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Bevezetés 

Az ABC (ATP Binding Cassette) trranszporterek a nagy transzmembrán fehérjék 

családjába tartoznak. ATP hasításából származó energia terhére szubsztrátok transzportját 

végzik a plasmamembránon vagy más intracelluláris membránokon keresztül. Minimális 

funkcionális egységüket két ABC és két transzmembrán domén alkotja. Az ABC domének 

un. „head to tail” elrendeződésben találhatók; két kompozit katalitikus helyet alakítanak ki, 

amelyek az ATP kötés hatására nyerik el a zárt konformációt. Egy-egy katalitikus zsebet 

egy azonos ABC domén „Walker-A” és „Walker-B” motívuma valamint az ellenoldali 

ABC domén „Signature” motívuma képezi. A transzmembrán domének egy szubsztrát 

transzlokációs csatornát alakítanak ki, amely rigid intracelluláris hurkokon keresztül 

kapcsolódik az ABC doménekhez. Ezen intracelluláris régiók közvetítik az ATP 

hidrolízise során bekövetkező konformációs átrendeződéseket a transzlokációs csatorna 

felé. 

Az ABCC6 fehérje génjét érintő mutációkat két kötőszöveti kalcifikációval járó 

betegség hátterében azonosították. A pseudoxanthoma elasticum (PXE) recesszív betegség 

az elastikus rostok progresszív kalcifikációjával jár; tünetei elsősorban a bőrben, a közepes 

méretű artériák falában és a retina Bruch membránjában jelentkeznek. A betegeket érintő 

legsúlyosabb következményt a kardiovaszkuláris komplikációk jelentik, illetve a 

látáskárosodáshoz vagy teljes látáskieséshez vezető makula degeneráció. A PXE-t mind 

populáció szinten, mind az érintett csaláldokon belül, kifejezetten nagy fenotípusos 

variabilitás jellemzi. A generalized arterial calcification of infancy (GACI) betegség egy 

extrém ritka, nagyon súlyos érelmeszesedési tünetekkel járó betegség, amely perinatális 

vagy néhány hónapos korban az arteriák stenozisához, illetve miokardiális infarktushoz 

vezet.  

Az elmúlt 14 évben, az ABCC6 gén azonosítása óta, több, mint 400 szekvencia variációt 

írtak le. A mutációk nagy száma ellenére mindezidáig nem sikerült genotípus-fenotípus 

összefüggéseket feltárni. 

Az ABCC6 fehérje fiziológiás szerepéről, illetve a betegségek hátterében meghúzódó 

patológiás folyamatokról szintén nagyon keveset tudunk. Az ABCC6 fehérje elsősorban a 

hepatociták bazolaterális membránjában található, míg a betegség tüntei által érnitett 

szövetekből szinte alig kimutatható. Fiziológiás elhelyezkedésének megfelelően, illetve 

állatmodeleken végzett transzplantációs kísérletek alapján valószínűsíthető, hogy az 
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ABCC6 egy máig ismeretlen metabolit transzportját végzi a májból a vér felé, amely a 

keringési rendszeren keresztül a perifériás szövetek kalcifikációs folyamatainak 

megakadályozásában tölt be fontos szerepet. Ennek megfelelően a PXE betegséget ma 

metabolikus betegségként azonosítják.  

Egy másik egygénes Mendeli betegség, a „PXE-like” szindróma által érintett emberek 

kalcifikációs bőrtünetei nagyon hasonlóak a PXE-s betegek tüneteihez. A betegség 

hátterében álló GGCX (gamma-glutamyl carboxylase) gén egy a Ca-kötő fehérjék, például 

véralvadási faktorok illetve anti-kalcifikációs folyamatokban résztvevő fehérjék, 

másodlagos módosításáért felelős gamma-karboxilázt kódol. A GGCX fehérje kofaktorai 

K-vitamin vegyületek. „PXE-like” szindrómás betegekeknél a perifériás kalcikációs 

tünetek mellett a májban szintetizálódó véralvadási faktorok zavara is jelentkezik. Ennek 

alapján felmerült, hogy az ABCC6-nak szerepe lehet K-vitamin vegyületek májból való 

transzportjában. A májban elégséges a K-vitamin szint a koagulációs faktorok 

szintéziséhez, ennek megfelelően a PXE-s betegenél nem jelentkezik véralvadási zavar, a 

hiányos ABCC6 funkció következtében azonban a perifériás szövetekben az anti-

kalcifikációs fehérjék aktiválása zavart szenved, aminek következtében meszesedési 

tünetek jelentkeznek. 

 

 Dolgozatom első felében az ABCC6 K-vitamin vegyületek transzportjában 

betöltött lehetséges szerepére irányuló kísérleteimet részletezem, míg második felében az 

ABCC6 gén illetve ABCC6 fehérje betegséget okozó mutációval kapcsolatos munkáimat 

foglalom össze. 

Célkitűzések 

1. Radioaktív és jelöletlen K3-vitamin glutation konjugátum (VK3GS) szintézise és 

tisztítása. ABCC1, ABCC2, ABCC3, ABCC6 és ABCG2 hepatikus transzporterek 

aktivitásának vizsgálata VK3GS szubsztrát kandidáns jelenlétében in vitro vezikuláris 

transzport kísérletekben. Az ABCC6 fehérje VK3GS K-vitmain konjugátum 

transzportjában betöltött szerepének tisztázása. 

2. Az ABCC6 génben leírt több száz betegség okozó mutáció és szekvencia variáns 

jobb áttekinthetőségéhez egy, a rendelkezésre álló adatokat feldolgozó ABCC6 

mutációs adatbázis létrehozása. 
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3. A gén kódoló régióját érintő nagyszámú betegséget okozó illetve neutrális 

mutációk, mint genetikai információ, fehérje térszerkezetben való elhelyezése, 

lehetőséget nyújthat szerkezet-funkcó összefüggések tanulmányozásához. Rokon 

fehérjék kristályszerkezeti koordinátái alpján célul tűztük ki ABCC6 homológiai 

modelek építését.  

4. A betegséget okozó ABCC6 mutációk fehérjeszerkezetet, illetve funkciót érintő 

hatásainak in vitro vizsgálatához kiválasztottam négy gyakori betegséget okozó missens 

mutánst, amelyek a fehérje funkcionális illetve kiemelt szerkezeti struktúráit érintik. 

Célul tűztem ki ezek in vitro transzport aktivitásának, valamit in vitro MDCKII 

sejtvonalakban való lokalizációjának viszgálatát. 

Egy nemzetközi kollaborációs kísérletsorozatban elsősorban olyan betegség okozó 

mutánsokat terveztük azonosítani amelyek transzport funkciójukat megőrizték. PXE 

illetve GACI betegségekben a fehérje funkció kiesését ezen esetekben feltehetőleg 

stabilitási és az ennek következtében kialakuló lokalizációs defektusok okozhatják. 

Ezek a mutánsok kémiai chaperonok általi korrekción alapuló allélspecifikus terápia 

kiindulópontjául szolgálhatnak.  

 

Módszerek 

Adatfeldolgozás az ABCC6 mutációs adatbázishoz 

Az ABCC6 génben leírt szekvenciaváltozatokat a PubMed adatbázisban megtalálható 

közleményekből gyűjtöttük ki. Az online adatbázis a PXE International szervezettel való 

nemzetközi együttműködés során jött létre, LOVD formátumban az NCBI szerverén 

üzemel. 

Modell építés: 

Az ABCC6, Sav1866, HlyB-ABC, CFTR-ABC és P-gp fehérjék szekvenciáit 

ClustalW2 programmal, alapbeállítások mellett illesztettük. A homológiai modelleket a 

Sav1866 bakteriális ABC transzporter (PDB: 2ONJ 3.4Å), HlyB ABC-ABC dimmer 

(PDB: 1XEF 2.5Å) N-ABC CFTR homodimer (PDB: 2PZE 1.7Å) és az egér P-gp (PDB: 

3G5U 3.8Å) koordinátáit felhasználva építettük. Kétszáz szerkezetet modelleztünk 

Modeller 9.3 program segítségével, amelyek közül azt választottuk ki, amihez a legkisebb 

„objective function” érték tatozott. Az ábrákat PyMOL programmal készítettük, a 

statisztikai adatokat Fisher exact teszttel értékeltük ki. 
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Az ABCC6 variánsok DNS konstrukciói 

Az S1121W, T1301I, Q1347H és R1459C mutánsokat “overlap extension” mutagenezis 

PCR módszerével készítettem pAcUw21L bakulovírus expressziós vektorban, majd a 

mutagenezis kazettákat SpSldS retrovírusvektorba, valamint pLIVE vektroba 

szubklónoztuk. 

Sejtkultúrák fenntartása 

Az Sf9 sejteket 27 °C-on TNM-FH médiumban (FBS, penicillin, sztreptomicin); a 

Phoenix-Ampho és MDCKII sejteket CO2 termosztátban 37°C-on, DMEM médiumban 

(FBS, penicillin, sztreptomicin) tartottuk fenn. 

S1121W, T1301I, Q1347H és R1459C mutánsok expressziója Sf9 rovarsejtekben 

Sf9 (Spodoptera frugiperda) rovarsejteket a gyártó (BaculoGold kit (BD Biosciences 

Pharmingen) által meghatározott körülmények között kotranszfektáltuk linearizált 

bakulovíussal és pAcUw21L vector konstrukciókkal. A vírusfelülúszókat magas 

expressziós szint biztosításához végponthígításos módszerrel klónoztuk. Az amplifikált 

vírusfelülúszóval membránpreparálás céljára 3x107 sejtet fertőztünk, amelyeket 72 óra 

elteltével dolgoztunk fel. 

Membránpreparálás és a membránok fehérje tartalmának meghatározása 

Mosási és homogenizálási lépéseket követően a sejtek membrán frakcióját differenciál-

ultracentrifugálás módszerével izoláltuk, 60.000g-n. A membrán frakció koncentrációját 

szuszpendálással 5-10 mg/ml koncentrációra állítottuk be, majd homogenizáltuk. A 

membránpreparátumokat felhasznállásig -70°C-on tároltuk. A vezikulák össz-fehérje 

tartalmát módosított Lowry módszerrel határoztuk meg. A „uptake-kompetens” „inside-

out” vezikulák relatív mennyiségét a különböző preparátumokban az endogén Sf9 Ca-

transzporterek aktivitásának alapján hasonlítottuk össze. 

Leammli SDS-poliakilamide gél-electroforézis és immunoblot 

A membránpreparátumokat és sejtlizátumokat diszaggregáló pufferben vittük fel 6-

7.5%-os poliakrilamid gélre. Az elektroforézist “Protean” gél-elektroforézis készülékkel 

(Biorad) végeztük. A fehérjéket polivinilidén-difluorid (PVDF) membránra blottoltuk 

sztenderd elektroblot technikával “Mini-Trans-Blot”, illetve “semidry blot” készülékekkel 

(Biorad), a gyártó által előírt körülményeknek megfelelően. A vad típusú és mutáns 

ABCC6 fehérjéket HB6 poliklonális, illetve M6II-7 monoklonális, valamint HRP-

konjugált másodlagos ellenanyagokkal hívtuk elő. 
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A [3H]K3GS konjugátum szintézise és tisztítása 

280µM [3H]GSH-t 0.1M etanolban oldott K3 vitaminhoz adtunk hozzá, majd a 

reakcióelegyet egy éjszakán át 4oC-on inkubátuk szilanizált üvegcsövekben. [3H]K3GS 

kristályokat vákum alatt szárítottuk, majd 5% trifluor acetátban oldottuk fel és HPLC-vel 

tisztítottuk. A jelöletlen VK3GS-t hasonlóképpen szintetizáltuk, majd kristályosítással és 

kloroformos mosással tisztítottuk. Mindkét esetben a vegyületek kémiai tisztaságát HPLC-

MS módszerrel ellenőritük. A VK3GS oldatokat -20oC-on, sötétfalú üvegekben 

felhasználásig, maximum 30 napig, tároltuk. 

[3H]LTC4, [3H]E2-17G, [3H]MTX és [3H]K3GS transport mérések 

A vezikuláris transzport méréseket rapid filtrációs technika segítségével végeztük. Az 

ATP-függő transzport értékeket a 4mM MgATP jelenlétében illetve hiányában, vagy AMP 

jelenlétében mért értékek különbségeiből számítottuk. A radioaktivitást scintillációs 

detektor (Wallac 1409 DSA) segítségével határoztuk meg. A transzport kinetikai 

paramétereket Kaleidagraph (Synergy) program seítségével értékeltük. 

Az ABCC6 mutánsok retrovirális expressziója MDCKII sejtekben 

Phoenix-Ampho pakolósejteket SpSldS rekombináns retrovírus konstrukciókkal 

valamint M57 és GALV helper vektorokkal ko-transzfektáltuk. A transzfekciót kalcium-

foszfát precipitációs módszerrel a gyártó (GIBCO) előírásait követve végeztük. A 

vírusfelülúszóval 6mg/ml polibrén jelenlétében MDCKII sejteket transzdukáltunk. A 

sejteket centrifugálást követően (1000g, 90min) 37oC-os CO2 termosztátban tartottuk fenn. 

MDCKII sejtek immunfestése és konfokális mikrosztkópia 

Nem polarizált sejtkultúra nyeréséhez a sejteket 8-lyukú kamrákon tartottuk fenn. 

Polarizált sejtkultúrához az MDCKII sejteket Transwelleken növesztettük, majd 8-10 

nappal a konfluencia elérését követően immunfestettük. Mindkét esetben, immunfestés 

előtt a sejteket DPBS pufferben mostuk, fixáltuk 4% paraformaldehiddel és 5 percig 

előkezeltük jéghideg metanollal. Blokkolást követően a mintákat blokkoló oldatban oldott 

elsődleges, majd másodlagos ellenanyagokkal inkubáltuk egy-egy órán át. A sejtmagokat 

DAPI-val festettük meg, majd a mintákat konfokális mikroszkóp (Olympus IX-81/FV500 

lézer-szkenning mikroszkóp) segítségével vizsgáltuk. A felvételeket Olympus FluoView 

4.7 program segítségével készítettük. 
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Eredmények 

1. VitK3 illetve GSH/[3H]GSH felhasználásával szintetizáltam és tisztítottam a 

transzport kísérletekhez szükséges, kereskedelmi forgalomban nem kapható VK3GS 

illetve [3H]VK3GS konjugátumokat. 

2. Vezikuláris transzport kísérletekben vizsgáltam az ABCC6, ABCC1, ABCC2, 

ABCC3 és ABCG2 transzporterek ATP-függő VK3GS transzport aktivitását. Az 

ABCC6 fehérje esetén nem tudtam szignifikáns ATP-függő transzport aktivitást 

kimutatni. Megállapítottam, hogy az általunk elsősorban vizsgált ABCC6 

transzporter feltehetően nem vesz részt a VK3GS K-vitamin konjugátum májból 

való exportjában [Fülöp et al., 2011]. 

3. Kapcsolódó kísérletek alapján megállapítottam, hogy az ABCC1 transzporter nagy 

kapacitással, 1.45µM KM, és 240 pmol/mg membrán fehérje/perc Vmax 

paraméterekkel jellemezhetően transzportálja a VK3GS vegyületet [Fülöp et al., 

2011]. A transzport specifikusnak bizonyult, az ABCC1 fehérje fiziológiás 

szubsztrátja, az LTC4 (500nM) 35%-ra, valamint az MK571 (10µM) MRP-inhibítor 

gátolta. A G771D variáns, az ABCC1 fehérje inaktív mutánsa esetén nem tudtam 

szignifikáns, ATP-függő transzport aktivitást kimutatni.  

4. Ugyanezen kísérleti körülmények között az ABCC2 transzporter a VK3GS 

konjugátum egy lehetséges, kis kapacitású transzporterének bizonyult. 

5. Az ABCC3, illetve ABCG2 transzporterek esetén VK3GS szubsztrát jelenlétében 

nem tapasztaltam szignifikáns ATP-fügő aktivitást. 

6. Részt vettem az ABCC6 mutációs adatbázis létrehozásásban, amely tartalmazza 

valamennyi GACI, illetve PXE betegségekben leírt ABCC6 mutációt, valamint az 

ABCC6 génben napjainkig azonosított szekvenciavariációkat. Az adatbázis 

tartalmazza az egy-egy variánsra vonatkozó legszükségesebb információkat, 

úgymint: a DNS, illetve fehérje szintű szekvencia eltérést; a variáns státuszát a 

betegség szempontjából: polimorfizmus, vagy mutáció; a szekvenciaeltérés típusát; 

az érintett genomi pozíciót; az érintett régió nevét a génben illetve a fehérjében; 

valamint, hogy a szekvenciamegváltozás egy olyan mutáció-e, ami egy 5’CpG 

dinukleotid mutációjaként keletkezhetett. Az adatbázis tartalmazza valamennyi 

publikációt, amelyben az adott varáns szerepel. Amennyiben allélfrekvencia adatok 

is rendelkezésre álltak azokat is feltüntettük. Adataink nagyban hozzájárultak az 
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online ABCC6 mutációs adatbázis létrejöttéhez, amelyet a PXE International 

szervezettel együttműködésben hoztunk létre; az NCBI szerverén LOVD 

formátumban érhető el 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/lovd/home.php?select_db=ABCC6). 

7. Elemeztem a 4512 nukleotid hosszúságú cDNS CG tartalmát és az 5’CpG 

dinukleotidok eloszlását a kódoló régióban. Megállapítottam továbbá, hogy a ’single 

nucleotide’ szubsztitúciók eloszlása nem random, a CpG nukleotidokat gyakrabban 

érinti mutáció. A kódoló régióban leírt ’single nucleotide’ szubsztitóciók 29%-a esik 

5’CpG dinukleotid (312 nukleotid, 156 5’CpG) szekvenciarészre, amelyek a kódoló 

nukleotidok mindössze 6.9%-át alkotják. 

8. Megmutattam, hogy az 5’CpG dinukleotidokat érintő mutációk jelentős mértékben 

hozzájárulnak az ABCC6 génben található betegséget okozó mutációk nagy 

számához (220), azok 20.5%-át adják (2013-ig publikált adatok alapján). 

9. Részt vettem az ABCC6 fehérje homológiai modelljeinek elkészítésében. A Sav 

1866 (PDB ID: 2ONJ, 3.4Å) bakteriális ABC fehérje nukleotid szubsztrát-kötött és 

az egér Abcb1 (PDB ID: 3G5U) apo állapotú kristályok térszerkezeti koordinátái 

alapján egy zárt és egy nyitot konfigurációjú modellt építettünk. 

10. Elemeztük a betegség okozó misszensz ABCC6 mutációk eloszlását a model által 

jósolt funkcionális felszíneken, és azok szignifikáns dúsulását figyeltük meg az 

ABC-ABC, valamint az ABC-ICL kontakt felszíneken [Fülöp et al., 2009]. 

Megállapítottam továbbá, hogy nem a DNS-szerkezetre visszavezethető mutációs 

hot spotok okozzák a mutációk érintett felszíneken való dúsulását. 

11. ABC fehérjékhez kapcsolt genetikai betegségeket okozó misszensz mutációkról 

online elérhető adatok alapján vitatjuk a Kelly és munkatársai által 2011-ben 

publikált a molekulamodellek prediktivitásáról szóló eredményeit, azaz hogy egyes 

aminosavcserét okozó megváltozások patogenitását illetően mennyiben bízhatunk 

meg a térszerkezeti modelek szerkezetet-, illetve funkcióváltozást jósló erejét 

illetően. 

12. In vitro módszerekkel vizsgáltam négy gyakori PXE-t okozó misszensz ABCC6 

mutáció: S1121W, T1301I, Q1347H és R1459C hatását a fehérje funkciójára, illetve 

lokalizációjára. Valamennyi variáns transzport aktivitása kísérleti rendszerünkben a 

vad típusú fehérjével összevethető volt, azonban in vitro emlős (MDCKII) 
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expressziós kísérleteimben a vad típustól eltérő lokalizációt mutattak [Pomozi, 

Brampton, Fülöp, Chen, Apana, Li, Uitto, LeSaux and Váradi, 2014].  

 

Diszkusszió 

Az ABCC6 fehérje, egy ismeretlen vegyületet transzportál a májból a keringésbe. A 

PXE iletve GACI betegségek tünetei alapján azt gondoljuk, hogy ez a metabolit 

közvetlenül, vagy közvetve periferiás anti-kalcifikációs folyamatokban vesz részt.  

In vitro kísérleteim alpján megállapítottam, hogy az ABCC6 transzporter feltehetőleg nem 

vesz részt a K3GS, GSH-konjugált K-vitamin származék, májból való transzportjában, 

azaz nem ez a vegyület áll az ABCC6 függő kalcifikációs folyamatok hátterében. Mások in 

vitro és in vivo eredményei is témogatták megállapításomat. 

A PXE hátterében álló ABCC6 gén pozícionális klónozása óta több, mint 400 a gént 

érintő szekvenciavariációt írtak le. Ilyen nagy számú variáns esetén in vitro illetve in vivo 

módszerekkel nem tisztázható valamennyi megváltozás fehérje-szerkezetre, illetve 

funkcióra gyakorolt hatása. A szekvencia variánsokat és a rendelkezésre álló in vitro illetve 

in vivo adatokat, betegség asszociált gének esetén a mutációkat hordozó betegek klinikai 

adatait rendszerező adatbázisok kiemelkedő fontosságúak.  

Kutatócsoportunkban elkészítettünk egy ABCC6 mutációs adatbázist, amely 

nagymértékben hozzájárult az online elérhető, a betegek klinikai adatait is tartalmazó 

„LOVD ABCC6” adatbázis létrejöttéhez  

( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/lovd/home.php?select_db=ABCC6). 

Az általunk készített ABCC6 homológiai model [Fülöp et al, 2009], amely az online 

„LOVD ABCC6”  adatbázis felületén is elérhető, lehetőséget nyújt az egyes mutációk 

térszerkezetben való elhelyezésére, kiindulásul szolgáhat misszensz mutációk a fehérje 

szerkezet/funkció változásaira kifejtett hatásának tanulmányozásában.  

Az ABCC6 fehérje betegség okozó missszensz mutációinak fehérjeszerkezetben való nem 

homogén eloszlására irányuló megfigyelésünk, miszerint a fehérje struktúrális, illetve 

funkcionális felszínek a teljes fehérjeszerkezethez képest érzékenyebbek az 

aminosavcserét okozó mutációkra, az első genetikai bizonyítéka ezen felszínek kiemelt 

fontosságának. 

In vitro transzport aktivitási kísérletek, illetve in vitro és in vivo modelek amelyekben a 

fehérjék lokalizációját/érését/stabilitását vizsgálhatjuk a leggyakrabban használatos 
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rendszerek az egyes mutánsok fehérje aktivitásra, illetve szerkezetre gyakorolt hatásának 

vizsgálatában.  

Egy nemzetközi együttműködés keretein belül in vitro transzport aktivitási kísérletekben és 

lokalizációs vizsgálatokban jellemeztem négy gyakori, PXE-t okozó ABCC6 mutánst. 

Vizsgálataink célja olyan transzport aktív, betegség okozó mutációk azonosítása volt, ahol 

a betegségeket feltehetőleg a fehérje mutáció következtében sérült stabilitása, illetve az 

ennek következtében kialakuló lokalizációs defektusok okozzák. Célunk kémia chaperon 

molekulák alkalmazásával szerkezeti korrekción alapuló allélspecifikus terápia 

kifejlesztése PXE és GACI betegségekben. 
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