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BEVEZETÉS 

 

A vérképzőrendszer homeosztázisának alapja a csontvelői előalakok 

osztódásának, differenciációjának és apoptózisának szigorú szabályozottsága. A 

leukémiák egyetlen őssejtből alakulnak ki, amely folyamatosan önmegújító 

osztódásokat végez és válaszképtelenné válik a továbbra is jelenlévő differenciációs és 

apoptotikus ingerekre. A leukémiás sejtmodellek in vitro differenciációjának 

molekuláris szintű megismerése fontos elméleti háttere a leukémiák ellen folytatott 

küzdelemnek és alapvető jelentőségű újabb, hatékony gyógymódok kifejlesztése 

szempontjából. Terminális differenciációra képes eritroleukémia sejtek vizsgálata nem 

vezetett olyan új gének/fehérjék felfedezéséhez, amelyek az eritroid differenciációra 

való elköteleződés elindítását irányítanák. Mindezek alapján a differenciációt elindító 

változásokat a már meglévő fehérjék expresszójának, illetve funkcionális aktivitásának 

időbeli változásaival lehet összefüggésbe hozni. 

Kutatócsoportunk az eritroid differenciációhoz kapcsolható jelátviteli 

események vizsgálata során olyan mechanizmusokat keres, amelyek vizsgálati 

rendszertől függetlenül érvényesek a fokozott hemoglobin szintézissel jellemezhető 

differenciációra. Ezen jelátviteli eseményekbe való célzott (farmakológiai) 

beavatkozás alapja lehet olyan terápiás megközelítéseknek, amelyek bizonyos 

leukémiák differenciáció-indukált apoptózissal való elpusztításán alapulnak. A 

dolgozatban bemutatott vizsgálatok célja olyan jelátviteli útvonalak működésének 

tanulmányozása volt, amelyek jól ismert funkciója a túlélés és a sejtosztódás 

elősegítése. Ezen útvonalak szerepe az eritroid irányú differenciáció során az általunk 

vizsgált leukémiás sejtmodellek esetében nem tisztázott.  

Munkámhoz mielodiszplázia (TF-1), illetve krónikus mieloid leukémia (K562) 

alapon kialakult humán mieloid leukémia sejtvonalakat használtam, amelyek 

segítségével a különféle módon előidézett eritroid differenciáció hátterében álló 

jelátviteli folyamatokat tanulmányoztam. Emellett összefüggéseket kerestem 

sejtosztódáshoz kapcsolható jelátviteli útvonalak normálistól eltérő működése és a 

mielodiszplázia (MDS) kialakulása között, valamint a vizsgált útvonalak aktivitása és 

az MDS akut mieloid leukémiává (AML) történő transzformációja között.
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CÉLKITŰZÉSEK 

 

1. A sejtosztódáshoz és túléléshez kapcsolható jelpályák elkülönítése az 

eritroid differenciációhoz szükséges jelátviteli folyamatoktól TF-1 

sejtekben 

A dolgozatban vizsgált humán TF-1 sejtvonal túléléséhez és növekedéséhez 

GM-CSF vagy IL-3 citokint igényel. A TF-1 sejtek kromoszomális átrendeződés 

következtében olyan Epo-receptort expresszálnak, amely citoplazmatikus részéből 96 

aminosav hiányzik. Ennek a molekularésznek fontos jelközvetítő szerepe van a teljes 

hosszúságú Epo-receptor esetében, amely a megfelelő eitroid sejtalakok növekedését, 

túlélését és differenciációját egyidejűleg biztosítja. Az említett fiziológiás válaszokhoz 

tartozó jelátviteli események nem tisztázottak. A TF-1 sejtvonal olyan egyedülálló 

humán modellrendszer, amely alkalmas a GM-CSF-receptor közvetített, túléléshez és 

önmegújító sejtosztódásokhoz kapcsolható jelátviteli események és az Epo-indukált, 

eritroid differenciációt eredményező folyamatok egymástól való elkülönítésére. 

TF-1 sejteken végzett kísérleteink célja az I-es típusú citokin receptorok által 

aktivált –elsősorban túléléshez és sejtosztódáshoz kapcsolahtó- jelátviteli útvonalak 

eritroid irányú differenciáció során betöltött szerepének vizsgálata volt. Munkánk 

során jól ismert mitogén jelátviteli útvonalak -mint a Raf/MEK/ERK/Elk-1 kaszkád 

vagy a JAK-2/STAT-5 útvonal- aktivitását, valamint a c-Fos/AP-1, Egr-1, c-Myb és 

NF-κB transzkripciós faktorok DNS-kötő képességét vizsgáltuk TF-1 sejtek 

önfenntartó osztódásai, illetve Epo-indukált eritroid differnciációja során. 

Kutatócsoportunk korábbi eredményei alapján a citoplazmatikus szabad kalcium 

koncentráció farmakológiai úton előidézett megemelése fokozott β-globin 

expresszióhoz vezet különféle eritroleukémia sejtvonalak esetében (ELMI-1, F4-6). 

Így megvizsgáltuk, hogy a citoplazmatikus [Ca
2+

] megemelésének hatására 

előidézhető-e TF-1 sejtekben az eritroid differenciáció, valamint hogyan változik a 

[Ca
2+

] megemelésének hatására bizonyos túléléshez kapcsolható jelpályák aktivitása? 
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2. Citokin-receptor közvetített jelpályák normálistól eltérő aktivitásának 

vizsgálata mielodiszplázia esetén és a mielodiszplázia akut mieloid 

leukémiává történő transzformációját követően  

A mielodiszpláziás szindrómákra egy adott típusba tartozó csontvelői prekurzorok 

normálistól eltérő proliferációja és differenciációja jellemző. A betegség gyakran akut 

mieloid leukémiává alakul át. Az MDS refrakter anémia (MDS RA) kizárólag az 

eritroid fejlődési sort érintő betegség. Az eritroid előalakok fokozott csontvelői 

jelenléte ellenére a betegek Epo kezelésre nem reagáló anémiában szenvednek. 

Feltételezhető, hogy a betegség hátterében az Epo-receptor jelátvivő rendszerének 

zavara áll. Elsődleges célunk ezért az Epo-receptor jelátvitel egyes kulcs 

komponenseinek –az ERK1/2 kinázok és a STAT-5 transzkripciós faktor- vizsgálata 

volt MDS RA betegek csontvelői mintáiban. Egészsésges sejtpopulációkkal való 

összehasonlítás révén az általunk tanulmányozott útvonalak normálistól való 

eltéréseinek megfigyelésére törekedtünk, amely hozzásegíthet a betegség 

patomechanizmusának felderítéséhez. Az MDS/AML transzformáció kialakulásakor a 

citokinek szabályozása alól kikerülő funkcionálisan éretlen sejtek megjelenése és 

felhalmozódása visszavezethető bizonyos mitogén szignálutak permanens 

aktivációjára. Munkánk során célul tűztük ki továbbá egyes -sejtosztódáshoz 

kapcsolható- jelpályák Epo illetve GM-CSF stimulációra adott válaszának követését az 

MDS akut leukémiává való transzformációját követően. Az MDS és az akut leukémiák 

citokin-stimulusra adott válaszának összehasonlítása hozzásegíthet a leukémiás 

transzformáció molekuláris hátterének megértéséhez. 

 

3. A Bcr-Abl fúziós fehérje által közvetített sejtosztódáshoz és túléléshez 

kapcsolható jelpályák aktivitásában bekövetkező változások és azok szerepének 

vizsgálata K562 krónikus mieloid leukémia eredetű sejtvonal eritroid 

differenciációja során. 

A K562 sejtvonal Philadelphia kromoszóma pozitív krónikus mieloid leukémia 

blasztos transzformációja során jött létre, így megfelelő modellrendszer a Bcr-Abl 

tirozin kináz által aktivált jelpályák eritroid differenciációt befolyásoló szerepének in 

vitro vizsgálatához. Munkánk során a betegség kialakulásával egyértelmű 
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összefüggésben álló, konstitutív aktivitással jellemezhető Bcr-Abl tirozin kináz és az 

általa aktivált ERK1/2 mitogén aktivált protein kinázok eritroid differenciációban 

betöltött szerepét vizsgáltuk farmakológiai gátlószerek (MEK inhibitor és Bcr-Abl 

inhibitor), valamint a Bcr-Abl fehérje mennyiségének siRNS technikával való 

csökkentése révén. 

Kiemelt célunk K562 sejteken végzett kísérleteink során annak megállapítása volt, 

hogy az ERK1/2 kinázok egyensúlyi aktivitásában bekövetkező időbeli változások 

milyen összefüggésben állnak a differenciációval (azaz γ-globin expresszió 

növekedéssel) illetve a sejtek önfenntartó osztódásival és apoptózisával. 
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MÓDSZEREK 

 

Sejtvonalak és a klinikai minták vizsgálata: K562 sejteket nukleozidmentes RPMI 

1640 médiumban növesztettük, 10% (v/v) FCS, 2 mM glutamin, 50 U/ml penicillin és 

50 g/ml streptomycin jelenlétében, 5% CO2 és 100% páratartalom mellett 37ºC-on. A 

TF-1 sejtvonalat 2,5 ng/ml hrGM-CSF jelenlétében hasonló körülmények között 

tenyésztettük. A betegek diagnosztizálása FAB (French American British) kritériumok 

alapján a klinikus együttműködő partnerek által történt. Kísérleteinkhez az Etikai 

Bizottság által engedélyezett módon 3ml csontvelőt használtunk, a mononukleáris 

sejtfrakciót Ficoll-Hypaque oldat segítségével szeparáltuk. 

A sejtszám és életképesség meghatározása tripánkék kizárás alapján történt. A 

sejtpusztulás jelenlétére egyes esetekben propídium-jodid inkorporáció alapján, 

áramlási citofluorimetria segítségével következtettünk. 

Az eritroid differenciáció vizsgálatakor a sejtek hemoglobin fehérjetartalmát 

benzidines festéssel állapítottuk meg. A β-globin géncsoport mRNS szintű 

változásainak meghatározására Light Cycler rendszert (Roche) használtunk. 

Az apoptotikus folyamatok vizsgálata során a kaszpáz-3 enzimaktivitását 

fluorimetriás módszerrel mértük. Az oligonukleoszomális DNS degradáció (DNS 

létra) kimutatására a DNS-t etidium–bromid tartalmú agaróz gélen futtattuk. A PARP 

(Poly-ADP-Ribose Polymerase) kaszpáz aktivitás-függő proteolízisét, illetve az anti-

apoptotikus fehérjék (Bcl-2 és Bcl-xL) mennyiségi változásait Western-blot 

módszerrel vizsgáltuk. 

Kinázok és transzkripciós faktorok aktivitásának vizsgálata: az ERK 1/2, az Elk-1, 

illetve STAT-5 aktiválódását foszfo-specifikus ellenanyagok segítségével követtük, a 

Bcr-Abl aktivitására foszfo-tirozin specifikus ellenanyag (4G10) alkalmazásával, 

Western-blot analízissel következtettünk. Minden egyes PVDF membránt előhívtunk 

az adott fehérje összes sejten belüli formáját felismerő ellenanyaggal is. A kapott 

optikai denzitások szemi-kvantitatív kiértékelésénél az adatokat ez utóbbi 

immunfestésekre normalizáltuk. A c-Fos és Egr-1 fehérjék mennyiségét Western-blot 

alapján határoztuk meg. Az AP-1, Egr-1, c-Myb, STAT-5, NF-κB DNS-kötődését 
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(funkcionális aktivitását) EMSA (Electrophortic Mobility Shift Assay) módszerrel 

vizsgáltuk. 

A Bcr-Abl fúziós fehérje csendesítését szolgáló retrovirális kis inhibítoros RNS 

(shRNS) konstrukció és a nonszensz (nemkódoló) kontroll létrehozása: 

A kísérleteinkhez felhasznált retrovirális konstrukciókat kereskedelmi forgalomban 

kapható vektorokból, valamint kémiai úton szintetizáltatott DNS-szekvenciákból 

építettük fel a következő elven: riporter génként zöld fluoreszcens fehérjét, szelekciós 

markerként puromycin rezisztencia gént használtunk. A kis inhibítoros RNS-ek 

képződéséhez szükséges shDNS templátot kémiai úton szintetizáltattuk és az általunk 

beépített H1 promoterről íródtak át. A szekvenálással visszaellenőrzött, tisztított 

vektor DNS-t dupla pakolósejtes rendszerben tettük K562 sejtek fertőzésére 

alkalamassá. A PG13 pakolósejtet puromycinnel szelektáltuk. A vírusfelülúszóval 

ezután K562 sejteket fertőztünk, amelyeket a transzdukciót követő harmadik naptól 

ugyancsak puromycinnel szelektáltunk. A transzdukció után áramlási 

citofluoriméterrel követtük az EGFP
+ 

sejtek jelenlétét, valamint propídium-jodid 

inkorporációval a pusztuló sejtek arányát. A transzdukált K562 sejtekben Western blot 

technika segítségével követtük a Bcr-Abl fehérje relatív mennyiségét és aktivitását, 

valamint az ERK1/2 kinázok relatív mennyiségét és foszforilációjának mértékét, a 

transzdukciót követő tizedik napig. 
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EREDMÉNYEK (TÉZISEK) ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

 Megállapítottam, hogy humán eritroleukémia (TF-1) sejtekben a.GM-CSF 

növekedési faktor jelenlétében az eritropoetin (Epo) nem képes a differenciáció 

elindítására, azaz a hemoglobin szintézis fokozására, míg a differenciáció 

létrejön az ERK1/2 kinázok gátlása esetében.  

 A differenciációra alkalmas kísérleti körülmények között az Epo nem védi meg 

a sejteket a GM-CSF megvonás által előidézett apoptózistól.  

 A GM-CSF az önfenntartó osztódások során aktiválja a Raf/MEK/ERK/Elk-1 

MAP kináz útvonalat, a c-Fos és az Egr-1 azonnali korai válaszadó gének 

átírását, valamint az Egr-1, az AP-1, az NF-κB, a c-Myb és a STAT-5 

transzkripciós faktorok DNS-kötő képességét. Ezzel ellentétben, az eritropoetin 

a túléléshez és sejtosztódáshoz kapcsolható jelpályákat nem aktiválja, és a GM-

CSF éppen a fenti útvonalak aktiválásán keresztül gátolja az Epo hatására 

végbemenő differenciációt. 

 A TF-1 sejtekben az intracelluláris kalcium szint elemlése megakadályozza az 

eritropoetinnel előidézett differenciációt, mivel aktiválja az ERK1/2 MAP 

kinázokat, valamint GM-CSF független túlélést és osztódást eredményezEz 

utóbbi sejtválaszok kizárólag az ERK1/2 kinázok aktivitásától illetve annak 

időbeli változásától függenek. 

Összefoglava megállapítható, hogy az osztódásához és túléléséhez vezető 

jelátviteli mechanizmusok nem csak hogy nem szükségesek az Epo indukált 

eritroid differenciáció létrejöttéhez, hanem kifejezetten gátolják azt TF-1 

sejtekben. A TF-1 sejtek Epo-receptora működési mechanizmusát tekintve 

megegyezik a legkorábbi eritroid előalakokra jellemző, rövid Epo receptor 

variánssal. Ez utóbbi nem közvetít túlélési és növekedési jeleket, hanem 

kizárólag a differenciációt segíti elő. Az eritroid irányú 

elköteleződés/differenciáció létrejöttéhez elengedhetelen az ERK1/2 mitogén 

aktivált protein kinázok alacsony egyensúlyi aktivitása.  

 



 9 

 Klinikai minták vizsgálata során megállapítottam, hogy a mielodiszplázia 

(MDS) betegség refrakter anémia csoportjába tartozó esetekben az Epo nem 

aktiválja a STAT-5 és ERK1/2 útvonalakat, ami magyarázhatja a betegségre 

jellemző vérszegénységet.  

 Az MDS akut leukémiává alakulását követően, a felszaporodó leukémiás 

sejtekben mind a STAT-5 aktiváció, mind a c-Fos és az Egr-1 transzkripciós 

faktorok expressziója fokozottá válik és kiesik a citokinek szabályozása alól. Ez 

hozzárájulhat a leukémiákra jellemző regulálatlan sejtosztódás létejöttéhez, 

valamint szerepet játszhat bizonyos differenciációs folyamatok sérülésében is. 

 Mielodiszplázia esetén minden vizsgált esetben elmarad az eritropoetin 

stimulust követő STAT-5 aktiváció, míg az MDS akut leukémiává való 

transzformációját követően minden mintára jellemző a citokin független STAT-

5 DNS-kötés.  

Ez utóbbi megfigyelés hozzásegíthet az MDS és az AML transzformáció korai, 

csontvelői szakaszának elkülönítésére szolgáló, kiegészítő diagnosztikai 

eljárások kifejlesztéséhez. 

 

 Philadelphia kromoszóma pozitív, krónikus mieloid leukémia eredetű K562 

sejtek vizsgálata során megállapítottam, hogy az ERK1/2 aktivitás gátlása 

fokozott hemoglobin szintézishez vezet, anélkül hogy növekedési hátrányt vagy 

apoptózist okozna. 

 A Bcr-Abl fúziós fehérjét célzó siRNSek konstitutív retrovirális termeltetése 

nem eredményezi a K562 sejtek pusztulását még 90% fölötti transzdukciós 

hatékonyság esetén sem, azonban elegendő a Bcr-Abl szint átmeneti 

csökkentéséhez és a differenciáció indukciójához.  

Mindezek alapján K562 sejtekben az ERK1/2 egyensúlyi aktivitás csökkenése 

minden esetben a hemoglobin szintézis fokozódásához vezet. A fokozott globin 

expresszióval jellemezhető differenciáció és az apoptotikus folyamatok egymástól 

teljes mértékben elválasztható folyamatok az említett sejttípus esetében. 
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