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Rövidítések jegyzéke
AC

Acinar Cell

AQP

aquaporin

bHLH

basic helix-loop-helix

BME

Bazális Membrán Extraktum

BMP

Bone Morphogenetic Factor

BMSC

Bone Marrow Stem Cell

BSA

Beef Serum Albumin

DMSO

Dimetil-szulfoxid

EGF

Epidermal Growth Factor

FCS

Fetal Calf Serum

FGF

Fibroblast Growth Factor

FGFR

Fibroblast Growth Factor Receptor

FITC

Fluorescein-Iso-Tio-cianate

Hox

homeobox

HSG

Human Salivary Gland

huSMG

human Submandibular Gland

Ig

Immunoglobulin

Il

Interleukin

KLK

kallikrein

LF

Lactoferrin
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MMP

Matrix-Metalloproteinase

MTT

[3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide]

NAD

Nicotin Acid Dinucleotid

NCAM

Neural Cell Adhesion Molecule

NFκB

Nuclear Factor κB

Pax

Paired Box Gene

PBS

Phosphate Buffered Saline

PE

Phycoerytrin

PI3K

Phosphatydil Inositol 3 Kinase

PKC

Protein Kinase C

PTHSG

Primary Total Human Salivary Gland

SC

Secretory Component

SEM

Standard Error of Means

TGF

Tumor Growth Factor

TGFR

Tumor Growth Factor Receptor

TJ

Tight Junction

TNF

Tumor Necrosis Factor

TNFR

Tumor Necrosis Factor Receptor

XTT

(2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5carboxanilide)

ZO1

Zonula Occludens1
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Összefoglalás
A nyálmirigyeket érintő egyik jelentős probléma a tumorok, illetve más
kórfolyamatok által kiváltott szövet-pusztulás és hypofunkció. A nyálmirigydifferenciálódási folyamatok tanulmányozásának széleskörben alkalmazott in
vitro modellje a HSG (Human Salivary Gland) sejtvonal. A HSG sejtek diszkrét
acinusokká alakultak a Matrigel®-ben, proliferációjuk és DNS-szintézisük
redukálódott ezzel párhuzamosan. Az acináris struktúrákban az antiapoptotikus
survivin fehérje mRNS szintje lecsökkent, a survivin protein előbb a
sejtmagokból, majd a sejtplazmából is eltűnt. Ezzel egyidőben a kaszpáz-3
aktivitás nőtt. A tyrozin-kináz, az NFκB, a PKC, a PI3K és a MMP közvetítette
jelátviteli útvonalak farmakológiai gátlásának hatását is tanulmányoztuk.
Eredményeinek megmutatták, hogy a HSG sejtek cytodifferenciálódását előbb
proliferáció-csökkenés, majd apoptózis kíséri, melyet több szignalizációs út is
befolyásol. A Matrigel®-ben töltött 3 nap a végső időpont, ameddig a folyamat
még reverzibilis, utána már visszafordíthatatlan. A HSG sejtekből formálódott
acinusok hosszútávú életben-tartására tehát a Matrigel® önmagában nem
alkalmas, a strukturálisan és funkcionálisan érett acinusok kialakításához más
faktorok is szükségesek. Mivel a HSG sejtek a fentiek miatt korlátozott érvényű
modellnek tekinthetők, megalapoztuk egy olyan humán szubmandibuláris
nyálmirigyszövet-eredetű primer kultúra (PTHSG: Primary Total Human Salivary
Gland) tenyésztési feltételeit, amely alkalmas modell lehet a differenciálódási
folyamatok in vitro tanulmányozására. A szövetmintákat műtétek során
eltávolított egészséges (nem irradiált és nem gyulladt) szubmandibuláris
nyálmirigyekből nyertük. A PTHSG sejtek morfológiai változásait, proliferációs
tulajdonságait, fehérje- és génexpressziós mintázatát vizsgáltuk plasztik, illetve
bazális membrán extraktum aljzatokon. A bazális membrán extraktum felületén a
sejtek 24h elteltével acinotubuláris struktúrákat alkottak, melyek proliferációja
lecsökkent. A különböző betegekből származó PTHSG tenyészetek felében nőtt
az acináris markernek tekintett amiláz és a claudin3 expressziója. A PTHSG
tenyészet, mint modell valószínűsíti, hogy a felnőtt emberi nyálmirigy
regenerációra képes, bazális membrán extraktum felszínén az izolált sejtek
újraszervezik korábbi struktúrájukat és differenciálódnak.
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Summary
There is no effective treatment for loss of functional salivary tissue after diseases
or injury. One possible approach is regeneration of salivary glands from stem
cells. It has been shown that intercalar duct cells HSG cell line is capable of
differentiation into gland-like structures, though little is known of how
morphological features are formed of controlled. We investigated the changes in
cell proliferation and apoptosis upon terminal differentiation of HSG cells in
Matrigel®, an extracellular matrix derivative. Changes in the expression of
survivin, a prominent antiapoptotic factor, and caspase-3, an apoptotic factor were
also measured. In order to better understand the involvement of key-signal
transduction pathways in this system we pharmacologically blocked the activity of
tyrosine kinase, NFκB, PKC, PI3K and MMPs. Results of these studies
demonstrate that cytodifferentiation of HSG cells to acinar phenotype is
accompanied first by a decrease of cell proliferation and then by a massive
programmed cell death, affected by multiple signal transduction pathways. Thus,
Matrigel® alone is insufficient for the full maturation and long term survival of
the newly formed acini: the presence of other factors is necessary to complete the
acinar differentiation of HSG cells.
We aimed to investigate whether small pieces of human submandiubular gland
tissue contain elements to reconstruct salivary rudiments in vitro from single-cell
culture via acinar and ductal differentiation. Primary suibmandibular gland cells
(PTHSG) were isolated from human tissue and cultured in vitro by a new method,
in which single cells form an expanding epithelial monolayer on plastic substrates.
Differentiation, morphology, number and organization of these cells were then
followed on plastic and basal membrane extract (BME) by RNA quantitation,
immunohistochemistry, viability assay and microscopy. On the surface of BME
PTHSG cells formed acinotubular structures within 24 hours, did not proliferate,
and stained more intensively for amylase. In cultures derived from half of the
donors, the acinar markers amylase and claudin 3 were upregulated. The PTHSG
culture model suggests that human salivary gland may capable of regeneration via
reorganization and differentiation, and basal membrane components play crucial
role in morphological and functional differentiation.
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1 Bevezetés, irodalmi áttekintés
A nyál nedvesen tartja a fogakat és a lágy részeket, védi azokat, segíti az
öntisztulást. Táplálkozás közben a falat formálásában, bevonásában és csúszóssá
tételében szerepet játszik. Emésztésünk már a szájüregben megkezdődik a nyál
enzimatikus aktivitása révén. A nyálelválasztásnak mennyisége és minősége tehát
lényeges a szájhigiénia és a gyomornyálkahártya épségének szempontjából. A
nyáltermelés csökkenése illetve elvesztése mind az egészségre, mind az
életminőségre rendkívül rossz hatással van. A nyálmirigy hypofunkciónak több
oka lehet: a szájszárazságot, vagy xerostomiát leggyakrabban az egyik
autoimmun kórkép, a Sjögren-szindróma, illetve a terápiás besugárzás (Fox, P. C.
2004) váltja ki. A cisztikus fibrózis okozta nyálmirigy-hypofunkció, bár elmarad a
tüdő- és hasnyálmirigy-károsodás mellett, mégsem hanyagolható el. Ha a nyálban
levő szervetlen kalcium-foszfát kicsapódik, és a belőle képződő nyálkő elzárja a
nyálmirigy kivezetőcsövét, az evéskor fokozott mennyiségben elválasztódó nyál
feszítő hatása miatt dudor és fájdalom támad a szájban. A nyálkő műtéttel
eltávolítható, gyakori kiújulás esetén viszont a nyálmirigy kivétele jelenti a
megoldást. A szájüregi tumorok, amelyek magukban foglalják a nyálmirigytumorokat is, vezető helyen állnak a magyarországi daganatos halálozások okai
közt, évente mintegy 2000 áldozatot szedve (Banoczy, J. és Squier, C. 2004).
Ezekben a kórfolyamatokban elsősorban a nyál-termelésért felelős acinussejtek
károsodnak lényegesen. A nyálmirigy funkcionális szövetének helyreállítása a
patológiás folyamatok gyógyítását követő fontos lépés lehet, mely javítja a
szájüreg egészségét és az életminőséget.
A fenti gyakori és súlyos kórképek miatt indokolt a nyálmirigyek struktúrájának,
fejlődésének és működésének megértése.
A nyálmirigykutatásban az 50-es évektől a 80-as évekig nagy számban folytak
klasszikus élettani kísérletek, majd viszonylag nagy kihagyás következett. Az
utóbbi tíz évben az őssejt-kutatás és a génterápia kapcsán újból kutatott terület
lett, de pl. az idegtudományokhoz képest jóval kisebb irodalma van. A
nyálmirigy- organogenezis humán vonatkozású összehasonlító vizsgálata hiányzik
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a szakirodalomból. A terület áttekintéséhez ezért évtizedekkel ezelőtti irodalmi
adatok felhasználására is szükség volt.

1.1

A

szubmandibuláris

nyálmirigy

anatómiai-

és

szövettani felépítése
A szájüregben helyezkedik el a nagyszámú kis nyálmirigy és a három pár nagy
nyálmirigy. A nagy nyálmirigyek: az állkapocs alatti mirigy (glandula
submandibularis); a nyelv alatti mirigy (glandula sublingualis) és a fültőmirigy
(glandula parotis). Élettani szerepük a táplálék felvételéhez szükséges nyál
termelése. Kísérleteinkben részletesebben szubmandibuláris nyálmirigy eredetű
sejtvonallal, illetve szubmandibuláris nyálmiriggyel foglalkoztunk. Ennek
anatómiai és szövettani felépítését ismertetem részletesebben Szentágothai
nyomán (Szentágothai, J és Réthelyi , M 1994):
A szubmandibuláris nyálmirigy emberben kb 7-8 g tömegű kötőszöveti
sövényekkel lebenykékre tagolt szerv. Belső felszínét az arteria facialis szinte két
lebenyre osztja. Felső felszíne mentén hajlik el a n. lingualis íve, melyből a
mirigyhez leszálló apróbb idegágak lapos csomóban egyesülnek: ez a ganglion
submandibulare, a mirigy paraszimpatikus szekretoros idegdúca. Külső felszínén
fut le a vena facialis. Legnagyobb kivezetőcsöve a ductus submandibularis, a
mirigy mediális felszínén ered. A duktuszrendszer elemei még a kisebb
kivezetőduktuszok, a striált duktuszok, és az interkaláris duktuszok. Rágcsálókban
ún. granuláris duktuszokat is megkülönböztetünk. Az állkapocs alatti nyálmirigy
kevert nyálmirigy, tubuloalveoláris szűk lumenű végkamrákkal. A végkamrák
nagy része tisztán szerózus. Csak kevés végkamrának a kivezetőcsöve felé eső
része mucinózus. Ilyenkor a szerózus rész a végkamra végrészének félgömbszerű
részét alkotja, metszeten félhold alakú (Gianuzzi –félholdak). Hematoxilin-eozin
festésű metszeten a szerózus rész felismerhető a plazma bazofíliája és a
sejtmagvak középső helyzete miatt. A mucin specifikus megfestésekor láthatóvá
tehető mucinózus sejtek plazmája mindig telt szekrétum-, illetve proszekrétumszemcsékkel (1. ábra).
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1. ábra A szubmandibuláris nyálmirigy szerkezete Az ábra forrása: (Robert, A. és Freitas, Jr
1999)

1.2

Nyálmirigyfejlődés

A morfogenezis részletei elsősorban rágcsálóknál ismertek. A legtöbb
információnk a szubmandibuláris nyálmirigy fejlődéséről van, bár nagyon hasonló
a többi mirigy kialakulásának mechanizmusa is (Denny, P. C. és mtsai, 1997). A
differenciálódás lépései patkánynál jól definiáltak: Előrügy (PreBud), Kezdeti
Rügy

(Initial

Bud),

Pszedoglanduláris

(Pseudoglandular),

Kanalikuláris

(Canalicular) és Terminális Rügy (Terminal Bud) állapotokra osztották (Jaskoll,
T. és Melnick, M. 1999). Az előrügy stádiumban a fejlődő nyelv mellett
elhelyezkedő orális epitélium megvastagodik, a kezdeti rügy állapotban ez a
megvastagodott orális epitélium besüllyed a neural crest-eredetű mezenchimába,
szilárd,

hosszúkás

kocsányt

alkotva,

mely

gumó-szerűen

végződik.

A

pszeudoglanduláris stádiumban a hosszúkás, szilárd epitélium megnyúlik, és a
környező mezenchimába terjedve elágazásokkal létrehozza a leendő duktuszokat
és a duktuszok végkamráit. A kanalikuláris fázisban kialakulnak a duktuszok
lumenjei, melyeket köbös epitéliális sejtek határolnak, és nő a végkamrák
mennyisége. A terminális rügy állapotban a duktuszok üregei tovább fejlődnek és
lumen képződik a végkamrákban is, ezek fogják a leendő acinusokat alkotni
(Jaskoll, T. és Melnick, M. 1999). A morfogenezis összes stádiumára intenzív
epitéliális proliferáció jellemző, apoptózis csak a lumenképződésnél jelenik meg a
11

kanalikuláris- és a terminális rügy-állapotban, és sosem mutatták ki közvetlenül a
mezenchimával érintkező epitéliális sejtekben (Jaskoll, T. és Melnick, M. 1999)
(2. ábra). A szekréciós sejtek megjelenése és a nyál-amiláz termelődése
patkányoknál csak az embrionális élet 18. napján, a kezdeti morfogenetikus- és
elágazódási lépések megtörténte után indul el (Denny, P. C. és mtsai, 1997);
(Poulsen, K. és mtsai, 1986). Születéskor a rágcsálók szubmandibuláris
nyálmirigye kisebb és nagyobb duktuszok hálózatából épül fel, melyek lument
tartalmazó leendő acinusokban végződnek és kétféle embrionális mucint
expresszálnak (Jaskoll, T. és mtsai, 1998). Az érett nyálmirigy parenchimáját
felépítő sejttípusok: acináris (szerózus, és mukózus) sejtek, myoepithéliális sejtek,
interkaláris-, granuláris- és striált duktuszsejtek (Denny, P. C. és mtsai, 1997).
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2. ábra Embrionális szubmandibuláris nyálmirigy-fejlődés patkányban és az egyes
fázisokban ható lényegesebb faktorok. Az ábra forrása (Jaskoll, T. és Melnick, M. 1999).
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1.2.1 A

nyálmirigy-fejlődésben

résztvevő

transzkripciós

faktorok
A

nyálmirigyek

organogenezisében

a proliferáció, az apoptózis és a

cytodifferenciálódás együttesen jelenlévő összehangolt folyamatok, amelyeket
térben és időben differenciálisan expresszálódó és ható faktorok irányítanak
(Jaskoll, T. és Melnick, M. 1999); (Jaskoll, T. és mtsai, 2002); (Melnick, M. és
mtsai, 2001a) (Melnick, M. és mtsai, 2001c). A morfogenezisben elsősorban a
homeobox (Hox)-, és bázikus hélix-loop-hélix (bHLH) transzkripciós faktoroknak
van jelentősége, amelyek egymással összekapcsolódva különböző enhancer- vagy
promoter-specifikus transzkripciós faktor-komplexeket alkotnak. Transzgenikus –
és mutáns szubmandibuláris nyálmirigyű egerek nyálmirigyéből készített
explantátum-tenyészetek vizsgálatával sikerült tisztázni bizonyos fehérjék
szabályzó funkcióját.
Fontos szerepe van szubmandibuláris nyálmirigy embrionális morfogenezisében a
Pax6 „paired box homeobox” transzkripciós faktornak és a BMP7-nek. A Pax6 és
BMP7 deficiens egerek nyálmirigye abnormális fenoptípusú; a duktuszrendszer
elágazódásai nem fejlődnek ki (Jaskoll, T. és mtsai, 2002).
A patkány szubmandibuláris nyálmirigyében a duktuszsejtek kialakulása során az
egyik homeobox protein, a Hmx3 szerepét igazolták. Ennek a fehérjének a
koncentrációja a duktális struktúrákban magas és az ontogenezis során
folyamatosan növekszik. Ezzel szemben a Hmx3 protein acinussejtekben nem
detektálható (Shaw, P. A. és mtsai, 2003).
A bHLH transzkripciós faktorok közül az Sgn1 (Mash3) expressziója specifikusan
a nyálmirigy duktális sejtjeiben jelenik meg, míg a Mist1 az acinussejtekre
jellemző (Yoshida, S. és mtsai, 2001).

1.2.2 A nyálmirigyfejlődésben résztvevő jelátviteli utak
Az FGF/FGFR2-IIIb-hoz (Fibroblast Growth Factor / Fibroblast Growth Factor
Receptor 2-IIIb) kötődő szignáltranszdukciós útvonal aktiválódása lényeges a
pszeudoglanduláris stádium kialakulásához, de nem szükségszerű a kezdeti rügy
képződéséhez. A sonic hedgehog gén és a hozzá kapcsolódó jelátviteli
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mechanizmusok közvetett és közvetlen módon is befolyásolják az FGF
termelődést (Jaskoll, T. és mtsai, 2003).
A TNF/TNF-R1 (Tumor Necrosis Factor / Tumor Necrosis Factor Receptor 1)
szignáltranszdukciós
proliferációját

útvonal

befolyásolja.

a
TNF

fejlődő

nyálmirigysejtek

hozzáadásával

apoptózisát

szignifikáns

és

növekedést

tapasztaltak a proliferációban és a kezeletlen kontrollhoz képest fejlettebb,
többszörösen elágazó duktuszrendszer alakult ki. Az endogén TNF-koncentráció
visszaesése viszont jelentős csökkenést eredményezett a sejtek proliferációjában
és apoptotikus folyamatokat indított el (Melnick, M. és mtsai, 2001c).
Az Il-6-hoz (Interleukin-6) kapcsolódó jelátviteli rendszer sértése is fenotípusos
változásokat eredményezett. Il-6 exogén hozzáadásával a duktális elágazódások és
a végkamrák száma, illetve mérete is nőtt a fokozottabb proliferáció
következtében. Neutralizáló antitesttel közömbösítve az Il-6 molekulát, jelentősen
visszaesett a duktuszok és a végkamrák száma, a sejtosztódás csökkent és
nagyságrendekkel növekedett az apoptotikus sejtek mennyisége (Melnick, M. és
mtsai, 2001d).
Fontos szerepet tölt be az organogenezisben az NFκB (Nuclear Factor κ B)
közvetítette transzkripció és protein-expresszió. Az NFκB-t farmakológiai
gátolva, nagyságrendekkel nőtt a szubmandibuláris nyálmirigysejtek apoptózisa és
csökkent a proliferációja. A fokozott apoptózist a megnövekedett p53 aktiváció
eredményezte (Melnick, M. és mtsai, 2001a).
A TGFβ/TGFβ-RII (Tumor Growth Factor β / Tumor Growth Factor β Receptor
II) szignáltranszdukciós útvonal megszakítása az elágazódási folyamat indukcióját
váltotta ki, míg a TGFβ exogén hozzáadásával csökkent a duktusz-hálózat
fejlettsége (Jaskoll, T. és Melnick, M. 1999).

1.2.3 A mezenchima szerepe a nyálmirigy-fejlődésben
A fejlődő nyálmirigy körüli mezenchima jelentőségét először Borghese írta le
(Borghese, E. 1950b; Borghese, E. 1950a), aki kimutatta, hogy a szervkezdemény
fejlődése in vitro gátolható, ha a körülötte levő mezenchimális szövetréteget
(kapszulát) eltávolították. Ezt a megfigyelést támasztotta alá Grobstein (1953), aki
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demonstrálta,

hogy

a

nyálmirigy-morfogenezisben

lényeges

elágazási

folyamatban elsősorban a végkamrák sejtjei (tehát formálódó szervnek a
mezenchimához közeli részei) vesznek részt, a duktuszoknak ebben csak limitált
szerepe

van.

A

mezenchima

extracelluláris

mátrix-molekulák

szelektív

termelésével és degradációjával szabályozza az epitéliális sejtek fejlődését. A
patkány embrionális fejlődésének 16. napján szignifikánsan megnő az
extracelluláris mátrix-molekulák mRNS-ének szintje (Macauley, S. P. és mtsai,
1997), amely a morfogenezis legfontosabb változásait és a cytodifferenciálódás
kezdetét jelzi. Az extracelluláris mátrix-molekulák fokozott termelődése a
rágcsálóknál a neonatális élet 7. napjáig jellemző, és eltart egészen az érett
acinusok és duktuszok kialakulásáig (Macauley, S. P. és mtsai, 1997). Konfokális
mikroszkópos

vizsgálatok

feltárták

az

extracelluláris-mátrix

fehérjék

lokalizációját (Hardman, P. és Spooner, B. S. 1992); (Spooner, B. S. és mtsai,
1986); (Lazowski, K. W. és mtsai, 1992): a laminin a bazális membrán közelében,
a BM-1 proteoglikán szintén a bazális membrán körül helyezkedett el, de laza
hálózatot formált a mezenchima egészében is. A kollagén IV elsősorban az
epitélium bazális membránjánál halmozódott fel, de megjelent a mezenchima
szövetében is. A kollagén I az egész mezenchimát behálózta, de elsősorban
azokon a helyeken halmozódott fel, ahol az epitéliális- és mezenchimális sejtek
találkoztak. A fibronektin szintén a mezenchima egészében megfigyelhető volt. In
vivo és ex vivo kísérletek is igazolták mátrix-metalloproteinázok lényeges
szerepét a nyálmirigy-fejlődésben, a fibronektin, laminin és kollagén-proteinek
hasításában (Patel, V. N. és mtsai, 2006), mely nélkülözhetetlen az elágazódási
folyamatokhoz. Ellentmondásosak az ismereteink azzal kapcsolatban, hogy, a
szervkezdemény növekedési- és elágazási sajátságait elsősorban maguk a
differenciálódó epitéliális sejtek hordozzák-e, vagy pedig a környező mezenchima
regulálja. Nogawa és Mizuno eredményei azt mutatták, hogy a mezenchima
kontrollálja a folyamatot (Nogawa, H. és Mizuno, T. 1981). Más heterotipikusszövet-rekombinációs kísérleteiben (Lawson, K. A. 1972); (Sakakura, T. és mtsai,
1976); (Tyler, M. S. és Koch, W. E. 1977a);(Tyler, M. S. és Koch, W. E. 1977b)
demonstrálták, hogy a nyálmirigyet körülvevő mezenchima a különböző
epitéliális sejteket (parotisz, emlő, szájpad-epitélium) a nyálmirigyekre jellemző
elágazódási

szerkezet

kialakítására

készteti,

ugyanakkor

a

sejtek

cytodifferenciálódásukban megőrizték eredeti karakterüket. A mezenchima
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szabályozó funkciója tehát nem minden részletében ismert, az viszont biztos, hogy
az általa termelt extracelluláris mátrixnak fontos szerepe van a nyálmirigy
kialakulásában (Macauley, S. P. és mtsai, 1997).

1.2.3.1 Extracelluláris mátrix fehérjéket tartalmazó mesterséges
Bazális Membrán Extraktumok és Matrigel®
Az élő szövetekben kialakuló bazális membránok vékony, extracelluláris
határvonalat képeznek az epitéliális sejtek és az azokat körülvevő kötőszövet
között, az intakt nyálmirigyekben közvetlenül érintkeznek az acinussejtekkel
(Skalova, A. és Leivo, I. 1992). Több biológiailag aktív komponensük közül
(Kleinman, H. K. és mtsai, 1982); (Kleinman, H. K. és mtsai, 1986) kiemelkedően
fontos a laminin, egy 800 kDa tömegű proteoglykán, mely 3-dimenziós mátrix-szá
polimerizálódva, más membrán-összetevőket is akkumulál (Yurchenco, P. D. és
mtsai, 1992). Különböző biológiai rendszerekben a laminin-1 fehérje aktívan
közreműködik a sejtadhézió, a migráció, a differenciáció a proliferáció, az
idegnyúlvány-növekedés és a tumorgenezis folyamataiban (Hoffman, M. P. és
mtsai, 1998); (Malinda, K. M. és Kleinman, H. K. 1996). Emlőmirigydifferenciálódási-kísérletekben

pl.

a

laminin-1

a

laktogén

hormonokkal

együttműködve szabályozza a szövetspecifikus génexpressziót (Streuli, C. H. és
Bissell, M. J. 1990); (Streuli, C. H. és mtsai, 1995); (Streuli, C. H. és mtsai,
1991). Humán immortalizált prosztata-sejteken is acináris differenciálódást vált ki
(Webber, M. M. és mtsai, 1997). A mezenchimális Engelberth-Holm-Swarm
(EHS) tumorból előállított Matrigel® és a kereskedelmi forgalomban kapható
különböző bazális membrán extraktumok egyik legfőbb alkotórésze a laminin,
ezen felül kollagén IV, entaktin- és heparán-szulfát- tartalmuk is magas. Eltérő
koncentrációban növekedési faktorokat is tartalmaznak. A gyártási eljárás
sajátosságai miatt a Matrigel® és a különböző bazális membrán extraktumok
összetevőinek pontos koncentrációja ismeretlen és bizonyos határok között
mindig változik (Kleinman, H. K. és Martin, G. R. 2005). Leggyakrabban a gyártó
cég átlagos fehérje-koncentráció-értéket ad meg, ami minden kiszerelt
térfogategységnél változik.
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1.2.4 Túlélés és apoptózis a nyálmirigy-fejlődésben
A proliferáció és a szabályzott programozott sejthalál egyensúlya kritikus feltétele
minden morfogenetikus folyamatnak. A nyálmirigy embrionális fejlődése során
két időben és morfogenetikai változásokban jól megragadható állapotban jelenik
meg a fokozott apoptózis: a kanalikuláris stádiumban a duktuszok üregének
kialakulásakor és a terminális rügy fázisban, amikor a leendő acinusok lumene is
képződik (Jaskoll, T. és Melnick, M. 1999). A lumen-formálódás egyik egyszerű
modelljében a lumen a leendő duktuszokat és végkamrákat alkotó epitéliális
sejttömegek centrálisan elhelyezkedő sejtjeinek apoptózisával kezdődik (Melnick,
M. és Jaskoll, T. 2000). A lumen kialakulásához kötött programozott sejthalál
folyamatában két jelentős reguláló-protein szelektív expresszióját figyelték meg: a
p53 fehérje (mely a sejtciklus gátlásáért és a sejtek apoptózisáért felelős) a
sejttömeg közepétől kiindulva koncentrikusan kifelé haladva detektálható
(Melnick, M. és Jaskoll, T. 2000), míg az antiapoptotikus, túlélést segítő survivin
a lument körülvevő sejtekben fejeződik ki (Jaskoll, T. és mtsai, 2001). A survivin
fehérje a sejtmagba jutva kompetitíven kötődik a Cdk4/p16INK4a-hoz (Suzuki, A.
és mtsai, 2000), és az így létrejövő Cdk4/survivin komplex közvetlen, vagy
közvetett módon aktiválja a Cdk2/Cyclin E komplexet az S fázisba lépésre. A
survivin/Cdk4-komplex a p21 fehérje magi transzlokációjával és így a
p21/prokaszpáz-3 kötődés kialakításával indirekt úton gátolja a programozott
sejthalál folyamatát (Suzuki, A. és mtsai, 2000). A survivin lumen-képződésben
betöltött kitüntetett szerepét erősíti az a tény is, hogy csak a lument körülvevő
epitéliális sejtekben észleltek erőteljes magi expressziót, egyéb epitéliális sejtek
nem mutattak magi survivin-immunreaktivitást (Jaskoll, T. és mtsai, 2001).

1.3

Az érett nyálmirigy differenciálódása és regenerációs
potenciálja

Lényeges kérdés a nyálmirigy-patológiában, hogy a nyálmirigy szövetét képező
sejttípusok közül melyek képesek arra, hogy maguktól különböző sejtféleséggé
alakuljanak, vagy eltérő leánysejtet hozzanak létre, segítve a nyálmirigy
regenerálódását.

Feltehetően

nagy

proliferációs

kapacitású,

re-

és

dedifferenciálódni képes sejtek alkalmasak a parenchima újraképzésére. Hosszú
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ideig élt az a feltételezés, hogy a regeneráció csak relatíve differenciálatlan
sejtalakokból indulhat ki; (Zajicek, G. és mtsai, 1985); (Batsakis, J. G. és mtsai,
1989). Ugyanakkor sértést követő regenerációs kísérletekben már régóta azt is
leírták, hogy nem ritka jelenség a jól-differenciált sejtek mitózisa a felnőtt
nyálmirigyekben (Leblond, C. P. 1964); (Redman, R. S. és Sreebny, L. M. 1970);
(Chang, W. W. 1974),(Chang, W. W. és Barka, T. 1974); (Alvares, E. P. és Sesso,
A. 1975); (Hand, A. R. és Ho, B. 1985); (Schwartz-Arad, D. és mtsai, 1988).
Zajicek és kollégáinak (Zajicek, G. és mtsai, 1985) a szubmandibuláris nyálmirigy
parenchimájának egészére kiterjedő klasszikus 3H-timidin-inkorporációs kísérlete
alapján a felnőtt mirigy parenchimája lassan újraképződik, és a differenciálódó
sejtek zöme az interkaláris duktuszokból származik. Ugyanakkor vitatható volt ez
a megállapítás annak ismeretében, hogy a hím patkányok nyálmirigye pubertás
után megnagyobbodik. Tehát elképzelhető, hogy a mérésbe az ennek
következtében gyarapodó sejtek is bekerültek (Denny, P. C. és mtsai, 1997).
Nőstény- és hím felnőtt patkányok nyálmirigyszövetét egyaránt feltérképező
vizsgálatokban azt találták, hogy a szubmandibuláris nyálmirigy összes sejttípusa
szintetizál DNS-t. A hím állatokban az acináris, interkaláris-duktusz- és a
granuláris duktusz- sejtek képezik a terjeszkedő sejtpopulációkat, míg a
nőstényekben az interkaláris duktuszok biztosítják a szerv megújulásához
szükséges sejtek készletét (Denny, P. C. és mtsai, 1990); (Chai, Y. és mtsai,
1993). Az interkaláris duktuszok szövet-megújító szerepét erősíti az is, hogy
kimutattak B1 proteint (interkaláris duktuszokra jellemző specifikus fehérje)
expresszáló,

már

differenciálódott

acinus

sejteket

a

felnőtt

patkány

szubmandibuláris nyálmirigyének szövetében (Man, Y. G. és mtsai, 1995). A
nagyobb mitotikus (Walker, N. I. és Gobe, G. C. 1987) frekvenciájú jelölt
interkaláris duktuszsejtek útját követve tisztázódott, hogy azok acináris és
granuláris –duktuszok irányába is migrálnak (Man, Y. G. és mtsai, 2001). Kishi és
munkatársainak eredményei szerint az újszülött és a felnőtt patkány interkaláris
duktuszaiban is találhatóak proliferatív, kolóniát képezni tudó, acináris-, duktálisés myoepitéliális irányba differenciálódni képes epitéliális sejtek; mennyiségük az
újszülött állatokban nagyobb, mint a felnőttekben (Kishi, T. és mtsai, 2006).
A nyálmirigyek regenerálódási képességét különböző mértékű szöveti sértésekkel
is lehet vizsgálni. Az egyik ilyen modellben a már kifejlődött nyálmirigy egy
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darabját sebészeti úton eltávolították. A lebenyek regenerációja folyamán
elsősorban dedifferenciálódást, és a nagyobb duktuszokból kiinduló proliferációt
figyeltek meg, bár az acinus- és az interkaláris duktuszsejtek is részt vettek a
sejttömeg növelésében (Hanks, C. T. és Chaudhry, A. P. 1971). Ebben a kísérleti
felállásban csak nagyon korlátozott mértékű regenerációt észleltek, az elvesztett
szövet nagy része nem pótlódott.
Amennyiben felnőtt patkány két szubmandibuláris nyálmirigyének egyikét
eltávolították, a pár másik tagjának kompenzációs mechanizmusát figyelték meg,
főként annak interkaláris duktuszaiban tapasztaltak fokozott proliferációt (Yagil,
C. és mtsai, 1985). Ugyanakkor a parotiszok egyikének eltávolításának hatására a
kompenzációs proliferációs folyamatok elsősorban az acinussejtekben voltak
hangsúlyosak (Sans, J. és Galanti, N. 1979).
A főbb kivezető (exkréciós) duktuszok elkötésével a nyálmirigyek fokozott
atrófiája tapasztalható, amely a leglátványosabban az acinusokban és rágcsálóknál
a szubmandibuláris nyálmirigy granuláris duktuszaiban követhető. Patkánynál az
összes sejttípus dedifferenciálódását leírták. (Tamarin, A. 1971a; Tamarin, A.
1971b). A lekötést 31 nap után eltávolítva a károsodott szövet régiónként
regenerálódott, és ez a folyamat időbeli lefutását és morfológiai változásait
tekintve a patkánynál megfigyelhető perinatális- és a pubertást-követő nyálmirigy
fejlődés mozzanatait ismételte meg (Jacoby, F. és Leeson, C. R. 1959); (Ball, W.
D. és Redman, R. S. 1984); (Ball, W. D. és mtsai, 1993). A regenerációs
folyamatban a pótolt sejtek legvalószínűbb forrásai viszont a dedifferenciálódott
acinussejtek voltak. Rövid idejű ligatúrát (5 nap) alkalmazva elsősorban a
granuláris duktuszsejteknek és a kiválasztó duktuszok bazális sejtjeinek DNSszintézise volt a legnagyobb, míg egy másik 5 napos ligatúrás kísérletben acináris
sejtek apoptózisáról számoltak be (Walker, N. I. és Gobe, G. C. 1987). Az
acinussejtek sorsát (dedifferenciálódás vagy sejthalál) döntően befolyásolhatja,
hogy milyenek voltak a lekötés körülményei (azaz melyik idegi-, vagy keringési
elemet érintette még), hiszen fejlődésükhöz nemcsak szekréciós stimulus
szükséges (Arias, A. E. és Bendayan, M. 1991) hanem lényeges a tápanyag- és
oxigén-ellátottság is (Rye, L. A. és mtsai, 1980).
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Ionizáló besugárzással károsítva a nyálmirigyeket még enyhe dózisoknál is a
struktúrák degenerációját és a sejtek pusztulását észlelték (Abok, K. és mtsai,
1984). A szöveti regeneráció csak kisebb károsodást előidéző sugárdózisoknál
(600-1600 rad) következett be. A szubmandibuláris nyálmirigy kevert acinusait
érintette legkevésbé az irradiáció, és a regenerálódás mértéke elsősorban a
megmaradt acinusok számától függött.

1.4

A nyálmirigysejtek proliferációs és neoplasztikus
sajátságai

Fontos kérdés a nyálmirigyek kutatásában az, hogy a karcinogenezis mely
sejttípusokat érinti legjobban. A nagyobb proliferációs aktivitású sejtféleségek
érzékenyebbek a mutagén hatásokra. Dardick és Burford- Mason munkája szerint
(Dardick, I. és Burford-Mason, A. P. 1993) a neopláziában található sejttípus(ok)
nem feltétlenül azonos(ak) a karcinogenezis iniciációjában érintett sejtekkel. Pl. az
iniciáció megtörténhet egy embrionális, vagy még fejlődő végkamra sejtben is.
Hónapokkal, vagy évekkel később egy esetleges szöveti károsodás következtében
az érintett sejtek és leánysejtjeik migrálhatnak és rediffererenciálódnak, és
sorozatos osztódásaikkal megindulhat a karcinogenezis.
Az eddigi ismeretek szerint a daganatok elsősorban a duktusz-sejtekből indulnak
ki (Denny, P. C. és mtsai, 1997).

1.5

Őssejtek az érett nyálmirigyben

A posztnatális életben az önmagukat megújítani képes őssejtek jelenlétét már
számos szövettípusban bizonyították. A progenitor-, illetve őssejtek létezését
újszülött és felnőtt patkány nyálmirigy-szövetben is igazolták (Kishi, T. és mtsai,
2006). Elsősorban az interkaláris duktuszokban mutattak ki multipotens
törzssejteket (Eversole, L. R. 1971); (Vugman, I. és Hand, A. R. 1995); (Kishi, T.
és mtsai, 2006). Biotechnológiai, implantációs kutatások szempontjából lényeges
kérdés, hogy egy-egy szövet mekkora pluripotens progenitor-, illetve őssejt
készlettel rendelkezik. A pluripotens és önmagukat megújítani képes nyálmirigy
progenitorok felszaporítása és differenciáltatása utat nyithat a nyálmirigyregenerációhoz szükséges szövettenyésztési vizsgálatok felé. Bizonyított, hogy
különböző szöveti eredetű primer kultúrákban az őssejt-készlet csökken a
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passzázsok előrehaladtával (Eslaminejad, M. B. és mtsai, 2006); (Bellows, C. G.
és mtsai, 2004); (Youn, S. W. és mtsai, 2004).

1.6

In vitro nyálmirigy-modellrendszerek

Az emberi nyálmirigyek kialakulását, fejlődését és működését szabályozó
mechanizmusok molekuláris megértéséhez a legutóbbi időkig nem rendelkeztünk
megfelelő modellrendszerrel, ezért jobbára az állatkísérletekre hagyatkoztak a
tudományos

vizsgálatok.

Az

utóbbi

évtizedek

tudományos

nyálmirigy-

irodalmából kiemelhető két fontos területet: a nyálmirigyek (mint exokrin
mirigyek) szekréciós- és transzportfolyamatainak tanulmányozása, illetve a mirigy
strukturális- és funkcionális differenciálódásával kapcsolatos vizsgálatok.

1.6.1 Epitéliális transzport-folyamatok modelljei
Az in vitro vizsgálatokra alkalmas immortalizált sejtvonalak is elsősorban
patkány-eredetűek. A SMIE (He, X. J. és mtsai, 1990) és SMG-C6 (Castro, R. és
mtsai, 2000) patkány szubmandibuláris nyálmirigyből-, ParC-10 (Turner, J. T. és
mtsai, 1998) patkány parotiszból származnak. Az immortalizált sejtvonalak
előnye, hogy alkalmasak többszöri in vitro felhasználásra, a kísérletek így
többnyire reprodukálhatóak, és mivel csak gyakran egy, vagy csak kevésszámú
sejt klónjaiból állnak ezért a kultúrák homogénnek tekinthetők. Ugyanakkor az
immortalizálódás számos sejtélettani folyamatot is befolyásol, ezért a sejtvonalak
adta kísérleti eredmények sokszor korlátozott érvényességűek. A fenti patkány
nyálmirigy-eredetű sejtvonalak permeábilis alapra ültetve polarizált epitéliumot
hoznak létre (He, X. és mtsai, 1998), a ParC10 sejteken a bazolaterális oldalról az
apikális oldal felé irányuló transzportfolyamatok is tanulmányozhatók (Turner, J.
T. és mtsai, 1998). Ugyanakkor az immortalizált emberi nyálmirigy-sejtvonalak –
a szubmandibuláris nyálmirigy eredetű HSG és a parotiszból származó HSY –
nem

képeznek

polarizált

epitéliális

felületet,

így

a

vektoriális

transzportfolyamatok tanulmányozására nem alkalmasak (He, X. és mtsai, 1998);
(Tran, S. D. és mtsai, 2005).
Az első sikeres kísérletet humán mesterséges-nyálmirigy modell kifejlesztésére
Tran és munkatársai tették (Tran, S. D. és mtsai, 2005). Szubmandibuláris
nyálmirigyből előállított primer tenyészetük többször passzálható és permeábilis
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membránra ültetve nagy transzepitéliális rezisztenciájú polarizált epitéliumot alkot
(Tran, S. D. és mtsai, 2005).

1.6.2 Differenciálódási modellek
A nyálmirigyekkel kapcsolatos in vitro differenciációs vizsgálatok egyik
széleskörben alkalmazott modellje a HSG sejtvonal, mely egy irradiált
szubmandibuláris nyálmirigy interkaláris duktuszaiból származik (Shirasuna, K.
és mtsai, 1981).
A HSG sejtek olyan funkcionális markereket expresszálnak, mint az SC (secretory
component)

és

a

Lf

(lactoferrin);

immunszupresszált

egerekbe

ültetve

adenokarcinómát képeznek (Sato, M. és mtsai, 1984). Hosszú életidejű
sejtkultúrákban a HSG sejtek megőrzik morfológiai homogenitásukat (Shirasuna,
K. és mtsai, 1986). A HSG sejtek különböző körülmények között eltérő irányban
differenciáltathatók. Egyedi HSG sejtek ismételt klónozásával különböző
differenciáltságú sejtpopulációk hozhatók létre. A négyszögletes sejtklónok
(cuboidal clones) az eredeti HSG sejtekre hasonlítanak, de nem expresszálják az
SC- és Lf-markerfehérjéket, ezért kevésbé differenciált formának gondolják.
Immunszupresszált egerekben tumort képeznek (Shirasuna, K. és mtsai, 1986). Az
elongált alakú klónok (elongated clones) elekromikroszkópos struktúrája a
myoepitheliális sejtekére hasonlít, és expresszálják a myoepitheliális markernek
tekinthető S100, aktin és myosin-fehérjéket, továbbá az SC- és Lf proteineket. Az
elongált

sejtklónok

tehát

myoepitheliális

irányban

differenciálódtak,

immunszupresszált egerekbe ültetve nem minden klón váltott ki tumorgenezist
(Shirasuna, K. és mtsai, 1986). A HSG sejtekben mutálódott p53 gén található
(Asn30Ser), a sejteket kemoterápiás hatóanyagokkal kezelve sem mutatkozott
változás a p53 fehérje által szabályzott apoptotikus gének promóter-aktivitásában
(Shinagawa, Y. és mtsai, 2003). A rosszindulatú nyálmirigy tumorok
növekedésének, perineurális inváziójának irányításában bizonyítottan résztvevő
NCAM (Neural Cell Adhesion Molecule) gén konstitutívan aktív a HSG sejtekben
(Fukuda, M. és mtsai, 2005).
A nyálmirigy-fejlődés szempontjából pluripotens sajátságúnak tartott interkalárisduktusz-sejtekből (Eversole, L. R. 1971) eredő HSG sejtvonalat az acináris
differenciálódás alkalmas modelljének írták le (Lafrenie, R. M. és Yamada, K. M.
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1998). In vitro kísérletes rendszerekben a morfológiai változások és a differenciált
sejtalakokra jellemző szekretoros fehérjék expressziós változásai is nyomon
követhetők.
Az HSG sejtek acináris irányban differenciálódnak bazális membrán-extraktum,
Matrigel®, vagy laminin hatására (Royce, L. S. és mtsai, 1993); (Hoffman, M. P.
és mtsai, 1996). A tenyésztés körülményeitől függően a HSG sejtek különböző
morfológiai változásokat mutatnak: tiszta laminin aljzaton a sejtek diszkrét
acinusokat formálnak, bazális membrán felületen nagy, duktális lumenű
retikuláris hálózatot, acinotubuláris struktúrákat és acinusokat is képeznek
(Royce, L. S. és mtsai, 1993); (Hoffman, M. P. és mtsai, 1996) (Zheng, C. és
mtsai, 1998); (Lam, K. és mtsai, 2005). Úgy tűnik, hogy a funkcionális
differenciálódást

jelző

markerfehérjék

expressziója

nincs

egyértelmű

korrelációban a morfológiai változásokkal, pl. a laminin felületén morfológiailag
acinussá alakult HSG sejtek a duktusz-sejtekre jellemző cisztatint termelik
(Hoffman, M. P. és mtsai, 1996). A bazális membrán-extraktumok felületén
kifejezettebb az amiláz-expresszió növekedése függetlenül a kialakult struktúrák
morfológiájától (Zheng, C. és mtsai, 1998), (Lam, K. és mtsai, 2005). Szintén az
amiláz –promóter aktivitásának növekedését eredményezte, ha a bazális membrán
extraktumban található növekedési faktorokkal kezelték a HSG kultúrákat, viszont
a morfológiai differenciálódás elmaradt. Neutralizáló antitestekkel semlegesítve a
növekedési faktorokat, az amiláz indukció megszűnt (Jung, D. W. és mtsai, 2000).
A HSG sejtek Matrigel®- és bazális membrán extraktumok felületén történő
differenciálódásában az integrinek jelentősségét emelték ki, melyek az
extracelluláris mátrix-fehérjékhez kötődve jelátviteli utakat aktiválnak (Lafrenie,
R. M. és Yamada, K. M. 1998). A HSG sejtek bioszintézise már a mátrix-hoz való
kötődés után 6 órával megváltozik, integrin-függő módon alakul mintegy 100
fehérje és 30 gén expressziója (Lafrenie, R. M. és Yamada, K. M. 1998).
A HSG sejtek differenciálódását vizsgáló kísérletekből a legtöbb ismeretünk az
első 72 óra morfológiai és génexpressziós változásairól vannak (Royce, L. S. és
mtsai, 1993); (Hoffman, M. P. és mtsai, 1996); (Hoffman, M. P. és mtsai, 1998).
Keveset tudunk arról, hogy meddig életképesek a kialakult, morfológiailag
megváltozott struktúrák. Az embrionális élet organogenetikus folyamatai a
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teljesen differenciálatlan egyforma sejtekből strukturálisan és funkcionálisan érett
szervet eredményez, melyek élettani működése a differenciálódott sejtalakok
eltérő funkcióján alapszik. A HSG sejtvonal, mint modellrendszer alkalmazásával
továbbra is kérdés maradt, hogy a beindult morfológiai és funkcionális változások
elérnek–e egy terminálisan differenciálódottnak tekinthető végállapotot. A HSG
sejtek immortálisak, differenciálatlan populációik folyamatos sejtosztódásra
képesek (Shirasuna, K. és mtsai, 1981). Bár többen beszámoltak az acináris
differenciálódás következtében mérséklődő proliferációról (Royce, L. S. és mtsai,
1993); (Hoffman, M. P. és mtsai, 1998); (Vag, J. és mtsai, 2007), arról kevés
ismeretünk van, hogy az előrehaladó folyamatban megmarad-e a sejtvonal
halhatatlansága.
Az HSG sejtvonal differenciálódása, bár modellértékű, terápiás jelentősége
azonban kevés a sejtvonal immortális sajátságai miatt. A károsodott
nyálmirigyszövet regenerálásának egyik felmerülő lehetősége a kívülről
bejuttatott szövetpótlás. Ez az igény indokolja a valódi nyálmirigyszövetekből
nyert sejtek in vitro differenciációs sajátságainak tanulmányozását. Ismert
azonban, hogy az ún. allogén graftok nagy immunológiai válaszreakciót
eredményeznek, ezért van komoly jelentősége annak, hogy újszülött és felnőtt
patkány szubmandibuláris nyálmirigyében is találtak olyan kolónia-képző,
proliferatív multipotens sejteket, melyek in vitro acináris, duktális és
myoepitéliális markereket expresszálnak (Kishi, T. és mtsai, 2006). Szintén
patkányokból izolált csontvelői őssejteket (BMSC) patkány parotiszból származó
acinussejtekkel (AC) közös kultúrában tenyésztve a BMSC sejtek acináris irányú
transzdifferenciációját tapasztalták, mely indirekt úton lehetőséget biztosíthat
autológ (ezért csökkentett immunválaszú) szövetpótlásra (Lin, C. Y. és mtsai,
2007). Emberi nyálmirigyszövetekkel kapcsolatos in vitro differenciációs
vizsgálatokra alkalmas lehet a szubmandibuláris mirigyből előállított primer
tenyészet, a huSMG. Szövettani karakterüket tekintve duktális sejtekből áll,
melyek epitéliális markerfehérjéket expresszálnak, pl. ZO-1, claudin-1 (Tran, S.
D. és mtsai, 2005).
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1.6.3 A nyálmirigy-modellekben leggyakrabban tanulmányozott
fehérjék sajátosságai

1.6.3.1 Amiláz
A nyálamiláz, mely promóter régiójában különbözik a hasnyálmirigyben termelt
amiláztól elsősorban a

parotiszban

termelődik, de a szubmandibuláris

nyálmirigynek is jellemző fehérjéje. Kalcium-tartalmú metallo-enzim, mely a
szénhidrát bontáson kívül szerepet játszik a baktériumok megkötésében is
(Scannapieco, F. A. és mtsai, 1993) Az amiláz expresszió az acinussejtek
cytodifferenciálódásának végét jelzi a nyálmirigyekben (Ann, D. K. és mtsai,
1997), patkányoknál a születés utáni 7. napon jelenik meg. Szekréciójának
növekedése összefüggésben van a szopás befejeződésével. Az amiláz gén
embrionális fejlődés alatt és a perinatális korszakban bekövetkező expressziós
változásairól keveset tudunk.

1.6.3.2 Cisztatinok
A nyálmirigyek acinussejtjeiben termelődnek a cisztein peptidáz-inhibitor
aktivtással bíró, közös fehérjecsaládhoz tartozó cisztatinok, melyeket 4 gén kódol
(Dickinson,

D.

P.

2002).

Az

egyes

izoformák

mRNS-e

patkányok

szubmandibuláris nyálmirigyében az embrionális – és a posztnatális fejlődés
különböző állapotaiban jelenik meg (Barka, T. és van der Noen, H. 1994). Az
érett nyálmirigyekben paraszimpatikus- és szimpatikus idegek is szabályozzák
szekrécióját (Dickinson, D. P. 2002).

1.6.3.3 Kallikrein
A szöveti kallikrein fehérje szerin-proteináz-aktivitással rendelkezik; a peptidek
poszttranszlációs módosításában van jelentősége (Margolius, H. S. 1998). A
KLK1 gén a nyálmirigyekben a striált duktuszsejtekben fejeződik ki (Simson, J.
A. és Chao, J. 1994). Egerekben a felnőtt állatok a kallikrein expresszióban ivari
dimorfizmust mutatnak, mert androgén hatások gátolják a fehérje szintézisét
(Kurabuchi, S. és mtsai, 2001).
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1.6.3.4 Mucin
A mucin az egyik legkorábbi szekretoros fehérjéje a szubmandibuláris
nyálmirigynek. Rágcsálókban két embrionális izoformája ismert, egy (Mr ∼110 és
152 kDa), míg a felnőtt állatokban csak egy (Mr ∼136kDa) adult izoformát lehet
kimutatni (Jaskoll, T. és mtsai, 1998). Míg az embrionális mucin transzkriptumok
először az elágazó duktuszrendszerek sejtjeiben, később a végkamrákban és a
proacináris sejtek szómájában detektálható, a fehérjetermék legkorábban pár
nappal később a végkamrákban és a proacináris sejtekben lokalizálódik (Jaskoll,
T. és mtsai, 1998). A születés idejére már csak a proacináris sejtek membránjában
található a két embrionális izoforma. Felnőtt állatokban mucin adult formája az
acinussejtekben expresszálódik (Denny, P. C. és mtsai, 1996).

1.6.3.5 Aquaporin 5
Az aquaporinok (AQP) transzmembrán proteinek, melyek a szöveteken keresztül
a víz mozgását biztosító vízcsatornák alkotóelemei. A különböző szövetekben
több mint 10 izoformájuk ismert (Borgnia, M. és mtsai, 1999). Az AQP5-öt
először patkány nyálmirigyében azonosították (Raina, S. és mtsai, 1995). Az
embrionális fejlődés során az AQP5 először a proacináris sejtek apikális
membránján lokalizálódik, majd az érett acinusokban is az apikális membránban
mutatható ki (Akamatsu, T. és mtsai, 2003).

1.6.3.6 Tight juntion proteinek
Az erősen specializálódott folyadékot szekretáló, epitéliális sejtekben a szoros
sejtkapcsoló struktúrák, vagy tight junction-ok (TJ) biztosítják sejtek polaritását
egy membrán–barrier létrehozásával. Integráns fehérje-alkotóelemeik a claudinok és az occludin. A claudin-1 a nyálmirigyek duktuszhálózatában jellemző, a
claudin-3 elsősorban az acinussejtekben és az interkaláris duktuszsejtekben
található meg. Az occludin a duktális hálózat egészében és acinusok lumen feletti
területén is kimutatható (Peppi, M. és Ghabriel, M. N. 2004); (Feldman, G. J. és
mtsai, 2005).
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2 Célkitűzések
Munkánkban a HSG sejtvonal differenciálódását hosszútávon követtük nyomon; a
sejtek

sorsát

az

elköteleződéstől

a

terminális

állapotig

vizsgáltuk.

Tanulmányoztuk a primer eredetű humán nyálmirigysejtek túlélését és
differenciálódását plasztikon és bazális membrán extraktumok környezetében.
Kísérleteinket az alábbi szempontok szerint terveztük:
1. A

HSG

sejtvonal

morfológiailag

legreprodukálhatóbb

acinus-

struktúrájának kialakítása Matrigel® környezetében
2. A kialakult HSG acinusok proliferációjának, túlélésének és apoptózisának
vizsgálata
3. A differenciálódás időbeli és strukturális végpontjának meghatározása
4. A differenciációs folyamat reverzibilitásának tanulmányozása
5. A főbb jelátviteli utak aktiválásának, illetve gátlásának differenciálódásra
gyakorolt hatásának vizsgálata

6. In vitro differenciációs modell kidolgozása humán szubmandibuláris
nyálmirigy-szövetből (PTHSG sejtkultúra)
7. Az alap- és a differerenciáltatott PTHSG tenyészet proliferációs
sajátságainak vizsgálata
8. A morfológiai differenciálódás dinamikájának nyomon követése
9. A

differenciáltatott

humán

nyálmirigysejtek

fehérje-

és

génexpressziójának tanulmányozása
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3 Anyag és Módszer
3.1

Sejtkultúrák tenyésztése és fenntartása

3.1.1 HSG sejtvonal
A HSG (Human Salivary Gland) sejtek tenyésztéshez 10 % sterilen átszűrt FCSsel (Foetal Calf Serum, Sigma) és 100 U/ml penicillinel, illetve 100 µg/ml
streptomycin (Sigma) oldattal kiegészített Dulbecco’s Modified Eagle’s Mediumot (DMEM, Sigma Aldrich, Saint Louis, MO, USA) használtunk tápfolyadékként,
a sejtkultúrákat 37°C-on, 5% CO2 és 90 %-os páratartalmú termosztátban
tartottuk, hetente 3-szor passzáltuk 0,25 %-os tripszin-EDTA oldattal (SIGMA) és
másnaponta cseréltük a tenyésztő folyadékot. A HSG sejtek ciklus ideje 20-24h
megfigyeléseink szerint.

3.1.2 A HSG sejtek differenciáltatása
A HSG sejtek differenciálódásához Matrigel®-t (Growth Factor Reduced
Matrigel®, BD Biosciences) használtunk, melynek átlagos koncentrációja 8,5
mg/ml volt. A fagyott Matrigel®-t nedves jégen kiolvasztottuk, majd hűtött
pipettahegyek segítségével 1:1 arányú keveréket készítettünk Matrigel®-ből és
HSG-sejtszuszpenzióból. A Matrigel®-HSG keveréket 2,5 x 104

sejt/cm2

sűrűségben szélesztettük a tenyésztőedények felszínén, majd a 37 °C-os
termosztátba helyezve vártuk a gél dermedését. Így kb. 2 mm vastag 3-dimenziós
réteg képződött, melyen a Matrigel® struktúrájának megőrzésére vigyázva
másnaponta cseréltük a tápfolyadékot.

3.1.3 PTHSG sejtkultúra
A PTHSG (Primary Total Human Salivary Gland) sejtkultúrákat nyelv-,
nyelvalatti- és ajaktumor miatt végzett műtétek során eltávolított, egészséges, nem
irradiált

szubmandibuláris

nyálmirigyekből

készítettük

(Etikai

Bizottság

Engedélyi Szám: 67/2005). Daganatos, nyálköves, gyulladt mirigyet nem
dolgoztunk fel, ezt a műtéti napló ellenőrzésével biztosítottuk. A primer
sejtkultúra készítéséhez Tran és mtsai 2005-ben kidolgozott módszerét használtuk
bizonyos módosításokkal. Az átlagosan 2 g-os mirigyszövetet nedves jégen 5 %
FCS-sel (SIGMA) és antibiotikumokkal ill. antimikotikumokkal (100 U/ml
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penicillin, 100 µg/ml streptomycin, 2,5 µg/ml Amphotericin-B; (SIGMA)
kiegészített RPMI-1640 (SIGMA) oldatban szállítottuk, majd kétszer mostuk
szérummentes antibiotikummal és antimikotikummal szupplementált F-12
médiumban (Gibco Invitrogen, Carlsbaad CA, USA). A mirigydarabról
eltávolítottuk az ereket és a zsírszövetet, majd a szövetet mechanikusan aprítottuk,
ezt követően 37 °C-os vízfürdőben disszociáló pufferbe helyeztük 4 órára, melyet
félóránként erőteljesen felkevertünk (vortex). A disszociáló puffer F12
médiumban (Gibco) oldott 0,2 U/ml Liberase Blendzyme 3 (Roche Diagnostics
Corporation, Indianapolis, IN, USA) és 0,1 % tripszin enzimkeveréket
tartalmazott. A 4 órás inkubációs periódus eltelte után 200 µl, 50 mg/ml
koncentrációjú DNase 1 oldat hozzáadásával felszuszpendáltuk a szétemésztett
mirigyet, majd 230 g-vel 5 percen át szobahőmérsékleten centrifugáltuk. A
felülúszót elöntve a pelletet 10 % FCS-sel kiegészített DMEM-ben (SIGMA)
felvettük, majd újra lecentrifugáltuk 230 g-n 5 percig szobahőmérsékleten. A
pelletet 10 % FCS-sel (SIGMA), 1 % Glutaminnal (SIGMA) és antibiotikummal,
illetve antimikotikummal kiegészített Hepatostim (BD Biosciences) oldatban
vettük fel és átszűrtük egy 70 µm-es átmérőjű filteren (BD Biosciences) majd az
így nyert sejtszuszpenziót 60 mm átmérőjű Primaria Petri csészékbe szélesztettük.
A

tenyésztőmédiumot

hetente

kétszer

cseréltük.

Eljárásunk

Tran

és

munkatársainak módszeréhez képest két jelentős módosítást tartalmazott:
1: A Primaria Petri csészéket a felhasználás előtt 60 percig FCS-sel inkubáltuk
37°-on, illetve tenyésztő médiumként is 10 % FCS-sel kiegészített Hepatostim
oldatot használtunk.
2: A kitapadó sejtek összességét (ezért PTHSG: Primary Total Human Salivary
Gland a primer tenyészet neve) felhasználtuk a további szubkultúrák létesítéséhez,
míg az eredeti eljárásban a szélesztett sejtek egynapos felülúszójában lebegő
aggregátumok képezik a további tenyészetek alapját.
A PTHSG kultúrák kb. 7 nap alatt konfluenssé váltak plasztik aljzaton.
Passzálásukhoz 0,25 % Tripszin-EDTA oldatot (SIGMA) használtunk.
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3.1.4 A PTHSG sejtek differenciáltatása
A differenciáltatásához 1. és 3. passzázsból származó PTHSG sejteket
szélesztettünk Bazális Membrán Extraktummal (Cultrex Basement Extract,
Trevigen, Gaithersburg, MD, USA), illetve Matrigel®-lel (BD Biosciences)
bevont tenyésztőedényekbe. Az aljzatok elkészítéséhez 12,8 mg/ml, 13,2 mg/ml
és 17,1 mg/ml koncentrációjú BME, illetve 9,1 mg/ml koncentrációjú Matrigel®-t
használtunk, melyeket nedves jégen olvasztottunk ki, majd hűtött pipetta
hegyekkel 60 µl/cm2 rétegvastagságban vittünk fel a tenyésztőfelületekre. A
tenyésztőedények felületére dermedt BME, illetve Matrigel® rétegre szélesztettük
a PTHSG sejteket.

3.2

Proliferációs és életképességi vizsgálatok

3.2.1 Tríciált timidin inkorporáció
Kísérleteinkben plasztikon és Matrigel®-ben tenyésztett HSG sejtek proliferációs
aktivitásának nyomonkövetésére használtuk a DNS szintézisének mérésére
alkalmas módszert, mellyel a DNS-láncba beépülő [3H]-timidin kontrollhoz
viszonyított értékét adhatjuk meg. Az eljárás lényege, hogy a sejtek által felvett,
izotóppal jelölt timidin mennyiséget azonos végtérfogatban mérjük le. A
sejtkultúrákat 2 órán át 1 µCi/ml [3H]-timidinnel elegyített szérummentes
tápoldatban inkubáltuk. Az izotóppal jelölt tápfolyadék leöntése után 2,4 U/ml
koncentrációjú Dispase oldatban (Roche Diagnostics Gmbh, Roche Applied
Sciences, Penzberg, Németország) 1 órán át szobahőn emésztettük a
tenyészeteket, hogy elváljanak a tenyésztőfelülettől (plasztik, vagy Matrigel®). A
sejtszuszpenziót lecentrifugáltuk (800 g, 5 perc), majd a felülúszót elöntöttük.
Kétszeri foszfát-pufferes (PBS, phosphate buffered saline, Gibco) mosást és
centrifugálást követően a pelletet (mely már csak a sejteket és az általuk beépített
izotópot tartalmazta) 10 % triklór-ecetsavval precipitáltuk 10 percen át, majd
újból PBS -es mosás és centrifugálás következett. A precipitátumot 400 µl 1 M-os
NaOH-ban oldottuk, majd 100 µl-es térfogatonként 3 ml (Opti Phase HiSafe II,
Perkin Elmer, Wellesey, MA, USA) szcintillációs koktéllal elegyítve mértük
(Wallac 1409, Perkin Elmer). A timidin beépülésének mértékét minden esetben a
kontroll százalékában adtuk meg (átlag±SEM).
31

3.2.2 MTT-életképességi teszt
PTHSG

sejtek

plasztikon

és

BME

felületén

nevelt

tenyészeteinek

sejtszámnövekedési, ill. metabolikus aktivitásának változásait detektáltuk MTT
(1-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenylformazan)

assay-vel.

A

mitokondriumokban található NAD-NADH-vá való redukciójával egyidejű MTT
oxidáció formazánkristályok kialakulásával jár, melyek DMSO-ban színesen
oldódnak és fotometrálhatóak. 96 lyukú szövettenyésztő tálcák felületét
előkezeltük 20 µl FCS-sel vagy BME-vel. A dermedési idő eltelte után 3500 első
passzázsból származó PTHSG sejtet szélesztettünk lyukanként 100 µl-es
végtérfogatban a tenyésztőfelületre. Három nap múlva a tenyésztőfolyadékot
eltávolítottuk és azonos térfogatú szérummentes tápfolyadékban oldott 0,2 mg/ml
koncentrációjú MTT-t (SIGMA) mértünk a testvértenyészetekre. A formazánkristályok kialakulását fénymikroszkóppal követtük. Az inkubációs idő elteltével
(2h, 37 °C) az MTT-t tartalmazó tápfolyadékot eltávolítottuk, majd egy éjszakára
4 °C-ra helyeztük a tenyésztőtálcát. Ezen a hőmérsékleten a BME folyékony
halmazállapotúvá és DMSO-val elegyíthetővé válik, így a kristályok feloldhatók.
A fotometráláshoz Bio-rad 3550 microplate-readert használtunk 450 nm mérő-, és
655 nm referencia-hullámhossz- tartományban. A mért optikai denzitásokból
levontuk a sejteket nem tartalmazó, de azonos módon kezelt platefelületek optikai
denzitását, az így kapott értékeket az azonos korú plasztik százalékában adtuk
meg (átlag±SEM).

3.2.3 XTT-életképességi teszt
Az XTT-assay (SIGMA) az MTT továbbfejlesztett változata, melynek
használatával az oxidációs folyamatok lezajlása után azonnal fotometrálható
színes oldat képződik a metabolikus aktivitás, ill. a sejtszám-változás arányában.
Kísérleteinkben a HSG sejtek plasztikon és Matrigel®-ben nevelt tenyészeteinek
időben lezajló sejtszám-változását követtük nyomon alapesetben, illetve a főbb
szignalizációs

útvonalak

blokkolását

követően.

A

Bio-rad

3550

spektrofotométeren mért optikai denzitás értékekből le levontuk a sejteket nem
tartalmazó, de azonos módon kezelt felületek optikai denzitását.
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3.2.4 Közvetlen sejtszámlálás
A PTHSG tenyészetek 1. és 3. passzázsából származó sejtjeinek proliferációs
aktivitását oly módon határoztuk meg, hogy a vizsgálandó kultúrákból 2*105sejtet
szélesztettünk 35 mm átmérőjű Petri csészére. Három nappal a kiültetés után
0,25% tripszin-EDTA oldattal elválasztottuk és a sejteket a felülettől és egyedi
sejtekből álló szuszpenziót készítettünk, majd centrifugálást követően (800 g, 5
perc) 1ml tápfolyadékban szuszpendáltuk a sejteket. 3-3 független 100 µl-es
térfogat-egységenként hemocitométerben határoztuk meg a sejtszámot, melyet a
kiültetett 2*105 sejt százalékában adtunk meg (átlag±SEM).

3.3

Flow (áramlási)-cytometria

Az apoptózis detektálására alkalmas annexin-V kötődését a HSG sejteken flow
cytometriás eljárással vizsgáltuk. A plasztikon és Matrigel®-ben nevelt HSG
tenyészetekből, egyedi sejtekből álló szuszpenziót készítettünk Dispase (2h) és
0,02 %-EDTA emésztőkeverék felhasználásával. Kétszeri PBS-mosást és
centrifugálást (800g, 5 perc) követően a sejteket Annexin-Binding Buffer (Central
European Biosystem, Brno, Csehország, 10 mM HEPES, 140 mM NaCl, 2,5 mM
CaCl2, pH 7,4) és 5 µl Annexin-V-FITC (Central European Biosystem) elegyével
inkubáltuk 15 percig, szobahőn, fénytől védve. Az inkubációs idő elteltével a
felesleges (sejtekhez nem kötődő) Annexin-V-FITC oldásához 400 µl Annexin
Binding Buffer-t adtunk, majd erőteljesen felkevertük. A flow-cytometriás
analízist FACS Vantage (BD Biosciences) készüléken végeztük. Az Annexin-VFITC pozitív sejtek arányát 5000 sejtből határoztuk meg, minden mintában kétkét fluoreszcens sejtpopulációt mértünk a fluoreszcencia intenzitásának
függvényében (LA=low annexin= alacsony intenzitás, HA=high annexin=magas
intenzitás).

3.4

Kaszpáz-3 aktivitás-mérés

Az apoptotikus folyamatok egyik effektor-enzimjének tekintett kaszpáz-3
aktivitását Kaszpáz-3 Fluoreszcens Assay-kit (SIGMA) segítségével mértük
plasztikon és Matrigel®-ben tenyésztett HSG sejteken. A HSG kultúrákból,
egyedi sejtekből álló szuszpenziót készítettünk Dispase (2h) és 0,02 %-EDTA
emésztőkeverék felhasználásával, majd PBS-es mosást követően 600 g-n, 4 °C-on
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5 percig centrifugáltuk a sejteket. Az 500 µl lízis-pufferben mintánként
5*106sejtet vettünk fel, és 30 percig 4 °C-on inkubáltuk fénytől védve. Újbóli
centrifugálást (13000 g, 15 perc, 4 °C) követően mintánként a felülúszóból 40 µles térfogat-egységeket mértünk 2 ml reakcióelegyhez, mely 5 µl assay-puffert
tartalmazott. A fluoreszcencia intenzitást 360 nm exitációs és 460 nm emissziós
hullámhosszokon detektáltuk Hitachi F-4500 Flurescence Spectrophotometer
(Tokyo, Japán) készüléken. Az eredményeket a kontroll %-ában adtuk meg.

3.5

Immunhisztokémia

3.5.1 Fluoreszcens jelölések
A fluoreszcens immuncitokémiai festésekhez mind a HSG, mind a PTHSG
sejteket 12 mm átmérőjű üveglemezen (Paul Marienfeld Gmbh, LaudaKönigshofen, Németország) tenyésztettük. A tenyészeteket PBS-ben oldott 4 %os paraformaldehidben fixáltuk 20 percig szobahőmérsékleten. A membránok
permeabilizálásához 5 percig 0,1 v/v%-os Triton-X 100 oldatot használtunk. A
nem-specifikus kötőhelyeket 5 %-os FCS-PBS oldattal blokkoltuk 1 órán át. A
primer antitesteket szintén 5 %-os FCS-PBS-ben oldva tettük a tenyészetekre. A
következő antitesteket és hígításokat használtuk: HSG sejtkultúrákhoz: antihumán survivin (10 µg/ml, poliklonális, nyúlban termelt; SIGMA); anti-humán αamiláz (10 µg/ml, poliklonális, nyúlban termelt, SIGMA). PTHSG sejtekhez: antihumán α-amiláz (10 µg/ml, poliklonális, nyúlban termelt, SIGMA); anti-humánoccludin (0,6 µg/ml, monoklonális, egérben termelt, Zymed, SanFrancisco, USA);
anti-humán vimentin (5 µg/ml, monoklonális, egérben termelt, Calbiochem, EMD
Biosciences, Németország). PTHSG sejtkultúrákon használtunk CD34-FITC és Ckit –PE primer konjugált antitesteket, (Santa Cruz Biotechnology, Heidelberg,
Németország) 0,4 µg/ml hígításban. Ezekben az esetekben nem permeabilizáltuk a
sejtek membránját, mivel sejtfelszíni antigéneket jelöltünk.
A fluoreszcens festések szekunder antitestjeként Alexa 488-fluorokrómmal
konjugált, kecskében termelt anti-nyúl IgG-t, illetve Alexa 568- fluorokrómmal
konjugált, kecskében termelt anti-egér IgG-t alkalmaztunk 1:500 hígításban 90
percig fénytől védve.
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Magfestékként 0,025 mg/ml 0,01 % Triton-X 100-ban oldott propidium jodidot
(SIGMA) használtunk 30 percig szobahőn inkubálva a sejteket, vagy Mowiolban
oldott 0,01 % Bisbenzimiddel (SIGMA) fedtük le a tenyésztő lemezeket.
A floreszcensen jelölt tenyészeteket konfokális lézer-pásztázó mikroszkóppal
(Olympus, BX61-FV300, Olympus America, Center Valley, PA, USA) és inverz
fluoreszcens mikroszkóppal (Axiovert 200M, Zeiss, Jena, Németország)
vizsgáltuk.

3.5.2 Fénymikroszkópos jelölések
Fénymikroszkópos festéseket PTHSG sejtek és műtéti szubmandibuláris
nyálmirigy szövetminták paraffinos metszetein készítettünk. A BME felületen
tenyésztett PTHSG sejteket 4 %-os paraformaldehidben 30 percig, a műtéti
szövetmintákat 3 napig fixáltuk. A fixált mintákat felszálló alkoholsorban
dehidratáltuk (70 % etanol, 2h; 96 % etanol 2h; 99 % etanol, 2h; xylol, 2h) majd
paraffinba ágyaztuk. A 3µm vastag metszetek rotációs mikrotómmal készültek,
majd a rehidratálást követően szobahőmérsékleten 30 percig blokkoltuk az
endogén peroxidázokat 0,5 %-os H2O2 tiszta metanolos oldatával. Az antigén
feltáráshoz a metszeteket 0,5 mM EGTÁ-val kiegészített 1 mM Tris (pH 9,0)
oldatban, mikrohullámú sütőben 10 percig forraltuk, majd lehűtöttük. 50 mM
NH4Cl-ot tartalmazó 0,01 M PBS-ben (pH7,4) 30 percig inkubáltuk a
metszeteket, majd az aspecifikus kötőhelyek blokkolására háromszor 10 percen
keresztül 1 % BSA-t, 0,05 % szaponint és 0,2 % zselatint tartalmazó PBS-ben
mostuk őket. Utána 0,1 % BSA-t és 0,3% Triton-X 100-at tartalmazó PBS-ben
higított primer antitesttel (anti-humán-aquaporin-5; Peter Agre professzor
jóvoltából) éjszakán át 4 °C-on inkubáltuk a metszeteket. Másnap háromszor 10
percen át 0,1 % BSA-t, 0,0 5 % szaponint és 0,2 % zselatint tartalmazó PBS-ben
mostuk a metszeteket, majd 1:200 higítású torma-peroxidázzal jelölt kecske
másodlagos antitesttel (DAKO, Glostrup, Dánia) inkubáltuk egy órán át. Utána
háromszor 10 perc mosás következett ugyanolyan összetételű oldattal, mint amit
az elsődleges antitest utáni mosáshoz használtunk. A festődést 1 µg/ml diaminobenzidint tartalmazó 30 %-os H2O2-ban jelenítettük meg. Utána a metszeteket
háromszor 10 percig PBS-ben mostuk, majd Mayer-féle hematoxilinnel is
festettük. A metszetek felhúzását EZ Mountmediummal (ThermoElectron
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corporation, Pittsburg, USA) végeztük. A preparátumokat Eclipse E-600 (Nikon,
USA) mikroszkóppal vizsgáltuk, a felvételeket a mikroszkóphoz kötöt SPOT
kamerával (Diagnostic Instruments, MI, USA) készítettük.

3.6
A

Videómikroszkópia
BME

felületére

ültetett

PTHSG

sejtek

morfológiai

változásait

videómikroszkóppal követtük nyomon. A tenyészeteket 35 mm átmérőjű Greiner
Petri csészékben 37°C-on, 5%-os CO2- és 90 %-os páratartalmú inkubátorban
tartottuk, mely az inverz fázis-kontraszt mikroszkóp (Leica DM IRB, Wetzlar,
Németország) tárgyasztalához van rögzítve. A tárgyasztalhoz léptetőmotor
csatlakozik (Marzhauser Scan IM 120x100). A felvételeket 5 perces időközönként
1, 3 és 6 napos időtartamig rögzítettük, mintánként 3-3 szomszédos látótérről.
Ehhez a mikroszkóphoz csatlakozó Olympus DP70 (Olympus, USA) kamerát és
10x-es objektívet használtunk. Az mikroszkóp és a kamera automatikus vezérlését
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biofizika Tanszékén fejlesztett software
végezte.

3.7

RNS izolálás, cDNS készítés

A HSG sejtkultúrákból a teljes RNS-t TRI Reagens (SIGMA) segítségével
izoláltuk a gyártó útmutatásai alapján, majd az így kapott RNS-en DN-áz
emésztéssel egybekötött oszlopos tisztítást végeztünk RNeasy micro kit (Quiagen
Ltd, Crawley, UK) felhasználásával. Az RNS koncentrációját Ribogreen
módszerrel

(Invitrogen)

határoztuk

meg,

integritását

1,2

%-os

agaróz/formaldehid-gélelektroforézissel ellenőriztük. A reverz transzkripcióhoz a
teljes RNS-ből mintánként 200-200 ng-ot használtunk TaqMan reverz
transzkriptáz reagensek alkalmazásával (Applied Biosystem, Foster City, Ca,
USA) a gyártó útmutatásai alapján. A reakcióelegy végső térfogata 10 µl volt.
Biológiai kontrollként a kereskedelemben elérhető szubmandibuláris nyálmirigy
szövetekből származó teljes RNS-ből (BD Biosciences) is készítettünk cDNS-t.
A PTHSG sejtekből a teljes RNS-t Rneasy micro kit (Quiagen) segítségével
izoláltuk, és egyidejűleg DN-áz emésztést is végeztünk. Az izolált RNS
koncentrációját Quibit kit (Invitrogen) segítségével határoztuk meg a gyártó
útmutatásai alapján. Mintánként 700-700 ng-ot használtunk fel a teljes RNS-ből a
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reverz transzkripcióhoz, melyet a High Capacity cDNA-Archive kit (Applied
Biosystem) segítségével végeztünk a gyártó útmutatásai szerint.

3.8

Real time (valós idejű) PCR

A reakcióhoz a cDNS 5 %-át használtuk fel. A PCR-primereket (amiláz, claudin1,
claudin3, vimentin, savas riboszomális foszfoprotein), FAM-jelölt MGB probeokat az Applied Biosystems Assays-on-Demand adatbázisból választottuk. Az
egy-egy mintához tartozó reakcióelegyeket duplikátumban készítettük el 20 µl
végtérfogatban

Taquman

Universal

Maste

Mix

(Applied

Biosystems)

felhasználásával. A mérést Prism Sequences Detection System 7700 (Applied
Biosystem) készülék végezte. Körülmények: (50°C-2 perc; 95°C-10 perc; 45
ciklus [95°C-15 mp; 50°C-1 perc]). Az egyes sejtkultúrákon 1-6 génexpressziós
vizsgálatot végeztünk minta mennyiségétől függően. A génexpresszió szintjét a
savas riboszomális foszfoprotein (RPLPO, houskeeping gén) RNS értékére
normalizálva számítottuk. Az eredményeket a kezeletlen kontroll nagyságrendi
változásaiként adtuk meg.

3.9

Jelátviteli utak gátlása

HSG sejtek Matrigel®-ben és plasztikon nevelt tenyészetein tápfolyadékban
higított farmakológiai gátlószereket alkalmaztunk a jelátviteli utak blokkolására:
Mátrix-metalloproteináz

(MMP2/MMP9)

inhibitor:

(MMPi)

(2R)-2[4-

biphenylylsulfonyl-amino]-3-phenylpropion sav: 10 µM (Calbiochem)
NFκB aktivátor gátló: 20 nM (Calbiochem)
Foszfatidil-inozitol 3-kináz (PI3K) inhibitor: LY 294002 10 µM (Calbiochem)
EGF-receptor-tirozin-kináz inhibitor: AG1478 100 nM (Calbiochem)
Protein-kináz C (PKC) inhibitor: Staurosporin: 100 nM (Sigma)

3.10 Statisztikai módszerek
A RNS szintek relatív változásait és a proliferációs vizsgálatok eredményeinek
összehasonlítására a következő próbákat használtuk: ANOVA Bonferroni- illetve
Dunett posthoc teszttel, vagy Wilcoxon teszt.
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4 Eredmények
4.1

A HSG sejtek vizsgálatainak eredményei

4.1.1 A HSG sejtek morfológiai változásai Matrigel® hatására
A humán szubmandibuláris nyálmirigy eredetű HSG (Human Salivary Gland)
sejtek (Shirasuna és mtsai, 1981) plasztik aljzaton (BD Biosciences, Franklin
Lakes, NJ, USA) epitéliális monolayert alkotnak (3.ábra A) és folyamatosan
proliferálnak.

Növekedési

faktor-csökkentett

Matrigel®-be

(melynek

végkoncentrációja 4,55 mg/ml) helyezve a HSG sejtek 24 órán belül gömbszerű
struktúrákat formálnak (3. ábra B), a sejtek felszínén mikrovillusok jelennek meg.
A szférikus struktúrák a tenyésztés 4. napjára 10-12 denz, granulált tartalmazó
sejtből állnak (3. ábra C), acinus-szerű morfológiát mutatnak, a sejthalmazokban
lumen képződik (3.ábra E, F). A Matrigel®-ben kialakult acinusok konfokális
mikroszkóppal vizsgálva amiláz-expressziót tapasztaltunk (3. ábra G). A
tenyésztés 5. napján az acináris struktúrák szétesnek, a sejtek összezsugorodnak
(3.ábra D). A propidium-jodiddal jelölt sejtmagok konfokális mikroszkópos
felvételei fragmentált kromatin-állományt mutatnak (3.ábra K), szemben az
azonos ideig plasztikon tenyésztett HSG sejtek homogén magállományával
(3.ábra J).
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3. ábra A HSG sejtek acináris differenciálódása Matrigel®-ben
Monolayert alkotó differenciálatlan HSG sejtek plasztik aljzaton (A). HSG sejtekből kialakuló acinusok, 2 nap (B). HSG sejtekből kialakuló acinusok Matrigel®ben, 4 nap (C). A HSG-acinusok szétesése Matrigel®-ben, 6 nap (D). A HSG-acinusok koncentrikusan elhelyezkedő sejtmagjai, propidium-jodidos magfestés (E). A
HSG acinusok szerkezete, lumennel rendelkező sejtcsoport, hematoxilin-eozin festés (F). Immunfluoreszcens amiláz jelölődés a Matrigel®-ben nevelt HSG acinusok
konfokális mikroszkópos képén (G). A 3 napos HSG acinusokból izolált egyedi sejtekből álló szuszpenzió letapad a plasztik aljzaton és monolayert alkot (H). A 3
napos HSG acinusokat friss Matrigel®-be helyezve, azok újabb 3 nap elteltével szétesnek (I). A differenciálatlan, plasztikon növő HSG sejtek propidium-jodidos
magfestődése; homogén, denz magállomány (J). A széteső HSG-acinusok propidium-jodidos magfestődése; fragmentált kromatin-állomány (K).
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Kísérleteinkben a 3 napig Matrigel®-ben növesztett sejteket az acináris struktúrák
épségének megőrzésére ügyelve izoláltuk a Matrigel®-ből (Dispase emésztés, 37
°C, 40 perc), majd az acinusokat friss Matrigel®-be keverve új tenyészeteket
hoztunk létre. Az acinusok növekedését és integritását fázis-kontraszt mikroszkóppal követtük. A friss Matrigel®-ben az acinusok 2-3 nap múltán
szintén szétestek, hasonlóan az átültetés nélkül 5-6 napig Matrigel®-ben
tenyésztett testvérkultúrákhoz (3. ábra I). Amennyiben nemcsak a Matrigel®-t
emésztettük el az acinusok környezetéből, hanem magukat az acinusokat is
sejtjeikre izoláltuk (Dispase-emésztés, 0,25 % tripszin-EDTA kezelés, 37 °C, 40
perc), majd az így nyert egyedi sejtekből álló szuszpenziót plasztik aljzatra
szélesztettük, a HSG sejtek eltérően viselkedtek attól függően, hogy előzőleg
mennyi időt töltöttek Matrigel®-ben. A megelőzően 3 napig Matrigel®-ben nevelt
sejtek egy-sejt-rétegben letapadtak a plasztik aljzatra, újra differenciálatlan,
epitéliális-morfológiát mutattak (3. ábra H), míg a 6 napos acinusokból származó
HSG sejtek nem proliferáltak tovább, a tenyésztőfolyadékban lebegő, elpusztult
sejteket találtunk.

4.1.2 Matrigel®

hatása

a

HSG

sejtek

DNS-szintézisére

proliferációjára és életképességére
A plasztikon és Matrigel®-ben nevelt sejtkultúrák proliferációs dinamikáját XTTéletképességi teszttel követtük. A plasztik-kultúrák növekedési görbéje az
immortális sejtvonalakra jellemző lefutást mutatta; a sejtszám gyorsan növekedve
eléri a konfluens (egybefüggő) tenyészetekre jellemző értéket, majd a növekedés a
kontakt-gátlás következtében mérséklődik, majd kissé visszaesik (4. ábra A). A
tenyésztés 6. napján a sejtszámban megfigyelt visszaesés elsősorban a sejtek által
benőhető letapadási felület csökkenésével, illetve megszűnésével magyarázható.
Az újonnan képződött leánysejtek tápoldat-csere, vagy a tenyészedény minimális
mozgatása következtében így könnyen leszakadnak. A Matrigel®-ben tenyésztett
HSG kultúrák proliferációs dinamikája ettől nagyon különböző. A tenyésztés első
három napján a sejtszám-növekedés hasonló mértékű, bár mérsékeltebb, mint a
plasztikon nevelt testvértenyészeteké, tehát a sejtek proliferációs fázisban vannak.
A 4. napon a növekedés észrevehetően lelassul, majd a sejtszám erőteljesen
visszaesik az 5. illetve a 6. napra. Megfigyeléseink a fentebb tárgyalt morfológiai
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változásokkal egybevetve valószínűsítik, hogy a HSG sejtek a Matrigel®-ben
előbb proliferálnak és differenciálódnak, majd ezt gyors sejthalál követi.
A tríciált timidin inkorporációs mérések eredményei azt mutatják, hogy a
plasztikon és Matrigel®-ben nevelt HSG sejtek DNS szintézise az első
sejtciklusban (20 órán belül) nem különbözik, viszont jelentősen kisebb mértékű
az izotóppal jelölt timidin beépítése a Matrigel®-es kultúráknak a tenyésztés 26.
órájában, 2., illetve 3. napján (4. ábra B).
Vizsgáltuk a Matrigel®-ből egyedi sejtekre izolált és plasztik aljzatra
visszaültetett HSG acinusok proliferációs aktivitását is. Azonos sejtszámmal
kiültetett plasztik testvértenyészeteket létrehozva differenciálatlan HSG sejtekből
(kontroll) és a 3 napos HSG acinusokból nyert egyedi sejtszuszpenzióból, azt
tapasztaltuk, hogy az előzőleg Matrigel®-ben nevelt sejtek DNS-szintézise
98,4±4,3 %-a volt a kontrollnak. A 6 napig Matrigel®-ben növesztett HSG
acinusokból származó egyedi HSG sejteknek nem volt mérhető DNS-szintézise
plasztikra való kiültetés után.
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4. ábra A HSG sejtek életképességének és DNS –szintézisének vizsgálata plasztik aljzaton és
Matrigel®-ben
A plasztik- és Matrigel®-es HSG sejtkultúrák sejtszámváltozása az idő függvényében, XTTassay (n=5-5) (A). Plasztik- és Matrigel®-es HSG sejtkultúrák DNS szintézise [3H]-timidin
inkorporációval mérve (n=8-8) (B). ANOVA és Bonferroni teszt, ***p<0,001.
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4.1.3 Apoptózis detektálás Annexin-kötődés mérésével
Flow cytometriával mérve a plasztikon nevelt HSG sejtkultúrák annexin kötődése
nagyon alacsony volt a kultúra 5. és 6. napján is. A Matrigel®-es tenyészetekben
az Annexin-V-FITC-pozitív sejtek aránya a tenyésztés idejével párhuzamosan
nőtt. Ezekben a tenyészetekben az annexin pozitív sejtek között a magas
fluoreszcencia-intenzitású populációt alkotó sejtek száma szintén jelentősen
emelkedett a Matrigel®-ben töltött napokkal (5. ábra A, B).

4.1.4 Survivin mRNS-és fehérje expresszió
A survivin mRNS expresszió-változását kvantitatív RT-PCR-rel követtük
nyomon. A 3 napos Matrigel®-ben differenciáltatott HSG tenyészetek survivinmRNS szintje hasonlóan alakult az azonos korú plasztik-kultúrákéhoz. A
Matrigel®-ben töltött 5 nap után a sejtek survivin-szintje szignifikánsan
alacsonyabb volt, mint az 5 napig plasztikon nevelt HSG sejteké (6. ábra F).
A fluoreszcens immunlokalizációs vizsgálataink szerint a differenciálatlan,
plasztikon növesztett HSG sejtekben a survivin fehérje a sejtmagokban és a
citoplazmában egyaránt megtalálható, ezért a zölddel jelölt survivin és a magok
piros propidium-jodid festése együtt narancssárgán jelenik meg (6. ábra A). A
Matrigel®-ben differenciáltatott 4 napos HSG acinusokban a survivin fehérjét már
csak a citoplazmában (6. ábra C) lehetetett detektálni, míg a 6 napos széteső
acinusok survivin-negatívak voltak (6. ábra D, E).
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5. ábra Apoptózis detektálás a HSG sejtek plasztik és plasztik- és Matrigel®-es kultúráiban,
FACS analízis
Annexin-V-FITC pozitív sejtek aránya 5000 sejtes mintákból. Plasztikon a HSG sejtek
nagyon alacsony annexin-kötődést mutattak a kultúra 5. és 6. napján is. Matrigel®-ben
minden mintából 2 fluoreszcens sejtpopulációt számoltunk, az alacsony fluoreszcens
intenzitású (LA: low annexin, 102<FL1<103) sejteket rózsaszín, a magas fluoreszcenciájú
(HA: high annexin, 103<FL1<104) sejteket zöld pontok jelölik. Az annexin-negatív
sejtpopulációt (AN: annexin negative) narancssárga szín jelöli (A). A magas (HA) és alacsony
(LA) annexin-kötődésű sejtek aránya a különböző korú plasztik – és Matrigel®-es
kultúrákban (B).
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A plasztikon nevelt differenciálatlan HSG
sejteken a zölddel jelölt survivin (Alexa
488) és a piros propidium jodid a
sejtmagban együtt narancssárgán jelenik
meg, tehát a citoplazma és a sejtmag is
survivin-pozitív (A). A Matrigel®-ben
differenciálódott 4 napos HSG acinusok
sejtmagja piros, a zölddel jelölt survivin
csak a citoplazmában mutatható ki (B).
Magfestés

nélküli

survivin

jelöléssel

látható a 4 napos HSG acinusok sejtmagot
elkerülő, citoplazmatikus festődése (C). A
Matrigel®-ben töltött 6 nap után a HSG
sejtek szétesnek; a fenti még ép acinus
alatt látható egy széteső acinus fáziskontraszt-mikroszkópos képe (D). A még
ép

acinus

citoplazmatikus

survivin

expressziót mutat, míg a szétesőben már
nincs immunhisztokémiailag kimutatható
survivin,

csak

a

pirosan

jelölődő

sejtmagok láthatók (E). A Matrigel®-ben
nevelt
6. ábra Survivin expresszió a plasztikon és
Matrigel®-ben

HSG

sejtek

survivin

mRNS

expressziója 1 és 3 napos tenyésztés után
még hasonló az azonos korú plasztik
kultúrákéhoz, az 5. napon viszont a
Matrigel®-es kultúrákban szignifikánsan
alacsonyabb, mint plasztikon (n=3-6).
Referenciaként

24

szubmandibuláris
készült

normális

humán

nyálmirigy-szövetből

teljes

RNS-preparátumot

használtunk

(Clontech)

eredményeket

az

1

napos

(F).

Az

plasztik-

tenyészetek %-ában ± SEM adtuk meg, a
kiértékeléshez ANOVA, majd Bonferroni
tesztet használtunk (**p<0,01).
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4.1.5 Kaszpáz-3 aktivitás-mérés
A Matrigel®-ben differenciáltatott HSG-tenyészetekben mért kaszpáz-3 enzimaktivitás a survivin-szint változással fordított arányban alakult. Az azonos korú
plasztik-kultúrákkal összevetve (100±49 %) az 1 és 2 napos Matrigel®-es
tenyészetek kaszpáz-3 aktivitása nem változott jelentősen (rendre 79±5 % és
175±72 %); a 3 napig Matrigel®-ben tartott kultúráké viszont szignifikánsan nőtt
(446±11 %, p<0,01, n=3-3), ami kaszpáz-3 függő apoptózisra utal.

4.1.6 Jelátviteli útvonalak gátlása inhibitorokkal
A főbb jelátviteli útvonalak blokkolásával a HSG sejteken a Matrigel® által
kiváltott proliferációs és apoptotikus hatásokat próbáltuk befolyásolni. A
különböző inhibitorokat 3 ill. 5 napig alkalmaztuk Matrigel®-es és plasztik -HSG
tenyészeteken.

A

sejtek

morfológiai

változásait

fénymikroszkóppal,

a

proliferációs aktivitásuk alakulását XTT-assay-vel követtük. Az egyes inhibitorok
hatása a kezelési idő függvényében nem változott, 3 vagy 5 napig alkalmazva a
gátlószereket, azok hasonlóan befolyásolták a HSG sejtek életműködéseit (7.
ábra).
A PKC enzimek és NFκB gátlása jelentős csökkenést idézett elő mind a
plasztikon, mind pedig a Matrigel®-ben nevelt HSG sejtek proliferációjában a
kezeletlen kontroll-tenyészetekével összevetve (7. ábra). Az NFκB által kiváltott
növekedés-gátlás sokkal hangsúlyosabb volt a Matrigel®-es kultúrákon, mint az
azonos módon kezelt plasztik-tenyészeteken (interakció: p<0,001). PI3K–gátlás
esetén

a

sejtszám-növekedés

szignifikánsan

visszaesett

plasztikon,

míg

Matrigel®-ben nem változott. Az MMP-inhibtor jelenléte a plasztikon tenyésztett
HSG sejtek osztódását nem befolyásolta, a Matrigel®-es kultúrákban viszont
sejtszám-növekedést idézett elő. A tyrosin-kináz gátlószer alkalmazásakor a
plasztik-kultúrákban mérsékelten csökkent a proliferáció, míg a Matrigel®-ben
nevelt sejtek száma jelentősen nőtt, csillapítva a Matrigel® fentebb említett
proliferáció-gátló hatását (7. ábra).
A Matrigel®-ben differenciáltatott sejtkultúrákon 5 nap után gátlószerek
jelenlététől függetlenül az acináris struktúrák szétesését, illetve a sejtek aljzattól
való elszakadását tapasztaltuk. A 3 napos staurosporin-kezelés hatására a
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tenyészetek

összezsugorodott

kis

sejtekből

álltak,

NFκB-gátlás

esetén

differenciálatlan, kiterült citoplazmájú sejtalakokat figyeltünk meg, acinusok
ezekben az esetekben nem képződtek.

7. ábra A különböző szignalizációs utak gátlásának hatása a plasztikon és Matrigel®-ben 3,
illetve és 5 napig nevelt sejtek viabiltására , XTT assay
Plasztik, 3 nap (A). Plasztik, 5 nap (B). Matrigel®, 3 nap (C). Matrigel®, 5 nap (D). Az
eredményeket a kezeletlen kontroll (n=8-8) %-ában ± SEM adtuk meg. ANOVA és Dunettpróba ,*p<0,05;**p<0,01;***p<0,001.
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4.2

A PTHSG sejtek vizsgálatainak eredményei

4.2.1 Humán szubmandibuláris nyálmirigyből készített primer
sejtkultúra és szubkultúrák
A szubmandibuláris nyálmirigy-szövet a mechanikus aprítás és az enzimatikus
emésztés után főleg a tápfolyadékban lebegő sejtaggregátumokból áll. Primer
tenyészetekben (0. passzázsú, a továbbiakban: p0) az egyedi sejtek kitapadása
után azok klonális elszaporodását figyeltük meg, terjeszkedő, kiterült epitéliális
mezőket eredményezve (8. ábra A-K). A sejtkultúra 4. napján a PTHSG sejtek
diszkrét, összefüggő foltokat alkottak, melyben a sejtek macskakő-szerű,
epitéliális karaktert mutattak, környezetükben gyakran elnyúlt, fibroblaszt-jellegű
sejteket találtunk (8. ábra H). A tenyésztés 7. napjára a PTHSG primer kultúrák
kb. 70 %-os konfluenciát értek el; a tenyészetek elsősorban egy-sejtrétegűek
voltak (ún. monolayert alkottak), elszórtan 3-dimenziós sejthalmazok képződtek
az epitéliális mezők felületén (8. ábra J). Gyakorlatilag kizárható, hogy ezek a
minimum 30, de inkább több 100 sejtből álló halmazok az izolálás során
megmaradó sejtcsoportok volnának, hiszen a sejtszuszpenziót 70µm-es szűrőn
engedjük át a szélesztés előtt.
A PTHSG sejtek 1. passzázsából (9. ábra A) ábra származó kultúrák hasonló
külső jegyeket mutattak mint a primer tenyészetek (p0) (8. ábra A-J), azonban 3dimenziós sejthalmazokat már nem találtunk. A 2. és 3. passzázsú PTHSG
kultúrákban a fibroblaszt-jellegű sejtek aránya megnőtt az epitéliális sejtekéhez
képest (8. ábra L). A PTHSG primer-és további szubkultúráinál is kb. 30 nap
tenyésztési idő után a tenyészetek elöregedését figyeltük meg, a sejtek elvesztették
a

kapcsolatot

egymással

és

a

letapadási

felszínnel

(8.ábra

K).
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8. ábra Plasztik aljzaton tenyésztett PTHSG sejtek fázis-kontraszt mikroszkópos felvételei
Klonálisan terjeszkedő epitéliális mezők a primer (p0) kultúra 1. napján (A, B). 2 napos
primer kultúra (C, D). 3 napos primer kultúra (E, F). 4 napos primer kultúra, az epitéliális
sejteket elnyúlt fibroblaszt jellegű sejtek veszik körül (G, H). 5 napos primer kultúra,
összefüggő epitélium (I). 7 napos primer kultúra, a monolayert alkotó epitéliális sejtek között
3-dimenziós sejthalmazok vannak (J). A 4 hetes elöregedő primer kultúra sejtjei elveszítik a
kapcsolatot az aljzattal és egymással (K).

Fibroblaszt-jellegű sejtek a 3. passzázsból

származó PTHSG tenyészetben (L).
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9. ábra Plasztik aljzaton, Matrigel® és Bazális Membrán Extraktum (BME) felületén
tenyésztett 1. passzázsból származó PTHSG sejtek fázis-kontraszt mikroszkópos képe
Plasztik aljzaton a p1 PTHSG sejtek egy-sejtrétegű epitéliális mezőket alkotnak, melyeket
fibroblaszt sejtek vesznek körbe (A). Acinotubuláris struktúrák Matrigel® (9,1 mg/ml)
felületén (B). BME (12,8 mg/ml) felületén (C). BME (13,2 mg/ml) felületén (D). BME (17,1
mg/ml) felületén (E).
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4.2.2 A Bazális Membrán Extraktumok (BME) által előidézett
morfológiai változások
A növekedési-faktor-csökkentett BME felületén az 1 passzázsból származó
(továbbiakban p1) PTHSG sejtek gömbölyded, acino-tubuláris struktúrákat
alkottak a kiültetést követő 24 órán belül. Videómikroszkópos kísérleteink
megmutatták, hogy a sejtek a szélesztést követően sebesen migrálnak a BME
aljzaton, gyorsan kis aggregátumokat formálnak, melyek acino-tubuláris
alakzatokká fejlődnek (10 ábra, videó 24h). A következő napokban a PTHSG
sejtek további mozgását lehetett megfigyelni (videó 3 nap, videó 6 nap). A
sejtaggregátumok, függetlenül az alkalmazott BME koncentrációjától, hasonló
struktúrát mutattak.
A paraffinos metszeteken hematoxilin-eozin festésel lumennel rendelkező duktális
hálózatokat és acináris struktúrákat láthattunk (11. ábra). A BME felületén
kialakult PTHSG aggregátumok - melyek elsősorban 46-81 éves betegek
nyálmirigyeiből származtak - szövettani képük alapján kevésbé organizáltak mint
az intakt nyálmirigyek (11. ábra A, B). Egy 20 éves beteg nyálmirigyéből készített
PTHSG kultúra (11. ábra C) a BME felületén viszont jól differenciált, az eredeti
nyálmirigy-szerkezethez

(11.

ábra

D)

hasonló

struktúrát

mutatott.
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10. ábra Az acinotubuláris PTHSG struktúrák kialakulásának dinamikája (BME) felületén;
képek a 24. órát követő videóból
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11. ábra PTHSG (p1) sejtek és normál
szubmandibuláris

nyálmirigy

hematoxilin-eozin

festetett

paraffinos

metszetei
Kevéssé

szervezett

struktúrák

egy

származó

BME
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acinotubuláris
éves

páciensből

felületén

tenyésztett

PTHSG-kultúrában.

Az

acinus-jellegű

sejtek AQP5 immunreaktivitást mutatnak
(nyilakkal jelölve), míg a duktusz-jellegű
struktúrák (d-vel jelölve) AQP5 negatívak
(A, B). Jól differenciált mirigyes jellegű
struktúra egy 20 éves betegből származó
BME

felületén

tenyészetben

nevelt
(C).

PTHSGNormál

szubmandibuláris nyálmirigy szövettani
képe (D).
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4.2.3 A BME felszínén tenyésztett PTHSG sejtek életképessége
és proliferációs aktivitása
Az 1. passzázsból származó PTHSG sejtek proliferációs aktivitását MTT-teszt
segítségével mértük. Az 5 különböző páciensből származó szövetmintán készített
5 független kísérlet szerint a BME felületén 3 napos tenyésztés után a sejtek
proliferációja jelentősen visszaesett a plasztikon nevelt testvérkultúrákéhoz képest
(12. ábra ).
Egy másik kísérleti felállásban összehasonlítottuk a PTHSG sejtek 1. és 3.
passzázsából származó plasztik-tenyészeteinek sejtosztódási aktivitását közvetlen
sejtszámlálással. Az 1. passzázsból származó PTHSG sejtek száma a tenyésztés 3.
napjára 126±12 %-kal nőtt, ehhez hasonló eredményt adtak a 3. passzázsból
származó sejtek, ahol a sejtszám-növekedés 112±13 % volt.

12. ábra Plasztikon és BME felületén növesztett, 5 független betegből származó PTHSG (p1)
kultúra életképességi vizsgálata, MTT-assay
Az eredményeket a plasztik kultúrák %-ában ± SEM adtuk meg. ANOVA és Bonferroni
teszt, ***p< 0,001.
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4.2.4 Real time (valós idejű) PCR vizsgálatok a PTHSG sejteken
Összehasonlítottuk 5 beteg szubmandibuláris nyálmirigy-szövetének, illetve az
azokból készített PTHSG tenyészetek 1. passzázsú, plasztikon nevelt sejtjeinek
amiláz-mRNS-expresszióját. A plasztikon tenyésztett PTHSG sejtek közül 4
minta amiláz-expressziója jelentős mértékben csökkent az eredeti nyálmirigyekből
mért expressziós szinthez képest (78-ad - 2033-ad részére), egy esetben viszont
nem tapasztaltunk szignifikáns változást. A plasztikon nevelt PTHSG sejtek 1.
passzázsú tenyészeteinek amiláz-mRNS-expressziója változatos képet mutatott, 2
nagyságrend eltérés volt a különböző betegekből származó mintákban (13. ábra).
További kísérleteinkben vizsgáltuk, hogy befolyásolja-e a BME-felületén való
tenyésztés az amiláz-, illetve egyéb nyálmirigyhez-kötődő gének (claudin1,
claudin3, kallikrein, és a mezenchimális eredetű sejtekre jellemző vimentin)
kifejeződését;

és

van-e

ebben

szerepe

a

felhasznált

BME

fehérje-

koncentrációjának. Ehhez 1. passzázsú plasztikon, illetve BME-felületen
tenyésztett PTHSG kultúrákat használtunk, melyek 13 különböző betegből
származó nyálmirigyből készültek. A statisztikai analízist ANOVA módszerrel
végeztük.
Nem találtunk összefüggést a BME-fehérje-koncentráció (9,1-17,1 mg/ml) és a
génexpressziós változások között (P=0,9935), ugyanakkor bizonyos mintákban
erőteljes amiláz mRNS expressziós-szintnövekedést tapasztaltunk a BME-kezelés
hatására. A többi gén expressziója széles határok közt változott (14. ábra A-E) a
plasztikon és a BME felületen növesztett tenyészetekben. Ahhoz, hogy az egyes
gének BME-kezelés hatására bekövetkező tendenciózus változásait elemezhessük,
a különböző koncentrációjú BME típusokból és a különböző páciensekből nyert
adatokat összevontuk, és az összes vizsgált génre megállapítottuk az expressziósszint átlagos változását (14.ábra F). Az amiláz expresszió szignifikánsan
növekedett a BME felületen tenyésztett PTHSG sejtekben a plasztikon nevelt
kultúrákéhoz képest, ugyanakkor nem tapasztaltunk szignifikáns változást a többi
vizsgált gén esetén (claudin1, claudin3, kallikrein és vimentin). A minták felében
(azaz 6 különböző betegből előállított PTHSG sejtkultúránál) a BME kezelés
hatására bekövetkező amiláz expresszió növekedésének nagyságrendje 1,5-nél
kisebb volt, míg a többi 6 mintánál ez az érték 2,5-nél nagyobb. Ha ezt a két
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mintacsoportot elkülönítve vizsgáltuk a többi gén kifejeződésének mértékét, azt
tapasztaltuk, hogy ahol az amiláz-szint fokozottabban növekedett, ott a claudin3szint is megnőtt, a többi gén expressziós szintje viszont nem változott. Az amiláznövekedésben kisebb értéket képviselő mintákban a claudin1 expressziós szintje
lecsökkent, a többi gén kifejeződése változatlan maradt.

13. ábra Különböző betegekből származó p1 PTHSG kultúrák amiláz mRNS expressziója,
real time PCR vizsgálat
Az egyes mintákból mért expressziós szint 2 nagyságrendben is eltérhet.

Egy másik kísérleti elrendezésben 5 donorból származó 1. és 3. passzázsú PTHSG
kultúrákat úgy ültettünk ki, hogy a BME-t nem 3-dimenziós rétegként, hanem
csak vékony filmként (6µl/cm2) vittük fel a tenyészedények aljára. Ilyenkor nem
alakultak ki az acino-tubuláris struktúrák, viszont az amiláz-mRNS expresszió az
1. és a 3. passzázsból származó tenyészetek esetén is valamelyest növekedett az
azonos donoroktól származó és azonos passzázs-számú plasztikon nevelt
párhuzamosokhoz képest. Az amiláz-expressziós-szint változások az p1 BMEfilm-tenyészeteknél : 2,6-; 2,7-; 95,9-; 1,2-; 1,4-;szerese a kontrollnak, p3 BMEfilm

tenyészeteknél

pedig:

1,6-;

2,8-;

0,3-;

1,1-;

3,1-szerese.
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14. ábra BME felületén tenyésztett PTHSG (p1) sejtek génexpressziós változásai az azonos betegből származó p1 plasztik kultúrához képest, real time PCR
vizsgálat
Amiláz (A). Claudin1 (B). Claudin3 (C). Kallikrein (D). Vimentin (E). Az x-tengelyen a számok a donorok számkódját jelölik. Nem minden donortól van adat az
összes vizsgált génre; ezekben az esetekben a grafikonon a megfelelő számhoz értelemszerűen nem tartozik oszlop. Az eredményeket a parallel plasztik tenyészetek
arányában ± SEM adtuk meg, az oszlopok felett az elemszám látható zárójelben. Az F diagramon a vizsgált gének átlagos változásait tüntettük fel, összevonva a
különböző betegekből nyert adatokat. Wilcoxon teszt, *p<0,05
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4.2.5 CD34, C-kit, amiláz, occludin, vimentin és AQP5 fehérjék
immunhisztokémiai vizsgálata a PTHSG sejteken
A primer (p0) PTHSG kultúrákban elszórva őssejt-niche-ekre (őssejt fészek)
emlékeztető sejthalmazok alakultak ki, melyekben a többi sejttől eltérően
jellegzetesen kicsi és denz sejtmagvú sejtek (15. ábra J) némelyike CD34 illetve
C-kit immunreaktivitást mutatott (15. ábra H, I).
A PTHSG primer tenyészeteit (p0) alkotó epitéliális sejteken erős amiláz –
immunreaktivitást (15. ábra A) észleltünk, ugyanakkor egyazon kultúrában
amiláz-negatív sejtcsoportokat (15. ábra B) is találtunk. Az 1. passzázsból
származó PTHSG sejtek plasztik aljzaton csak elszórtan mutattak rendkívül
gyenge amiláz-immunreaktivitást (15. ábra C), míg a BME felületén növesztett
PTHSG sejtekből kialakult acino-tubuláris struktúrák erősen amiláz-pozitívak
voltak (15. ábra D). Konfokális mikroszkóppal megvizsgálva azt tapasztaltuk,
hogy az egy-egy acináris struktúrát alkotó sejtek amiláz-expressziója nem
egységes, az erősen festődőek mellett találhattunk amiláz-negatív sejteket is (15.
ábra

F,

G).

A

passzázs-szám

növekedésével

párhuzamosan

az

immunhisztokémiailag azonosítható amiláz expressziója csökkent (15. ábra E).
A PTHSG sejtek 1. passzázsából származó BME-és plasztik aljzatú kultúrákon is
kimutattuk az occludin jelenlétét, mely az epitéliális sejtekre jellemző
sejtkapcsoló struktúrák (tight junction) egyik alkotófehérjéje (16.ábra A, B).
Az 1. passzázsú PTHSG sejtek plasztik aljzaton nőve erős vimentin
immunreaktivitást mutattak, míg a BME felületén kialakuló globuláris struktúrák
vimentin negatívak voltak (16. ábra C, D).
A BME felületén acináris struktúrákká differenciálódott PTHSG sejtek
némelyikén azonosítottuk az AQP5 fehérjét (11. ábra A, B). A korábbi munkákkal
megegyezően (Gresz, V. és mtsai, 2001) a humán nyálmirigy-acinusokon az
AQP5 az apikális plazmamembránon lokalizálódik (nyíllal jelölve a 11. A és B
ábrákon), míg a duktális struktúrákon nem tudtuk kimutatni (d-vel jelölve a 11. a
és B ábrákon).
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15. ábra Plasztikon és BME felületén nevelt PTHSG kultúrák immunfloreszcens jelölései I
Erős amiláz festődés a primer (p0) PTHSG tenyészet egyik sejtcsoportján, Hoechst 33258
magfestéssel (A). Gyenge amiláz jelölődés primer (p0) PTHSG tenyészet szomszédos sejtjein,
Hoechst 33258 magfestéssel (B). A plasztikon tenyésztett p1 PTHSG sejtek gyenge amiláz
jelölődést mutatnak, propidium jodidos magfestés (C). A BME felületén tenyésztett p1
PTHSG sejtek erősen amiláz-immunpozitívak, propidium jodidos magfestés (D). A BME
felületén tenyésztett p7 PTHSG sejtek amiláz immunreaktivitása gyengébb, propidium
jodidos magfestés (E). A BME felületén p1 PTHSG sejtekből kialakuló acinotubuláris
struktúrák amiláz-festődése nem homogén, erősebben és gyengébben festődő sejtek alkotják;
konfokális mikroszkópos felvétel, propidium jodidos magfestés (F,G). A primer (p0) PTHSG
tenyészetekben elszórva CD34 (H) és C-kit (I) pozitív sejtek találhatók. A primer (p0)
PTHSG tenyészetekben előforduló 3-dimenziós sejthalmazok magfestése (Hoechst 33258); jól
láthatóan két elkülönülő sejtpopuláció, a 3-dimenziós sejthalmazt kis, denz magvú sejtek
alkotják, a környező sejtek magfestődése kevésbé intenzív (J).
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16. ábra Plasztikon és BME felületén nevelt PTHSG sejtek immunfluoreszcens jelölései II
Occludin jelölés a (p1) plasztikon nevelt PTHSG sejteken, Hoechst 33258 magfestés (A).
Occludin jelölés a (p1) BME felületén nevelt PTHSG sejteken, Hoechst 33258 magfestés (B).
Erős vimentin immunreaktivitás (p1) plasztikon nevelt PTHSG sejteken (C). Vimentin
negatív (p1) PTHSG tenyészet BME felületén (D).

5 Megbeszélés
A funkcionális nyálmirigy-szövet károsodása gyakori, nehezen kezelhető klinikai
probléma, ami nagyfokú leromlást eredményez a szájüreg egészségében és a beteg
életminőségében. Az implantáció az egyik felmerülő módszer a sérült szövet
helyreállítására.
Sugito és munkatársai in vitro kultúrában nevelt szubmandibuláris nyálmirigy
sejteket ültettek patkány atrófiás és normál nyálmirigyébe, az implantált sejtek
egy része megtapadt mind a sértett, mind a kontroll szövet állományában, anélkül,
hogy károsították volna azt (Sugito, T. és mtsai, 2004). Ahhoz, hogy a károsodott
szövetek pótlását kívülről bevitt, megelőzően kultúrában tenyésztett sejtekkel
oldjuk meg, szükség van önmegújító-sajátságú és multipotens sejtek nagy
készletére. Az újszülött – és felnőtt patkányokban leírt multipotens, kolóniát
képezni tudó, proliferatív epitéliális sejtek (Kishi, T. és mtsai, 2006) acinussá
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differenciálódó patkány csontvelői őssejtek (BMSC) (Lin, C. Y. és mtsai, 2007)
előrelépést jelentenek a szövettervezési kísérletekben. Mindeddig a nyálmirigy
differenciálódás tanulmányozására állatkísérletes modellek és patkány-, vagy
humán eredetű immortalizálódott sejtvonalak álltak rendelkezésünkre. Célunk volt
az egyik ismert neoplasztikus sejtvonal differenciálódásának nemcsak az
iniciációs lépésekre korlátozódó hosszútávú nyomonkövetése, illetve primer
eredetű humán nyálmirigysejtek túlélésének és differenciálódásának vizsgálata.

5.1

HSG viselkedése plasztikon és extracelluláris mátrixkomponenseket tartalmazó gélek közegében

A HSG sejtvonal irodalomból ismert sajátosságai miatt (Royce, L. S. és mtsai,
1993); (Hoffman, M. P. és mtsai, 1996) eddig olyan in vitro modellként szerepelt,
amely regenerációs folyamatok alapjait jelentő differenciálódási tényezők
vizsgálatára alkalmas. A HSG sejtek plasztik aljzaton monolayert alkotnak,
folyamatosan proliferálnak és egységes, az interkaláris duktuszsejtekre jellemző
epitéliális morfológiát mutatnak (Shirasuna, K. és mtsai, 1981). Sem plasztikon,
sem membránra ültetve nem képeznek polarizált epitéliumot (He, X. és mtsai,
1998); (Tran, S. D. és mtsai, 2005). A HSG tenyészetek egymást követő
passzázsaiból származó sejtek morfológiai és genetikai sajátosságai egységesnek
tekinthetők (Shirasuna, K. és mtsai, 1981); a sejtvonal stabilitása miatt az elmúlt
két évtizedben széleskörben elfogadott modellje volt sejtbiológiai vizsgálatoknak.
Extracelluláris mátrix komponenseket tartalmazó tenyésztő felületen az acináris
differenciálódás kezdeti morfológiai és funkcionális lépéseit írták le (Royce, L. S.
és mtsai, 1993); (Hoffman, M. P. és mtsai, 1996). Keveset tudunk viszont arról,
hogy az immortális és neoplasztikus tulajdonságokkal bíró HSG sejtek hogyan
viselkednek a differenciálódási folyamat végén, azaz megvalósul-e az in vivo
körülmények között jellemző terminális differenciálódás. A korábbi munkák
elsősorban a differenciálódás morfológiai és funkcionális detektálásánál
befejeződtek (Royce, L. S. és mtsai, 1993); (Hoffman, M. P. és mtsai, 1996), nem
követték a differenciálatlan HSG kialakuló acinusok további sorsát. Munkánk
egyik célja volt a már kialakult acinusok esetleges további szerveződésének
vizsgálata. A megválasztott in vitro körülményekben igyekeztünk az in vivo
nyálmirigy-fejlődés

szöveti

jellemzőit

modellezni.

A

szubmandibuláris

nyálmirigy organogenezise során az ún. előrügy (prebud) állapotban a leendő
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mirigy még csak egy megvastagodott epitéliális sejtréteg, ami besüllyed a
mezenchimába, azaz az epitéliális sejteket több oldalról mezenchimális sejtek,
illetve azok szövetközti állománya veszi körül (Jaskoll, T. és Melnick, M. 1999).
A korábbi munkák a Matrigel®-t elsősorban csak letapadási felületként
alkalmazták; a gél felszínén a HSG sejtek változatos morfológiai képet mutattak
(Vag, J. és mtsai, 2007). A Matrigel®-t mint differenciáltató közeget mi nem
aljzatként, hanem 3-dimenziós tenyésztési térként alkalmaztuk, az egyedi
sejtekből, tápfolyadékból és a gélből szuszpenziót készítve. Az általunk
alkalmazott 3-dimenziós tenyésztési térben differenciáltatott HSG sejtekre
jellemző volt a morfológiai egységesség, azaz mindig egyformán szerveződő,
azonos méretű diszkrét acinusokat eredményeztek. A kezdeti megfigyeléseink (3
nap) megegyeznek az irodalmi előzményekkel (Crema, V. O. és mtsai, 2006);
(Hoffman, M. P. és mtsai, 1996); (Royce, L. S. és mtsai, 1993); (Vag, J. és mtsai,
2007), azaz acinusokra emlékeztető szférikus struktúrák alakultak ki a HSG
sejtekből a Matrigel®-ben. A további napokban azonban az összetettebb
struktúrák képződése helyett a differenciálódott HSG sejtek elvesztették
immortalitásukat és tömeges programozott sejthalállal elpusztultak. Mivel az
organogenezis során a proliferáció, differenciálódás és apoptózis időben és térben
összehangolt folyamatok, feltehető, hogy egy immortalizálódott, mutált p53
fehérjével (Shinagawa, Y. és mtsai, 2003) rendelkező sejtvonalban ennek
bizonyos lépései sérültek, így nem történhetett meg a bonyolultabb strukturálódás.
Az in vivo organogenezis eredményeként különböző módon elkötelezett és
funkcionáló sejtek összessége alkotja a működőképes szövetet, a HSG sejtvonal
esetén ennek akadálya lehetett a tenyészetek sejtjeinek egységes viselkedése; azaz
a kompenzáló folyamatok hiányossága is.

5.2

Heterogén

sejtösszetételű

primer

tenyészet

létrehozása egészséges humán nyálmirigyből
A fentiek miatt feltételeztük, hogy a szövettani strukturálódás további lépései és a
hosszútávú

túlélés

heterogén

sejtösszetételű

tenyészetekben

nagyobb

valószínűséggel valósul meg, ahol más-más fejlődési potenciálú és különböző
funkciók szerint specializálódott sejtek vesznek részt a szerveződés folyamatában.
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Az első próbálkozások a primer humán nyálmirigy-kultúra létrehozására 2005-ben
történtek (Tran, S. D. és mtsai, 2005), az így létrehozott primer tenyészet neve
huSMG. A huSMG - izolálási technika morfológiailag homogén epitéliális
sejtkultúrát eredményezett, a sejtek membránra ültetve polarizált monolayert
alkotnak. Kutatócsoportunk célja - a HSG sejtekkel kapcsolatos kísérletekből
kiindulva -, a primer sejtek acináris differenciálódásának vizsgálata volt, míg Tran
és mtsai által kidolgozott módszer elsősorban az epitéliális sejtek transzportfolyamatainak tanulmányozására irányult, melyre a fellelhető duktális eredetű
nyálmirigy sejtvonalak mint pl. HSG és HSY (He, X. és mtsai, 1998) nem
alkalmasak. Ezért a huSMG izolálási és tenyésztési módszert megváltoztattuk,
mert jól proliferáló, extracelluláris mátrix-közegben túlélő, primer tenyészet
létrehozására törekedtünk. A huSMG sejtek tenyésztőfolyadéka szérummentes, és
a kultúrák az izolálás napján még nem letapadó, lebegő sejtaggregátumokból
erednek. Ezek a körülmények elsősorban a fibroblaszt-sejtek kiszűrését célozzák
meg, eredményeképpen szinte tisztán epitéliális sejteket tartalmazó homogén
tenyészetet kapunk. Ugyanakkor a huSMG kultúrák progenitorsejt-tartalma
feltehetően lecsökken az epitéliális sajátságú sejtek felszaporításához szükséges
hosszú idő és a szérummentes tenyésztési körülmények miatt.
Az általunk kidolgozott PTHSG sejt-izolálási eljárás során az intakt mirigyből
mechanikai aprítás és enzimatikus disszociáció útján nyert sejteket FCS-sel
inkubált tenyésztőedényekre ültettük, illetve a tenyésztőfolyadék is 10 % FCS-sel
kiegészített Hepatostim volt. Az így letapadt összes sejtet felhasználtuk a további
szubkultúrák létrehozásához. Általában egy hét elteltével a PTHSG tenyészetek
elérték a 70%-os konfluenciát, ekkor passzálhatóak voltak. A tenyészedények
kiültetés előtti szérumos inkubációja a szérum-fehérjék felület-kötődését
eredményezte, ez lehetővé tette a fibroblasztok kitapadását is. A kiültetés és a
tenyésztés körülményei miatt, illetve megfigyeléseink alapján is mondhatjuk,
hogy a PTHSG primer kultúrák több sejttípust tartalmazó, összetett tenyészetek.
Ez a szövettani heterogenitás a primer (p0) PTHSG sejtek amiláz-festődésénél is
megfigyelhető, hiszen akár egyazon tenyészet szomszédos sejtcsoportjai is eltérő
immunreaktivitást mutattak. Ugyanakkor a tény, hogy az occludin fehérjét a
huSMG sejtekhez hasonlóan (Tran, S. D. és mtsai, 2005) a PTHSG sejtek is
expresszálják valószínűsíti, hogy mindkét primer kultúrában hasonló epitéliális
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sajátosságokkal

bíró

sejtpopuláció

található,

amelyek

polarizált

felület

létrehozására alkalmasak. A PTHSG tenyészetekben előforduló fibroblasztok a
mezenchimális sejtekre jellemző vimentin festődéssel (Kong, W. és mtsai, 2006)
voltak azonosíthatók.

5.2.1 A primer PTHSG tenyészetek multipotens sajátsága,
sejttípusok és sejtsorsok
A primer PTHSG tenyészetek jellemzően egy-sejtrétegűek, ún. monolayert
alkotnak, viszont elszórtan 3-dimenziós sejthalmazokat figyeltünk meg, melyek
morfológiailag a sejtkultúrákban az őssejtek mikrokörnyezetét adó „niche”-ekre,
(fülkék, őssejt-fészkek) emlékeztetnek (Lawson, D. A. és mtsai, 2007). Ezek a 3dimenziós képződmények néhány denz, kerek, a többi sejttől eltérően kis
nukleuszú sejtet tartalmaztak, melyek C-kit és CD34 immunreaktivitást mutattak
(13. ábra H, I, J). A C-kit és a CD34 őssejt, illetve progenitor-markernek
tekinthetők. Több irodalmi adat is van a felnőtt szövetek őssejt-készletére. Felnőtt
egerek tüdejében azonosítottak CD34-pozitív őssejteket (Ling, T. Y. és mtsai,
2006), illetve szintén felnőtt egérből származó C-kit-et expresszáló progenitorsejteket találtak Matrigel® felületén duktális irányban differenciálódott májsejtek
között (Li, W. L. és mtsai, 2006). Egyes elképzelések szerint bizonyos szövetirendszerekben, mint pl. a béltraktusban és a szőr-follikulusokban az őssejtek
specializált mikrokörnyezetükben tartózkodnak, ezek az ún. őssejt nische-ek, vagy
fészkek, melyek ideális feltételeket biztosítanak az őssejtek pluripotenciájának
megőrzéséhez, lehetővé teszik osztódásukat és differenciálódásukat (Spradling, A.
és mtsai, 2001); (Oshima, H. és mtsai, 2001); (Bjerknes, M. és Cheng, H. 2001),
(Lawson, D. A. és mtsai, 2007). Újszülött és felnőtt patkányokban is bizonyították
kolóniaképző, proliferatív, multipotens sajátságú sejtek jelenlétét (Kishi, T. és
mtsai, 2006). Annak eldöntésére, hogy a PTHSG tenyészetekben általunk
megfigyelt 3-dimenziós sejthalmazok vajon ténylegesen multipotens sajátságúake, érdemes lenne a jövőben olyan kolóniatesztet végezni, mely egy-sejtes
hígításból vizsgálná a halmazok képződését. Ehhez szükséges, hogy a niche-szerű
struktúrákat

diszkréten

eltávolítsuk

és

enzimatikusan

egyedi

sejtekre

disszociáljuk. Amennyiben kolóniák alakulnak ki, acináris-, duktális- és
myoepitéliális irányban differenciáltatva a sejteket, igazolható lenne a
multipotencia.
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Munkacsoportunk további terve, hogy áramlási cytometriával különválogassuk és
felszaporítsuk a feltehetően multipotens sajátságú C-kit és CD34 pozitív
nyálmirigy-progenitorokat a PTHSG tenyészetekben.
Összefoglalva, tehát valószínűsítjük, hogy a PTHSG primer tenyészetek
különböző sejttípusok kevert populációját alkotják: nyálmirigy-progenitorok,
acináris-,

illetve

duktális

irányban

differenciálódott

epitéliális

sejtek,

mezenchimális sejtek (fibroblasztok) egyaránt jelen vannak a kultúrákban.
Feltehetően a tenyésztési idő előrehaladtával a különböző típusú sejtek sorsa
eltérően alakul: a fibroblaszt sejtek proliferálnak a leggyorsabban, az epitéliális
sejtek dedifferenciálódnak, azaz részben elveszítik specializált jellegüket, ez
polarizálatlan morfológiájukon és fehérjetermelésükben is megmutatkozik.
Valószínűsítjük, hogy a még differenciálatlan progenitorok alkotják a terjeszkedő
epitéliális mezőket. A BME felületén végbemenő strukturálódás polarizált
morfológiát és megváltozott fehérjetermelést eredményez, mely részben hasonló
az intakt nyálmirigyekéhez. Azaz, a dedifferenciált sejtek visszanyerik specializált
karakterüket, ezt neveztük redifferenciálódásnak.

5.2.2 A PTHSG tenyészetek in vitro dedifferenciálódása
Plasztik aljzaton tenyésztve a PTHSG sejteket, a passzázs-számok előrehaladtával
folyamatosan dedifferenciálódást figyeltünk meg. Ezt a folyamatot jól jellemzi a
p0-p7 kultúrák amiláz-expressziójának csökkenése, melyet immunhisztokémiailag
tettünk láthatóvá, illetve a kvantitatív RT-PCR vizsgálatokban megmutatkozó
amiláz mRNS-szint csökkenés az intakt mirigy szövet és az 1. passzázsból
származó PTHSG sejtek közt. A jelenséget magyarázhatja az a tény, hogy a
szövettenyésztési feltételek között a sejtek nem kapják meg azt az idegi-,
hormonális-, keringési-, stb. stimulust, ami egy funkcionális szerv sejtjeit éri. Az
in vitro kultúrákban tartott sejtek dedifferenciálódását már más szövettenyésztésirendszerekben is megfigyelték, pl. primer hepatocyta sejtek esetén, ahol az
izoláció után a sejtek a májra jellemző specifikus funkciókat fokozatosan vesztik
el (Elaut, G. és mtsai, 2006). A porcból izolált sejtek tenyésztése során szintén
leírták a szövetspecifikus sajátságok csökkenését (Goessler, U. R. és mtsai, 2005);
(Goessler, U. R. és mtsai, 2006); (Diaz-Romero, J. és mtsai, 2005).
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5.2.3 A PTHSG tenyészetek élettartama
A PTHSG sejtkultúrákat legfeljebb 1 hónapig tudtuk tenyészteni standard
feltételek között. A HSG sejtvonalra (és egyéb immortalizálódott sejtvonalakra)
jellemző folyamatos proliferációt nem tapasztaltunk. Több mint 30 nap elteltével
a sejtek fokozatosan elveszítették mechanikai kapcsolatukat a tenyészaljzattal és
egymással; egyre több elpusztult sejtalakot figyeltünk meg a tápfolyadékban. Ez a
primer tenyészetekre jellemző sejt-öregedés, illetve pusztulás, kijelöli azt az
időintervallumot, amelyben a PTHSG sejtek tenyészthetőek és optimális
körülmények között differenciálódásra bírhatóak.

5.2.4 A

humán

nyálmirigy

eredetű

primer

tenyészetek

viselkedése bazális membrán extraktum felületén
A PTHSG sejtekkel kapcsolatos kísérleteink elsősorban olyan metodikák
beállítását célozták, amely a hosszútávú szövetpótlást alapozza meg. Ezért
igyekeztünk olyan körülményeket választani, amelyek bár összehasonlíthatóak a
HSG sejtvonal irodalmi adataival, annak hibáit kiküszöbölik. A HSG-sejtvonal
esetében a Matrigel® nem bizonyult hosszútávon alkalmas in vitro környezetnek,
a bazális membrán extraktumokról nincs ilyen adat. Nem volt mellékes az sem,
hogy az általunk használt Cultrex BME többféle koncentrációban van
kereskedelmi forgalomban, ezeknek hatása egymással összehasonlítható, ezzel
szemben

a

növekedési

faktor–csökkentett

Matrigel®-ből

nincs

ilyen

szisztematikusan változó koncentráció-különbség.
Az általunk létrehozott PTHSG kultúrák izolált sejtjei a bazális membrán
extraktum felületén 24 órán belül acino-tubuláris struktúrákká formálódtak,
amelyek a videómikroszkópos vizsgálataink alapján a tenyésztés 6 napján is
dinamikusan alakultak. Azaz, a HSG sejtvonal esetén leírt szerkezeti destrukciót
és visszafordíthatatlan sejtpusztulást nem tapasztaltuk. A huSMG tenyészetben
felszaporított, duktális sajátságokkal bíró epitéliális sejtek nem differenciálódtak
acinusokká a bazális membrán extraktumok hatására, szemben más immortalizált
duktális sejtvonalakkal (Azuma, M. és mtsai, 1994); (Furue, M. és mtsai, 2001). A
PTHSG sejtekből kialakuló 3 napos acino-tubuláris képződmények metszetei
elsősorban kevéssé strukturált szövettani felépítést mutattak, egy 20 éves donorból
nyert minta esetén viszont az intakt nyálmirigyhez hasonló szerveződést
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észleltünk. Megfigyeléseink azt a feltételezést erősítik, hogy a szövettanilag
specializáltabb, érettebb struktúrák kialakulását feltehetően a PTHSG kultúrák
heterogén szövettani környezete támogatta, míg a homogén HSG esetén csak
részlegesen történt meg. A szövettani heterogenitás más sejttípusoknál is
differenciálódási folyamatok előfeltétele lehet; csontvelői őssejteket (BMSC)
acinussejtekkel

közös

kultúrában

nevelve

a

BMSC

sejtek

acináris

differenciálódását tapasztalták (Lin, C. Y. és mtsai, 2007). Ugyanakkor nem
tudjuk, hogy a PTHSG sejtekből a bazális membrán extraktum felületén kialakult
struktúrák meddig tarthatók fenn, és szervezettségük időben előrehaladva hogyan
alakul.

5.3

Az extracelluláris mátrix lehetséges szerepe az acinotubuláris struktúrák kialakulásában

Az immortalizálódott HSG sejtek eltérő morfológiájú struktúrákat alakítanak ki a
különböző fehérjetartalmú bazális membránextraktumok felületén (Vag, J. és
mtsai, 2007). Amennyiben az extracelluláris mátrix növekedési faktorait adták a
HSG sejtekhez, megnőtt az amiláz promóter aktivitása, viszont a morfológiai
differenciálódás elmaradt (Jung, D. W. és mtsai, 2000), ami valószínűsíti, hogy az
acinus-jellegű sejtaggregátumok létrejöttében a térhálót alkotó fehérjéknek
(laminin, kollagén) is van jelentősége. A morfológiailag szervezettebb struktúrák
kialakulása a HSG sejtek esetében nem jelentette a fokozottabb funkcionális
differenciálódást, az amiláz gén aktivitása ettől függetlenül alakult (Vag, J. és
mtsai, 2007)
A PTHSG sejtek a BME felületén egységesen nyálmirigy-jellegű struktúrákat
hoztak létre, függetlenül attól, hogy milyen koncentrációjú BME-t használtunk,
illetve milyen egyéni sajátosságai voltak a donornak. Ugyanakkor, ha a BME-t
nem 3-dimenziós rétegként vittük fel a tenyésztőtálcák aljzatára, hanem csak
filmként vontuk be a letapadási felületet (6 µl/cm2), nem alakultak ki az acinotubuláris struktúrák, viszont megnőtt az amiláz-mRNS expresszió a plasztikon
tenyésztett kontrollhoz képest. Ezért valószínűsítjük, hogy a morfológiai
változások hátterében elsősorban a PTHSG sejtek esetén is a BME mechanikai
sajátosságai állnak, míg az amiláz-gén indukcióját elsősorban a kémiai
tulajdonságai felelősek, mint pl. a növekedési faktor koncentráció (Vukicevic, S.
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és mtsai, 1992). A PTHSG sejtek egységes viselkedése magyarázható a
tenyészetek heterogenitásával, a kultúrában együttesen jelenlévő más-más
mértékben elkötelezett sejttípusok kompenzáló viselkedése miatt a tenyészet
egésze feltehetően kevésbé érzékeny a változó körülményekre. A sejtek
kompenzáló válaszreakcióját megváltozott életfeltételek közt in vivo kísérletek is
igazolták már, féloldali szubmandibuláris mirigy, vagy parotisz eltávolítása után a
másik oldal azonos mirigyének interkaláris duktusz- és acinussejtjeinek fokozott
proliferációját írták le (Yagil, C. és mtsai, 1985); (Sans, J. és Galanti, N. 1979).
Ezzel szemben a monoklonális kultúrának tekinthető HSG sejtvonalban
(Shirasuna, K. és mtsai, 1981) a megváltozott körülmények minden sejtet hasonló
mértékben befolyásolnak, feltehetően ezért reagálnak érzékenyebben a HSG
kultúrák az eltérő extracelluláris mátrix-fehérje koncentrációra.
A PTHSG sejtek biológiai diverzitása elsősorban a független donorok különböző
életkori- regenerációs-, stb. sajátosságaiból fakad. Ezt a feltételezést erősíti a
paraffinos metszeteinken látható eltérő mintákból származó PTHSG sejtekből
kialakuló

acinotubuláris

struktúrák

különböző

szervezettségi

szintje

is.

Valószínűleg, szintén a mintát szolgáltató donorok egyedi különbségeivel
magyarázható az is, hogy BME-kezelés hatására a nyálmirigy-szövet –specifikus
gének nem egységesen változtak a különböző betegekből származó mintákban.

5.3.1 Az extracelluláris mátrix – közeg hatása a HSG és a
PTHSG sejtek proliferációjára
A Matrigel®-ben tenyésztett HSG sejtek DNS-szintézise jelentősen csökkent a
kultúra 2. napjára az azonos korú plasztikon növesztett kontroll-lal összevetve.
Megfigyelésünkhöz hasonló megállapításra jutottak Royce és munkatárai (Royce,
L. S. és mtsai, 1993); 3 napig Matrigel® felszínén tartva a HSG sejteket, 50%-os
csökkenést tapasztaltak a [3H]-timidin-inkorporációban. Életképességi tesztekkel
vizsgálva Hoffman és mtsai (Hoffman, M. P. és mtsai, 1998) valamivel
alacsonyabb metabolikus aktivitást észleltek a Matrigel®-es HSG tenyészeteknél,
mint plasztikon, Lam és csoportja (Lam, K. és mtsai, 2005)1, 2, 3 és 5 napos
Matrigel®-tenyészeteknél némileg alacsonyabb sejtszámot határozott meg
sejtszámlálással, mint plasztikon. Ez szintén egyezik a mi eredményeinkkel; a
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legmagasabb sejtszámot a kultúra 4. napján rögzítettük, amit az 5. napra
visszaesés követett.
A BME felületén tenyésztett és acino-tubuláris struktúrákat kialakító PTHSG
sejtek proliferációja lecsökkent a plasztikon növesztett testvér-kultúrákéhoz
képest. Ez a jelenség egyezik az immortális, szubmandibuláris eredetű HSG
sejtvonalnál tapasztaltakkal (Royce, L. S. és mtsai, 1993); (Hoffman, M. P. és
mtsai, 1998); (Vag, J. és mtsai, 2007), viszont eltér az emlős nyálmirigyek
morfogenezisének

folyamataitól.

Az

egér

nyálmirigy-fejlődés

legtöbb

szakaszában nagymértékű proliferációt írtak le (Jaskoll, T. és mtsai, 2004). A
PTHSG sejtek a BME felületén nyálmirigyhez hasonló struktúrákká alakulnak
vissza, viszonylag kismértékű sejtosztódási aktivitással. Más szövettípusoknál is
ismert

jelenség

a

diszpergált

sejtek

újra

aggregálódása;

3-dimenziós

képződmények kialakulását írták le neurális sejtek (Widera, D. és mtsai, 2006),
hepatocyták (Miettinen, A. és mtsai, 1978), prosztata- és légző-hámsejtek (Ling,
T. Y. és mtsai, 2006) esetén. Az aggregálódás mechanizmusára többféle
elképzelés is létezik. A TNF-α kezelés által kiváltott NFκB expresszió növekedés
gyorsabb reaggregációt eredményezett neurális sejteknél (Widera, D. és mtsai,
2006). A fibronektin kötődés blokkolása, illetve a β1 integrin gátlása akadályozza
a reaggregációt (Na, J. és mtsai, 2003). Az aktivált NCAM molekula közvetve az
aktin-filamentumok átrendeződésében játszik szerepet (Esni, F. és mtsai, 1999).
Hipotézisünk szerint a BME felületén egyedi sejtekből létrejövő acinusok
strukturálódási mechanizmusa a nyálmirigyek in vivo – regenerálódásának lehet
modellje, melyben a szöveti károsodást követően a már differenciálódott sejtek
egy része gyors dedifferenciálódás és migráció után újra-differenciálódik, míg a
még multipotens progenitorok a sértés helyére jutva elköteleződnek és újraképzik
a szövetet.

5.4

A

HSG

és

PTHSG

sejtkultúra

epitéliális

és

mezenchimális sajátságai
Az epitéliális karakterű HSG sejtkultúrák nem alkotnak polarizált monolayert, a
tight-junction kapcsolóstruktúrákra jellemző fehérjéket nem expresszálják (He, X.
és mtsai, 1998); (Tran, S. D. és mtsai, 2005). Ugyanakkor a mezenchimális
sejtekre és a tumor áttétekre jellemző vimentin –intermedier filamentumok
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kimutathatók a differenciálatlan HSG sejtekben (Sato, M. és mtsai, 1984). Az
extracelluláris

mátrix

közegben

differenciálódó

HSG

sejtek

vimentin-

expressziójáról nincs adat.
Az egészséges humán nyálmirigyből előállított huSMG kultúrákban a vimentin
nem volt kimutatható (Tran, S. D. és mtsai, 2005).
A PTHSG sejtek plasztik aljzaton vimentin-pozitív sejteket tartalmaztak,
ugyanakkor a tény, hogy a 3-dimenziós acino-tubuláris képződményeken nem
tudtunk immunhisztokémiailag jelölődő vimentint kimutatni, megerősíti, hogy a
differenciálódott struktúrák elsősorban epitéliális sejtekből épülnek fel, nem pedig
a vimentint expresszáló mezenchimális eredetű fibroblasztokból (Kong, W. és
mtsai, 2006). Ugyanakkor a valós idejű PCR-rel végzett vizsgálataink alapján a
vimentin-expresszió nem változott BME-kezelés hatására, tehát a differenciáltató
aljzat nem okozta a vimentint-expresszáló sejtek (fibroblasztok) eltűnését. A
fibroblasztok túlélése, jelenléte, illetve szekréciós tevékenysége elképzelhető,
hogy támogatja az acino-tubuláris struktúrák kialakulását, hiszen a diferenciáltató
közegként

használt

BME

részben

fibroblaszt-eredetű

fehérje-sűrítmény

(Kleinman, H. K. és Martin, G. R. 2005). Fénymikroszkóppal vizsgálva azt
tapasztaltuk, hogy a passzázs-szám növekedésével párhuzamosan nőtt a
fibroblasztok aránya a PTHSG tenyészetekben. Ezt a megfigyelést vimentin
mRNS vizsgálatainkkal nem tudjuk alátámasztani; a 4 vizsgált donor esetében 3szor valamelyest nőtt, 1-szer viszont nagymértékben csökkent a vimentin mRNSexpresszió. A tendencia tisztázására nagyobb elemszámú vizsgálat szükséges a
továbbiakban.
Plasztik aljzaton és a BME felületén tenyésztett PTHSG sejtekben is kimutattuk
az occludin fehérje jelenlétét. Az occludin összetett fehérje, mely részt vesz a tight
junctionok alkotásában (Feldman, G. J. és mtsai, 2005). A claudinok ion-szelektív
pórusokat képeznek a tight junction-ökben (Schneeberger, E. E. és Lynch, R. D.
2004), izoformáik sejt-típus-specifikus expressziót mutatnak a nyálmirigyeken
belül: patkányoknál a claudin-3 acinusokban és az interkaláris duktuszokban
lokalizálódik, míg a claudin-1 kifejeződése a striált duktuszokra jellemző (Peppi,
M. és Ghabriel, M. N. 2004). Morfológiai megfigyeléseink és génexpressziós
vizsgálataink adatai alapján azt feltételezzük, hogy a BME aljzat acináris irányú
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differenciálódásra készteti a PTHSG sejteket, ugyanakkor a donor sajátosságaitól
függően duktális, illetve keverten acináris- és duktális irányú differenciálódási
útvonal is lehetséges. Valószínűleg a 3 nap hosszúságú inkubációs idő nem
elégséges az említett irányok tisztázására. A videómikroszkópos mérések 6 nap
után is sejtmozgásokat és változásokat mutattak a kialakult struktúrákban, ezért
indokolt lehet a hosszabb időtartamú megfigyelés is.

A primer tenyészetek

nagyfokú egyéni variációja a betegek egyéni eltéréseivel magyarázhatók,
amelyeket több százas elemszámú mintavétel esetén lehetne szisztematikusan
csoportosítani. Az általunk vizsgált 15 betegből származó mintákon nem
figyeltünk meg nemi különbséget sem, de elképzelhető, hogy nagyobb elemszámú
mintában tendenciózus változásokat lehetne kimutatni. Ezért a regenerációs
képességek további tisztázása érdekében nagyobb mintaszám szükséges, illetve
lényeges a korra, nemre, egyéb betegségekre, tünetekre, dohányzásra, alkoholfogyasztásra, szájhigiénére kiterjedő részletes klinikai adatfeldolgozás is. A
mezenchimális és epitéliális szövetelemek regulált kapcsolódása és elválása az
organogenezis nélkülözhetetlen feltétele. A patkány nyálmirigyfejlődésben ismert,
hogy az embrionális korban expresszálódó mucinok az L-szelektinekhez kötődve
a

gyenge

sejtkapcsolatok

kialakulásában

vesznek

részt,

elsősorban

morfogenetikus szerepük van (Melnick, M. és mtsai, 2001b). Az adult mucin az
acinusok és duktuszok teljes hisztodifferenciációjával egyidőben lesz domináns
(Srinivasan, R. és Chang, W. W. 1979). A PTHSG kultúrák különböző
szervezettségi stádiumában érdemes volna megvizsgálni az aggregátumok
sejtkapcsoló struktúrfehérjéi közt az esetlegesen differenciálisan expresszálódó
mucin izoformákat is.

5.5

A szövetpótlás lehetőségei

A PTHSG sejtkultúrán végzett vizsgálatsor elsősorban kiindulópontokat igyekszik
adni, melyek összevethetőek a HSG irodalommal, azonban hosszútávú célja a
tényleges szövetpótlás megvalósítása. Addig még számos kérdésre választ kell
kapni, és szükséges olyan technikai lépések megvalósítása is, melynek során pl. a
borjú eredetű szérumot, vagy az ugyancsak állati eredetű mátrixot más, humán
vagy szintetikus anyagokra lehet kicserélni. Ismert, hogy a humán amnion ideális
mikrokörnyezetet (stem cell niche-t) teremt epitéliális sejtek túléléséhez
(Grueterich, M. és mtsai, 2003); BME, vagy Matrigel helyett a PTHSG sejtek
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tenyésztéséhez is fel lehetne használni. Szintén a jövőbeli szövetpótláshoz vinne
közelebb, ha a PTHSG sejteket kötőszövetes kapszulában tenyésztenénk, ez a
módszer heresejtek differenciáltatására már ismert (Lee, H. M. és mtsai, 2007).
Érdemes volna megvizsgálni, hogy bizonyos növekedési faktorok kiváltják-e a
PTHSG sejtek in vitro expanzióját. Előzetes kísérleteink alapján 50 nM/ml EGF
hozzáadásával szérummentes és szérumot is tartalmazó tápközegben 20-27%-kal
nőtt a PTHSG sejtek denzitása MTT életképességi teszt-tel vizsgálva.

5.6

A HSG sejtek apoptózisának detektálása

Apoptotikus folyamatokat csak a HSG Matrigel®-es sejtkultúráinál figyeltünk
meg, a PTHSG tenyészetek a BME felületén 6 nap után sem mutattak tömeges
programozott sejthalálra utaló jeleket. A HSG sejtek a Matrigel®-ben diszkrét
acinusokká alakulnak, ugyanakkor már a 3.-4. naptól csökkent DNS-szintézist és
sejtpusztulást észleltünk. Ezzel párhuzamosan az antiapototikus survivin fehérje
először a sejtmagból, majd a citoplazmából tűnt el, illetve megnövekedett a
kaszpáz-3 enzimaktivitás. Ellentétben a HSG sejtek eddig ismert apoptotikus
folyamataitól, ahol a sejthalált erőteljesen cytotoxikus körülmények, mint pl.
TNFα-expozíció (Kulkarni, K. és mtsai, 2006) extrém magas Ca2+-szint (Atsumi,
T. és mtsai, 2005a), vagy oxigenáló ágensek jelenléte (Atsumi, T. és mtsai,
2005b) eredményezte, a kísérleteinkben korábban differenciáltató közegnek
használt Matrigel® környezete is programozott sejthalált váltott ki. Vág és
munkatársai (Vag, J. és mtsai, 2007) szintén megfigyeltek apoptózisra utaló
morfológiai változásokat 5 napig Bazális Membrán Extractum felszínén
tenyésztett HSG sejteken.

5.6.1 Annexin-kötődés és kaszpáz-3 aktivitás-változás
A plazmamembrán aszimmetriájának megszűnése az apoptotikus folyamatok
egyik legkorábbi jele. Az apoptotikus sejtek membránján a foszfatidilszerinexternalizálódik, így a hozzá specifikusan kötődő fluoreszcensen jelölt annexint
mérni tudjuk flow cytometria segítségével. Vizsgálatainkban az annexin kötődése
már a Matrigel®-ben töltött 2. nap után is lényegesen magasabb volt, mint
plasztikon, de az igazán jelentős változás a 3. naptól következett be, amikor a
magas-fluoreszcenciájú

sejtpopuláció

aránya

jelentősen

megnőtt,

ami

a

sejtmembrán irreverzibilis átalakulását sugallja. Ugyanakkor a programozott
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sejthalál egyik effektor enzimének, a kaszpáz-3-nak az aktivitása csak a
Matrigel®-ben

töltött

4.

nap

után

lett

nagyobb.

A

foszfatidil-szerin

externalizációja általában a kaszpáz-3 aktiváció következtében alakul ki, de
kaszpáz-3 független útvonalról beszámoltak már normál (Brown, S. B. és mtsai,
2000); (Ferraro-Peyret, C. és mtsai, 2002) és transzformált sejteknél is (Huigsloot,
M. és mtsai, 2001) Nem letális sejtsérülések- és stressz hatására is a
plazmamembrán külső oldalára helyeződhet a foszfatidil-szerin (Martin, S. és
mtsai, 2000). Feltehetően a HSG sejteknél is léteznek kaszpáz-3 független PSexternalizációs útvonalak. A Matrigel®-es tenyésztés első 3 napja apoptotikusstresszt jelenthet a sejtek számára, melynek következtében a PS externalizálódik;
viszont ez a folyamat visszafordítható a Matrigel® eltávolításával. Több mint 3
nap Matrigel®-ben töltött idő után a HSG sejtek membrán-aszimmetriája
visszafordíthatatlanul megszűnik, aktiválódnak az apoptotikus enzimek és
bekövetkezik a sejthalál.

5.6.2 Survivin mRNS és fehérje expresszió és lokalizáció
A survivin fehérje az embrionális fejlődés során a legtöbb sejttípusban
megtalálható, viszont kevéssé fejeződik ki a végdifferenciált sejtalakokban
(Adida, C. és mtsai, 1998); (Altieri, D. C. 2001). Megemelkedett szintje számos
humán-daganatféleségben nagyon rossz prognózisra utal (Adida, C. és mtsai,
2000a; Adida, C. és mtsai, 2000b); (Ikehara, M. és mtsai, 2002); (Ku, J. H. és
mtsai, 2004); (Altieri, D. C. 2001). A survivin az antiapoptotikus fehérjék
családjába tartozik, mely közvetlenül gátolja az apoptotikus effektor-enzimek
közül a kaszpáz-3 és a kaszpáz-7 aktivációját, illetve a mitotikus orsók
mikrotubulusaihoz kötődve szabályozza a sejtciklus G2/M fázisátmenetét
(Ambrosini, G. és mtsai, 1997). A HSG sejtvonal immortalitásában a survivin
aktív szerepére utal az a tény, hogy a differenciálatlan HSG sejtek survivin mRNS
szintje lényegesen magasabb, mint az egészséges felnőttekből származó humán
nyálmirigyszöveté. Vizsgálatainkban a survivin mRNS szint a HSG sejtek
apoptotikus változásaival egyidőben jelentősen csökken, illetve először a sejtek
magja, majd citoplazmája is elveszíti survivin immunreaktivitását.

73

5.6.3 Az apoptotikus folyamat irreverzibilitása
Bár eredményeink alapján a HSG sejtek apoptózisához vezető út fokozatos, mégis
található olyan időpont, ahonnan a folyamat visszafordíthatatlan. A tenyésztés 3.
és 4. napja között a survivin antiapoptotikus fehérje mRNS szintje jelentősen
lecsökken, ezzel egyidőben a kaszpáz-3 aktivitás és az Annexin-V-FITC kötődés
megnő. A Matrigel®-ben töltött 3. napon apoptotikus folyamat és a proliferációcsökkenés még visszafordítható; ha a sejteket újból plasztik aljzatra ültetjük, egy
nappal később már nem. A differenciálódott HSG acinusok rövid életidejének
egyik oka lehetne a Matrigel® elöregedése, hiszen összetétele és konzisztenciája
folyamatosan változik a sejtek növekedésének és metabolizmusának hatására.
Több epitéliális sejtféleség esetén bizonyítottan apoptózis megy végbe, ha a sejtek
elvesztik a mátrix-szal való kapcsolatukat, ez az ún. anoikis (Boudreau, N. és
mtsai, 1995); (Dirami, G. és mtsai, 1995) (Frisch, S. M. és Francis, H. 1994). A
nyálmirigy-acinusok lumenének keletkezését a centrális sejtek és a mátrix
kapcsolatának redukciójával, illetve ezzel párhuzamosan a mátrix-által közvetített
túlélési szignálok megszűnésével magyarázzák (Melnick, M. és Jaskoll, T. 2000).
Kísérleteink igazolták, hogy a 3 napon túl Matrigel®-ben nevelt HSG
sejttenyészetekben fellépő tömeges programozott sejthalál nem a mátrix
degradációjának következménye, hiszen, izolálva az acinusokat környezetükből és
friss Matrigel®-be helyezve azokat, az apoptózis 3 nap után ugyanúgy
bekövetkezett, mint az eredeti Matrigel®-ben növesztett testvérkultúráknál 6 nap
után. Eredményeink bizonyítják, hogy a Matrigel® önmagában nem megfelelő
környezet az acinusok hosszútávú túléléséhez és éréséhez, egyéb faktorok
jelenléte is szükséges a további mirigy-szerű strukturálódáshoz. A Matrigel®
homogén összetételénél fogva nem biztosítja az élő szervezet extracelluláris
mátrixának dinamikus változásait – a degradálódott komponensek nem
termelődnek újra, nincsenek idegi- és keringési kapcsolatok.
A Matrigel®- ben tenyésztett HSG sejtek tömeges programozott sejthalála és a
korlátozott strukturálódás nemcsak a Matrigel® tökéletlenségéből, hanem a HSG
genetikai állományának hibájából is adódhat. A HSG sejtvonal mutált p53 fehérjét
tartalmaz (Shinagawa, Y. és mtsai, 2003) (Asn30Ser). A p53-hoz kapcsolódó
gének expressziója nem változott meg kemoterápiás szerek hatására, ugyanakkor
termo-radioterápiával és termo-kemoterápiával, illetve vad típusú p53-at juttatva a
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HSG sejtekbe szignifikáns proliferáció-csökkenést és apoptózist mutattak ki
(Asaumi, J. és mtsai, 2002). Egyéb fej-nyaki daganatoknál is gyakori a p53
mutáció, amely fokozott mátrix-metalloproteináz aktivitással párosul (Ala-aho, R.
és mtsai, 2002). Vad típusú p53-at juttatva a sejtekbe, az MMP aktivitás
lecsökkent, ezzel párhuzamosan a daganatsejtek invazivitása is mérséklődött (Alaaho, R. és mtsai, 2002). A HSG sejtekben is igazolták az MMP2 és az MMP9
fokozott aktivitását (Wu, A. J. és mtsai, 1997). Az extracelluláris mátrix (ECM)
környezet hatására az ún. Fokális Adhéziós Kináz (FAK) aktiválódásán keresztül
túlélést - és proliferációt támogató szignalizáció indul meg a letapadás-függő
sejtekben. Az ECM-mel való kötődés elvesztése az ún. anoikis nevű sejthalálhoz
vezet (Frisch, S. M. és Francis, H. 1994; Frisch, S. M. és mtsai, 1996). A fentiek
alapján a HSG sejtek Matrigel®-ben végbemenő apoptózisára egy lehetséges
hipotézis: a plasztikon aktív MMP-ket és mutált p53-at tartalmazó HSG sejtek a
Matrigel®-be kerülve az ECM molekulák és a FAK által túlélési szignálokat
kapnak. Ezzel egyidejűleg az MMP-aktivitás következtében fokozottan bomlik az
ECM, ami a túlélési szignálok csökkenéséhez vezet. A p53 expresszió az előbbiek
miatt megnövekszik, ami apoptózist idéz elő. Hiányzik még a magyarázat, hogy a
szérum közvetítette túlélési szignálok miért nem tartják életben a sejteket.
Elképzelhető, hogy a kialakult szférikus struktúrák (szemben a monolayerben
növő sejtekkel) más szignalizációs mechanizmusokra érzékenyek. Egy ilyen
jelenséget írt le Haouzi és munkacsoportja (Haouzi, D. és mtsai, 2005).
kutatásaikban kimutatták, hogy a hepatocyta sejtvonal (MbAT3F) Matrigel®-ben
3-dimenziós polarizált struktúrákat alkot, melyek sokkal érzékenyebbek az
apoptotikus szignálokra, mint a monolayerben növő testvértenyészetek. Külön
érdekesség a mi munkánk szempontjából, hogy a leírt apoptózis-érzékenység a
Matrigel®-ben töltött 3 nap után jelentkezett, korábban nem. Sokkal kifejezettebb
volt az apoptózis a mienkéhez hasonló kísérleti elrendezésben, ahol a sejteket
beleágyazták a gélbe, mint a Matrigel®-t csak aljzatként alkalmazva. A szerzők
magyarázata a jelenségsorozatra, hogy a geometriai és topológiai különbségek a
monolayer és a 3-dimenziós tenyészetek közt más-más túlélési és apoptotikus
szignalizációt eredményeznek.
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5.6.4 Jelátviteli

útvonalak

részvétele

a

HSG

sejtek

differenciálódásában és apoptózisában

5.6.4.1 Az NFκB transzkripciós faktor
Az NFκB számos jelátviteli út során aktiválódó transzkripciós faktor, mely
jelentős szerepet játszik a sejthalál regulációjában is. Aktivációja késlelteti, illetve
akadályozza az apoptózist (Yan, S. R. és mtsai, 2005); (Toruner, M. és mtsai,
2006). Daganat-terápiában célzottan gátolva az NFκB- t, érzékenyítik a
tumorsejteket a programozott sejthalálra (Song, H. J. és mtsai, 2006); (Saitou, Y.
és

mtsai,

2005).

Egér

szubmandibuláris

nyálmirigyének

explantátum-

tenyészeteiben az NFκB magi transzlokációját meggátolva szignifikánsan csökken
a sejtosztódás és nő a sejthalál (Melnick, M. és mtsai, 2001a). Nyálmirigy-eredetű
sejtvonalakban az NFκB konstitutívan aktív; antiszenz oligonukleotiddal
blokkolva a HSG sejteknél proliferáció-csökkenést tapasztaltak (Azuma, M. és
mtsai, 1999). Hasonlóan a fenti irodalmi adatokhoz, munkánk során a HSG
sejtekben farmakológiailag gátolva az NFκB aktiválódását, enyhe visszaesést
tapasztaltunk a plasztikon tenyésztett sejtek proliferációjában, és sokkal
kifejezettebb csökkenést a Matrigel®-es tenyészeteknél. Ezzel párhuzamosan,
Matrigel®-ben az NFκB gátlószer jelenlétében nem alakultak ki a HSG sejtekből
acinusok. Ezek a megfigyelések azt sejtetik, hogy az NFκB-aktivitás alacsonyszintű a plasztikon tenyésztett, differenciálatlan, folyamatosan proliferáló HSG
sejtekben, viszont a Matrigel®-ben növő sejtekben magasabb; és a transzkripciós
faktor feltehetőleg részt vesz a sejtek acinussá formálódásának, majd
apoptózisának irányításában.

5.6.4.2 PKC
A HSG sejtvonalban legalább 5 PKC izoenzim immunoblot technikával
bizonyítottan létezik: α, β, δ, µ, ζ (Lam, K. és mtsai, 2005). A sejtvonal
proliferációjának és differenciálódásának szabályzásában a PKC-α, és -δ
meghatározó szerepet játszik (Jung, D. W. és mtsai, 2000). A HSG tenyészetekhez
adva a PKC enzimek széles-spektrumú gátlószerét (Verspohl, E. J. és Wienecke,
A. 1998), a staurosporint a sejtek összezsugorodását, a sejtplazma deformálódását
és nagymértékű sejtpusztulást tapasztaltunk mind a plasztik, mind a Matrigel®-es
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HSG kultúrákban. Matrigel®-ben staurosporin jelenlétében nem alakultak ki az
acináris struktúrák. Eredményeink megerősítik PKC enzimek kulcs-fontosságát a
HSG sejtek túlélésében és differenciálódásában, ugyanakkor elképzelhető, hogy a
staurosporin, mint apoptózis-induktor (Wood, J. P. és Osborne, N. N. 1997);
(Charlot, J. F. és mtsai, 2006) nem meggyorsította a Matrigel®-ben egyébként is
bekövetkező sejthalált, hanem előidézte azt.

5.6.4.3 PI3K
A növekedési faktorok és az extracelluláris-mátrix-közvetítette túlélési szignálok
útvonalában lényeges elem a PI3K, melynek hiánya, vagy defektusa esetén a
sejtek elveszíthetik kapcsolatukat a mátrix-szal és a programozott sejthalál egy
speciális formája, az anoikis megy végbe (Frisch, S. M. 2000). Munkánkban a
PI3-kinázt gátolva (Lipskaia, L. és mtsai, 2003), a plasztik aljzaton tenyésztett
HSG kultúrák növekedésében nagymértékű csökkenést tapasztaltunk, jelezve,
hogy a differenciálatlan HSG sejtek immortalitásában a PI3K-nak fontos szerepe
van. Ugyanakkor sem a sejtek túlélése, sem a differenciálódás morfológiai
sajátosságai, sem pedig a kialakult acinusok szétesésének folyamata nem
változott, ha a Matrigel®-ben növesztett sejtek tápoldatához PI3K inhibitort
adtunk.

5.6.4.4 Mátrix-metalloproteinázok
A mátrix-metalloproteinázok (MMP-k) és inhibitoraik (TIMP-ek) az apoptotikus
folyamatok fontos szabályzó-fehérjéi (Frisch, S. M. és mtsai, 1996). Különböző
típusú epitéliális sejtekben a TIMP-1 megakadályozza a programozott sejthalált
egy specifikus, a fokális adhézió kinázát aktiváló jelátviteli útvonal beindításával
(Liu, X. W. és mtsai, 2005); (Taube, M. E. és mtsai, 2006). A HSG sejteken
kimutatták az MMP2 és MMP9 izoenzimeket (Wu, A. J. és mtsai, 1997).
Feltételeztük, hogy a HSG sejtekben aktív MMP enzimek a Matrigel® bontásával
hozzájárulnak a mátrixtól való elszakadáshoz, és így az apoptózishoz.
Farmakológiailag blokkolva aktivitásukat MMP2/MMP9 inhibitorral (Roeb, E. és
mtsai, 2005), szignifikáns emelkedést tapasztaltunk a Matrigel®-ben tenyésztett
HSG sejtek sejtszámában a kultúra 3 napján, amely visszaesett az 5. napra. Az
eredményekből arra következtettünk, hogy a mátrix-metalloproteinázoknak
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kismértékű szerepe lehet, de nem döntő tényező a HSG sejtek Matrigel®-ben
végbemenő apoptotikus folyamatainak szabályzásában.

5.6.4.5 EGF
Más növekedési faktorokhoz hasonlóan az EGF stimuláló szerepű a HSG sejtek
proliferációs aktivitásában (Sato, N. és mtsai, 1996); (Ota, M. és mtsai, 1996). Ez
a proliferatív hatás az EGF receptor-tirozin-kináz által beindított foszforillációs
kaszkád következménye. Munkánk során farmakológiailag gátoltuk az EGF
receptor-tirozin-kináz aktivitását (Fan, Z. és mtsai, 1995), amely csak kissé
mérsékelte a plasztik-HSG tenyészetek sejtszám növekedését. Ennek feltehetően
az a magyarázata, hogy a proliferáció szabályzásában más, autokrin módon
termelődő növekedési faktorok is részt vesznek. A tirozin-kináz aktivitás
blokkolása nem várt növekedést eredményezett a Matrigel®-es HSG tenyészetek
proliferációjában,
differenciálódás

amiből

arra

körülményei

következtettünk,
között

az

hogy

a

Matrigel®-es

EGF-receptor-tirozin-kináznak

proapoptotikus funkciója van. Ezt összefüggésben van azokkal az irodalomból
ismert eredményekkel, mely szerint más sejtkultúrákban a receptor tirozin-kináz
által regulált növekedési útvonalak aktiválása egymással ellentétes hatást is
kiváltott az aktiváció idejétől és sejtek pillanatnyi állapotától függően (Memon, A.
A. és mtsai, 2006a; Memon, A. A. és mtsai, 2006b); (Oliveira, S. és mtsai, 2006).
Összefoglalva: A HSG sejtek differenciálódása a Matrigel® környezetében
először proliferáció-csökkenéssel jár, amit feltehetően számos jelátviteli útvonal
által szabályozott tömeges programozott sejthalál követ. Eredményeink alapján a
Matrigel® nem alkalmas környezet a HSG sejtek szövettanilag és funkcionálisan
érett acinussá-alakulásához és azok hosszútávú túléléséhez. Mivel a primer
nyálmirigy eredetű PTHSG sejtek 6 nap után sem mutattak apoptotikus
jelenségeket az extracelluláris mátrix közegben, valószínűsítjük, hogy a HSGMatrigel® tenyészetekben végbemenő programozott sejthalált nem a Matrigel®
indukálja, hanem a HSG genetikai programja.
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6 Következtetések
Az immortális HSG sejtek (melyeket eddig az acináris differenciálódás in vitro
modelljeként tartottak számon) Matrigel®-ben egyforma méretű és hasonló
alakzatú diszkrét acinusokat formáltak. Proliferációjukat a plasztikon nevelt
tenyészetekével összevetve először a sejtosztódás visszaesését, majd apoptózist
tapasztaltunk, mely a tenyésztés 5.-6. napjára a sejtek összességét érintette. A
programozott sejthalál folyamatában résztvevő szabályzó szerepű survivin és
effektor–funkciójú kaszpáz-3 fehérjék mennyiségi változásait nyomon követtük.
A HSG sejtekből kialakult acinusok apoptózisának reverzibilitása időhöz kötött;
Matrigel®-ben

töltött

3

nap

után

visszafordíthatatlan

a

sejtpusztulás.

Eredményeink alapján a HSG sejtvonal csak korlátozott érvényű modell a
nyálmirigysejtek differenciálódására. A szöveti specializálódás kezdeti lépéseit
lehetővé teszi ugyan az extracelluláris mátrix-fehérjék környezete, viszont a
tényleges szöveti strukturálódás nem következik be. A mutált p53 fehérjét
tartalmazó HSG sejtek a körülményektől függően vagy a folyamatosan osztódó,
elkötelezetlen

állapotban

vannak,

vagy

tömeges

programozott

sejthalát

szenvednek el, ellentétben az in vivo nyálmirigyfejlődés során összehangoltan,
időben és térben együttesen működő proliferációs és apoptotikus folyamatokkal.
A valódi organogenezis sajátossága az egymás mellett létező eltérően
specializálódó sejtek visszacsatoló kommunikációja, amely a monoklonális
eredetű neoplasztikus HSG esetében nem valósul meg.
Indokoltnak láttuk egy olyan in vitro modell kialakítását, amely egészséges
nyálmirigyek (azaz nem besugarazott és nem gyulladt szövetek) sejtjeiből
építkezik. Törekedtünk a szövettani heterogenitás megtartására már a primer
tenyészet létrehozásában is. Az in vitro sejttenyésztési körülmények csak
közelíteni tudják az ép szervezet dinamikusan változó körülményeit, ezért a
heterogén sejtállományban inkább feltételezhető kompenzációs mechanizmusokat
tartottuk a hosszútávon fenntartható differenciálódási folyamat kulcsának.
A fej-nyaksebészeti műtétek során eltávolított ép szubmandibuláris nyálmirigy
szövetből heterogén sejtösszetételű primer kultúrát (PTHSG) hoztunk létre.
Bazális Membrán Exraktum (BME) felületén az izolált PTHSG sejtek 24 óra alatt
migrációval acinotubuláris struktúrákká alakultak, melyek szerkezete 6 napig
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dinamikusan változott. A BME környezetben tenyésztett sejtek proliferációja
csökkent a plasztikon nevelt kultúrákéhoz képest. A PTHSG tenyészetek fehérje
és

génexpressziós

változásait

vizsgálva

megállapítottuk,

hogy

már

differenciálódott epitéliális-, mezenchimális- és progenitor sejtek is alkotják a
kultúrát. Az extracelluláris mátrix-összetevők hatására kialakult acinotubuláris
struktúrák elsősorban epitéliális sajátságúak. A differenciált nyálmirigyekre
jellemző szervezettség és specifikus fehérjék expressziója a BME felületén
indukálódhat, de a mértéke a donor nyálmirigytől is függ.
A humán nyálmirigy eredetű PTHSG sejtenyészet tehát alkalmas in vitro modell a
nyálmirigy regenerálódás és differenciálódás tanulmányozására. Hipotézisünk
szerint az érett nyálmirigy (ami nagymértékben specializálódott sejtekből áll)
disszociációja

során

dediffierenciálódnak,

előállított
azaz

primer

részben

PTHSG

elveszítik

kultúrákban

specializált

a

sejtek

jellegüket,

ez

polarizálatlan morfológiájukon és fehérjetermelésükben is megmutatkozik. A
BME felületén végbemenő strukturálódás polarizált morfológiát és megváltozott
fehérjeszintézist eredményez, amely részben hasonló az eredeti nyálmirigyekéhez.
Azaz, a dedifferenciált sejtek visszanyerik specializált karakterüket , ezt neveztük
redifferenciálódásnak. A re- és dedifferenciálódás a kultúrák heterogén jellegéből
adódóan egyidejűleg jelenlévő folyamatok. Az extracelluláris mátrixfehérjék
környezete valószínűleg a morfológiai szerveződés kezdeti lépéseit biztosítja. A
heterogén sejtösszetétel ugyan lehetővé teszi a differenciálódott kultúra
hosszútávú

fenntartását,

ugyanakkor

megnehezíti

az

egyes

sejtsorsok

nyomonkövetését. Ennek megvalósításához a jövőben fejlettebb azonosítási
módszerek szükségesek (pl. fluoreszcens videómikroszkópia, flow cytometria).
Kiterjedtebb

mintagyűjtéssel

és

a

donorok

különböző

paramétereinek

figyelembevételével tisztázható lehet a regenerációs potenciál és a hosszútávú
túlélés határa is.
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