Sabol SL, Brewer HB, Jr., Santamarina-Fojo S. (2005) The human ABCG1 gene:
identification of LXR response elements that modulate expression in
macrophages and liver. J Lipid Res, 46: 2151-67.
Sarkadi B, Price EM, Boucher RC, Germann UA, Scarborough GA. (1992) Expression
of the human multidrug resistance cDNA in insect cells generates a high activity
drug-stimulated membrane ATPase. J Biol Chem, 267: 4854-8.
Szakács G, Özvegy C, Bakos E, Sarkadi B, Váradi A. (2001) Role of glycine-534 and
glycine-1179 of human multidrug resistance protein (MDR1) in drug-mediated
control of ATP hydrolysis. Biochem J, 356: 71-5.
Tusnády GE, Simon I. (1998) Principles governing amino acid composition of integral
membrane proteins: application to topology prediction. J Mol Biol, 283: 489-506.
Ulven SM, Dalen KT, Gustafsson JA, Nebb HI. (2004) Tissue-specific autoregulation of
the LXRalpha gene facilitates induction of apoE in mouse adipose tissue. J Lipid
Res, 45: 2052-62.
Vaughan AM, Oram JF. (2006) ABCA1 and ABCG1 or ABCG4 act sequentially to
remove cellular cholesterol and generate cholesterol-rich HDL. J Lipid Res, 47:
2433-43.
Vaughan AM, Oram JF. (2005) ABCG1 redistributes cell cholesterol to domains
removable by high density lipoprotein but not by lipid-depleted apolipoproteins. J
Biol Chem, 280: 30150-7.
Venkateswaran A, Repa JJ, Lobaccaro JM, Bronson A, Mangelsdorf DJ, Edwards PA.
(2000) Human white/murine ABC8 mRNA levels are highly induced in lipidloaded macrophages. A transcriptional role for specific oxysterols. J Biol Chem,
275: 14700-7.
Wang N, Lan D, Chen W, Matsuura F, Tall AR. (2004) ATP-binding cassette
transporters G1 and G4 mediate cellular cholesterol efflux to high-density
lipoproteins. Proc Natl Acad Sci U S A, 101: 9774-9.
Wang N, Ranalletta M, Matsuura F, Peng F, Tall AR. (2006) LXR-Induced
Redistribution of ABCG1 to Plasma Membrane in Macrophages Enhances
Cholesterol Mass Efflux to HDL. Arterioscler Thromb Vasc Biol.

72

Woehlecke H, Pohl A, Alder-Baerens N, Lage H, Herrmann A. (2003) Enhanced
exposure of phosphatidylserine in human gastric carcinoma cells overexpressing
the half-size ABC transporter BCRP (ABCG2). Biochem J, 376: 489-95.
Yvan-Charvet L, Ranalletta M, Wang N, Han S, Terasaka N, Li R, Welch C, Tall AR.
(2007) Combined deficiency of ABCA1 and ABCG1 promotes foam cell
accumulation and accelerates atherosclerosis in mice. J Clin Invest, 117: 3900-8.
Zhou S, Schuetz JD, Bunting KD, Colapietro AM, Sampath J, Morris JJ, Lagutina I,
Grosveld GC, Osawa M, Nakauchi H, Sorrentino BP. (2001) The ABC
transporter Bcrp1/ABCG2 is expressed in a wide variety of stem cells and is a
molecular determinant of the side-population phenotype. Nat Med, 7: 1028-34.

73

10. SAJÁT PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE
Cserepes J, Szentpétery Z, Seres L, Özvegy-Laczka C, Langmann T, Schmitz G,
Glavinas H, Klein I, Homolya L, Váradi A, Sarkadi B, Elkind NB.
Functional expression and characterization of the human ABCG1 and ABCG4 proteins:
indications for heterodimerization
Biochem Biophys Res Commun. 2004 Jul 30;320(3):860-7
Seres L, Cserepes J, Elkind NB, Töröcsik D, Nagy L, Sarkadi B, Homolya L.
Functional ABCG1 expression induces apoptosis in macrophages and other cell types
BBA – Biomembranes (közlésre elfogadva)
Glavinas H, Krajcsi P, Cserepes J, Sarkadi B.
The role of ABC transporters in drug resistance, metabolism and toxicity
Curr Drug Deliv. 2004 Jan;1(1):27-42. Review.
Özvegy-Laczka C, Cserepes J, Elkind NB, Sarkadi B.
Tyrosine kinase inhibitor resistance in cancer: role of ABC multidrug transporters
Drug Resist Updat. 2005 Feb-Apr;8(1-2):15-26. Review

74

11. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mindenekelőtt köszönöm Sarkadi Balázsnak és Váradi Andrásnak, hogy csoportjukban
dolgozhattam, hogy odafigyelő, támogató segítséget jelentettek munkám során, hogy
együtt gondolkozhattunk megoldásra váró kérdéseken.
Köszönettel tartozom Homolya Lászlónak a közvetlen szakmai irányításért, a
mindennapi problémák megoldásában nyújtott segítségéért.
Hálás köszönet N. Barry Elkind-nek és Szentpétery Zsófiának, akik a legnagyobb
arányban vettek részt az itt bemutatott munkák elvégzésében.
Ugyancsak hálás vagyok Seres Lászlónak és Belle Boglárkának, amiért ezt a projektet
továbbvitték, és a két fehérje vizsgálatán még ma is dolgoznak.
Köszönet a csoportban dolgozó posztdoktoroknak, így Özvegy-Laczka Csillának, Bakos
Évának, Szabó Katának, illetve asszisztenseknek, Demeter Györgyinek, Zombori
Ilonának, Kiss Juditnak, Andrási Zsuzsannának, Bézsenyi Gyöngyinek, akik
tapasztalatukkal, praktikus tanácsaikkal segítettek munkám során. Nélkülük aligha
boldogultam volna.
Ugyanakkor ezeket az éveket nem tudtam volna ennyire szeretni, ha nincs Kasza Ildó,
hát az ő nevét is köszönet illeti.
Családomnak, és legfőképp édesapámnak pedig köszönök mindent, mindent, mindazt,
ami nem felsorolható.

75

