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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
Akt: protein kináz B
BSA: borjú szérum albumin
CCCP: karbonil cianid m-klorofenilhidrazon
CMF-PBS: Ca2+-Mg2+mentes foszfát pufferelt fiziológiás sóoldat
DAB: dizaminobenzidin
DAG: diacil-glicerol
DAPI: 4,6-diaminido-2-phenilindollal
DMEM: Dulbecco’s Modified Eagle Medium
DMSO: dimetil-szulfoxid
EF: Ca2+-kötő domén
ER: ösztrogén receptor
FBS: embrionális borjú szérum
GAP: GTPáz aktivátor fehérje
GAPDH: gliceraldehid-3-foszfát-dehidrogenáz
GEF: guanin nukleotid cserélő faktor
GLR: glicin-lizin-arginin
HRP: torma-peroxidáz
MAP kináz: mitogén aktivált protein kináz
MCS: multi-cloning site
PBS: foszfát pufferelt fiziológiás sóoldat
PBST: Tween-20 tartalmú PBS oldat
PI3K: foszfatidil-inozitol-3 kináz
PLCε: foszfolipáz Cε
PPP: prolin gazdag régió
PR: progeszteron receptor
Q-PCR: kvantitatív, valósidejű polimeráz láncreakció
RalGDS: Ral nukleotid cserélő faktor
RasGEF: Ras fehérje guanin nukleotid cserélő faktora
RasGRP: Ras guanil nukleotid releasing peptid
REM: Ras cserélő motívum
RPMI-1640 Medium: Roswell Park Memorial Institute-1640 Médium
SDS: nátrium-dodecil-szulfát
SDS-PAGE: SDS poliakrilamid gélelektroforézis
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ABSZTRAKT
A RasGRP3, a Ras-specifikus guanin nukleotid exchange faktorok (RasGEFs) közé
tartozó RasGRP (Ras guanil nukeotid releasing peptid) család tagja. A RasGRP3 fehérje
potenciális onkogén hatású molekula; már több rosszindulatú daganattípusban, például a
prosztata adenocarcinomában és melanomában is leírták a RasGRP3 génjének amplifikációját
és a fehérjetermék overexpresszióját (Yang és mtsai, 2010; Yang és mtsai, 2011). A fehérjék
ezen potenciális onkogén hatását figyelembe véve kísérleteink során a RasGRP3 kifejeződését
és funkcionális szerepét vizsgáltuk az egyik legrosszindulatúbb daganattípusban, az emlőeredetű ductalis adenocarcinomában.
Kísérleteink során sikerrel igazoltuk a RasGRP3 gén- és fehérjeszintű jelenlétét
humán,

emlő-eredetű

ductalis

adenocarcinomából

származó

szöveti

mintákon.

Megállapítottuk, hogy míg a RasGRP3 jellemzően a sejtek citoplazmájában expresszálódik,
addig az aktív, vagyis foszforilált forma nukleáris-perinukleáris elhelyezkedést mutat. Ezt
követően primer (BT-474) és metasztatikus (MCF7, T-47D, SK-BR-3, MDA-MB-453, JIMT1) emlő tumoros sejtvonalakon mind mRNS, mind fehérje szinten sikerült kimutatnunk a
fehérje expresszióját. Kísérleteink során megállapítottuk, hogy a primer sejtvonal RasGRP3
expressziójának mértéke kisebb, mint a metasztatikus társaié. Ennek alapján a RasGRP3
funkcionális szerepét tisztázandó virális transzfekciót felhasználva RasGRP3 géncsendesített
tenyészeteket hoztunk létre az MCF7 és T-47D sejtvonalakon. A RasGRP3 expresszió gátlása
okozta esetleges sejtélettani változásokat, így a proliferációt CyQuant assay-vel, az
életképességet MTT-alapú kolorimetriás assay segítségével, az apoptózist/nekrózist
DilC/Sytox

fluorimetriás

megállapíthattuk,

hogy a

mérésekkel

követtük

nyomon.

Az

fehérje expressziójának gátlása a

eredmények

alapján

sejtek proliferációját

szignifikánsan csökkenti, ugyanakkor nincs jelentős hatással a sejtek életképességére és nem
vált ki sem apoptotikus, sem nekrotikus sejtfolyamatokat.
Eredményeink alapján feltételezhető, hogy a RasGRP3 fehérje aktivitása szerepet
játszhat az emlő-eredetű metasztázisok kialakításában és a sejtek növekedésének
szabályozásában, felvetve a fehérje potenciális jelentőségét a fenti daganat esetleges
terápiájában.

4

BEVEZETÉS
3.1. Guanin nukleotid cserélő faktorokról (GEF) általában
A szignáltranszdukciós folyamatokban számos GTPáz aktivitással rendelkező fehérje
vesz részt, úgymint a három alegységből (α, β, γ) álló G-fehérjék és az egy alegységgel
rendelkező kis GTPáz-ok. Ezen fehérjék eltérő jelátviteli útvonalakat aktiválhatnak.
A GTPáz-ok aktív és inaktív formában fordulhatnak elő. Ezen konformációk
kialakulása attól függ, hogy a GTPáz-ok aktuálisan GTP vagy GDP nukleotidot kötnek.
Annak érdekében, hogy a GTPáz-ok aktív állapotba kerüljenek, szükségük van egy guanin
nukleotid cserélő faktorra (GEF), ami a GDP-GTP cserét végzi úgy, hogy a GTPáz-hoz
kapcsolódva stabilizálja annak konformációját, így az megköti a GTP-t. Ennek következtében
a GDP disszociál, majd a GTPáz aktív állapotba kerül, és számos szignál transzdukcióban
résztvevő fehérje aktivációját segíti elő. Ha nincs jelen GEF, akkor nem történik meg a
nukleotid csere, így a GTPáz GDP kötött, inaktív állapotban marad (Ádám, 2006).
A GEF-oknak eddig négy csoportját azonosították. Ezen csoportok egyikét a Ras
guanil nukleotid releasing peptidek (RasGRP) alkotják. A RasGRP-k családjába a RasGRP1,
RasGRP2, RasGRP3 és a RasGRP4 fehérjék tartoznak, amelyek a Ras jelátviteli fehérje
guanin nulkeotid cserélő faktorai. Ezen fehérjék adott Ras fehérje izoformákat felismerve
vesznek részt a Ras aktivációs ciklusban, melynek során a Ras fehérjéhez kötődve a GDP-t
GTP-re cserélik és aktiválják azt. A ciklus a Ras inaktivációjával zárul, ami a GTPáz aktivátor
protein (GAP) fehérjék működésének köszönhető (Cullen és Lockyer, 2002).

3.2. RasGRP család tagjainak molekuláris szerkezete
A RasGRP család tagjainak (RasGRP1,-2,-3,-4) működése és szerkezete azonos,
azonban a Ras specifitásukban különböznek (1. táblázat).
A RasGRP család tagjai
RasGRP1
RasGRP2
RasGRP3
RasGRP4

Ras fehérje formák
N-Ras, Rap1
N-Ras, K-Ras, Rap1
H-Ras, N-Ras, K-Ras, Rap1
H-Ras

1. táblázat: A RasGRP peptidek Ras specificitása
A fehérjék N terminálisánál egy glicin-lizin-arginin (GLR) csoport található, amely a
mirisztoiláció

célpontja.

Ezen

módosulás

5

hatására

a

fehérje

képes

kötődni

a

plazmamembránhoz vagy a sejtmaghártyához. A Ras cserélő motívum (REM) szintén az Nterminálishoz közel helyezkedik el, amely a RasGRP-k Ras specificitását határozza meg.
Ezután a régió után található a GEF-ok szekvenciája, melynek feladata a Ras fehérje
aktivációja, tehát a GDP-GTP cseréje. A fehérjében jelen van egy prolin gazdag régió (PPP),
amely szakaszhoz az SH3 doménnel rendelkező fehérjék tudnak kötődni. A RasGRP fehérjék
rendelkeznek Ca2+-kötésére alkalmas (EF-kéz) doménnel is (Irie és mtsai, 2004; Lambert QT,
2006; Reuther GW, 2002). A fehérje C terminálisánál található egy ún. C1 domén, amely
szekvencia homológiát mutat a protein kináz C izoenzim C1 doménjével (Irie és mtsai, 2004).
A C1 szekvencia forbol-észterek és diacil-glicerol (DAG) kötésére képes (Aiba és mtsai,
2004; Zheng és mtsai, 2005; Stone, 2006; Stone, 2011) és a fehérjék sejten belüli
transzlokációjában játszik szerepet (Johnson és mtsai, 2007) (1. ábra).

Ca2+
mirisztoiláció

N

G L
R

REM

P P
P

GEF

EF EF

C1

C

SH3
Ras
GDP

GTP

DAG
forbol-észterek (PMA)

1. ábra: A RasGRP-k molekuláris szerkezete
GLR- glicin-lizin-arginin csoport, REM- Ras cserélő motívum, GEF- guanin nukleotid cserélő faktor,
PPP- prolin gazdag régió, EF- Ca2+-kötő domén, C1- C1 domén

3.3. A Ras fehérje aktiválásától függő jelátviteli útvonalak és azok szerepe
A RasGEF-ok által aktivált Ras a jelátviteli folyamatokban további „down-stream”
fehérjék működését fokozhatja (2. ábra). Befolyásolhatja a foszfatidilinozitol 3 kinázt (PI3K),
mely foszforilálja a membrán inozitideket, így például a protein kináz B-t/Akt, amely egy
túlélési szignálutat indít a Bad és Bcl fehérjék gátlásával. Aktiválhatja továbbá a Ral fehérjét,
amelynek szerepe van a lipidszintézis, az endocitózis, a proliferáció és a génexpresszió
szabályozásában. A Ras aktiválódása hatással lehet a Raf fehérjére is, mely szintén egy
szerin-treonin protein kináz. A Ras-GTP aktiválja a citoszolban lévő Raf-ot, mellyel elindítja
a mitogén aktivált protein kináz (MAP kináz) kaszkádot. Ezáltal a mitogén aktivált proteinek
sokasága foszforilálódik és szabályozódik. Ezek a fehérjék olyan enzimek, receptorok,
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citoszkeletális fehérjék, ioncsatornák és nukleáris faktorok, amelyeknek szerepe van a
sejtosztódás programjában (Ádám, 2006). Nemrég pedig leírtak egy újabb Ras effektort, a
foszfolipáz Cε -t (PLCε) (Cullen és Lockyer, 2002).

P

TCR
GPCR

RasGRP

Ras-GDP

PKC

Növekedési faktorok
receptora

Ras-GTP
PLC β/γ
DGK α

DAG
PI3K

Ral

Raf

PLCε

PKC

Sejtmembrán
Sejtmag

AKT

RAC1

MEK

BAD

NFκB

ERK

BCL

Citoplazma

2. ábra: A Ras szerepe a jelátvitelben
A RasGTP további jelátviteli molekulákat aktiválhat, amelyeknek szerepe lehet a sejthalál program
fehérjéinek gátlásában, a proliferáció és a génexpresszió szabályozásában, a MAP kináz kaszkád
elindításában.

3.4. Az emlődaganatok típusai és diagnosztikájuk
A nők körében a daganatos elváltozások közül az emlődaganat előfordulása a
leggyakoribb, amely nem csak európai, de világviszonylatban is helytálló kijelentés
(www.cancer.org).
Az emlőcarcinomáknak két nagy csoportja van: az invazív és nem invazív carcinomák.
A különbség a két csoport között, hogy az invazív forma a kialakulásának helyén lévő
szövetek rétegeiből kilépve ráterjed a környező egészséges szövetekre. Az invazív malignus
emlőtumorokat tovább csoportosíthatjuk aszerint, hogy milyen szövetből fejlődnek ki. Ez
alapján beszélhetünk ductális vagy lobuláris carcinomáról. Az előbbi típus a tejutak falát
bélelő hámszövetből, míg az utóbbi az emlő mirigyszövetéből indul ki (Kumar. Abbas,
Fausto, Mitchell, 2007).
Az invazív ductális carcinoma az emlőtumoroknak mintegy 60%-át alkotja. A
tumorban ductusokat formáló vagy szolid fészkeket alkotó tumorsejtek infiltrálják az emlőt. A
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tumor prognosztikáját meghatározza a daganat grádusa, amit a Bloom-Richardson-indexszel
jellemzünk (GI, GII, GIII). Ez alapján az emlőtumor diagnosztikája során pontozzák a
ductusképző hajlamot, a tíz nagy nagyításra eső mitózisok számát és a daganat
polimorfizmusát. Minél magasabb a tumor grádusa, annál rosszabbak a beteg túlélési esélyei
(Dr. Szalai Krisztián, 2008).
Az emlőtumorok diagnosztikájában a radiológiai és ultrahangos vizsgálatok mellett
jelen van a molekuláris biológiai diagnosztika is. Ez utóbbi alapján lehetséges a tumorsejtek
felszínén jelenlévő receptorok feltérképezése. A különböző hormonális és növekedési faktor
receptorok megléte alapján is csoportosítják az emlődaganatokat ún. luminális osztályokba (2.
táblázat). Bizonyos receptorok (ösztrogén- és/vagy progeszteron-receptor) megléte terápiás
célpontot biztosíthat a kezelések során. A hormonreceptor pozitív tumorok jobb prognózissal
rendelkeznek és kevésbé agresszív kezelést igényelnek (Geyer és mtsai, 2012).

Diagnosztikai
osztályok

A tumoros sejtek felszínén meglévő és
hiányzó receptorok és markerek

Kezelésük

Luminal A

ER+ és/vagy PR+, HER2-, Ki67≤14%

Endokrin terápia

Luminal B

ER+ és/vagy PR+, HER2-, Ki67≥14%

Endokrin terápia és kemoterápia

Luminal
B/HER2+

ER+ és/vagy PR+, HER2 overexpresszált
vagy amplifikált, Ki67 alacsony

Endokrin terápia, kemoterápia,
HER2-specifikus terápia

HER2

ER- és PR-, HER2 overexpresszált vagy
amplifikált

Kemoterápia, HER2-specifikus
terápia

ER-, PR-, HER2-

Kemoterápia

Hármas
negatív/
basal-like

2. táblázat: Az emlő-eredetű invazív ductalis adenocarcinoma molekuláris osztályozása. ERösztrogén receptor, PR-progeszteron receptor.
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3.5. RasGRP fehérjék funkciói
Eddig meglehetősen kevés publikáció látott napvilágot a RasGRP fehérjékkel
kapcsolatban és ezen értekezések igen kis hányada vizsgálta, hogy milyen funkciókkal
rendelkeznek. Irodalmi adatok azt mutatják, hogy szerepük van a T- és B-sejt receptor
jelátvitelben, az immunglobulin termelésben, a hízósejtek degranulációjában és az interleukin
termelésben (Szamalek, Baer-Dubowska, 2007; Stone, 2011; Alshamsan A., 2011; Teixeira és
mtsai, 2003).
A család tagjai közül kiemelkedő szerepet tulajdonítanak a RasGRP3-nak, mely
overexpressziója több rosszindulatú daganattípusban, például Burkitt lymphomában, pre-Bsejtes leukémiában is igazolt (Teixeira és mtsai, 2003). A RasGRP3 fehérje magas szinten
expresszálódik androgén független PC3 és DU145 prosztata sejtvonalakon, ugyanakkor nincs
jelen az androgén függő LNCaP sejtvonalon. A RasGRP3 LNCaP sejtekbe történő
overexpressziójának hatására a sejtek elvesztették androgénfüggőségüket, és egerekben
tumort indukáltak. A RasGRP3 expresszió gátlása csökkentette mind az Akt, mind az ERK1/2
foszforilációját. (Yang és mtsai, 2010). Egy másik kutatás alkalmával humán melanóma
szövetekben és sejtvonalakban vizsgálták a fehérje expresszióját, amely ebben az esetben is
overexpresszálódott.

Leírták,

hogy a

melanóma sejtvonalakban

végzett

RasGRP3

géncsendesítés során csökkent a tumorsejtek növekedése, proliferációja, illetve a Ras
jelátviteli útvonalban a Ras és az Akt1/2/3 aktivációja, valamint a c-Met expresszója.
Bebizonyosodott tehát, hogy a RasGRP3 fehérje hatással van a prosztata adenocarcinomából
származó és melanóma sejtek proliferációjára, túlélésére, migrációjára és tumorigenitására
(Yang és mtsai, 2010; Yang és mtsai, 2011).
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CÉLKITŰZÉS

Figyelembe véve a RasGRP3 potenciális onkogén hatását, célul tűztük ki a fehérje
expressziójának

változására,

illetve

funkcionális

szerepére

vonatkozó

vizsgálatok

végrehajtását emlődaganatokban.
Kísérleteink során a következő kérdésekre kerestük a választ:
-

A fehérje kifejeződése megfigyelhető-e humán ép és eltérő grádusú, invazív,
ductális adenocarcinomából származó patológiai mintákban?

-

A RasGRP3 fehérje kifejeződik-e az emlő-eredetű tumoros sejtvonalakban?

-

Milyen funkcionális szerepe van a RasGRP3 fehérjének? Hatással van-e a
RasGRP3 expressziójának csökkentése a tumoros sejtvonalak életképességére,
proliferációjára vagy az apoptotikus/nekrotikus sejthalál folyamataira?
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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK
5.1. Szövetminták
A kísérletekhez szükséges szöveti mintákat a Kenézy Gyula Kórház Patológiai
Osztálya bocsájtotta rendelkezésünkre. A Western blot során 3 ép és 10 tumoros szövetet
vizsgáltunk, az immunhisztokémiánál betegenként 4 mintát dolgoztunk fel, de a
pályamunkába csak egy-egy reprezentatív eredményt tüntettünk fel. (etikai engedély száma:
5/4/2011)
5.2. Sejttenyésztés
Kísérleteink során hat emlő-eredetű ductalis adenocarcinomából származó sejtvonalat
használtunk a RasGRP3 fehérje expressziójának kimutatására, mely sejtvonalakat a Biofizika
Intézet bocsájtotta rendelkezésünkre. A BT-474 jelű sejtvonal primer, emlő-eredetű ductalis
adenocarcinomából származik, az MCF7, T-47D, JIMT-1 és SK-BR-3 jelű sejtvonalak
pleurális, míg az MDA-MB-453 pericardiális, metasztatikus ductalis adenocarcinomából
izolált sejtvonal. A sejtek közül a T-47D és a BT-474 sejtvonalakat RPMI-1640 Medium-ban
(Sigma, St. Lovis, MO, USA) tenyésztettük, amelyet 10 V/V% hővel inaktivált embrionális
borjú szérummal (FBS) (Invitrogen, Paisley, Egyesült Királyság), 2 mM L-glutaminnal
(Sigma), 50 IU/ml penicillinnel és 50 μg/ml streptomycinnel (Teva, Debrecen,
Magyarország), valamint a T-47D sejtvonal esetén 0,2 U/ml inzulinnal (Sigma) egészítettünk
ki. Az MCF7, a JIMT-1 és az SK-BR-3 sejtkultúrákat Dulbecco’s Modified Eagle
Mediumban (DMEM) (Sigma) tenyésztettük, amelyet 10 V/V % FBS-sel, 2 mM Lglutaminnal, 50 IU/ml penicillinnel és 50 μg/ml streptomycinnel, az MCF7 sejtvonalnál 0,2
mg/ml inzulinnal, a JIMT-1 sejteknél 0,6 U/l inzulinnal egészítettünk ki. Az MDA-MB-453
sejtvonalat Leibovitz’s L-15 Médiumban (Invitrogen) tartottuk fent, amelyet 10 V/V % FBSsel, 2 mM L-glutaminnal és 50 IU/ml penicillinnel és 50 μg/ml streptomycinnel egészítettünk
ki. A sejtvonalakat monolayer formában 5 % CO2 tartalmú, párásított légtérben, 37 °C-on
tenyésztettük. A sejteket 90 %-os konfluencia elérése után passzáltuk. Fagyasztáskor a
sejtekhez 5 % dimetil-szulfoxidot (DMSO) adtunk.
5.3. Western blot
A Western blot kísérletekhez mind szövet-, mind teljes sejtlizátumot használtunk fel.
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A szöveteket

folyékony

nitrogénben gyorsfagyasztottuk,

dörzsmozsár

segítségével

mechanikusan porítottuk, majd detergens mixben (50 mM Tris HCl, 150 mM NaCl, Triton X100, Igepal CA 630, Sodium deoxicholate; mind Sigma) lizáltuk őket. A teljes sejtlizátum
készítése során a sejttenyészeteket PBS-ben (Phophate–buffered-saline; NaCl [100 mM/l],
Na2HPO4×2H2O [125 mM/l], pH: 7,4; mind Sigma) mostuk, majd detergens mixben arattuk.
A szövet- és sejtlizátumokon jégen ultrahangos feltárást (szonikálást) végeztünk, majd BCA
(Pierce, Rockford, IL, USA) protein assay segítségével meghatároztuk fehérjetartalmukat.
Ezután a minták proteintartalmát 1 µg/µl-re állítottuk be, majd nátrium-dodecil-szulfát (SDS)
mintapufferben (10 V/V % glicerin, 2 V/V % SDS, 62 mM Tris, 20 mM ditiotreitol, 0,002
V/V % brómfenolkék és 5 V/V % β-merkaptoetanol; mind Sigma) 10 percig forrásban lévő
vízben denaturáltuk. Az így elkészített mintákból azonos mennyiségeket felhasználva SDS
poliakrilamid gélelektroforézist (SDS-PAGE; Laemmli, 1970) végeztünk 140 V konstans
feszültségen. A gélelektroforézishez 10 %-os kész gélt használtunk (NuPAGE 10% Bis-Tris
Gel, Invitrogen), amelyre 20 μg fehérje/well mennyiségben vittük fel a mintákat. Ezután a
gélben lévő fehérjéket BioBond nitrocellulóz membránra transzferáltuk (Whatman,
Maidstone, Egyesült Királyság) nedves blot segítségével, transzfer puffer [100 ml metanol
(Sigma), 100 ml 10x-es transzfer puffer, 800 ml desztillált víz] jelenlétében, konstans 100 V
feszültségen, 2x45 percen keresztül, majd a membrán szabad kötőhelyeit 5 %-os sovány
tejport tartalmazó PBS-sel szobahőmérsékleten 30 percig blokkoltuk. A membránt ezután a
RasGRP3 ellenes elsődleges antitesttel (Cell Signaling) inkubáltuk 5 % sovány tejport
tartalmazó PBS-ben egy éjszakán át 4 °C-os hőmérsékleten. Az inkubáció után a membránt
3x10 percig PBST (0,1 V/V % Tween-20 tartalmú PBS oldat; Sigma) oldatban mostuk, majd
az elsődleges antitestnek megfelelő torma-peroxidázzal (HRP) konjugált, másodlagos
antitesttel (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) inkubáltuk 1 órán át szobahőmérsékleten. Az
immunjeleket minden esetben kemilumineszcens SuperSignal® West Pico Chemiluminescent
Substrate kit (Pierce) segítségével tettük láthatóvá, KODAK Gel Logic 1500 Imaging System
(Eastman Kodak Company, NY, USA) készülék felhasználásával.
Az egyenletes mintafelvitel ellenőrzésére a β-aktin belső kontroll immunfestését
használtuk. A membránt 30 percig PBST-ben történő mosást követően β-aktin ellenes
monoklonális, elsődleges antitesttel (Sigma), illetve annak megfelelő másodlagos antitesttel
(Bio-Rad) a fentebb ismertetett módon újrajelöltük. A kapott immunjelek digitális rögzítését
ebben az esetben is a Kodak MI 4.0.5 programmal végeztük.
Az elsődleges és másodlagos antitestek specificitását, hígítását és eredetét a 3. táblázat
tartalmazza.
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5.4. Immuncitokémia
Az immuncitokémiai kísérleteket szövettenyészetben fenntartott, fedőlemezeken
tenyésztett sejteken végeztük. Az immunfestés megkezdése előtt a sejteket PBS oldattal
háromszor mostuk, majd 4 °C-os acetonnal 5 percig fixáltuk. A fixálást követően a sejteket
ismét háromszor mostuk PBS oldattal, majd az aspecifikus kötőhelyek lefedése és a sejtek
permeábilizálása céljából 1 % borjú szérumalbuminnal (Bovine serum albumin, BSA; Sigma)
és 0,6 % Triton X-100 tartalmú PBS-sel (blokkoló-oldat) inkubáltuk a sejteket
szobahőmérsékleten 30 percig. A blokkolást követően a sejteket az elsődleges antitesttel (3.
táblázat) két órán át inkubáltuk 37 °C-on. Az elsődleges antitest alkalmazása után a sejteket
háromszor mostuk PBS-sel, majd Alexa 488-al (λex =488 nm, λem =530 nm) konjugált
másodlagos antitest (3. táblázat) alkalmazására került sor egy órán át szobahőmérsékleten,
amit újabb háromszoros mosás követett PBS-ben. A negatív kontroll kísérletek során a
reakciót az elsődleges antitest kihagyásával végeztük. Az immuncitokémiai vizsgálat
végeztével a sejtek magjának jelölésére és a minták lefedése céljából a beágyazó médiumban
oldott 4,6-diaminido-2-phenilindolt (DAPI) (Vector, Burlingame, CA, USA) alkalmaztuk. A
kísérletek során az elsődleges antitestet blokkoló oldatban, a másodlagos antitestet pedig
PBS-ben hígítottuk.
5.5. Immunhisztokémia
Az immunhisztokémiai kísérleteket 10 %-os formalinnal fixált, paraffinba ágyazott
emlő-eredetű ductalis adenocarcinomából származó metszeteken végeztünk. Az immunfestés
első lépéseként a paraffint kioldottuk a metszetekből [xilol, híguló alkoholsor (Spektrum 3D,
Debrecen, Magyarország) és desztillált vizes mosással, 5-5 perces inkubációt alkalmazva].
Ezt követően antigénfeltárás céljából 10 percig citrát pufferben [9 ml A törzsoldat (21,01 g
citromsav és 1 l desztillált víz), 41 ml B törzsoldat (29,41 g Na-citrát és 1 l desztillált víz),
500 ml desztillált víz; pH6] 750 W-on, normál nyomáson hőkezeltük, majd desztillált vizes
mosást követően 10 percig 3 %-os H2O2 vizes oldatában tartottuk a metszeteket az endogén
peroxidáz gátlása érdekében. Ezután desztillált vizes, majd PBS pufferben való mosást
alkalmaztunk, amit a kötőhelyek blokkolása követett blokkoló oldat (1 m/m % BSA és 0,6 %
Triton X-100 tartalmú PBS) segítségével. A mintákat 37 °C-on, két órán keresztül inkubáltuk
a RasGRP3-specifikus elsődleges antitesttel, majd PBS-ben történő mosás következett. A
szövetmintákat az elsődleges antitestnek megfelelő EnVision rendszerrel (DAKO, Glostrup,
Dánia)

inkubáltuk 30 percen keresztül. Az immunreakciót

DAB (Dako Liquid

DAB+Substrate Chromogen System) reagens alkalmazásával tettük láthatóvá.
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A sejtmagokat hematoxilinnel (Sigma) festettük, végül a metszeteket vizes alapú
fedőanyaggal (Dako Cytomation Faramount Aqueous Mounting Medium) fedtük le.
Hasonlóan az immuncitokémia kísérletekhez, a szöveti metszeteken történő
vizsgálatok során is végeztünk negatív kontroll kísérleteket, melyek az elsődleges antitest
elhagyásával történtek.

Antitest
Western blot:
Monoklonális, antiRasGRP3 primer antitest

Specificitás

Hígítás

Milyen fajból

Gyártó
Cell Signaling,
Danvers,
Massachusetts,
USA
Sigma,
St. Lovis, MO,
USA
Cell Signaling,
Danvers,
Massachusetts,
USA

Humán

1:200

Nyúl

Monoklonális, anti-β-actin
primer antitest

Humán

1:1000

Nyúl

Monoklonális, antifoszfoRasGRP3 primer
antitest

Humán

1:200

Nyúl

Nyúl

1:1000

Kecske

Bio-Rad, Hercules,
CA, USA

Humán

1:50

Egér

Abcam,
Cambridge, UK

HRP konjugált szekunder
IgG
Immuncitokémia:
Poliklonális, anti-RasGRP3
primer antitest
Alexa 488 konjugált
szekunder IgG

Vector,

Burlingame, CA,
USA

Egér

1:200

Kecske

Humán

1:50

Egér

Abcam,
Cambridge, UK

Nyúl

Cell Signaling,
Danvers,
Massachusetts,
USA

Immunhisztokémia:
Poliklonális, anti-RasGRP3
primer antitest
Monoklonális, antifoszfoRasGRP3 primer
antitest

Humán

1:50

3. táblázat: A kísérletek során alkalmazott elsődleges és másodlagos antitestek jellemzőinek
összefoglalása.
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5.6. RNS izolálás, reverz transzkripció, kvantitatív valósidejű polimeráz láncreakció
A teljes RNS-t TRIzol (Invitrogen) felhasználásával izoláltuk, majd a gyártó
protokolljának megfelelően (az esetleges genomi DNS szennyezés eliminálására) DNáz
kezelést végeztünk. Ezt követően a teljes RNS 1 µg-jából kiindulva 15 IU AMV reverz
transzkriptázt, 1 IU rekombináns RNasin ribonukleáz inhibitort és 0,025 µg/µl random
primert (Applied Biosystems, Carlsbad, California, USA) felhasználva állítottunk elő cDNS-t.
A PCR amplifikációs reakciót TaqMan primerekkel és próbákkal végeztük. A génexpresszió
relatív mennyiségét a ΔCT módszer (Applied Biosystem) segítségével határoztuk meg. A QPCR kísérleteket ABI Prism 7000 készüléken (Applied Biosystem) végeztük el. Kísérleteink
során az alábbi egyedileg szintetizált primert alkalmaztunk: humán RasGRP3 (assay ID:
Hs00209808_m1) (Applied Biosystem). Belső kontrollként humán gliceraldehid-3-foszfátdehidrogenáz (GAPDH, assay ID: Hs03929097_g1) (Applied Biosystem) transzkriptjét
határoztuk meg.
5.7. Virális transzfekció
A RasGRP3 fehérje géncsendesítését az MCF7 és T-47D sejtvonalakon egy korábban
megtervezett (Yang és mtsai, 2011), és a kívánt shRNS szekvenciákat tartalmazó, a GenScript
(GenScript, Piscataway, New Jersey) által gyártott retrovirális vektor segítségével végeztük
(www.genscript.com) (3. ábra).
A vektor polilinker régiójában helyezkednek el a XhoI és MluI restrikciós
endonukleázok hasítási helyei, melyek közé az inszertjeinket illesztettük. Az inszert a H1
promoterről íródik át. A vektor tartalmazza az infektív vírus partikulumok szintéziséhez
szükséges Ψ+ szignált, valamint a 3’- és 5’ LTR szekvenciákat is. Jelen van még a vektorban
az ampicillin és hygromycin elleni rezisztencia gén is, melyek prokarióta, illetve eukarióta
szelekciós markerként szolgálnak. A kísérletek során alkalmazott shRNS kazetta tartalmazza
a XhoI és MluI restrikciós endonukleázok hasítási helyeit, valamint a humán RasGRP3
fehérje kifejeződését gátló szekvenciákat („sense” és „antisense„ szekvenciák).
A RasGRP3 fehérje ellenes sh854, illetve scrambled (kevert) szekvenciákat pRNAH1.1/Retro expressziós vektorba ligálták (GenScript), majd a kompetens E. coli
transzfekcióját követően a megfelelő kolóniát kiválasztották és tenyésztették. Az így nyert
baktériumok révén megfelelő mennyiségű vektor DNS-t termeltettek és preparáltak. Az
infektív partikulumok előállítását PT67 sejtvonalba, az infektív titer meghatározását és a
gazdasejt fertőzését a CloneTech (CloneTech, California, USA) protokollja alapján végeztük
el.
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A fertőzött sejttenyészeteken Hygromycin B (Invitrogen) alapú szelekciót végeztünk,
majd a kísérleteinket a kiválasztott klónokon hajtottuk végre.

sh 854 szekvencia:
I Mlu I
I Xho I
ACGCGTCGGTACTGGATTCTGAAGTTTCTTGATATCCGGAAACTTCAGAATCCAGTACCTTTTTTCCAACTCGAG
| Sense
| Loop
| Antisense
| Termination Signal

scrambled kontroll shRNS szekvencia:
ACGCGTCGCTGATAGCATTCGACGTCTATTGATATCCGTAGACGTCGAATGCTATCAGCTTTTTTCCAACTCGAG

3. ábra: A virális transzfekció során alkalmazott pRNA-H1.1/Retro shRNS expressziós vektor
szerkezete, illetve az sh854 és scrambled kontroll shRNS szekvenciája
A vektor polilinker régiójában helyezkednek el a XhoI és MluI restrikciós endonukleázok hasítási
helyei, melyek közé az inszertjeinket illesztettük. Az inszert a H1 promoterről íródik át. A vektor
tartalmazza az infektív vírus partikulumok szintéziséhez szükséges Ψ+ szignált, valamint a 3’- és 5’
LTR szekvenciákat is. Jelen van még a vektorban az ampicillin és hygromycin elleni rezisztencia gén
is, melyek prokarióta, illetve eukarióta szelekciós markerként szolgálnak. A kísérletek során
alkalmazott shRNS kazetta tartalmazza a XhoI és MluI restrikciós endonukleázok hasítási helyeit,
valamint a humán RasGRP3 fehérje kifejeződését gátló szekvenciákat („sense” és „antisense„
szekvenciák). Negatív kontrollként scrambled shRNS szekvenciát használtunk, mely az eredeti shRNS
nukleotidjait kevert sorrendben tartalmazza.

5.8. Élősejt-szám meghatározása
A sejtek életképességét MTT alapú kolorimetriás assay segítségével határoztuk meg. A
módszer alapja, hogy az élő sejtek mitokondriális dehidrogenáz enzime az MTT-ben [3- (4,5dimetiltiazol- 2-il-) 2,5-difenil tetrazólium bromid] (Sigma) és analógjaiban található
tetrazólium gyűrűt hasítja.
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Ennek hatására formazán kristályok keletkeznek, melyek mennyisége savas oldásukat
követően kolorimetriásan mérhető. A sejteket normál 96-lyukú tenyésztőedényben 5000
sejt/well sűrűségben szélesztettük. 24 óra elteltével a sejtekről a tápoldatot eltávolítottuk, ezt
követően minden well-hez 100-100 μl 0,5 mg/ml koncentrációjú MTT oldatot adtunk, majd a
sejteket 3 óráig 37 ºC-on inkubáltuk. Az oldat eltávolítása után minden lyukba 100-100 l
MTT-szolubilizáló oldatot mértünk [81:9:10 = izopropanol:1M sósav: Triton X-100 (Sigma)]
és 30 percig 25 ºC-on inkubáltuk. Ezt követően FlexStationIII (Molecular Devices,
Sunnyvale, CA, USA) segítségével kolorimetriás mérést végeztünk 567 nm-en. A mért
abszorbancia egyenesen arányos az élő sejtek számával.
5.9. A sejtek apoptózisának meghatározása
A mitokondriális membránpotenciál csökkenése az apoptózis egyik első markere (Green
és Reed, 1998; Susin és mtsai, 1998). A sejtek mitokondriális membránpotenciálját 24 óra
után határoztuk meg MitoProbe™ DilC1(5) Assay Kit (Invitrogen) használatával. Az
alkalmazott

koncentrációban

mitokondriumokban

a

halmozódik

festék
fel.

a

jelentős

membránpotenciállal

Az apoptotikus

rendelkező

folyamatok esetén a sejtek

mitokondriális membránpotenciálja csökken, így kevesebb festék halmozódik fel bennük, ami
a

fluoreszcencia

csökkenésének

formájában

vizualizálható.

A sejteket

96

lyukú

tenyésztőedényben 5000 sejt/well sűrűségben szélesztettük. A felülúszók eltávolítása után a
sejteket a gyártó utasításai szerint 1:200 hígított DilC1(5) munkareagenssel 37 ºC-on 30
percig inkubáltuk. Ezt követően a sejteket PBS-sel mostuk, és a DilC1(5) fluoreszcenciát az
egyes wellekben 630 nm-es excitációs és 670 nm-es emissziós hullámhosszon mértük
FlexStationIII spektrofluorométer segítségével.
5.10. A sejtek nekrózisának meghatározása
A mitokondriális membránpotenciál vizsgálatával párhuzamosan SYTOX Green
(Invitrogen) jelölést is végeztünk. A SYTOX Green nagyméretű fluoreszcens festék, amely a
sejtmagban a duplaszálú DNS-hez kötődik, azonban az ép sejtek membránján nem jut át. Így
csak a ruptúrált membránú, nekrotikus sejtekbe jut be, ahol megfelelő gerjesztés esetén zölden
fluoreszkál. A vizsgálatok során a sejteket 96 lyukú tenyésztőedényben 5000 sejt/well
sűrűségben tenyésztettük. 24 óra elteltével a sejteket tápoldatban hígított 1 μM SYTOX Green
DNS festékkel inkubáltuk 37 ºC-on 30 percen keresztül. Kétszeri CMF-PBS-ben (Ca2+-Mg2+
mentes foszfát pufferelt fiziológiás sóoldat) történő mosást követően a SYTOX Green
fluoreszcencia intenzitását

az egyes wellekben FlexStationIII spektrofluorométerrel

határoztuk meg 490 nm gerjesztési és 520 nm emissziós hullámhossz mellett.
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5.11. A sejtek proliferációjának meghatározása
CyQuant assay (Invitrogen) segítségével szereztünk információt a sejtek proliferációjáról.
Az assay során a sejtek DNS tartalmát határozzuk meg. A CyQuant GR egy olyan
fluoreszcens festék, mely a sejtek DNS-éhez kötődik, így az adott fluoreszcencia mértéke
egyenesen arányos lesz a proliferáció mértékével. A vizsgálat során a sejteket 96 lyukú
tenyésztőedénybe szélesztettük 2500 sejt/well denzitásban. A vizsgálat 24 óránként, 5 napon
A sejteket 1:400 hígítási arányban 1x lízispufferben oldott CyQuant GR festékkel inkubáltuk
szobahőmérsékleten, 5 percen keresztül. A CyQuant festék fluoreszcencia intenzitását az
egyes wellekben FlexStationIII spektrofluorométerrel végeztük 480 nm excitációs és 520 nm
emissziós hullámhosszokat alkalmazva.
5.12. Mikroszkópia
Az immunhisztokémiai és immuncitokémiai kísérletek eredményeinek mikroszkópos
vizsgálatához Nikon Eclipse 600W konvencionális, fluoreszcens mikroszkópot (Nikon,
Tokió, Japán) alkalmaztunk. A felvételeket a mikroszkóphoz csatolt „RT colour CCD
kamera” és a Spot v3.5 program (Kodak, Rochester, New York, USA) segítségével
detektáltuk.
5.13. Statisztikai próbák
Mérési eredményeinket átlag ±SEM formában adtuk meg. Az adatok statisztikai
kiértékelésére és összehasonlítására 5%-os szignifikancia szinttel dolgozva a Student-féle ttesztet alkalmaztuk.
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EREDMÉNYEK
6.1. A RasGRP3 és foszfoRasGRP3 fehérjék expressziója és lokalizációja emlő-eredetű,
ductalis adenocarcinomából származó szöveteken
Kísérleteink első lépéseként megvizsgáltuk humán ép emlőszövet, valamint eltérő
grádusú, invazív ductális adenocarcinomából származó patológiai minták RasGRP3
exresszióját mind mRNS (4/A ábra), mind fehérje szinten (4/B ábra); emellett az aktív forma
a foszfoRasGRP3 fehérje szintű kifejeződését is tanulmányoztuk (4/B ábra). Eredményeink
azt mutatják, hogy a RasGRP3 mind RNS, mind fehérje szinten kifejeződik humán emlő
tumorokban, úgy tűnik emellett, hogy a RasGRP3 fehérje szintű expressziójának mértéke a
tumoros mintákban magasabb az ép szövetekhez képest. Ez a tendencia a foszfoRasGRP3
fehérje szintű expressziója esetében is megfigyelhető.
4/A Q-PCR
-2

Relatív mRNS expresszió
(GAPDH=1)

1,8x10

1,6x10-2
1,4x10-2
1,2x10-2
1,0x10-2
8,0x10-3
6,0x10-3
4,0x10-3
2,0x10-3
0,0

kontroll

GI

GII

GIII
N=3, átlag±SE

4/B Western-blot
RasGRP3

~ 78 kDa

pRasGRP3

~ 78 kDa

β-actin

~ 42 kDa
kontroll

GI

GII

GIII

ductális adenocarcinóma
(grádus I-III)

4. ábra: A RasGRP3 és a foszfoRasGRP3 kifejeződése humán ép és eltérő grádusú, invazív ductalis
adenocarcinomában RasGRP3 mind RNS, mind fehérje szinten kifejeződik humán emlő tumorokban. A
RasGRP3 és a foszfoRasGRP3 fehérje szintű expressziójának mértéke a tumoros mintákban magasabb
az ép szövetekhez képest.
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Annak érdekében, hogy meghatározhassuk a RasGRP3 és a foszfoRasGRP3 fehérjék
lokalizációját a tumoros szövetekben, immunhisztokémiai kísérleteket végeztünk. Az ábrákon
- reprezentatív jelleggel- egy II. grádusban lévő daganatból származó metszeten végrehajtott
RasGRP3- és foszfoRasGRP3-specifikus immunfestés eredményei láthatóak (5. ábra).
Eredményünk szerint a RasGRP3 jellemzően a sejtek citoplazmájában fejeződik ki, míg a
fehérje foszforilált formája nukleáris-perinukleáris elhelyezkedést mutat.
5. Immunhisztokémia
foazfoRasGRP3
GII

RasGRP3
GII

NK

NK
50 µm

50 µm

5. ábra: A RasGRP3 és a foszfoRasGRP3 lokalizációja humán ép és eltérő grádusú, invazív ductális
adenocarcinomában
A tumoros szöveteken végrehajtott immunfestés eredményei alapján a RasGRP3 jellemzően a sejtek
citoplazmájában fejeződik ki, míg a fehérje foszforilált formája nukleáris-perinukleáris elhelyezkedést
mutat. A metszetekről 20x-os nagyításon készült a felvétel. NK: negatív kontroll.

6.2.

A

RasGRP3

fehérje

expressziójának

vizsgálata

emlő-eredetű

ductális

adenocarcinomából származó sejtvonalakon
Az in vitro kísérleteink során megvizsgáltunk egy primer ductális adenocarcinomából
származó (BT-474) és különböző metasztatikus (MDA-MB-453, JIMT-1, MCF7, SK-BR-3,
T-47D) sejtvonalak RasGRP3 expresszióját mind mRNS, mind fehérje szinten. A kísérlet
során a PC-3 tumoros prosztata sejtvonalat alkalmaztuk pozitív kontrollként, amelyet az
amerikai kollaborációs partnereink bocsájtottak rendelkezésünkre (Yang és mtsai, 2010). A
Q-PCR-ral kapott eredményeink szerint (6/A ábra) minden sejtvonal expresszálja a
RasGRP3-t RNS-szinten. Érdekes azonban, hogy a BT-474 primer tumorból származó, illetve
az MDA-MB-453 metasztatikus sejtvonalnál ez az expresszió alacsonyabb mértékű a többi
sejtvonalakhoz képest. Ezen megállapításunkat támasztja alá a Western blot-tal (6/B ábra)
kapott eredményünk is.
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A fehérje sejteken belüli lokalizációjának vizsgálatához immuncitokémiai kísérletet
végeztünk (6/C ábra), mely eredménye alapján a RasGRP3 döntően a sejtek citoplazmájában
és kis mértékben a sejtmagban lokalizáltnak tűnik.

Relatív mRNS expresszió
(GAPDH=1)

6/A Q-PCR

1 ,8 x1 0

-4

1 ,6 x1 0

-4

1 ,4 x1 0

-4

1 ,2 x1 0

-4

1 ,0 x1 0

-4

8 ,0 x1 0

-5

6 ,0 x1 0

-5

4 ,0 x1 0

-5

#*

N=3; átlag±SE
* p < 0.05 % BT-474-hez
viszonyítva
# p < 0.05 % MDA-MB-453-hoz
viszonyítva

#*
#*

#*

primer; metasztatikus; prosztata

#*

-5

#

2 ,0 x1 0
0 ,0

*

BT-474 MDA-MB MCF7 SK-BR-3 T-47D JIMT-1

PC3

-453

6/B Western-blot
-78kDa

RasGRP3

-42kDa

Aktin β
BT-474 JIMT-1 MCF7 SK-BR-3 T-47D MDA-MB

PC3

-453

6/C Immuncitokémia
BT-474

25 μm
25 μm

MDA-MB-453

NK
NC

SK-BR-3

25μm

MCF7

MDA-MB-453

BT-474

25 μm
25 μm

NK
C

T-47D

NK

25 μm

NK

JIMT-1

25 μm

NK

25 μm

NK

6. ábra: A RasGRP3 expressziója és lokalizációja emlő-eredetű ductalis adenocarcinomából
származó sejtvonalakon
A Q-PCR (6/A ábra) és Western-blot (6/B ábra) kísérletek eredménye szerint minden egyes sejtvonal
expresszálja a RasGRP3 fehérjét, de ezen expresszió mértéke kisebb a BT-474 primer és az MDA-MB453 metasztatikus sejtvonalakban. A sejteken végrehajtott RasGRP3-specifikus immunfestés
eredményei alapján a fehérje döntő mértékben a citoplazmában lokalizálódik (6/C ábra). NK: negatív
kontroll.
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6.3. RasGRP3 géncsendesítés az MCF7 és T-47D sejtvonalakon
Mivel a RasGRP3 fehérjének szelektív gátlószere nem ismert, ezért az RNS
interferencia módszerét választottuk a fehérje kifejeződésének specifikus gátlására. Ezen
kísérletek során létrehoztunk egy olyan RasGRP3 shRNS-t expresszáló retrovírust, amelynek
segítségével stabil géncsendesítést végezhettünk az MCF7 és T-47D sejtvonalakon, ez
lehetőséget teremtett a RasGRP3 géncsendesítése következtében kialakult változások, így a
proliferáció ütemének, a sejtek életképességének és az apoptotikus/nekrotikus sejthalál
folyamatainak kvantitatív vizsgálatára. A kísérletek során kontrollként scrambled shRNS-t
használtunk.
A géncsendesítés sikerességét a Q-PCR-ral (7. ábra) és Western blottal (nincs
bemutatva) kapott eredményeink is bizonyítják. A Q-PCR-ral kapott eredményen látható,
hogy a funkcionáló shRNS-sel transzfektált tenyészetekben igen jelentős RasGRP3 expresszió
csökkenést sikerült elérni mindkét sejtvonalon.
Q-PCR
MCF7

*
kontroll

scrambled
kontroll

Relatív mRNS expresszió
(GAPDH=1)

Relatív mRNS expresszió
(GAPDH=1)
(GAPDH=1)

4,0x10
-5
3,5x10
-5
3,0x10
-5
2,5x10
-5
2,0x10
-5
1,5x10
-5
1,0x10
-6
5,0x10
0,0

T-47D

-5

3,5x10

-5

-5

3,0x10

-5

2,5x10

-5

2,0x10

-5

1,5x10

-5

1,0x10

-6

5,0x10

sh854

0,0

*
kontroll

scrambled
kontroll

sh854

N=6; átlag±SE; * p<0,05 a scrambled kontrollhoz viszonyítva

7. ábra: Q-PCR-ral bizonyított RasGRP3 géncsendesítés
A funkcionáló shRNS-sel transzfektált tenyészetekben igen jelentős RasGRP3 expresszió csökkenést
sikerült elérni mindkét sejtvonal esetében.

22

6.4. A RasGRP3 géncsendesítés hatása a sejtproliferációra
A sejtek proliferációjának megítélésére CyQuant assay-t használtunk, mely egy a
sejtek DNS-éhez kötődő fluoreszcens festéken alapuló módszer. A sejtek ezen festékkel való
jelölése után a mért fluoreszcencia intenzitásból egyenes arányban következtetni lehet a
proliferáció mértékére. A 8. ábrán a nem transzfektált kontrollon, a scrambled RNS-t és a
RasGRP3 shRNS-t expresszáló tenyészeteken mért értékeket tüntettük fel a nem transzfektált
kontroll százalékában ábrázolva. A mérések 5 napon keresztül minden huszonnegyedik
órában történtek. Látható, hogy a scrambled szekvencia a sejtek proliferációjára nem volt
hatással, a RasGRP3 expressziójának gátlása azonban a proliferáció mértékének szignifikáns
csökkenését okozta mind az MCF7, mind a T-47D tenyészeteken.

MCF7

T-47D

kontroll
scrambled kontroll
sh854
N=16; átlag±SE; * p<0,05 a scrambled kontrollhoz viszonyítva

8. ábra: A RasGRP3 géncsendesítés hatása a sejtek proliferációjára
A scrambled szekvencia a sejtek proliferációjára nem volt hatással, a RasGRP3 expressziójának
gátlása azonban a proliferáció mértékének szignifikáns csökkenését okozta mind az MCF7, mind a T47D tenyészetek esetében.
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6.5. A RasGRP3 géncsendesítés hatása a sejtek életképességére
Az életképesség vizsgálat során MTT alapú kolorimetriás assay-t alkalmaztunk, mely a
sejtek mitokondriális dehidrogenáz enzimének aktivitása alapján ad betekintést a sejtek
működésébe. A 9. ábrán a scrambled RNS-t és a RasGRP3 shRNS-t expresszáló
tenyészeteken mért értékeket tüntettük fel a nem transzfektált kontroll százalékában
ábrázolva. Látható, hogy sem a scrambled kontroll, sem pedig a funkcionáló shRNS nincs
hatással a sejtek életképességére egyik sejtvonal esetében sem.
MCF7

scrambled
kontroll

T-47D

sh854

scrambled
kontroll

9. ábra: A RasGRP3 géncsendesítés hatása a sejtek életképességére

sh854

N=8, átlag±SE

A sejtek életképességére sem a scrambled kontroll, sem pedig a funkcionáló shRNS nincs hatással
egyik sejtvonal esetén sem.

6.6. A RasGRP3 géncsendesítés hatása a sejthalál folyamatokra
Az előző eredményünk megerősítésére kvantitatív fluorimetriás méréseket végeztünk az
apoptózis/nekrózis mértékét vizsgálva. A mitkondriális membránpotenciál csökkenése az
apoptózis korai jelei közé tartozik. A DilC1 egy olyan fluoreszcens festék, ami a
mitokondriális membránpotenciál függvényében halmozódik fel a sejtek mitokondriumaiban,
így az apoptotizáló sejtek az ép sejtekhez képest csökkent fluoreszcencia intenzitást adnak. A
scrambled és az sh854 tenyészeteken mért értékeket tüntettük fel a nem transzfektált kontroll
százalékában ábrázolva.
Megállapítottuk, hogy a RasGRP3 expresszió gátlása nem csökkenti a mitokondriális
membránpotenciált, azaz nem indukál apoptózist (10. ábra). Az eredményeket ebben az
esetben a kontrollhoz viszonyított fluoreszcencia egységek arányban adtuk meg.
Ezzel párhuzamosan az esetlegesen bekövetkezett nekrózis folyamatát is vizsgáltuk
ún. SYTOXGreen fluoreszcens festék segítségével. Ez a festék az ép sejtmembránon nem
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képes átjutni, a nekrózist szenvedett sejtekbe azonban képes belépni, és ott a sejtmag DNSéhez kötődni. Ilyen módon a festék fluoreszcenciájának fokozódása a nekrotikus sejtek
arányának a növekedését jelzi. Látható, hogy a RasGRP3 expresszió csökkentése nem fokozta
a sejtekben a festék akkumulációját, így nem történt nekrózis (11. ábra).
A RasGRP3 géncsendesítése tehát nem okozott apoptózist, sem nekrózist egyik sejtvonal
esetében sem.
Apoptózis/DilC1 (5)
MCF7

T-47D

scrambled sh854
kontroll

scrambled
kontroll

sh854
N=8, átlag±SE

10. ábra: A RasGRP3 géncsendesítés hatása a mitokondriális membránpotenciálra
A RasGRP3 expresszió gátlása nem csökkenti a mitokondriális membránpotenciált egyik tenyészet
esetén sem, azaz nem indukál apoptózist.

Nekrózis/Sytox Green
MCF7

T-47D

scrambled sh854
kontroll

scrambled sh854
kontroll
N=8, átlag±SE

11. ábra: A RasGRP3 géncsendesítés hatása a nekrotikus folyamatokra
A RasGRP3 expresszió csökkentése nem okozott egyik tenyészet esetében sem nekrotikus sejthalált.
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MEGBESZÉLÉS
Vizsgálataink középpontjában a RasGRP3 fehérje állt, mely a RasGRP család tagjaként a
Ras jelátviteli fehérje guanin nukleotid cserélő faktoraként funkcionál. A RasGRP3 aktiválni
képes a Ras fehérjét, így számos jelátviteli útvonal mozgósításában központi szerepet játszik.
Számos irodalmi adat utal arra, hogy különböző humán daganatokban a Ras jelátviteli útvonal
kulcsfontosságú szerepet tölt be. Maga a Ras egy olyan kapcsolófehérje, amely aktív GTP
kötött és egy inaktív GDP kötött állapot között váltakozik. A Ras aktiválódása során több
jelátviteli útvonalat képes mozgósítani, így képes aktiválni a RalGDS (Ral nukleotid cserélő
faktor) jelátviteli útvonalat, az ERK/mitogén-aktivált protein kináz kaszkádot (MAPK
kaszkád), valamint a foszfoinozitid 3-kináz (PI3K) és a foszfoinozitid – specifikus foszfolipáz
Cε (PLCε) útvonalakat (White J. és mtsai, 2009; Gunzburg J., 1999; Katz ME. és
McCormick, 1997; Cullen PJ. és Lockyer PJ., 2002; Krishna M. és Narang H., 2008)
A RasGRP3 fehérjéről kevés információ áll a rendelkezésünkre, lehetséges funkcióját
elsők között prosztatarákon írták le (Yang és mtsai, 2010). Kimutatták, hogy a RasGRP3
expressziója fokozódik humán prosztata daganatokban, magas szinten expresszálódik
androgén független PC3 és DU145 prosztata sejtvonalakon, ugyanakkor nincs jelen az
androgén függő LNCaP sejtvonalon. Bebizonyosodott, hogy a RasGRP3 LNCaP sejtekbe
történő overexpressziójának hatására a sejtek elvesztették androgénfüggőségüket, illetve mind
hím, mind nőstény egerekben tumort indukáltak. A RasGRP3 expresszió gátlása csökkentette
mind az Akt, mind az ERK1/2 foszforilációját. Ezen eredmények azt sugallják, hogy a
RasGRP3 szerepet játszhat a malignus prosztata rákok kialakulásában.
Ezekből az adatokból kiindulva kezdtük el vizsgálni a RasGRP3 kifejeződését elmőeredetű ductalis adenocarcinomából származó humán szöveti mintákon és sejtkultúrákon.
Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a RasGRP3 mind mRNS mind fehérje szinten
egyaránt kifejeződik humán ép és daganatos, eltérő grádusból származó emlő szöveti
mintákban, hasonlóan a humán melanóma szövetekhez (Yang és mtsai, 2011). Kimutattuk,
hogy a RasGRP3 fehérje expressziója (4/B ábra) magasabb a tumoros szövetekben, a
kontrollhoz képest.
A tumoros szöveti metszeteken immunfestés segítségével azt is megállapítottuk, hogy a
RasGRP3 sejten belüli lokalizációja jellemzően a citoplazmában helyezkedik el, míg a fehérje
aktív formája a foszfoRasGRP3 nukleáris-perinukleáris festődést mutat (5. ábra).
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Kísérleteink következő szakaszában in vitro körülmények között 6 emlő-eredetű tumoros
sejtvonalon vizsgáltuk a RasGRP3 kifejeződését (primer: BT-474; metasztatikus: MCF7, T47D, SK-BR-3, MDA-MB-453, JIMT-1). A Q-PCR-ral kapott eredményeink azt mutatják,
hogy a metasztatikus sejtvonalakban a RasGRP3 kifejeződése magasabb (6/A ábra) (kivéve
az MDA-MB-453 metasztatikus sejtvonal), mint a primer sejtkultúra esetében. Ezen
megállapításainkat alátámasztották a Western blottal (6/B ábra) és immuncitokémiával (6/C
ábra) kapott eredményeink is. Mindezek alapján feltételezhető, hogy a RasGRP3-nak szerepe
lehet az emlő-eredetű metasztázisok kialakulásában.
A RasGRP3 biológiai funkcióinak vizsgálatához két metasztatikus sejtvonalon (MCF7 és
T-47D) siRNS technikával géncsendesítést végeztünk.
A géncsendesítést követően életképességi és proliferációs assay-t, illetve apoptózis és
citotoxicitás vizsgálatokat hajtottunk végre. A sejtek életképességének vizsgálatánál
megállapítottuk, hogy sem a scrambled kontrollal, sem pedig az shRNS-sel transzfektált
sejteknél nem történt jelentős változás, azaz a RasGRP3 kifejeződésének csökkenése sem az
MCF7, sem a T-47D sejteknél nem okozott életképesség változást a kontrollhoz képest (9.
ábra). Ugyanakkor CyQUANT assay segítségével kimutattuk, hogy a scrambled szekvencia
nincs hatással a sejtek proliferációjára, ugyanakkor a RasGRP3 expressziójának gátlása a
proliferáció mértékének szignifikáns csökkenését okozta mindkét sejtvonal esetében (8.
ábra).
Kísérleteink során DilC1/SytoxGreen assay-ekkel azt is megállapíthattuk, hogy az shRNSsel transzfektált sejtek esetében sem apoptózis, sem nekrózis folyamata nem alakult ki (10. és
11. ábra) Ezen eredményeink azt sugallják, hogy a RasGRP3 fehérje MCF7 és T-47D
sejteken történő géncsendesítése ugyan csökkenti a sejtek proliferációját, de ezen hatását nem
a sejtek életképességének változásán, azaz nem a sejtek apoptotikus és nekrotikus
folyamatainak szabályozása révén váltja ki.
Mivel a RasGRP3 fehérje aktivitása szerepet játszhat az emlő-eredetű metasztázisok
kialakításában és a sejtek növekedésének szabályozásában, felvetődhet a lehetősége, hogy a
fehérje potenciális célpont lehet az emlődaganat esetleges terápiájában.
A RasGRP3 fehérjéről alkotott kép teljessége érdekében további kísérletek elvégzését
látjuk szükségesnek. A felmerülő kérdések megválaszolása érdekében a transzfektált
sejtvonalak tumorigenitását szeretnénk megvizsgálni SCID egérmodell segítségével, továbbá
a RasGRP3 géncsendesített sejtvonalak migrációjának és különböző kemoterápiás szerekkel
szembeni -Tamoxifen és Herceptin- rezisztenciájuk vizsgálatát látjuk szükségesnek.
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FÜGGELÉK
TDK munkám során az emlő-eredetű tumoros sejtvonalak tenyésztését (tápoldatkészítés, passzálás, sejtszám-meghatározás, szükség esetén fagyasztás), a kísérletekhez való
előkészítését (96 lyukú tenyésztőedénybe történő szélesztés), az életképesség (MTT-assay), a
sejthalál (DilC1(5)-SYTOX Green assay), a proliferáció (CyQUANT-assay) vizsgálatát,
valamint a különböző génexpressziós vizsgálatokat (RT-QPCR) önállóan hajtottam végre.
A

kísérletek

megtervezését,

az

immunfestéseket

(Immunhisztokémia,

Immuncitokémia), a RasGRP3 fehérje-szintű kimutatását (Western blot), a RasGRP3
géncsendesített tenyészetek létrehozását, a kapott eredmények kiértékelését, valamint a
pályamunka megírását témavezetőim segítségével végeztem.
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