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AD: Alzheimer-kór, Alzheimer’s disease

AMPA: L-α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-izoxazol propionát 

bp: bázispár

cDNS: komplementer DNS; complement DNA

Ct: áttörési ciklusszám; crossing point: Cp ═ threshold cycle: Ct

dNTP: dezoxi-nukleozid-trifoszfát

dATP: dezoxi-adenozin-trifoszfát

dCTP: dezoxi-citidin-trifoszfát

dGTP: dezoxi-guanozin-trifoszfát

dTTP: dezoxi-timidin-trifoszfát

D-MEM: Dulbecco módosította Eagle médium

D-PBS: Dulbecco foszfát puffer

dsDNS: kettősszálú DNS; double-stranded DNA

HEK-293: humán embrionális vese sejtvonal

EcR-293: ekdizon- és a retinoid X receptort stabilan expresszáló HEK-293 sejtvonal

FCS: fötális borjú savó

G6PDH: glükóz-6-foszfát dehidrogenáz

GSK-3β: glikogén szintáz kináz 3β

HTS: Nagy Áteresztőképességű Rendszer; High Throughput System

mRNS: hírvivő RNS; messenger RNA

MuA: Muristerone A

NMDA: N-metil-D-aszpartát 

NR: NMDA receptor

PBGD: porfobilinogén dezamináz

PCR: polimeráz láncreakció; Polymerase Chain Reaction

PHF: páros helikális filamentumok; paired helical filaments 

qPCR: kvantitatív PCR, quantitative PCR

RT-PCR: reverz transzkripciót követő polimeráz láncreakció
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

1.1. Polimeráz láncreakció, avagy a PCR

1.1.1. A PCR sikertörténete

A tudománytörténet úgy tartja, hogy a polimeráz láncreakció (PCR: Polymerase 

Chain Reaction)  elve 1983 áprilisában,  egy holdvilágos éjszakán született  meg egy 

észak-kaliforniai országúton Kary Banks Mullis elméjében (Degen és mtsai, 2006). A 

módszer  elvét  1985-ben  közölték  le  a  Science  c. tudományos  folyóiratban,  egy 

gyakorlati eredmény bemutatásával (Saiki és mtsai, 1985). Ettől az időponttól kezdve a 

PCR által, egy egyszerű elven alapuló, de zseniális technikával bővült a molekuláris 

biológia  eszköztára.  Ez  a  ciklikus,  in  vitro enzimkatalizált,  DNS  szintetizáló  eljárás 

lehetőséget teremtett arra, hogy kimutatható szintre növeljék a vizsgálni kívánt DNS 

szakaszt,  megszüntetve így  a DNS vizsgálatok  mennyiségi  korlátait.  Az  új  módszer 

alkalmazásának  következtében  a  publikációk  száma  e  témában  exponenciálisan 

növekedett.  1989-ben  a  PCR  „motorja”,  a  Taq  DNS  polimeráz  enzim,  elnyerte  a 

Science folyóirat  által  odaítél  „Év  molekulája”  címet.  E  módszer  kiemelkedő 

jelentőségének köszönhetően, Mullis 1993-ban kémiai Nobel Díjat kapott. Jelenleg az 

élettudományok szinte minden ágában alkalmazzák az alapeljárásnak mintegy százféle 

speciális  változataként  ezt  a  technikát.  Ma  már  a  PCR-rel  kapcsolatos  termékek, 

reagensek és készülékek hatalmas tárháza áll  a rendelkezésünkre;  így kijelenthető, 

hogy jelenleg egy PCR készülék éppúgy alapfelszereltsége egy molekuláris biológiai 

laboratóriumnak, mint mondjuk egy hűtőszekrény.

1.1.2. A polimeráz láncreakció elve

Ez  a  forradalmian  új  technika  egy  olyan  in  vitro (egyes  speciális 

alkalmazásokban  in situ)  módszer, amelynek során meghatározott  DNS szakaszokat 

lehet enzimatikus módon megsokszorozni (amplifikálás) két, az amplifikálandó szakaszt 

közrefogó,  specifikus  szekvenciájú  oligonukleotid  (primer)  segítségével  (Mullis  and 

Faloona, 1987). A PCR elve a DNS függő DNS polimerázok aktivitásán alapul. Ezek az 

enzimek egy indító  oligonukleotid,  a  primer  segítségével  képesek lemásolni,  és  így 

megkettőzni  az  eredeti  DNS  szálat.  Ismételt  működésük  során  az  eredeti  DNS 

molekula,  a  templát  hatványozottan felsokszorozódik.  Emiatt  kapta ez  a  módszer  a 
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polimeráz láncreakció elnevezést. Akár 10000 bázispár (bp) hosszú DNS szakasz is 

felsokszorosítható ezzel a módszerrel. A PCR technika létrejöttét egy termostabil DNS 

polimeráz, a Taq polimeráz felfedezése és az automatizált fűtőblokkok (PCR készülék, 

thermocycler)  kialakítása  tette  lehetővé,  mivel  a  reakció  általában  50-95°C-os 

hőmérsékleti  tartományban  zajló  ciklikusan  ismétlődő  lépésekből  áll.  Az 

exponenciálisan  felsokszorozott  DNS agaróz  vagy  poliakrilamid  gélen  mutatható  ki, 

interkalálódó DNS festék (pl.: etidium-bromid) segítségével.

1.1.3. A PCR menete

Az  amplifikáció  során  a  DNS  szintézis,  majd  a  képződött  termék 

denaturációjának ismétlődő ciklusai (25–40 ciklus) zajlanak. A PCR reakció rendkívül 

érzékeny,  elméletileg  alkalmas  arra,  hogy  akár  egyetlen  DNS  molekulát  is 

felszaporítson, és ezáltal vizsgálhatóvá tegyen. A sokszorosítani kívánt DNS szakasz 

bázissorrendjét, szekvenciáját nem feltétlenül szükséges teljes egészében ismernünk 

(egyes speciális esetektől eltekintve), csupán a két végén elhelyezkedő 15-30 nukleotid 

sorrendjét  kell  tudnunk,  ahová  a  primerek  hibridizálnak.  A  primerek  jelölik  ki  az 

amplifikálni  kívánt  DNS szakaszt.  A kettősszálú DNS szétválása,  denaturációja  után 

történik a primerek hibridizációja (annealing). A primerek a denaturált, egyszálú templát 

DNS lánchoz H-hidak által kapcsolódnak (hibridizálnak) a bázispárosodás elve szerint, 

azaz kizárólag adenin-timin (A-T) ill.  citozin-guanin (C-G) kapcsolatok jönnek létre. A 

primer utolsó nukleotidjában szereplő dezoxiribóz 3’ helyén egy szabad OH csoport 

található,  amelyhez  a  DNS  függő  DNS  polimeráz  odakapcsolja  a  soron  következő 

komplementer  nukleotid  5’  foszfát  csoportját.  Ha  csak  egy  primert  használunk,  a 

polimerizáció a primer 3’ végén kezdődik és addig tart, amíg véget nem ér a templát, 

vagy amíg a DNS polimeráz le nem válik a megszintetizált kettősszálú DNS darabról.

Adott  hosszúságú  DNS  szakaszok  amplifikációjához  legalább  két  primert 

használunk a PCR reakcióban. Az egyik meghatározza a felsokszorozni kívánt DNS 

régió  elejét  (forward  primer,  sense  primer)  és  bázissorrendjének  az  5’-3’  DNS 

szekvenciával  kell  megegyeznie,  mert  a  komplementer  (antisense)  DNS  szálhoz 

kötődik.  A forward  primer  bázissorrendjét  5’-3’  irányú  sorrendben  kell  megadni  és 

ugyanebben  az  irányban  fog  meghosszabbodni.  A  másik  primer  (reverse  primer,  

antisense primer) pedig a DNS szakasz végét jelöli ki. Ez a sense DNS szálhoz kötődik 

a reakció során, ezért a nukleotidbázis-szekvenciája az 5’-3’ irányú DNS szekvencia 
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komplementere  kell,  hogy  legyen.  Elongációja  a  forward  primer  szintetizálódási 

irányával szemben fog zajlani.

Mivel a primerek feleslegben vannak jelen a reakcióelegyben, az eredeti, parens 

DNS láncok újra összekapcsolódása nem jön létre, így a láncreakció során szinte csak 

a  primerek  által  meghatározott  DNS régió  sokszorozódik  meg.  A hibridizáció  során 

azonban a primerek az eredeti  DNS láncokhoz is folyamatosan kapcsolódnak, ezért 

nem  csak  az  exponenciálisan  (ideális  esetben,  azaz  100%-os  PCR-amplifikációs 

hatékonyság (E) mellett  ez 2n,  ahol „n” a ciklusszám) sokszorozódó PCR termékek, 

hanem  másodlagos  és  harmadlagos  termékek  is  képződnek,  de  mivel  ezek  csak 

lineárisan  sokszorozódnak,  ezek  mennyisége  elhanyagolható  a  PCR  termék 

mennyiségéhez képest.

A PCR reakció egy ciklusa tehát az alábbi három lépésből áll (1. ábra):

1. A DNS láncok szétválasztása 1-5 percig tartó 94-98°C-ra történő felmelegítéssel 

(hődenaturáció).

2. A primerek hibridizálása (annealing), az elegy 50-70°C-ra való lehűtésével (30-60 

sec).  A primertapadási  hőmérséklet  elsősorban a primerek olvadási  hőmérsékletétől 

függ, de a módszer beállításánál ezt minden esetben optimalizálni kell.

3. A DNS szál szintézise (lánchosszabbítás, extenzió). A reakció elegyben található 

dezoxiribonukleozid  trifoszfátok  (dNTP)  polimerizációja  elsősorban  akkor  történik, 

amikor  a  reakcióelegy  hőmérsékletét  72°C-ra,  a  Taq  polimeráz  optimális  működési 

hőmérsékletére állítjuk be. A primerek elongációja 5’-3’ irányban folyik meghatározott 

ideig, a PCR termék méretétől függően 1-3 percig.
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1. ábra: A PCR reakció lépései

1.1.4. A PCR komponensei

Az általában 20-100µl  végtérfogatú reakcióelegybe az alábbi összetevőket kell 

bemérni  mielőtt  a  PCR  készülékbe  helyezzük  a  rendszerint  200µl-es  műanyag 

reakcióedényt, az ún. PCR csövet:

• Templát  DNS:  biológiai  mintából  izolált  DNS,  amely  lehet  genomiális-  vagy 

extrakromoszomális  DNS  (plazmid)  vagy  RNS-ről  reverz  transzkripcióval  átírt 

úgynevezett cDNS (komplementer DNS; complement DNA)

• Primerpár:  a  15-30  bázis  hosszúságú  egyszálú  forward  és  a  reverse  primer 

ekvimoláris mennyiségben

• dNTP  keverék:  egyenlő  mennyiségben  tartalmazza  a  DNS  lánc  építőköveit 

(dCTP, dATP, dGTP, dTTP)
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• Taq  polimeráz:  DNS  függő  DNS  polimeráz  enzim,  optimális  működési 

hőmérséklete 72°C, jól  tolerálja a 95°C-on történő DNS-denaturációs hőmérsékletet, 

aktivitása kb. 30-40 amplifikációs cikluson keresztül garantált

• Puffer:  a  Taq  polimeráz  megfelelő  működéséhez  biztosítja  az  ideális

pH-t, ionerősséget és sókoncentrációt

• MgCl2: a Mg2+ Taq polimeráz működéséhez nélkülözhetetlen kofaktor

1.1.4.1. Reverz transzkripció

Génexpressziós vizsgálatok esetében alkalmazott ún. RT-PCR reakció (Reverse 

Transcription - Polymerase Chain Reaction) DNS templátjaként szolgálhat a RNS-ről 

reverz transzkripcióval átírt cDNS (Powell és mtsai, 1987). Ilyenkor RNS-t izolálunk a 

vizsgálni kívánt biológiai mintából, majd reverz transzkriptáz enzim segítségével (pl.: M-

MLV reverz transzkriptáz, M-MLV: Moloney Murine Leukemia Virus) úgymond átfordítjuk 

az RNS-t cDNS-sé. Ezt nevezik kétlépéses RT-PCR-nek. Azonban alkalmazhatunk egy 

reakcióedényben  elvégezhető  RT-PCR-t  is.  Ezt  megtehetjük  például  a  reverz 

transzkriptáz aktivitással  is  rendelkező,  Termus thermophilus-ból  származó Tth DNS 

polimeráz  enzim  felhasználásával.  Ebben  az  esetben  a  PCR  reakcióelegybe  RNS 

mintát  pipettázunk és először a reverz transzkripció valósul  meg,  majd csak ezután 

következik a ciklikus DNS amplifikáció, azonos reakcióedényben.

1.1.5. Primertervezés

A sikeres PCR-amplifikációhoz nélkülözhetetlen a vizsgálandó régiót közrefogó, 

a  templát  DNS-hez  pontosan  illeszkedő,  komplementer  primerek  alkalmazása.  A 

primertervezés,  azaz  a  primerek  nukleotid  sorrendjének  meghatározása  során 

információra van szükségünk a vizsgálni  kívánt DNS szekvenciáját  illetően. Jelenleg 

már  hatalmas mennyiségű genetikai  információ  áll  rendelkezésünkre,  melynek nagy 

része letölthető az Interneten nyilvánosan elérhető adatbázisokból (pl. NCBI GenBank: 

www.ncbi.nlm.nih.gov). Általában ezeken a honlapokon lehetőség van arra is, hogy a 

tervezett primerek szekvencia-specifitását leellenőrizhessük.

A megfelelő primerek kiválasztása, megtervezése a sikeres PCR legfontosabb 

előfeltétele.  Kereskedelmi  forgalomban  kapható  primer-tervező  szoftverek  nagyban 

megkönnyítik ezt a feladatot (pl.: Primer 2.0; Applied Biosystems, Foster City, U.S.A). 

Ezek a programok a betöltött DNS szekvencia birtokában és a szükséges kritériumok 
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figyelembevételével megadják az adott kísérlet elvégzéséhez legalkalmasabb primerpár 

bázissorrendjét (Cha és Thilly, 1995). Lényeges szempont, hogy a primerek mérete a 

16-30  nukleotidhossz  tartományba  essen.  Ennél  rövidebb  primer  könnyen  tapadhat 

nem-specifikusan a DNS szál  vizsgálni  nem kívánt  régióihoz is.  Ha a primer  ennél 

hosszabb, akkor túl magas primertapadási hőmérsékletre lesz szükség, ugyanakkor a 

specifikusság sem növekszik 30 nukleotid hosszúság felett. Figyelembe kell venni, hogy 

a  négy  nukleotidbázis  számbeli  aránya  körülbelül  egyenlő  legyen.  Pontosabban  a 

GC:AT arány 50-60 % között optimális, ez alatt nem kötődik elég stabilan a primer a 

DNS-hez, e felett pedig erősebben kötődik  nem-specifikus helyekre.  A magasabb GC 

tartalom magasabb olvadásponttal jár, mivel a bázispárosodás elve szerint rendeződött 

DNS  kettősszálban  a  G-C  kapcsolat  három  H-híd  kötést  tartalmaz,  amelynek 

megbontásához  nagyobb  energia  szükséges.  Ezzel  szemben  az  alacsonyabb  GC 

tartalmú DNS molekulák olvadáspontja alacsonyabb, mivel ezekben arányaiban több az 

A-T kapcsolat, amely csak kettő H-híd kötést tartalmaz. Továbbá előnyös, ha a 3’ végen 

levő  1-2  bázis  G  vagy  C,  mert  így  a  kötődés  stabilabb  és  megbízhatóbb  lesz  az 

extenzió. A primerpár hosszbeli és GC-aránybeli egyezésének a következménye, hogy 

az olvadáspontjuk (Tm – az adott DNS szakaszra jellemző hőmérséklet, ahol 50-50%-

ban van jelen a kettősszálú és az egyszálú lánc) is közel azonos. Ez biztosítja, hogy a 

primertapadási hőmérsékleten mindkét primer megfelelő hatékonysággal képes legyen 

hibridizálni  a  templát  DNS-hez.  Fontos  továbbá,  hogy  a  primer  ne  alakítson  ki 

másodlagos-,  hajtűszerű  struktúrát  (primer-hajtű)  és  kerülendő  a  primerek  közti 

intermolekuláris  kölcsönhatás  is,  így  megakadályozható  a  nemkívánatos 

melléktermékek  –  pl.  primer-dimerek  –  képződése.  Az  oligonukleotidok  szintézisére 

specializálódott  cégek ma már  akár  néhány napon belül  a  rendelkezésünkre tudják 

bocsátani a kívánt primereket.

1.1.6. Enzimek

Az amerikai  Yellow Stone Nemzeti Park hőforrásaiban élő mikroorganizmusok 

különös  jelentőségre  tettek  szert  a  PCR  technika  elterjedésével.  A PCR  során,  a 

hődenaturációs lépésben alkalmazott magas hőmérséklet miatt a kezdetekben használt 

DNS polimerázok elveszítették aktivitásukat, így azokat minden ciklusban pótolni kellett. 

Egy  termofil  archaebaktérium,  a  gejzírforrásokban  honos  Thermus  aquaticus DNS 

függő  DNS  polimeráza  (Taq  polimeráz)  viszont  magas  hőmérsékleten  sem 

denaturálódik (féléletideje: 95°C/40 perc), ezért ezt az enzimet kezdték széles körben 
12



alkalmazni a PCR technikában. Ma már a termostabil DNS polimerázok széles köre áll 

rendelkezésre.

Egyes  speciális  eljárásoknál  szükség  van  arra,  hogy  a  PCR  termék  teljes 

mértékben megőrizze az amplifikálandó DNS szakasz genetikai információtartalmát (pl. 

cDNS  klónozása  plazmidba).  Ebben  az  esetben  például  a  Pyrococcus  woesei 

baktériumból származó Pwo DNS polimerázt használhatjuk, amellyel a DNS szintézis 

nagyfokú pontosságát lehet elérni. Ez az enzim rögtön képes kivágni az esetlegesen 

hibásan beépített nukleotidot, tehát javító mechanizmussal – proof-reading aktivitással 

– is rendelkezik. Továbbá a spontán mutációs rátája is egy nagyságranddel kedvezőbb 

(3,2x10-6), mint a Taq polimerázé (2,6x10-5) (Frey és Suppmann, 1995).

Széles körben alkalmazott enzimek a mesterségesen módosított ún. „Hot Start” 

vagy  „Fast  Start”  Taq  DNS  polimerázok.  Ezek  az  enzimek  azért  hasznosak,  mert 

használatukkal rendkívüli mértékben lecsökkenthető a  nem-specifikus melléktermékek 

képződése.  Mivel  ezek  a  melléktermékek  leginkább  a  reakcióelegy  összemérése, 

vagyis  a  PCR  elindítása  előtt  képződnek  szobahőmérsékleten,  ezért  ezen  a 

hőmérsékleten  a  „Hot  Start”  enzimek  specifikus  monoklonális  ellenanyagokkal 

deaktivált állapotban vannak. A blokkoló ágens egy egyszeri, tíz percig tartó 95°C-os 

hőkezelés hatására leválik az enzimről, amely ezáltal aktiválódik és katalizálni képes a 

DNS szintézist a PCR ciklusok során. Az ilyen típusú DNS polimerázok segítségével 

tehát elkerülhető, hogy már a PCR megkezdése előtt DNS szintézis történjen. 

1.1.7. Elvi megfontolások a PCR amplifikáció optimalizálásához

A PCR optimalizálása során a leglényegesebb szempont a primerhibridizációs 

lépés optimális hőmérsékletének beállítása (Ziebolz, 2003). Ez jelentős mértékben függ 

a primerek olvadási hőmérsékletétől. Az optimális primertapadási hőmérsékletet meg 

lehet  becsülni  a  primerek  bázisösszetételéből,  amelyet  első  lépésben  5°C-kal  az 

olvadáspont  alatt  érdemes  beállítani,  de  általában  szükséges  hőmérséklet 

optimalizációt  végezni,  vagyis  az  optimális  értéket  empirikus  úton  meghatározni.  A 

primertapadási  hőmérséklet  a  különböző  reakcióelegyet  tartalmazó  rendszerek 

esetében eltérő lehet, rendszerint 50-70°C.

A templát  DNS  kezdeti  denaturációja  a  PCR  amplifikáció  fontos  lépése.  Ez 

általában 95°C-on történik,  1-5 percen keresztül.  Magasabb hőmérsékleten fennáll a 

veszélye annak, hogy az enzim – esetleg maga a DNS is – károsodik. Néha azonban 

hosszú, GC gazdag DNS szakaszok vizsgálata esetén szükség lehet 98-100°C-os, akár 
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5-8 perces denaturációra is. A másik megoldás az lehet, hogy az enzimet egy hosszabb 

(5-10 perc) elődenaturálási  lépés után, a 3 lépcsős PCR ciklusok megkezdése előtt 

mérjük be. Felmerülhet továbbá még az 50:50%-os dGTP-dITP nukleotid elegy (dITP: 

dezoxi-inozin-trifoszfát)  alkalmazásának lehetősége is,  ha a vizsgált  génszakasz GC 

tartalma  magas.  A magas  GC-tartalom  ugyanis  kedvez  a  másodlagos  struktúrák  – 

például  hajtű  formációk  –  képződésének  a  PCR  alatt.  Az  inozin  –  szemben  a 

guanozinnal  –  csak  két  hidrogén-hidas  kötést  létesít  a  citozinnal,  ezáltal  a  DNS 

olvadáspontja  csökken  és  nagyobb  valószínűséggel  fognak  szétválni  a  denaturálás 

során azok a szekvenciák, melyek több GC párt tartalmaznak.

A  primer  extenzió  hőmérsékletét  elsősorban  az  alkalmazott  DNS  polimeráz 

működéséhez  szükséges  optimális  hőmérsékletre  (72-80°C)  célszerű  beállítani. 

Általában a 72°C alkalmazása javasolt. A Taq DNS polimerázok extenziós rátája 72°C-

on 2-4  kilobázis/perc,  így  az extenzió  időtartama általában 1-2 perc,  de ha hosszú 

termékeket  várunk  (>1000bp),  akkor  ezt  emelni  lehet.  Az  utolsó  PCR  ciklus  után 

alkalmazhatunk  egy  ún.  végső  extenziós  lépést  is  (ez  általában  10  perc,  72°C), 

lehetőséget adva ezzel a DNS polimeráznak, hogy úgymond „elvarrja” a félbehagyott 

szálakat. 

A  ciklusszám  optimuma  25-35  körül  van.  Ennél  magasabb  ciklusszámok 

esetében megnövekedhet a nem-specifikus termékek keletkezésének valószínűsége.

A reakciókomponensek koncentrációját is érdemes optimalizálni. Elvileg minden 

komponensre  (primerek,  dNTP,  DNS  templát,  sókoncentráció,  pH  stb.)  lehetne 

optimalizálni, de a gyakorlatban a komponensek közül a Mg2+ koncentrációt (Taq DNS 

polimeráz alkalmazása esetén), esetleg a DNS templát és a primerek koncentrációját 

érdemes beállítani. A különböző környezeti paraméterekkel rendelkező rendszerekben 

az  enzim megfelelő  működéséhez  szükséges  optimális  Mg2+ koncentrációk  eltérőek 

lehetnek.  A  DNS  polimeráz  csak  a  szabad  magnéziumionokat  tudja  felhasználni 

működéséhez,  ellenben  a  reakcióelegyben  található  szubsztrátok,  valamint  maga  a 

DNS  molekula  is  megkötik  az  ion  tartalom  egy  részét.  Általában  az  adott  enzim 

megfelelő  működéséhez  szükséges  pH-t  és  sókoncentrációt  a  gyártó  cég  által 

optimalizált és rendelkezésre bocsátott elegy biztosítja.
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1.1.8. PCR készülékek

1.1.8.1 Hagyományos PCR berendezések

A PCR reakció hőmérsékletprofiljának kivitelezéséhez automatizált  fűtőblokkok 

(thermocycler), azaz PCR készülékek használatosak. Ezek olyan Peltier-elemes fűtés-

hűtés  rendszerrel  rendelkező,  mikroprocesszor  által  vezérelt,  programozható 

berendezések,  melyek  nagy  pontossággal  képesek  egyenletes  hőmérsékletű 

környezetet  (<  ±  0,1°C)  biztosítani  a  reakcióhoz.  A különböző  méretű  PCR csövek 

elhelyezésére  jó  hővezetőképességű  fémből  (pl.:  alumínium)  készülő  fűtőblokkok 

használatosak.  A  programozható  hőmérséklet  tartomány  általában  +4-től  +99°C-ig 

terjed. A PCR készülék fontos paramétere a felmelegítés, illetve a lehűtés folyamatának 

időbeli  lefutása,  az  úgynevezett  “ramp  time”.  A  maximális  fűtési-hűtési  sebesség 

manapság

2-4°C/sec. A reakcióelegy elpárolgásának kiküszöbölésére korábban olajos fedőréteget 

vittek fel a reakcióelegy felszínére, de ma már a fémblokkok fűthető tetővel fedhetőek 

le,  melynek  hőmérsékletét  105°C-ra  állítva  ez  megakadályozható.  Az  úgynevezett 

gradiens  PCR  készülékek,  programozható  hőmérsékletgradiens  kialakítására  is 

képesek a fűtőblokkon belül. Ennek a segítségével rövidebb idő alatt optimalizálható a 

primertapadási  hőmérséklet,  valamint több,  eltérő primertapadási  hőmérsékletű PCR 

reakció is futtatható egy időben.

1.1.8.2. Real-time PCR

A valós idejű, azaz real-time PCR készülékek kifejlesztésével lehetőség nyílt az 

amplifikációs  görbék,  az  úgynevezett  PCR-kinetikai  görbék  felvételére  (Higuchi  és 

mtsai,  1992).  E  berendezések  segítségével  ciklusról  ciklusra  nyomon  követhető  a 

végtermék felsokszorozódása, azaz lehetővé válik a PCR termék mennyiségének valós 

idejű detektálása. 

A valós idejű detektálás fluorometriás úton történik. Ennek előfeltétele valamely 

arra alkalmas fluoreszenciás jelzési technika használata. A real-time PCR-ek különböző 

hullámhosszú  gerjesztési  fényforrást  (LED  vagy  lézer)  tartalmaznak  és  különböző 

hullámhosszú fluoreszkáló jelet képesek detektálni (1. táblázat) egyes esetekben nagy 

érzékenységű PMT-detektorral (fotoelektron-sokszorozó) vagy digitális CCD kamerával. 
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1. táblázat: A szekvenciaspecifikus próbák jelölésére alkalmas fluoreszcens festékek

Fluoreszcens festék Excitációs filter [nm] Emissziós filter [nm]
LightCycler® Cyan 500 450 500
SYBR Green I 483 533
Fluorescein (FAM/Fluos) 483 533
HEX (VIC) 523 568
LightCycler® Red 610 558 610
LightCycler® Red 640 558 640
Cy5 615 670

A hagyományos fémblokkal  rendelkező berendezéseken kívül  manapság már 

léteznek  ultragyors  készülékek  is.  Ezek  légbefújásos  technológiával  rendelkeznek, 

melynek  segítségével  akár  20°C/sec  fűtési-hűtési  sebesség  is  megvalósítható 

(LightCycler;  Roche  Diagnostics,  Basel,  Svájc;  2.  ábra).  Ilyen  berendezések 

alkalmazásával a jellemzően 2 órás reakcióidő 1 óra alá szorítható.

2. ábra: LightCycler 1.0 real-time PCR készülék sematikus ábrája (Roche)

1.1.9. Valós idejű fluorimetriás detektálás 

1.1.9.1. SYBR Green I módszer

Az úgynevezett  „SYBR Green  I”  fluoreszcens DNS festék (Molecular Probes, 

Eugene, OR, USA) a kettősszálú DNS molekulákba épül be, lehetővé téve ezzel annak 

fluorometriás detektálását (3. ábra). Ebben az esetben a fluoreszcens jel detektálása, 

470 nm hullámhosszú gerjesztő  fényt  alkalmazva,  530  nm-en történik  az  extenziós 

lépés végén, természetesen a PCR termék olvadáspontja alatti hőmérsékleten.
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Manapság  már  valamennyi  real-time  PCR  készülék  rendelkezik  olvadáspont 

analízis  funkcióval.  Ez  lehetőséget  ad  a  reakcióelegyben  lévő  kettősszálú  DNS 

fragmentumok olvadási görbéjének felvételére. Ez úgy történik, hogy a PCR reakció 

befejezte után lassan (0,1°C/sec) felfűtjük a reakcióelegyet 40°C-tól 95°C-ig, folyamatos 

fluoreszcens  jelvétel  mellett.  A hőmérsékletemelkedés  hatására  a  kettősszálú  PCR 

termékekbe  interkalálódott  SYBR  Green  I festék  fokozatosan,  majd  az  adott  PCR 

termékre jellemző olvadási hőmérsékleten – a disszociációs görbe inflexiós pontján – 

számottevő  mértékben  leválik  a  DNS  molekulákról,  elvesztve  ezzel  gerjeszthető 

mivoltát.  Végezetül  a  kiürülési  görbét  a  beépített  szoftver  átalakítja  úgy,  hogy  a 

fluoreszcencia  hőmérséklet  szerinti  negatív  deriváltját  kapjuk  meg  (-dF/dT,  ahol 

F=fluoreszcencia érték; T=hőmérséklet), ezáltal egy adott hőmérsékleti ponton csúcsok 

formájában jelentkezik a PCR termékre jellemző olvadáspont (4. ábra).

3. ábra: SYBR Green I módszer
A: Denaturáció: SYBR Green I fluoreszcens DNS festék a reakcióelegyben
B: Primer hibridizáció: a primerek rákapcsolódnak a templátra
C: Extenzió: DNS szál Taq DNS polimeráz által történő szintézise
D:  SYBR Green  I a  kettősszálú  DNS molekulákba épül  be,  lehetővé téve ezzel  annak  fluorimetriás 
detektálását
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4. ábra: Olvadáspont analízis
A: Disszociációs vagy másnéven kiürülési görbe
B: A fenti görbe –dF/dT algoritmus szerinti átalakításával nyert olvadáspont csúcs

A kiürülési görbe elemzése lehetővé teszi a PCR specificitásának ellenőrzését. 

Megfelelő pozitív kontroll alkalmazása esetén azonosítható a kívánt PCR termék, tehát 

nem szükséges  gélelektroforézissel  leellenőrizni  azt,  ugyanis  a  vizsgálati  mintákból 

származó  PCR  termékek  olvadáspontjának  meg  kell  egyeznie  a  pozitív  kontrollból 

származó PCR termék olvadáspontjával. Továbbá az olvadáspont analízis hozzájárult a 

fluoreszcens  jelvétel  optimális  hőmérsékletének  a  kiválasztásához,  ezáltal 

kiküszöbölhető  az  esetlegesen  keletkezhető  melléktermékekből  (pl.:  primer-dimerek) 

származó fluoreszcens jel detektálása, mivel a SYBR Green I nem-specifikusan kötődik 

minden kettősszálú DNS molekulához.

1.1.9.2. Szekvencia specifikus fluoreszcens próbák

1.1.9.2.1. Hibridizációs próbapár

Szekvencia specifikus fluoreszcens próbákkal – például hibridizációs próbákkal 

vagy úgynevezett hidrolízis-, más néven TaqMan próbákkal (Applied Biosystems, Foster 

City, U.S.A) – a PCR termék szekvenciaspecifikus kimutatása is megvalósítható. Ezen 

próbák  alkalmazása  esetén  kizárólag  csak  a  felsokszorozni  kívánt  PCR  termékből 

származik  a  detektált  fluoreszcens  jel.  A  hibridizációs  próbapár  két  különböző 
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fluoreszcens festékkel jelölt oligonukleotid, amely egymástól 1-3 nukleotid távolságban 

hibridizál a PCR termékre. A gerjesztett donor festék fluoreszcens rezonancia energia 

transzfer  révén  (FRET)  gerjeszti  az  akceptor  festéket,  melynek  fényemissziója 

detektálható.  Ebben  az  esetben  a  fluoreszcens  jel  detektálása  a  donorra  jellemző 

excitációs  hullámhosszú  gerjesztő  fény  alkalmazása  mellett  az  akceptorra  jellemző 

emissziós hullámhosszon történik a primerhibridizációs lépés végén (5. ábra).

5. ábra: Hibridizációs próbapár alkalmazása
A: Denaturáció: két különböző fluoreszcens festékkel jelölt hibridizációs próbapár a reakcióelegyben
B: Primer hibridizáció: a hibridizációs próbapár a primerpárral egyetemben rákapcsolódik a templátra, a 
gerjesztett  donor  festék  FRET  révén  továbbgerjeszti  az  akceptor  festéket,  melynek  fényemissziója 
detektálható
C: Extenzió: a Taq DNS polimeráz „letolja” a próbákat a templátról
D: A hibridizációs próbapár újra hasznavehető a következő ciklusban

1.1.9.2.2. TaqMan próba

A TaqMan próba – vagy más néven hidrolízis próba – egy olyan oligonukleotid, 

amely külön-külön egy ún. reporter és egy quencher festékkel van jelölve az 5’ és a 3’ 

végein  (Holland  és  mtsai,  1991).  Amíg  a  próba  intakt  formában  van  jelen  a 

reakcióelegyben, a quencher gátolja a reporter fluoreszcens szignálját. A reporter festék 

emissziója csak akkor detektálható, amikor a DNS polimeráz az 5’ nukleáz aktivitása 

révén lehasítja azt az extenziós lépésben, vagyis a quencher nem tudja tovább gátolni 

az emisszióját. Ebben az esetben a fluoreszcens jel detektálása a reporter molekulára 

jellemző  hullámhosszra  beállított  excitációs/emissziós  filterpár  alkalmazása  mellett 

történik az extenziós lépés végén (6. ábra).
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6. ábra: TaqMan próba alkalmazása
A: Denaturáció: egy reporter és egy quencher festékkel jelölt TaqMan próba a reakcióelegyben, a reporter 
festék emisszióját a quencher gátolja
B: Primer hibridizáció: a TaqMan próba a primerpárral egyetemben rákapcsolódik a templátra
C:  Extenzió:  A reporter  festék  emissziója  detektálható,  mivel  a  Taq  DNS  polimeráz  lehasítja  azt  a 
quencher mellől
D: Az „elhasznált” TaqMan próba nem hasznosítható újra a következő ciklusban

1.2. Kvantifikálás PCR-rel

1.2.1. Kompetitív PCR

Kompetitív  PCR analízis  esetében  egy  primerpár,  valamint  egy,  a  sokszorozni 

kívánt  szakasz  ismertében  tervezett,  további  DNS szakasz  az  ún.  versengő,  belső 

standard  hozzáadásával  egy  szemi-kvantitatív rendszer  állítható  össze  (Gilliland  és 

mtsai,  1990).  A  belső  standard  a  célszekvenciával  azonos  primer-kötőhelyekkel 

rendelkezik, de a célszekvenciától eltérő a mérete. Ezt a DNS fragmentumot különböző 

koncentrációkban kell alkalmazni. A polimeráz láncreakció során tehát mindig két eltérő 

méretű  PCR  termék  képződik  az  alkalmazott  standard-koncentrációk  esetében.  Az 

egyik a versengő DNS szakaszból, a másik a minta DNS templátjából származik. Azon 

a ponton, ahol a mintában található komponens mennyisége közel azonos volt a belső 

standard mennyiségével, a versengőből és a mintából kapott PCR termék gélfestődési 

intenzitása megegyezik. Ez a mennyiségi meghatározás alapja.
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1.2.2. Kvantifikálás real-time PCR-rel

1.2.2.1. A módszer elve

A PCR-kinetikai  görbék  –  vagy  más  néven  amplifikációs  görbék  –  elemzése 

révén  nemcsak  kvalitatív,  hanem  kvantitatív  információhoz  is  juthatunk  a  vizsgálni 

kívánt nukleinsavat illetően, ezért nevezhető ez az eljárás kvantitatív PCR-nek (qPCR: 

quantitative PCR). Az adott mérési rendszeren belül ezt az információt az úgynevezett 

áttörési pont, vagy más néven áttörési ciklusszám (crossing point: Cp ═ threshold cycle: 

Ct) adja meg. A Ct abban a tartományban határozható meg, ahol a minden egyes PCR 

ciklusban  detektált  fluoreszcens  jel  exponenciálisan  növekedni  kezd,  tehát  már 

úgymond áttörte a detektálás érzékenységi határát. A detektálási küszöb az adott real-

time PCR berendezésre jellemző paraméter. 

A  PCR-kinetikai  görbék  kiértékelése,  azaz  a  Ct  értékek  meghatározása 

elvégezhető  egy  olyan  számítógépes  programmal,  amely  az  ún.  Második  Derivált 

Maximum  módszer  szerint  számol.  Így  automatikusan  meghatározható  az  áttörési 

ciklusszám  a  módszer  nevében  szereplő  algoritmus  segítségével  (7.  ábra).  Ez  a 

matematikailag egzakt metodika nem igényel manuális alapvonal és zajszint beállítást, 

mint  az  úgynevezett  Pont  Illesztéses  módszer  (Fit  Point  Analysis),  ezáltal 

kiküszöbölhető a mérési eredmények szubjektív kiértékelése. 

Az áttörési pont annál kisebb PCR-ciklusszámnál jelentkezik, minél több volt a 

mintában az adott nukleinsavtemplát. Ez az összefüggés képezi a kvantitatív mérések 

alapját (Higuchi és mtsai, 1993).
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7. ábra: PCR-kinetikai görbe (A) és annak első és második deriváltja (B)

1.2.2.2. Abszolút kvantifikálás

Abszolút  kvantifikálás  esetén  egy  standard  sor  segítségével,  amely  az 

amplifikálandó nukleinsavat ismert koncentrációkban tartalmazza (pl.: térfogategységnyi 

kópiaszám,  µg/µl),  felvehető  egy kalibrációs  görbe,  ahol  az  áttörési  ciklusszámok a 

koncentrációk  logaritmusának  függvényében  vannak  ábrázolva.  Az  ismeretlen 

mennyiségű cél nukleinsavat tartalmazó mintának elegendő csupán az áttörési pontját 

megállapítani és a kalibrációs görbe segítségével megmondható annak koncentrációja. 

A  kalibrációs  görbe  meredekségéből  a  PCR-amplifikációs  hatékonyságot  (E)  lehet 

kiszámolni (8. ábra) (Wong és Medrano, 2005). 
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8. ábra: Kalibrációs görbék segítségével történő kvantifikálás

1.2.2.3. Relatív kvantifikálás

Ha  nem  áll  a  rendelkezésünkre  ismert  koncentrációjú  standard  sor  a 

meghatározni  kívánt  nukleinsavat  illetően,  akkor  csak relatíve tudjuk  kvantifikálni  az 

eredményeket. Ilyenkor higítási sort készítünk egy, vonatkoztatási alapnak kiválasztott 

mintából.  Ennek  segítségével  létrehozhatunk  egy  relatív  kalibrációs  görbét,  amelyet 

felhasználhatunk  az  ismeretlen  minták  target  nukleinsavtartalmának 

meghatározásához,  ami  jelen  esetben  a  viszonyítási  alapra  vonatkoztatott  relatív 

mennyiséget jelenti.

Összehasonlító  vizsgálatok  elvégzésekor  mindig  szükség  van  a  minták 

normalizálására.  RNS szintű génexpressziós  mérések esetén ez  azt  jelenti,  hogy a 

vizsgálni  kívánt  target  gén  expressziós  szintjét  egy  adott  referencia  gén,  egy  ún. 

háztartási (housekeeping) gén expressziós szintjére vonatkoztatjuk, amely egyenesen 

arányos a kiindulási sejtmennyiséggel (Freeman és mtsai, 1999). A háztartási géneket, 

melyek  kódolhatják  pl.  az  alapvető  anyagcsere-folyamatok  enzimjeit,  a  membrán-, 

illetve a vázfehérjéket, a sejtek konstitutívan fejezik ki. Egy ilyen génről átíródó mRNS 

mennyiségének meghatározása alapján detektálni és korrigálni lehet az egyes minták 

között előforduló mintavételi eltéréseket (9. ábra). 
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9. ábra: RNS szintű génexpressziós mérések normalizálása 

Ezen  kívül  alkalmazhatunk  egy  kalibrációs  görbét  nélkülöző,  egyszerűsített 

relatív  kvantifikációs  módszert  is,  amely  az  áttörési  ciklusszámok  közvetlen 

összehasonlítását teszi lehetővé (Livak and Schmittgen, 2001). Ez az ún. Komparatív 

Ct  metodika  vagy  ∆Ct  módszer,  amely  azon  a  feltételezésen  alapul,  hogy  a  PCR-

amplifikációs  hatékonyság  egy  (E=1)  –  ez  százalékosítva  100%-os  PCR-hatásfokot 

jelent – azaz ideális esetet feltételezve a kiindulási templát 2n sokszorozódása történik, 

ahol az „n” a PCR ciklusok száma (10. ábra). Ennek figyelembevételével ez a módszer 

is  elegendő  információt  szolgáltathat  az  összehasonlító  génexpressziós  mérések 

esetében. Relatív kvantifikálásnál azonban mindig meg kell vizsgálni, hogy a target és a 

housekeeping  gén  PCR-amplifikációs  hatásfokainak  eltérése  ±5%-nál  ne  legyen 

nagyobb.
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10. ábra: Komparatív Ct metodika

1.3.  A  kettősszálú  DNS  molekulák  elválasztására  alkalmas  elektroforetikus 
rendszerek 

1.3.1. Hagyományos gélelektroforézis

A PCR reakcióban alkalmazott primerpárok bázispárra pontosan megszabják a 

PCR termék méretét. Ezért, ha a reakció végeztével meghatározzuk a felsokszorozott 

DNS fragmentum hosszát, akkor megbizonyosodhatunk a vizsgálni kívánt DNS szakasz 

jelenlétéről. A kettősszálú DNS molekulából (dsDNA: double-stranded DNA) felépülő, 

általában 500 bp-nál  kisebb méretű  PCR termékek elválasztására és  méret  szerinti 

azonosítására  a  horizontális  agarózgél-elektroforézis  a  legelterjedtebb  használt 

módszer (de a jobb elválasztás érdekében alkalmazható poliakrilamid gél-mátrix is). Az 

agaróz  1,3-β-D-galaktopiranóz és  3,6-anhidro-1,4-α-L-galaktóz  egységekből  felépülő, 

átlagosan 120 kDa-os agarbióz poliszacharid molekulákból áll. Az agaróz igen elterjedt 

elválasztó  közeg.  Ennek  fő  okai  a  magas  mechanikai  szilárdsága,  a  biológiailag 

semleges  jellege  és  a  széles  pH  tartományban  (4-9)  való  stabilitása.  Az  agaróz 

szilárdulási és olvadási pontja között viszonylag széles a hőmérséklet tartomány (35-

40°C  illetve  70-90°C),  ezért  az  agaróz  gél  nagyobb  elektromos  térerő  mellett  is 

használható. 

A negatív  töltésű  DNS  molekulák  egyenáramú  elektromos  térerő  hatására  a 

pozitív  pólus,  az  anód  felé  vándorolnak  az  elektrolit  oldatba  helyezett  térhálós 

gélfázisban,  ami  biztosítja  méretük  szerinti  elválasztásukat.  Egy  DNS  molekula 
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elektroforetikus  migrációjának  mértékét  öt  fő  paraméter  határozza  meg:  a  DNS 

molekula  mérete,  töltése,  konformációja,  a  gél  koncentrációja  és  az  alkalmazott 

elektromos térerő. 

Kettősszálú DNS- vagy más néven dsDNS molekulák (dsDNA: double-stranded 

DNA)  festése  többféle  festési  eljárással  történhet.  Ilyen  például  az  ezüstfestés,  de 

elterjedtebb  a  nagy  érzékenységű  fluoreszcens  festékek  használata.  Az  ún. 

interkalálódó  fluorogének  (pl.:  etidium  bromid,  amellyel  elővigyázatosan  kell  bánni, 

mivel  karcinogén  anyag)  beépülnek  a  DNS  molekula  két  szála  közé.  A  DNS 

interkalációs festése, történhet az elválasztás alatt vagy azt követően. Az interkalálódó 

festékek  nagy  részének  nagyságrendekkel  megnövekszik  a  fluoreszcens  fény 

kibocsájtása, amennyiben dsDNS-sel komplexet képez. Például az UV fény hatására 

narancssárga  fényben  fluoreszkáló  DNS–etidium  bromid  komplexek  polaroid-  vagy 

CCD-kamerával jól fényképezhetők, illetve a megfelelő géldokumentációs rendszerek 

segítségével számítógépen is egyszerüen kiértékelhetőek. 

A  gélelektroforézis  eredményeinek  kiértékeléséhez  a  kereskedelemben 

forgalmazott  molekulatömeg  markerek  nyújtanak  segítséget.  A DNS  fragmentumok 

elektroforetikus  mobilitása  arányos  azok  bázispárban  kifejezett  méretének 

logaritmusával.  A  molekulatömeg  markerek  ismert  méretű  DNS  fragmentumokat 

tartalmaznak, ezért kalibrációs görbe szerkeszthető (lg(méret[bp]) vs. mobilitás[mm]) az 

azonos gélben futtatott ismeretlen méretű fragmensek méretének meghatározásához. 

Génexpressziós vizsgálatoknál korábban elterjedten alkalmazott szemikvantitatív 

eljárás  volt  a  target  mRNS-ből  hagyományos  RT-PCR-rel  felsokszorozott  termék 

elektroforetikus  képének  denzitometriás  módszerekkel  történő  elemzése.  Ennél  a 

módszernél a PCR reakció után úgymond „vakon” történik az analízis, mert nem lehet 

teljes bizonyossággal  tudni,  hogy a DNS-amplifikációt  leíró PCR-kinetikai  görbe már 

plató  fázisba  ért-e  vagy  sem.  A plató  fázisban  azonban  nem  lehet  egyértelműen 

következtetni a mintában lévő kiindulási nukleinsav mennyiségre. Manapság az RNS-

szintű génexpresszió mennyiségi meghatározásához szinte kizárólag kvantitatív real-

time RT-PCR technikát használnak (qRT-PCR).

1.3.2. Kapilláriselektroforézis

A kapilláris  elektroforézis  az  utóbbi  évtizedben  terjedt  el  és  igen  hatékony, 

nagyérzékenységű és kiváló felbontású DNS elválasztási módszernek bizonyult. Ennek 

a  módszernek  egy  széles  körben  alkalmazott  eszköze  a  „Lab-on-a-chip” 
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nanotechnológiai platformon alapuló Bioanalyzer készülék (Agilent Technologies, Inc., 

USA). Az általa elvégezhető művelet az agarózgél-elektroforézissel analóg, de annál 2 

nagyságrenddel  nagyobb  érzékenységű,  amely  mellé  automatikus  adatgyűjtés, 

feldolgozás  és  archiválás  párosul.  12  minta  egyidejű  befogadására  alkalmas, 

mikrokapilláris elven alapuló chipekkel működik. A vizsgálati minta térfogata 1 µl, tipikus 

mérési idő 30 perc/12 minta,  ellentétben az 1-2 órát is  igénybe vevő hagyományos 

agarózgél-elektroforézis  módszerrel.  Az  egyes  fragmensek  mérése  interkalálódott 

festék fluoreszcens jelének lézer detektálásával történik. A Bioanalyzerrel poliakrilamid-

gélelektroforézis  (PAGE)  alapú  fehérje  vizsgálat  is  végezhető,  sejtvizsgáló  modullal 

pedig egyszerű áramlási-citometriás mérésekre is alkalmas. 

1.4. A PCR alkalmazási lehetőségei a gyógyszerkutatásban

A gyógyszerkutatás  területén  (is)  számos  lehetőség  kínálkozik  a  polimeráz 

láncreakció alkalmazására olyan molekuláris biológiai kérdésfelvetések megválaszolása 

esetén, ahol szükség van egy adott nukleinsav – DNS vagy akár mRNS – minőségi 

vagy mennyiségi kimutatása.

A PCR kiválóan alkalmas például transzgén állatmodellek ellenőrzésére, ahol a 

bevitt  gén  jelenlétét  és  annak  kifejeződését  kell  visszaigazolni  (Pesquero  és  mtsai, 

2000).  Hatásmechanizmus  felderítés  esetén  vagy  toxikológiai  vizsgálatoknál 

alkalmazott microarray (DNS-chip) kísérletek találatainak validálására szinte kizárólag 

real-time  PCR-t  alkalmaznak  (Rihn  és  mtsai,  2000).  Ebben  az  esetben  a 

génexpressziós  microarray  eredmények  kiértékelésekor  találatként  jelentkező 

megnövekedett  vagy  lecsökkent  génexpressziós  szinteket  kvantitatív  PCR-rel 

pontosítják.  Gyógyszerhatóanyag  vagy  más  kémiai  ágens  hatására  bekövetkező 

génexpresszió változás nyomon követésére vagy target-validálásra is használható ez a 

technika (Nellemann és mtsai, 2001). Kvantitatív PCR-rel lehet ellenőrizni például az 

RNS-interferenciával gátolt  génműködést az egyes betegségmodellekben (Dorsett és 

Tuschl, 2004). Ilyen kisérleteknél, például egy adott fehérjét kódoló mRNS-re specifikus 

ún. siRNS (siRNA: small interfering RNA) alkalmazása révén lebomlik az adott mRNS 

és  ezt  a  csökkent  génkifejeződést  lehet  real-time  PCR-rel  kvantifikálni.  Egy  adott 

indikáció  szempontjából  releváns  génmutációk  vagy  SNP-k  (Single  Nucleotide 

Polymorphisms) azonosítása, genotipizálása is megvalósítható a PCR-rel (Twyman és 

Primrose, 2003). Itt alkalmazhatunk például olyan TaqMan próbákat, amely csak egy 

adott SNP jelenléte esetén képes a PCR termékhez kapcsolódni és ezáltal detektálni 
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annak  amplifikációját.  Számos  molekuláris  biológiai  eljárás  van,  ahol  a  PCR-rel 

felsokszorozott termék további felhasználása valósul meg (pl.: cDNS klónozás,  in situ 

hibridizáció) (Carroll és mtsai, 2003).

Real-time  PCR-rel  vizsgálható  egy  adott  sejtvonalba  mesterségesen  bevitt 

gyógyszer célpontot kódoló gén (target gén) kifejeződése (Nagy és mtsai, 2003; Kurkó 

és  mtsai,  2005;  Kurkó  és  mtsai,  2006).  Ezáltal  kiválasztható  a  legmagasabb 

expressziós szinttel rendelkező rekombináns sejtvonal, amely a továbbiakban alkalmas 

a hatóanyagok funkcionális tesztelésére. 

Ezt  az utóbbi  alkalmazási  lehetőséget  mutatom be a doktori  értekezésemben 

konkrét  gyakorlati  példákon keresztül,  a  következő fejezetekben bemutatásra kerülő 

target gének esetében.

1.5. NMDA receptorok

A  gerincesek  központi  idegrendszerének  szinapszisaiban  a  glutaminsav  a 

leggyakoribb serkentő jelátviteli molekula. A glutaminsav többféle receptor típussal lép 

kapcsolatba.  Ezek  egy  részében  a  receptort  alkotó  membránfehérje-alegységek 

ioncsatornát  képeznek,  amely  a  ligandum  megkötésére  nyílik  vagy  zárul  (ionotróp 

receptorok),  más  részük  a  receptor  ligandkötését  követően  konformációváltozáson 

megy át, ami egy közvetítő G-fehérjét aktivál (metabotróp receptorok) (Ozawa és mtsai, 

1998). Az ionotróp glutaminsav receptorok farmakológiai tulajdonságaik, a mesterséges 

agonista ligandumok iránti érzékenységük alapján három fő csoportba; az NMDA (N-

metil-D-aszpartát),  az  AMPA (L-α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-izoxazol  propionát)  és  a 

kainát receptorok csoportjába sorolhatóak (Bigge, 1999; Dingledine és mtsai, 1999).

Az  NMDA  receptorok  fontos  szerepet  játszanak  a  tanulási  és  memória 

folyamatokban (Tang és mtsai,  1999),  a  idegrendszer  fejlődése során az idegsejtek 

vándorlásában,  a  kialakuló  szinaptikus  kapcsolatok  stabilizációjában,  az  idegsejtek 

túlélésében,  összefoglalóan  a  fejlődési  plaszticitási  folyamatokban  (Reed  és  Zukin, 

2002). Központi szerepet tulajdonítanak nekik a központi idegrendszert ért károsodások 

során  bekövetkező  neurotoxikus  folyamatokban  is  (Ozawa  és  mtsai,  1998),  ezért 

kiemelkedő molekuláris célpontjai a stroke, az epilepszia, valamint a krónikus fájdalom 

kezelését  célzó  gyógyszerkutatásoknak  (Cull-Candy  és  mtsai,  2001).  Az  NMDA 

antagonisták  a  központi  idegrendszer  károsodásai,  valamint  neurodegeneratív 

betegségek kezelésére alkalmas gyógyszerek hatóanyagaiként használhatók fel, ezért 
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e  receptorok  szerkezetének,  működésének,  farmakológiai  tulajdonságainak 

megismerése alapvető fontosságú.

Az  NMDA receptorok  egyedülálló  tulajdonsága,  hogy  az  ioncsatorna  állapota 

egyidejűleg  függ  a  specifikus  ligandum,  a  glutaminsav,  kötődésétől  és  a 

membránpotenciáltól.  Az  ioncsatorna nyitásához a  sejtmembránnak depolarizálódnia 

kell, mivel ez szükséges az ioncsatornában elhelyezkedő Mg2+ ionok eltávolításához. A 

glutamát  mellett  a  koagonista  glicin  kötődésére  is  szükség  van  a  csatorna 

aktiválódásához.  Az  aktivált  ioncsatorna  nátriumionok  mellett  nagymértékben  képes 

kalciumionokat is átengedni. 

1.5.1. Az NMDA receptorok szerkezete 

Az NMDA receptor-komplex (NR) többféle alegység-fehérjéből épül fel, melyeket 

patkányban az NMDAR1 (NR1) és NMDAR2 (NR2),  míg egérben a GluRζ illetve a 

GluRε elnevezésű  alcsaládokba  sorolják  (Monyer  és  mtsai,  1992).  Az  ezredforduló 

környékén egy újabb alcsalád,  az NR3 (egérben GluR-χ)  létezéséről  számoltak be, 

melynek eddig két  tagját  (NR3A és NR3B) azonosították (Goebel és Poosch, 1999; 

Chatterton és mtsai,  2002).  Az NR1 alegységet egyetlen gén 22 exonja kódolja. Az 

alegységnek, három exon (N1, C1, C2) eltérő expressziója révén, nyolc alternatív splice 

variánsa  ismert,  attól  függően,  hogy  tartalmazza-e  az  N-terminális  közelében 

elhelyezkedő inzertet, illetve a C-terminálison van-e deléció (Sugihara és mtsai, 1992). 

Az  NR2  alcsaládba  tartozó  négyféle  alegység  (az  NR2A,  NR2B,  NR2C és  NR2D) 

különböző gének termékei (Ishii és mtsai, 1993). Jelenlegi ismereteink szerint az NR1 

alegység mellett  az NR2A-D alegységek közül  legalább az egyik típusnak jelen kell 

lennie ahhoz, hogy a csatorna működőképes legyen (Monyer és mtsai, 1994).

A receptort alkotó alegységek három hidrofób transzmembrán szegmensből (M1, 

M3, M4), valamint egy, a plazmamembránban visszahajló szegmensből (M2) állnak (11. 

ábra).  Az  M2  szegmens  alkotja  a  csatorna  pórusát,  illetve  ez  felelős  az 

ionszelektivitásért.  A fehérje  C  terminálisa  intracellulárisan,  az  N  terminálisa  pedig 

extracellulárisan helyezkedik el (Mori és Mishina, 1995; Yamakura és Shimoji, 1999).
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11. ábra: Az NMDA receptor-alegységek szerkezetét leíró három transzmembrán szegmens modell 
(Mori és Mishina, 1995) 

Az  aktivált  NMDA  ioncsatornákon  nátrium  ionok  mellett  kalcium  ionok  is 

bejuthatnak  a  sejtekbe.  A  kalcium  kulcsfontosságú  kation,  egyike  a  legfontosabb 

másodlagos  hírvivőknek,  így  számos  alapvető  sejtfolyamat  szabályozója.  Az  NMDA 

ioncsatornákon beáramló kalcium ionok által  a  megnövekedett  citoplazmás kalcium-

szint  számos  szignalizációs  útvonalat  indíthat  be  a  sejtekben.  A  receptorok  C 

terminálisain több foszforilációs hely található, amelyek a receptor működésének sejten 

belüli  szabályozásában vesznek részt.  (Tingley  és  mtsai,  1997;  Conti  és  Weinberg, 

1999).  Ezek  a  konszenzus  szekvenciák  a  PKC (esetleg  más  protein  kinázok)  által 

foszforilálódhatnak (Gurd és Bissoon, 1997; Tingley és mtsai, 1997) és így a receptor 

aktivációját idézik elő. 

Az  NMDA  receptorok  egyik  kompetitív,  azaz  az  agonista  kötőhelyen  ható 

antagonistája az APV (DL-2-amino-5-foszfopentanoát). Nem kompetitív, vagyis nem az 

agonista kötőhelyen ható antagonistái közül az MK-801, a ketamin, a memantin, a PCP 

(1-(1-fenilciklohexil)-piperidin)  és  a  TCP  (N-1-(2-tienil)ciklohexil-piperidin)  a 

legismertebbek.  A csatorna aktív  állapotát  ezenkívül  nagymértékben  befolyásolják  a 

poliaminok, neuroszteroidok, a Zn2+ és a proton (Williams és mtsai, 1994; Yamakura és 

Shimoji,  1999).  A koagonista  glicin  a  glutamát  kötőhelytől  (NR2  alegységek)  eltérő 

extracelluláris molekulaszakaszra kötődik (NR1 alegység) (12. ábra).
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12.ábra: Az NMDA receptor szerkezete (Krystal és mtsai, 2003)

A funkcióképes csatorna kialakításához nélkülözhetetlen NR1 alegység a legtöbb 

neuronban kifejeződik. Az NR1 szintézise után az endoplazmás retikulumban tárolódik 

(McIlhinney  és  mtsai,  1998;  Wenthold  és  mtsai,  2003).  A plazmamembránba  való 

integrálódásához  szükség  van  egy,  a  C  terminálison  bekövetkező  PKC-közvetített 

foszforilációra (Okabe és mtsai, 1999). Xenopus oocitákban kifejezett NR1 alegységek 

glutaminsavra érzékeny, homomer ioncsatornát hoznak létre, amelynek farmakológiai 

tulajdonságai  hasonlóak a  natív  NMDA receptorokéhoz.  A glutaminsav által  kiváltott 

ionáramok azonban, még glicin mellett is, igen kismértékűek voltak (Yamazaki és mtsai, 

1992). Az érett kisagyi Purkinje-sejtekben, melyek NR1 alegység-összetételű homomer 

receptorokat  expresszálnak egyáltalán nem volt  kimutatható NMDA-indukált  ionáram 

(Monyer és mtsai, 1994). Ha az NR1 alegységet valamelyik NR2 alegységgel együtt 

fejezték ki, jóval nagyobb ionáramokat tapasztaltak (Meguro és mtsai, 1992). A receptor 

heteromer  szerkezetét  bizonyítja  az  a  megfigyelés  is,  hogy  az  NR1  alegységre 

specifikus ellenanyag nemcsak a 120 kDa molekulatömegű NR1 alegységet, hanem a 

180 kDa tömegű NR2A és NR2B alegységeket is immunprecipitálta (Sheng és mtsai, 

1994). 

Mivel  a  működőképes  receptorok  pontos  alegység  összetétele  még  nem 

tisztázott, az NMDA-vezérelt válaszok elektrofiziológiai mérésével következteni lehet a 

natív NMDA receptor komplex összetételére is. Egyes adatok szerint az ioncsatorna 
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kialakításában legalább két NR1 alegység (Blahos és Wenthold,  1996),  és két NR2 

alegység vesz részt. Más vizsgálatok során heterotrimer (pl. NR1/NR2A/NR2B) (Chazot 

és mtsai, 1994; Luo és mtsai, 1997), illetve heterodimer csatorna összetételt mutattak ki 

(Pina-Crespo és Gibb, 2002).

1.5.2. A receptoralegységek tér- és időbeli expressziója

Az  NR  alegységek  génexpressziós  mintázatát  in  situ hibridizációs  és 

immuncitokémiai  módszereket  alkalmazva  térképezték  fel  (Monyer  és  mtsai,  1994; 

Laurie és mtsai, 1997; Wenzel és mtsai, 1997; Goebel és Poosch, 1999). Rágcsálók 

agyában az egyes alegységek különböző megoszlását figyelték meg. Az NR1 alegység 

homogén eloszlást mutat, a központi idegrendszer valamennyi területén kimutatható, de 

splice variánsainak eloszlása agyterületenként különböző (Prybylowski és mtsai, 2000 

és  2001;  Paupard  és  mtsai,  1997).  Az  NR2A alegység  főként  az  agykéregben,  a 

hippokampuszban és a kisagyi szemcsesejtekben, az NR2B alegység pedig főként a 

kortexben  és  a  hippokampusz  területén  figyelhető  meg.  Az  NR2C  expressziója 

elsősorban  a  felnőtt  kisagy  szemcsesejtjeire  jellemző,  NR2D  pedig  igen  kis 

mennyiségben fordul elő a talamuszban és a szaglógumóban. 

Az NMDA receptorok egyes alegységeinek időbeli megjelenése jelentősen eltér 

az egyedfejlődés során. Az NR1 alegység folyamatosan, nagy mennyiségben van jelen, 

a  különböző NR2 alegységek expressziója  viszont  nagyfokú változásokon megy át. 

Patkány embrionális agyban főként az NR2B és az NR2D alegység expresszálódik. Míg 

az NR2B az egész agyban kifejeződik, addig az NR2D expressziója a köztiagyra és az 

agytörzsre korlátozódik. Expressziójuk fokozatosan csökken, a születés után 1-2 héttel 

éri el a felnőtt állatra jellemző mennyiséget. Az NR2A az embrionális stádiumban nem 

található  meg,  de  a  születés  után  a  legelterjedtebb  alegységgé  válik  az  előagy 

területén,  ugyanekkor  a  kisagyban elkezd  kifejeződni  a  szintén  csak  posztnatálisan 

megjelenő  NR2C  alegység  is.  Az  időben  és  régiók  szerint  jellegzetesen  változó 

alegység-expresszió  az  NMDA  receptor-alegységek  különböző  funkciójára  utal  a 

központi idegrendszer kialakulása során.
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1.5.3.  NMDA  receptor-alegységek  szerepének  vizsgálata  transzgénikus 
egértörzsekben 

Az  NR  alegységek  szerepét  vizsgálták  olyan  transzgénikus  egértörzsek 

létrehozásával  is,  melyekben  a  receptorok  valamelyik  (esetleg  több)  alegységének 

expresszióját genetikailag módosították. A legsúlyosabb rendellenességeket az NR1- és 

NR2B- alegység hiányos (KO: knock-out) egerek mutatták. Ezek az állatok a születést 

követő  8-15  órán  belül  légzési  illetve  táplálkozási  elégtelenség  miatt  elpusztultak 

(Forrest és mtsai, 1994). Az NR2B KO állatokat mesterséges táplálással néhány napig 

életben  lehetett  tartani  (Kutsuwada  és  mtsai,  1996).  Az  NR2B  alegységet  előagy-

specifikusan  túltermelő  egerek  tanulási  képessége  és  memóriája  viszont  fokozódott 

(Tang és mtsai,  1999 és 2001).  Az NR2A, 2C és 2D alegységek hiányát az állatok 

túlélték, idegrendszerükben jelentős szövettani változás nem történt. Az NR2A hiánya 

csökkentette  a  térbeli  tanulási  képességeket,  az  NR2C  hiánya  pedig  az  alacsony 

konduktanciájú  ioncsatornák  eltűnését  eredményezte  a  kisagyi  szemcsesejtekben 

(Ebralidze  és  mtsai,  1996).  Az  NR2A/2C  kettős  KO  állatok  a  specializált,  finom 

mozgáskoordinációt igénylő feladatokat rosszabbul hajtották végre (Kadotani és mtsai, 

1996). Az NR2D hiányos állatokban a spontán mozgási aktivitás szintje csökkent, ezek 

az egerek mutatták a legkisebb elváltozásokat (Ikeda és mtsai, 1995). Egyre több olyan 

állatot  is  létrehoznak, amelyekben nem a teljes receptor alegység, hanem csak egy 

molekularész hiányzik, így az egyes fehérje-régiók szerepét is egyre pontosabban fel 

lehet  térképezni  (Sprengel  és  mtsai,  1998).  Ezek  az  eredmények  arra  engednek 

következtetni, hogy az NR2 alegységek közül a 2B kiemelkedő fontosságú.

1.5.4.  Rekombináns  sejtvonalak  jelentősége  az  alegység-szelektív  NMDA 
antagonisták tesztelésében

A  különböző  alegység-összetételű  NMDA  receptorok  különböző  élettani  és 

patofiziológiai jelentőséggel bírnak (Allgaier, 2002), ezért egy adott alegységre szelektív 

NMDA  receptor  antagonista  kifejlesztése  új  perspektívát  nyithat  a  terápiás 

alkalmazások területén. Mivel az egyes alegységek többnyire keverten fordulnak elő 

akár  egy  receptor  komplexen  belül  is  (Bigge,  1999),  ezért  az  alegység-szelektív 

vegyületek kutatásához szükség van olyan in vitro rendszerekre, amelyekben biztosított 

az  azonos  alegységösszetétel.  E  célból  olyan  sejtvonalak  létrehozása  szükséges, 

amelyek  a  kiválasztott  receptor  alegységeket  (NR1  és  valamelyik  NR2  alegység) 
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stabilan expresszálják és működőképes receptorokat képeznek (Lynch és mtsai, 1995). 

Például  az  NR2B  szelektív  NMDA  antagonisták  kutatása  során  szükség  van 

természetesen  NR1/NR2B  alegység-összetételű  NMDA  receptorokat  stabilan 

expresszálló  sejtvonalra  a  hatóanyagjelölt  molekulák  funkcionális  aktivitásának 

tesztelése a céljából, valamint NR1 alegységet és a többi NR2 alegységet külön-külön 

stabilan expresszáló sejtvonalakra a vegyületek alegység-szelektivitásának ellenőrzése 

céljából.  A  gyógyszerkutatás  kezdeti  fázisában  tehát  nélkülözhetetlenek  az  olyan 

rekombináns  fehérjéket  expresszáló  sejtvonalak,  amelyek  nagy  áteresztőképességű 

funkcionális tesztekben (HTS:  high throutput system) történő alkalmazásával rövid idő 

alatt vegyületek ezrei szűrhetőek meg. 

Neuronokban  az  NMDA  receptorok  túlaktivációja  sejthalálhol  vezet.  NMDA 

receptor mediálta sejtpusztulás egyenesen arányos a citoszól megnövekedett kalcium 

koncentrációjával,  alátámasztva  ezzel  az  NMDA  receptorok  alapvető  szerepét  a 

celluláris kalciumhomeosztázis felborulásában az excitotoxikus neuronpusztulás során 

(Choi,  1988).  A  rekombináns  NMDA  receptorok  expressziója  nem  neuronális 

sejtvonalak  esetében  is  feltehetően  a  fenti  kalciumfüggő  mechanizmus  alapján 

sejthalálhoz  vezetett  (Cik  és  mtsai,  1993;  Anegawa  és  mtsai,  2000;  Boeckman  és 

Aizenman, 1996). Ezt támasztja alá az a megfigyelés, amely szerint nem neuronális 

sejtekben  az  NR1  alegység  valamint  az  NR2A  és/vagy  az  NR2B  alegység  ko-

expressziója  által  okozott  sejthalál  elkerülhető  volt,  ha  a  sejteket  NMDA receptor 

inhibítorokkal (NMDA antagonistákkal) megvédték (Anegawa és mtsai, 2000).

Egy  másik  lehetőség  a  rekombináns  NR  alegységekkel  transzfektált  sejtek 

védelmére az, ha a receptor fehérjék expresszióját kontroll alatt tartjuk egy indukálható 

génszabályozó  rendszerrel.  E  célból  kiválóan  alkalmazható  pl.  a  pIND  ekdizonnal 

indukálható emlős expressziós rendszer (Invitrogen, Groningen, Hollandia), amelynek 

segítségével folyamatosan fenntarthatóak az NR1 és NR2A valamint az NR1 és NR2B 

alegységeket stabilan expresszáló sejtvonalak (Nagy és mtsai, 2003; Kurkó és mtsai, 

2005).

Az ekdizon egy rovar szteroid hormon, amely receptorának (EcR) és az ún. USP 

gén (USP: ultraspiracle) termékével képzett heterodimerrel való kapcsolódása révén a 

Drosophila melanogaster metamorfózisának előidézéséért felelős (Yao és mtsai,1993). 

Az ekdizon szintetikus analógjai (Muristerone A (MuA), Ponasterone A), mint kapcsolók 

emlős  sejtek  esetében  is  alkalmazhatóak  az  EcR  és  az  USP  géntermék  emlős 

homológja, a retinoid X receptor (RXR) ko-expressziójával (No és mtsai, 1996). Ezen 
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rendszer  alkalmazása  esetén,  az  expresszáltatni  kívánt  cDNS  kifejeződése  az 

EcR/RXR komplex  kontrollja  alatt  tartható,  amely  csak az  exogén  hormon jelenléte 

esetén engedi a kifejezni kívánt gén expresszióját. 

1.6. A GSK-3β enzim és a Tau fehérje

A  hat  izoformával  rendelkező  (Geodert és  mtsai,  1989) multifunkcionális 

mikrotubulus-asszociált  fehérje,  a  Tau  szerepet  játszik  a  sejtek  citoszkeletális 

szerkezetének kialakításában és dinamikus változásában (Geodert és  Jakes,  1990), 

mint pl. a neuronok polaritásának kialakulásában (Jiang és mtsai, 2005). Emellett részt 

vesz bizonyos szignálok transzdukciójában (Hwang és mtsai, 1996), és hisztonszerű 

funkcióval  rendelkező  nukleáris  fehérjeként  is  azonosították  (Qu és  mtsai,  2004). 

Rendszerint a Tau a mikrotubulusokkal ko-lokalizálódik és modulálja a mikrotubulusok 

összekapcsolódását.  A  neurofibrillumok  összecsapzódásával  járó  patológiás 

állapotokban  a  Tau  fehérje  hiperfoszforilálódik,  csökken  a  mikrotubulusok  iránti 

affinitása  és  ez  aggregálódásához  vezethet,  ami  jellemző  egyes  neurodegeneratív 

kórképekben, az ún. tauopátiákban (Grundke-Iqbal és mtsai, 1986; Iqbal, 2005).

Ilyen  kórkép  pl.  az  Alzheimer-kór  (Alzheimer’s  disease:  AD)  is,  melynek 

kialakulása  során,  feltehetően  a  Tau  fehérje  foszforilációjának  megváltozása 

(hiperfoszforilációja)  miatt  ún.  páros  helikális  filamentimok  (paired  helical  filaments: 

PHF) alakulnak ki (Braak és mtsai, 1994). Ezen PHF-ek rendellenes aggregációja vezet 

a neurofibrillum csomók kialakulásához (neurofibrillary tangles: NFT) (Geodert, 1999), 

ami  az  Alzheimer-kórra  jellemző,  és  egyenes  arányban  áll  annak  súlyosságával 

(Arriagada és mtsai, 1992). 

A Tau  fehérje  hiperfoszforilálódását  számos  kináz  okozhatja.  Mivel  a  plakkok 

kialakulása megelőzhető a glikogén szintáz kináz 3β (GSK-3β) aktivitásának gátlásával, 

ez  az  enzim  feltehetően  kitüntetett  szerepet  játszik  a  Tau  patológiás 

hiperfoszforilációjában (Ishiguro, 1992). A GSK-3β egy multifunkcionális prolin irányított 

szerin/treonin protein kináz, amely számos helyen foszforilálja a Tau-t. Többek között a 

Ser202  és  a  Ser396  helyeken  is,  amelyek  mindig  jelen  vannak  a  PHF  Tau-ban 

(Reynolds  és mtsai, 2000). A GSK-3β kétszer több helyen foszforilál a PHF-en, mint 

más kinázok. Emellett postmortem Alzheimer-es agyban PHF-hez asszociált aktív GSK-

3β-t  mutattak  ki.  Mindezek  fényében  direkt  kapcsolat  vethető  fel  a  GSK-3β  és  a 

hiperfoszforilált Tau között (Doble és Woodget, 2003). 
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1.6.1.  Rekombináns  sejtvonalak  jelentősége  a  GSK-3β  által  mediált  Tau 
hiperfoszforiláció vizsgálatában

Számos  tudományos  közlemény  foglalkozik  a  GSK-3β  mediált  Tau 

foszforilációnak  az  Alzheimer-kór  patomechanizmusában  betöltött  szerepével.  Több 

közleményben primer neuronális szövettenyészeteket (Hong és mtsai, 1997; Munoz-

Montano és mtsai, 1997; Takashima, 1998; Lovestone és mtsai, 1999), míg másokban 

Tau-val és GSK-3β-val tranziensen transzfektált sejtvonalakat használnak (Lovestone 

és mtsai, 1994; Sperber és mtsai, 1995; Cross és mtsai, 2001; Lee és mtsai, 2003). 

Többnyire munkaigényes, szemikvantitatív immunoblot technikát vagy nem kvantitatív 

immuncitokémiai  technikát  alkalmaznak.  Emellett  a  primer  neuronális 

szövettenyészetek  vagy  a  tranziensen  transzfektált  sejtvonalak  alkalmazása  esetén 

elkerülhetetlen a mérési eredmények számottevő varianciája. Sikertelenek voltak azok 

a próbálkozások is,  amelyek olyan sejtvonalak létrehozását  tűzték ki  célul,  amelyek 

stabilan  és  konstitutívan  ko-expresszálják  a  GSK-3β-t  és  a  Tau-t,  mivel  a  nem 

neuronális sejtek nem élték túl a folyamatosan magas GSK-3β aktivitást (Sperber és 

mtsai, 1995; Pap és Cooper, 1998). 

Ezeket a nehézségeket szem előtt tartva fogtunk bele egy olyan nem neuronális, 

indukálható  módon  stabilan  ko-expresszáló  sejtes  modellrendszer  létrehozásába, 

amely a GSK-3β mediált Tau foszforiláció vizsgálatára alkalmas. Emellett kidolgoztunk 

egy olyan – áramlási citometrián alapuló – mérési módszert is, amely a Tau fehérje 

GSK-3β-specifikus helyeken történő foszforilációjának kvantifikálására alkalmas (Kurkó 

és  mtsai,  2006).  A  fent  leírt  komplex  vizsgálati  rendszer  egyszerű,  kvantitatív, 

reprodukálható  és  nagy  áteresztőképességű  alternatívája  lehet  a  manapság 

alkalmazott  tranziensen  transzfektált  vagy  primer  szövettenyészeteken  elvégzett 

immunoblot  technikáknak, ezáltal  felhasználható lehet mind az alapkutatásban, mind 

pedig az alkalmazott gyógyszerkutatásban. 
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2. CÉLKITŰZÉSEK

A gyógyszerkutatás kezdeti fázisában nélkülözhetetlenek az olyan rekombináns 

fehérjéket  expresszáló  sejtvonalak,  amelyek  nagy  áteresztőképességű  funkcionális 

tesztekben (HTS) történő alkalmazásával rövid idő alatt  vegyületek ezrei  szűrhetőek 

meg.  E  sejtvonalak  kialakításában,  ill.  a  legmagasabb  génexpressziós  szinttel 

rendelkező tenyészetek kiválasztása ill.  karakterizálása során az egyik meghatározó 

lépés  a  termelt  mRNS  mennyiségének  mérése,  amely  kvantitatív  real-time  PCR 

technika segítségével valósítható meg.

Munkám során háromféle,  két-két rekombináns fehérjét  stabilan és indukálható 

módon együtt  expresszáló  módosított  HEK-293  (humán embrionális  vese) sejtvonal 

kialakításában  és  karakterizálásában  vettem  részt.  Az  általunk  létrehozott  két-két 

rekombináns fehérjét együtt kifejező sejtvonalak az alábbi géneket expresszálták:

- patkány NR1a és NR2A NMDA receptor alegységek

- patkány NR1a és NR2B NMDA receptor alegységek

- humán GSK-3β és Tau fehérjék

Vizsgálataim arra irányultak, hogy

-  az  adott  fehérjék  mRNS-einek  gyors,  megbízható,  kvalitatív  és  kvantitatív 

meghatározására  alkalmas  real-time  PCR  technikán  alapuló  mérési  módszert 

dolgozzak ki

-  a  kialakított  sejtvonalak  közül  kiválasszam  a  legmagasabb  expressziós  szinttel 

rendelkezőket

- megvizsgáljam az indukciós ágens expresszióra gyakorolt hatását.
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

3.1. Az alkalmazott EcR-293 alapú sejtvonalak tenyésztése

Az  ekdizon-indukálható  emlős  expressziós  rendszer  szabályozó  vektorát 

(pVgRXR)  expresszáló,  tehát  módosított  HEK-293  sejtvonalakat,  az  ún.  EcR-293 

sejtvonalakat (Invitrogen, Groningen, Hollandia) 10 % fötális borjú savóval (GIBCO BRL 

Life  Technologies,  Gaithersburg,  MD,  USA),  44  mM  piruváttal,  0,1  mg/ml  nátrium-

hidrogén-karbonáttal, 2,5 µg/ml amphotericin B-vel, 100 U/ml penicillin G-vel, 100 µg/ml 

streptomicinnel kiegészített Dulbecco módosította Eagle médiumban (D-MEM, GIBCO 

BRL)  voltak  tartva  5  %  CO2/  95  % levegő  atmoszférán,  37°C-on.  3-4  naponta  az 

alábbiak  szerint  voltak  passzálva:  Dulbecco  foszfát  pufferes  (D-PBS:  KCl  2,7  mM, 

KH2PO4 1,5 mM, NaCl 137 mM, Na2HPO4 8 mM, pH=7,4) mosás után a sejteket 0,4 % 

tripszines (Sigma, St. Louis, MO USA) emésztést követően (2 perc) lettek felvéve a 

tenyészedény aljzatáról. Triturálás után a sejteket a 10% FCS-t (FCS: fötális borjú savó) 

tartalmazó  D-MEM  médiummal,  centrifugálással  (125  g,  5  perc)  mosattuk.  A 

sejtkoncentrációt  Bürker-kamrában történő számlálással  határoztuk meg.  A sejteket  

2-4x104 sejt/cm2 sűrűségben  szélesztettük  a  fentiek  szerint  kiegészített  D-MEM 

médiumban (10 % SSM).

3.2. Rekombináns fehérjéket ko-expresszáló EcR-293 sejtvonalak létrehozása

3.2.1. A pIND(SP1) vektorok felépítése 

A vektor klónozóhelyére beépített  cDNS expressziója egy „up-stream”,  azaz a 

szabályozó  régióban  elhelyezkedő  hősokk-promoter,  öt  ekdizon  receptor  kötőhely 

(Ecdysone/glucocorticoid Response Element) és három SP1 erősítő régió szabályozása 

alatt áll. Az indukció során, az indukáló ágens, azaz az ekdizon analóg szteroid hormon 

Muristerone A (MuA)  (Invitrogen)  kapcsolódik  az  EcR/RXR heterodimerhez,  ami  így 

kötődni képes az ekdizon receptorkötő régióhoz és ezáltal elősegíti a DNS dependens 

RNS polimeráz kötődését a promoterhez és aktiválja az inzerált gének transzkripcióját. 

A  vektor  tartalmazhat  higromicin-  [pIND(SP1)/Hygro],  illetve  neomicin-rezisztencia 

géneket  [pIND(SP1)/Neo],  amelyek  lehetővé  teszik  az  expressziós  vektorokat 

tartalmazó sejtek szelekcióját (Invitrogen). A rezisztencia gének szabályozása az SV40 

replikációs  kezdőpont  (origó)  révén  történik.  A  vektorok  tartalmazzák  a  ColE1 
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replikációs  origót,  amely  az  Escherichia  coli baktériumokban  történő  replikációt 

biztosítja, az ampicillinrezisztencia gén pedig lehetővé teszi a vektorral transzformált 

baktériumokra történő szelekciót (13. ábra). 

13. ábra: A pIND indukálható expressziós vektor térképe

3.2.2.  Patkány  NR1a  valamint  patkány  NR2A NMDA receptoralegység  cDNS-t 
tartalmazó vektorkonstrukciók 

Patkány  NR1a/NR2A  alegység-összetételű  rekombináns  NMDA  receptort 

stabilan expresszáló EcR-293 sejtvonalak létrehozása során az NR1a (NCBI GenBank: 

U11418) illetve NR2A (NCBI GenBank: M91561) cDNS-eket az indukálható expressziót 

lehetővé tevő pIND(SP1) vektorokba (Invitrogen) szubklónozva juttattuk be a sejtekbe. 

A  szubklónozást  a  szegedi  Bay  Zoltán  Biotechnológiai  Intézet  Molekuláris 

Biotechnológiai  Laboratóriuma  (BAYBIO)  végezte  el  a  Richter  Gedeon  Nyrt. 

megbízásából.  A cDNS-ek minőségellenőrzését  is  a  fent  említett  Intézet  végezte  el 

szekvenálással és restrikciós teszteléssel.  A patkány NR1a alegységet kódoló cDNS 

Prof.  P. Seeburg-tól  származik (Monyer és mtsai ,  1992 és 1994).  A patkány NR2A 

alegységet kódoló cDNS-t a szegedi BAYBIO Intézet konstruálta meg és építette be a 

pIND(SP1)  plazmidba (Invitrogen)  a  Társaságunk megbízásából.  Az  NR2A cDNS 5’ 

végét az EcoRI, a 3’ végét az XbaI restrikciós endonukleázzal hasítva, az inzert mérete 

4,717 kb.  Az  NR1a alegységet  kódoló  cDNS hasítása  HindIII  és  BamHI  restrikciós 

endonukleázokkal történt, az inzert mérete 2,87 kb.
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Az  NR1a  cDNS-t  tartalmazó  vektorban  [pIND(SP1)/Hygro/NR1a]  higromicin- 

illetve  az  NR2A  cDNS-t  tartalmazó  vektorban  [pIND(SP1)/Neo/NR2A]  neomicin-

rezisztencia  gének  lehetővé  teszik  az  expressziós  vektorokat  tartalmazó  sejtek 

szelekcióját.

3.2.3.  Patkány  NR2B  NMDA  receptoralegység  cDNS-t  tartalmazó 
vektorkonstrukciók 

Patkány  NR1a/NR2B  alegység-összetételű  rekombináns  NMDA  receptort 

stabilan expresszáló EcR-293 sejtvonalak létrehozása során a fent részletezett NR1a 

(NCBI GenBank: U11418), továbbá az NR2B (NCBI GenBank: U11419) cDNS-eket az 

indukálható expressziót lehetővé tevő pIND(SP1) vektorokba (Invitrogen) szubklónozva 

juttattuk  be  a  sejtekbe.  A szubklónozást  a  szegedi  BAYBIO  Intézet  végezte  el  a 

Társaságunk  megbízásából.  A  patkány  NR2B  alegységeket  kódoló  cDNS  Prof.  P. 

Seeburg-tól származik (Monyer és mtsai , 1992 és 1994).

Az NR2B cDNS 5’ végét a KpnI, a 3’ végét az EcoRI restrikciós endonukleázzal 

hasítva, az inzert mérete 5,259 kb. 

Az  NR2B  cDNS-t  tartalmazó  vektorban  [pIND(SP1)/Neo/NR2B]  található 

neomicin-rezisztencia gén lehetővé teszi az expressziós vektorokat tartalmazó sejtek 

szelekcióját.

3.2.4. Humán GSK-3β és Tau fehérje cDNS-t tartalmazó vektorkonstrukciók 

Humán  GSK-3β-t  és  Tau  mikrotubuluskötő  fehérjéket  stabilan  expresszáló 

rekombináns  EcR-293  sejtvonalak  létrehozása  során  a  GSK-3β  (NCBI  GenBank: 

NM_002093),  továbbá a Tau (Tau transcript variant 4, NCBI GenBank: NM_016841) 

cDNS-eket  az  indukálható  expresszióját  lehetővé  tevő  pIND(SP1)  vektorokba 

(Invitrogen) szubklónozva juttattuk be a sejtekbe. A szubklónozást a szegedi BAYBIO 

Intézet végezte el a Társaságunk megbízásából. 

A humán GSK-3β cDNS (L33801,  Invitrogen)  5’ végét  az  XbaI,  a  3’ végét  a 

HindIII restrikciós endonukleázzal hasítva, az inzert mérete 1,639 kb. 

A humán Tau (Tau transcript variant 4, BC000558, OpenBiosystems, Huntsville, 

AL, USA) cDNS 5’ végét a BclI, a 3’ végét az EcoRI restrikciós endonukleázzal hasítva, 

az inzert mérete 2,529 kb.
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A  humán  GSK-3β  cDNS-t  tartalmazó  vektorban  [pIND(SP1)/Hygro/GSK-3β] 

higromicin-  illetve  a  humán  Tau  fehérje  cDNS-t  tartalmazó  vektorban 

[pIND(SP1)/Neo/Tau]  neomicin-rezisztencia  gének  lehetővé  teszik  az  expressziós 

vektorokat tartalmazó sejtek szelekcióját.

3.2.5. A transzfekció és szelekció lépései

A transzfekciót megelőző napon az EcR-293 sejteket 10 % FCS-t tartalmazó D-

MEM médiumban, poli-D-lizinnel előkezelt felületű 96-lyukú sejttenyésztő lemezekbe, 

100 sejt/lyuk sűrűségben szélesztettük. Kétlépéses transzfekciót alkalmaztunk. Az első 

transzfekció  alkalmával  a  sejteket  négy  órán  keresztül  inkubáltuk  lipofectint  (Pfx-7 

PerFect Lipid, Invitrogen) és 1 µg/ml pIND(SP1)/Neo/target-cDNS-X vektort tartalmazó 

D-MEM  médiumban.  A második  transzfekciós  lépésben  a  pIND(SP1)/Hygro/target-

cDNS-Y vektort azokba a sejtekbe vittük be, melyekben már kimutattuk a target cDNS-

X mRNS jelenlétét. 

Négy óra múlva az első transzfekciós lépést követően a transzfekciós médiumot 

10  %  FCS-t,  60  µg/ml  neomicint  (G418,  Invitrogen)  illetve  később,  a  második 

transzfekciós lépést követően pedig 10 % FCS-t és 100 µg/ml higromicint (Invitrogen) 

tartalmazó  D-MEM  tápfolyadékra  (szelekciós  médium)  cseréltük.  A  96-lyukú 

sejttenyésztő  lemezekben  történő  két  hetes  szelekciót  követően  a  túlélő  sejteket  a 

klónok felnövesztése után újabb két héten át szelekciós médiumban tartottuk.

3.2.6. Az indukció

Minden kísérletet megelőzően 24-72 órával a vizsgálni kívánt sejtvonalakat 0-3 

µM MuA-val indukáltuk. 

Mivel aktív NMDA ion-csatornák jelenléte káros lehet a sejtekre, ezért az NMDA 

recetoralegységeket  expresszálló  sejtvonalak  esetében  a  MuA-t  tartalmazó 

tápfolyadékot (10 % SSM + MuA) 500 µM ketaminnal (NMDA antagonista) egészítettük 

ki, az NMDA receptor expresszió által bekövetkező sejtpusztulás kivédésére.
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3.3. Össz-RNS izolálás 

High Pure RNA Isolation Kit (Roche Diagnostics, Basel, Svájc) felhasználásával 

izoláltuk  a  transzfektált,  illetve  a  kontroll,  nem transzfektált  EcR-293  sejtvonalakból 

származó minták össz RNS tartalmát, követve a gyártó által leírt alábbi utasításokat:

1. A sejtekről pipettával leszívjuk a tápfolyadékot

2. Ezután a  sejtekre  rápipettázunk 400  µl  ún.  lysis-binding puffert  (4,5  M guanidin 

hidroklorid, 50 mM Tris-HCl, 30% Triton X-100, pH: 6,6), valamint 200 µl PBS-t, majd 

az így kapott lizátumot a tenyészedényből kinyerjük

3. Vortex készülék segítségével kevertetjük 10 másodpercig 

4. Folyadékösszegyűjtő  csővel  összeillesztett  üvegszál-filteres  műanyag  csőbe 

pipettázzuk a lizátumot

5. 15  másodpercig  10000 rpm-en (kb.  8000g)  centrifugáljuk,  majd  a  szűrőn  átfolyt 

folyadékot kiöntjük

6. A  filterre  100  µl  Dnáz  oldatot  pipettázzuk  (180  egység),  majd  30  percig 

szobahőmérsékleten inkubáljuk

7. A filterre pipettázunk 500 µl-t az 1-es mosó pufferből (5 M guanidin hidroklorid, 20 

mM Tris-HCl, pH: 6,6)

8. 15  másodpercig  10000 rpm-en (kb.  8000g)  centrifugáljuk,  majd  a  szűrőn  átfolyt 

folyadékot kiöntjük

9. A filterre pipettázunk 500 µl-t a 2-es mosó pufferből (20 mM NaCl, 2 mM Tris-HCl, 

pH: 7,5)

10.15  másodpercig  10000 rpm-en (kb.  8000g)  centrifugáljuk,  majd  a  szűrőn  átfolyt 

folyadékot kiöntjük

11. A filterre pipettázunk 200 µl-t a 2-es mosó pufferből

12.2  percig  maximális  fordulatszámon  (kb.  130000g)  centrifugáljuk,  majd  a  szűrőn 

átfolyt folyadékot kiöntjük

13.1,5  ml-es  DNáz+RNáz-mentes  műanyag  csőbe  helyezzük  a  filteres  csővet  és 

ráadunk 100 µl elúciós puffert (nukleáz-mentes, steril bidest. H2O)

14.1 percig 10000 rpm-en (kb. 8000g) centrifugáljuk. A szűrőn átfolyt folyadék képezi a 

totál RNS izolátumot

A  fenti  protokoll  alapján  nyert  RNS  minták  minőségét  és  mennyiségét 

spektrofotométerel ellenőriztük, végezetül -70°C-on tároltuk.
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Ezzel  a  kittel  történő RNS izolálás  eredményeképpen a  sejttenyészetből  (106 

sejt) átlagosan 15µg totál RNS nyerhető.

3.4. A rekombináns target mRNS-ek kvantitatív analízise real-time RT-PCR-rel

3.4.1. Patkány NR2A mRNS kvantitatív vizsgálata

Az NR2A alegység  mRNS kimutatását  reverz  transzkripciót  követő  polimeráz 

láncreakcióval  (RT-PCR)  végeztük,  LightCycler  (Roche)  real-time  PCR  készülék 

segítségével. Egy reakció edényben elvégezhető (LightCycler esetén egy kapillárisban) 

RT-PCR-t  alkalmaztunk.  LightCycler  -  RNA  Master  SYBR  Green  I (Roche)  kitet 

használtunk, melyben Tth DNS polimeráz enzim végzi el mind a két lépést RNS függő 

reverz  transzkriptáz  és  DNS  függő  DNS  polimeráz  aktivitása  révén.  Az  reakció 

optimalizálása során 3 mM Mn(OAc)2 (a  Tth enzim működése Mn2+ függő),  0,5  μM 

primer  koncentrációk  bizonyultak  megfelelőnek 20  μl  végtérfogatra  számolva,  amely 

magában foglalt még 7,5 µl master-mixet és 2 µl (min. 0,2 μg) izolált totál RNS mintát. A 

master-mix  tartalmazta  a  nukleotidokat  (dATP,  dCTP,  dGTP,  dTTP),  a  Tth  DNS 

polimerázt, a reakciópuffert és a SYBR Green I festéket. Az RT-PCR során a következő 

hőmérséklet-, idő paramétereket alkalmaztuk (14. ábra):

- reverz transzkripció: 61°C, 20 perc

- Tth reverz transzkriptáz aktivitásának inaktiválása: 95°C, 2 perc 

- PCR amplifikáció 25 cikluson keresztül: - denaturáció: 95°C, 1 mp 

  - primer kötődés : 60°C, 5 mp

  - extenzió: 72°C, 13 mp

A fluoreszcens  jel  detektálása  530  nm-en  történt,  470  nm-es  gerjesztő  fényt 

alkalmazva,  minden  ciklus  extenziós  lépését  követően  80°C-on.  Az  amplifikációt 

olvadáspont-analízis  követte  a  hőmérséklet  0,1°C/s  emelésével  40-től  90°C-ig, 

folyamatos jelvétel mellett. 
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14. ábra: NR2A mRNS kimutatásához alkalmazott RT-PCR reakció hőmérséklet-idő profilja

A patkány NR2A kimutatásához alkalmazott primerek megtervezéséhez az  LC 

Probe Design (Roche) szoftvert  használtuk és az M91561 hivatkozási számú (NCBI 

GenBank)  nukleotid  szekvenciát  vettük  alapul.  Az  alkalmazott  oligonukleotidok  (TIB 

MOLBIOL,  Berlin,  Németország)  a  következők  voltak:  forward  primer: 

5’-AAGGCCAGCTGCTATGGGCAGGCA-3’  (pozíció:  1171-1194),  reverz  primer: 

5’-TCCCACTTGCCCACCTTTTCCCAC-3’  (pozíció:  1335-1358).  A  primerek 

elhelyezkedése  a  patkány  NR2A alegység  cDNS  szekvenciáján  az  1.  függelékben 

látható.  A  tervezett  primerpár  egy  188  bázispár  (bp)  méretű  PCR  terméket 

eredményezett. 

Pozitív kontrollként az NR2A cDNS-t tartalmazó vektort [pIND(SP1)/Neo/NR2A] 

alkalmaztuk. A negatív kontrollokban a templát RNS-t vízzel illetve a nem transzfektált, 

EcR-293 sejtvonalból nyert RNS-sel helyettesítettük. 

Az  NR2A  mRNS  expresszió  relatív  kvantifikálásához  felhasznált  kalibrációs 

görbe felvételéhez az NR2A cDNS-t tartalmazó vektor [pIND(SP1)/Neo/NR2A] ismert 

hígításait  használtuk.  Ezzel  a  módszerrel  vizsgáltuk  a  rekombináns  patkány 

NR1a/NR2A  receptor  alegységeket  stabilan  expresszáló  sejtvonal  esetében  a 

Muristerone A (MuA) induktor anyag NR2A transzkripcióra gyakorolt hatását is. Az egyik 

leggyengébb alapszintű NR2A mRNS expresszióval rendelkező sejtvonal nem indukált 

mRNS szintjét választottuk viszonyítási alapként (100%).

A  PCR-kinetikai  görbék  kiértékelését  a  LightCycler  Software  Version  3.5 

programmal (Roche) végeztük az ún. Második Derivált Maximum módszer szerint.

44



3.4.2. Patkány NR2B mRNS kvantitatív vizsgálata

Az NR2B alegység mRNS kimutatásához egy reakcióedényben elvégezhető RT-

PCR-t  alkalmaztunk,  amelyet  LightCycler  (Roche)  real-time  PCR  berendezésben 

végeztünk el. LightCycler - RNA Master Hybridization Probes (Roche) kitet használtunk, 

melyben Tth DNS polimeráz enzim végzi el mind a két lépést, a reverz transzkripciót és 

a  DNS polimerizációt  is.  Az  reakció  optimalizálása  során  3  mM Mn(OAc)2,  0,5  μM 

primer  és  0,2  μM hibridizációs  próba koncentrációk  bizonyultak  megfelelőnek 20 μl 

végtérfogatra számolva, amely magában foglalt még 7,5 µl master-mixet és 2 µl (min. 

0,2 μg) izolált totál RNS mintát. A master-mix tartalmazta a nukleotidokat (dATP, dCTP, 

dGTP, dTTP), a Tth DNS polimerázt és a reakciópuffert. Az RT-PCR során az alábbi 

hőmérséklet-, idő paramétereket alkalmaztuk (15. ábra): 

- reverz transzkripciós lépésnél: 61°C, 20 perc

- Tth reverz transzkriptáz aktivitásának inaktiválása: 95°C, 2 perc 

- PCR amplifikáció 40 cikluson keresztül: - 95°C, 2 másodperc

  - 54°C, 5 másodperc

 - 72°C, 10 másodperc

15. ábra: NR2B mRNS kimutatásához alkalmazott RT-PCR reakció hőmérséklet-idő profilja

A fluoreszcencia mérés 640 nm-en történt az 54°C-os primerhibridizációs lépés 

végén, 470 nm-es gerjesztő fény alkalmazása mellett. 

A  patkány  NR2B  kimutatásához  alkalmazott  primerek  és  próbák 

megtervezéséhez  az  LC Probe  Design (Roche)  szoftvert  használtuk  és  az  U11419 

hivatkozási számú (NCBI GenBank) nukleotid szekvenciát vettük alapul. Az alkalmazott 

oligonukleotidok  (TIB  MOLBIOL,  Berlin,  Németország)  a  következők  voltak:  forward 

primer:  5’-ATGGAATTGCCATCATCAC-3’  (pozíció:  1234-1262),  reverse  primer:  
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5’-CCATTTCCCCACCCTC-3’ (pozíció:  1472-1487),  fluoreszceinnel  jelölt  hibridizációs 

próba: 5’-CCGAACACAGTTTCATCCCT-3’ (pozíció: 1276-1295),  LightCycler® Red 640 

fluoreszcens  festékkel  jelölt  hibridizációs  próba:  5’-GCCCAAGAGCAGTTGCTACA-3’ 

(pozíció:  1298-1317).  A  primerek  és  a  próbák  elhelyezkedése  a  patkány  NR2B 

alegység cDNS szekvenciáján a 2. függelékben láthatóak. A tervezett primerpár egy 

254 bp méretű PCR terméket eredményezett.

A  PCR-kinetikai  görbék  kiértékelését  a  LightCycler  Software  Version  3.5 

programmal (Roche) végeztük az ún. Második Derivált Maximum módszer szerint.

Pozitív  kontrollként  in  vitro transzkripcióval  átírt  NR2B  mRNS  standardsort 

alkalmaztunk. A negatív kontrollokban a templát RNS-t vízzel illetve a nem transzfektált, 

EcR-293 sejtvonalból nyert RNS-sel helyettesítettük.

Az  abszolút  kvantifikáláshoz  szükséges  tisztán  patkány  NR2B  mRNS-t 

tartalmazó standardsor kialakításához egy KpnI restrikciós endonukleázzal linearizált, 

patkány  NR2B cDNS inzertet  tartalmazó  pGEM-4  plazmidot  (Promega  Corporation, 

Madison, WI, USA) alkalmaztunk, amely SP6 promoterrel rendelkezik (16. ábra). Ezt a 

konstrukciót  a  szegedi  BAYBIO  Intézet  biztosította  a  számunkra  a  cégünk 

megbízásából.  Az  in  vitro transzkripciót  UniScript  SP6  Transcription  Kit-tel  (Sigma) 

végeztük el követve a gyártó által leírt utasításokat. 

16. ábra: Tisztán patkány NR2B mRNS-t tartalmazó standardsor kialakítása

Az  RNS  koncentráció  meghatározására  RiboGreen  RNA  Quantitation  Kit-et 

(Molecular  Probes,  Eugene,  OR,  USA)  használtunk  a  gyártó  által  leírt  utasítások 

szerint.  Fluoreszcencia  mérésen  alapuló  koncentráció-meghatározásokat  ún. 

microplate  reader-rel  végeztük  el  485  nm-en  szűrő  excitációs,  valamint  538  nm-en 

szűrő emissziós filterpár alkalmazása mellett. A kit-ben található ismert koncentrációjú 

standardok segítségével felvett kalibrációs görbe segítségével határoztuk meg a NR2B 
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mRNS-t tartalmazó standardsor koncentrációit, amelyek alapján azok kópiaszámát is 

meg tudtuk állapítani (17. ábra). 

17. ábra: Tisztán patkány NR2B mRNS-t tartalmazó standardsor koncentrációjának meghatározása

3.4.3. Humán GSK-3β és Tau fehérje mRNS kvantitatív vizsgálata

A humán GSK-3β és Tau mRNS-ek kimutatását külön-külön reakcióedényekben 

végeztük  kétlépéses  RT-PCR-rel,  LightCycler  (Roche)  real-time  PCR  készülék 

segítségével. 

Először a reverz transzkripciót,  azaz az RNS minták cDNS-sé történő átírását 

végeztük  el  szintén  két  lépésben  külön-külön  reakcióedényben.  Az  első  lépésben 

történt a random primerek hibridizációja az RNS-hez 65°C-on 8 percig. Itt 10 µl RNS 

mintához (min. 2µg) 2µl random primert (1µg) adtunk (Promega Corporation, Madison, 

WI, USA). A második lépésben ment végbe az átírás. Az RNS-random primer hibrideket 

tartalmazó elegy 8 µl-éhez adtunk 8 µl reakcióelegyet, ezután 1 órán keresztül 37°C-on 

inkubáltuk.  Ez  a  hőmérséklet  az  általunk  alkalmazott  M-MLV  reverz  transzkriptáz 

(Moloney Murine Leukemia Virus; Promega) enzim maximális aktivitásának optimális 

hőmérséklete.  A  reakcióelegy  a  következő  összetevőket  tartalmazta:  0,25  µl  (10 

egység) RNasin (rekombináns ribonukleáz inhibitor, Promega), 1 µl dNTP keverék (0,5 

mM  ekvimoláris  végkoncentrációban:  dATP,  dCTP,  dGTP  és  dTTP;  Sigma),  és  

0,5 µl (100 egység) M-MLV reverz transzkriptáz és 3,2 µl M-MLV-RT 5x reakció puffer 

[250 mM Tris-HCl (pH: 8,3), 375 mM KCl, 15 mM MgCl2, 50 mM DTT (Dithiothreitol)] és 

3,05 µl H2O.

A  PCR  amplifikáció  során  ún.  “Hot  Start”  PCR  reakciót  alkalmaztunk  a 

LightCycler  FastStart  DNA Master  SYBR Green I kit,  (Roche)  felhasználásával.  Az 

reakció  optimalizálása  során  2,8  µl  MgCl2 (4,5  mM),  0,5  μM  primer  koncentrációk 

bizonyultak megfelelőnek 20 μl végtérfogatra számolva, amely magában foglalt még 2 
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µl  master-mixet  és  2  µl  (min.  10  ng)  cDNS  mintát.  A  master-mix  tartalmazta  a 

nukleotidokat  (dATP,  dCTP,  dGTP,  dTTP),  a  FastStar  Taq  DNS  polimerázt,  a 

reakciópuffert és a SYBR Green I festéket. Az PCR során a következő hőmérséklet-, 

idő paramétereket alkalmaztuk (18. ábra): 

- FastStar Taq DNS polimeráz Hot Start aktivációja: 95°C, 10 perc

- PCR amplifikáció 35 cikluson keresztül: 

- denaturáció: 95°C, 10 mp 

 - primer kötődés: 

60°C 6 mp a GSK-3β esetében 

55°C 6 mp a Tau esetében

- extenzió: 72°C, 13 mp

18.  ábra:  A GSK-3β és a  Tau mRNS kimutatásához alkalmazott  PCR reakciók hőmérséklet-idő 
profilja

A fluoreszcens jel detektálása, 470 nm-es gerjesztő fényt alkalmazva, minden 

ciklus  extenziós  lépést  követően  85°C-on  és  530  nm-en  történt.  Az  amplifikációt 

olvadáspont-analízis  követte  a  hőmérséklet  0,1°C/s  emelésével  65-től  95°C-ig, 

folyamatos jelvétel mellett. 

A felhasznált primerek megtervezéséhez az LC Probe Design (Roche) szoftvert 

használtuk és a NM_002093 hivatkozási számú (NCBI GenBank) nukleotid szekvenciát 

vettük  alapul  a  humán  GSK-3β  esetében,  a  NM_016841  hivatkozási  számú  (NCBI 

GenBank)  nukleotid szekvenciát  pedig a humán Tau esetében.  A GSK-3β esetében 

alkalmazott  oligonukleotidok  (Invitrogen)  a  következők  voltak:  forward  primer:  

5’-GAGACAAGGACGGCAG-3’  (pozíció:  321-336),  reverz  primer:  

5’-CTTTCTTGATGGCGACC-3’  (pozíció:  475-491).  A  tervezett  primerpár  egy  171 

bázispár  méretű  PCR  terméket  eredményezett.  A  Tau  esetében  alkalmazott 

oligonukleotidok  (Invitrogen)  a  következők  voltak:  forward  primer:  
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5’-CCAGTCGAAGATTGGG-3’  (pozíció:  1019-1034),  reverz  primer:  

5’-GGCGAGTCTACCATGT-3’  (position:  1222-1237).  A  tervezett  primerpár  egy  219 

bázispár méretű PCR terméket eredményezett. A primerek elhelyezkedése a GSK-3β 

cDNS szekvenciáján az 3. függelékben, a humán Tau cDNS szekvenciáján pedig a 4. 

függelékben látható. 

A PCR reakciókban  pozitív  kontrollként  a  GSK-3β  cDNS-t  tartalmazó  vektort 

[pIND(SP1)/Hygro/GSK-3β]  valamint  a  Tau  cDNS-t  tartalmazó  vektort 

[pIND(SP1)/Neo/Tau]  alkalmaztuk.  A negatív  kontrollokban  a  templát  cDNS-t  vízzel 

illetve a nem transzfektált, EcR-293 sejtvonalból nyert cDNS-sel helyettesítettük. 

A  PCR-kinetikai  görbék  kiértékelését  a  LightCycler  Software  Version  3.5 

programmal (Roche) végeztük az ún. Második Derivált Maximum módszer szerint.

A  mRNS  expressziós  szintek  relatív  kvantifikálásához  az  ún.  ∆Ct  módszert 

alkalmaztuk,  amely  az  áttörési  ciklusszámok  közvetlen  összehasonlítását  teszi 

lehetővé.

3.4.4. A target mRNS szintek normalizálásához alkalmazott housekeeping gének 
expressziójának kvantitatív analízise real-time RT-PCR-rel

3.4.4.1.  A patkány NR2A és NR2B mRNS szintek normalizálásához alkalmazott 
humán PBGD mRNS expressziójának kvantitatív analízise real-time RT-PCR-rel

A patkány NR2A és NR2B mRNS expressziós szintek normalizálására a humán 

porfobilinogén dezamináz enzim (PBGD) mRNS expressziós szintjeit használtuk fel. A 

PBGD a harmadik enzim a tetrapirrolok bioszintetikus útjában. Így képződik pl. a hem 

makrociklusos prosztetikus csoport. 

A  PBGD  mRNS  kimutatása  egy  reakcióedényben  elvégezhető  RT-PCR-rel 

történt, amelyet LightCycler (Roche) real-time PCR berendezésben végeztünk el és a 

LightCycler - h-PBGD Housekeeping Gene Set-ben (Roche) található detekciós mixet 

alkalmaztuk  követve  a  gyártó  által  leírt  utasításokat.  A detekciós  mix  tartalmazta  a 

PBGD-re specifikus primereket és a hibridizációs próbapárt. Az egy reakcióedényben 

elvégezhető RT-PCR-hez a  LightCycler  -  RNA Master Hybridization Probes (Roche) 

kitet használtuk, melyben Tth DNS polimeráz enzim végzi el mind a két lépést, a reverz 

transzkripciót és a DNS polimerizációt is. A 20 μl végtérfogatú reakcióelegy Mn(OAc)2 

koncentrációja 3 mM volt. A reakcióelegy magában foglalt még 7,5 µl master-mixet, 2 µl 
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detekciós mixet és 2 µl (min. 0,2 μg) izolált totál RNS mintát. A master-mix tartalmazta a 

nukleotidokat (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), a Tth DNS polimerázt és a reakciópuffert.

Az RT-PCR során az alábbi hőmérséklet-, idő paramétereket alkalmaztuk: 

- reverz transzkripciós lépésnél: 61°C, 20 perc

- Tth reverz transzkriptáz aktivitásának inaktiválása: 95°C, 2 perc 

- PCR amplifikáció 45 cikluson keresztül: 

- 95°C, 0 másodperc

-  55°C, 15 másodperc

-  72°C, 15 másodperc

A fluoreszcencia mérés 640 nm-en történt az 55°C-os primerhibridizációs lépés 

végén, 470 nm-es gerjesztő fény alkalmazása mellett. 

A  PCR-kinetikai  görbék  kiértékelését  a  LightCycler  Software  Version  3.5 

programmal (Roche) végeztük az ún. Második Derivált Maximum módszer szerint.

3.4.4.2.  A humán  GSK-3β  és  Tau  mRNS  szintek  normalizálásához  alkalmazott 
humán G6PDH mRNS expressziójának kvantitatív analízise real-time RT-PCR-rel

A humán GSK-3β és Tau mRNS expressziós szintek normalizálására a humán 

glükóz-6-foszfát dehidrogenáz enzim (G6PDH) mRNS expressziós szintjeit használtuk 

fel. A G6PDH mRNS-ek kimutatása kétlépéses RT-PCR-rel történt LightCycler (Roche) 

real-time PCR készülék segítségével és a LightCycler - h-G6PDH Housekeeping Gene 

Set-ben (Roche) található detekciós mix felhasználásával. A detekciós mix tartalmazta a 

G6PDH-ra specifikus primereket és a hibridizációs próbapárt. 

Az első lépésben a reverz transzkripciót, azaz az RNS minták cDNS-sé történő 

átírását végeztük el 3.4.3. fejezetben leírtak szerint. 

A második  lépésben,  a  PCR amplifikáció  során ún.  “Hot  Start”  PCR reakciót 

alkalmaztunk a  LightCycler  FastStart  DNA Master  Hybridization Probes kit,  (Roche) 

felhasználásával. A 20 μl végtérfogatú reakcióelegy MgCl2 koncentrációja 4,1 mM volt. A 

reakcióelegy magában foglalt  még 1,8 µl master-mixet, 2 µl detekciós mixet és 2 µl 

(min.  10  ng)  cDNS mintát.  A master-mix  tartalmazta  a  nukleotidokat  (dATP,  dCTP, 

dGTP, dTTP), a FastStar Taq DNS polimerázt és a reakciópuffert.

Az PCR során a következő hőmérséklet-, idő paramétereket alkalmaztuk:

- FastStar Taq DNS polimeráz Hot Start aktivációja: 95°C, 10 perc

- PCR amplifikáció 35 cikluson keresztül: 

- denaturáció: 95°C, 10 mp 
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- primer kötődés: 57°C, 15 mp 

- extenzió: 72°C, 15 mp

A fluoreszcens jel detektálása 640 nm-en történt az 57°C-os primerhibridizációs 

lépés végén, 470 nm-es gerjesztő fény alkalmazása mellett.

A  PCR-kinetikai  görbék  kiértékelését  a  LightCycler  Software  Version  3.5 

programmal (Roche) végeztük az ún. Második Derivált Maximum módszer szerint.

3.5. Horizontális agarózgél-elektroforézis

Az  RT-PCR-t  követően  a  PCR-termék  azonosítására  horizontális,  agarózt 

tartalmazó gélelektroforézist alkalmaztunk. A gélelektroforézis során a negatív töltésű 

dsDNS  molekulák,  a  89  mM  Tris-borátot  és  2  mM  EDTA-t  tartalmazó  pufferben  

(TBE  puffer,  Sigma),  a  pozitív  töltésű  anód  felé  vándorolnak.  Az  etidium  bromidot 

tartalmazó, 1,5 %-os gélre 8 µl mintát vittünk fel, amelyhez 2 µl LS-t (loading solution) 

adtunk (LS összetétele: 0,05 % brómfenol-kék; 40 % szacharóz; 0,5 % SDS; 0,1 M 

EDTA (pH: 8,0)). A brómfenol-kék segítségével jól követhető a minták felvitele az előre 

kialakított zsebekbe, továbbá folyamatosan ellenőrizhető a front helyzete. A mintákat 1 

órán  át  80  V  feszültség  mellett  futtattuk.  Az  alkalmazott  molekulatömeg  marker  a 

DirectLoad Wide Range DNA Marker (Sigma) volt. 

A DNS fragmentumokat UV fényben láthatóvá tehetjük etidium bromiddal történő 

festés által. Lehet előfestést alkalmazni, ahol a gélben lévő etidium bromid a futtatás 

során épül be a DNS-be. Utófestés esetén az elektroforézis után helyezzük a gélt az 

EtBr-ot tartalmazó puffer oldatba. A vizsgálatok során az utóbbi módszert alkalmaztuk: 

10 mg/ml etidium bromidot (EtBr törzsoldat, Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA) 

TAE  pufferben  0,5  µg/ml  végkoncentrációra  hígítva  alkalmaztuk,  10  percig  4°C-on 

tartva. A festék erősen mutagén, ezért a munka során minden esetben védőkesztyűt 

kell  használni.  Az UV fény hatására – a gélt  egy UV-transzilluminátorra helyezve – 

narancssárga fényben fluoreszkáló DNS-etidium-bromid komplex jól látható a gélben. 

Az  elektroforetikus  elválasztás  után  a  gélről  digitális  fényképezőgéppel 

felvételeket készítettünk. A PCR termék méretét a  Quantity One (Bio-Rad) kiértékelő 

program segítségével határoztuk meg.
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4. EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉSÜK

4.1.  Patkány  NR2A  mRNS  relatív  kvantitatív  analízise  real-time  RT-PCR 
technikával

4.1.1.  A  legmagasabb  NR2A mRNS  expressziós  szinttel  rendelkező  sejtvonal 
kiválasztása

Az ionotróp receptorok családjába tartozó NMDA receptorok alapvető szerepet 

játszanak  a  glutaminsav  mediálta  hatások  közvetítésében,  így  az  idegrendszer 

morfogenezisének,  a  szinaptikus  plaszticitás,  a  tanulás  és  memória  egyes 

folyamatainak  szabályozásában,  valamint  egyes  neurodegeneratív  betegségek 

kialakulásában. A receptort felépítő alegységek (NR1 és NR2A-D) sokrétű szabályozó 

hatását  illetve  különböző  élettani  és  patofiziológiai  jelentőségét  alátámasztó 

megfigyelések  alapján  az  utóbbi  években  megindult  az  alegység-szelektív  NMDA 

antagonista  vegyületek  kutatása.  Ezek  a  vegyületek  neuroprotektív  hatásuk  alapján 

lehetőséget  adnak  a  glutamaterg  rendszer  aktivitásnövekedése  miatt  bekövetkező 

neuronvesztések  kivédésére  egyes  neurodegeneratív  betegségekben.  Az  alegység-

szelektív  NMDA antagonisták,  mint  nem-kompetitív  gátló  vegyületek további  előnye, 

hogy  mentesek  a  kompetitív-,  az  ioncsatornában-  vagy  a  glicin  kötőhelyen  kötődő 

NMDA  antagonistákra  jellemző  mellékhatásoktól.  Mivel  gátló  hatásuk  az  NMDA 

agonista  koncentrációjának  növekedésével  erősödik  –  ez  a  jelenség  az  ún.  „use-

dependence”,  azaz  „használat-függőség”  –,  kis  mértékű,  pl.  fiziológiás  aktíváció 

esetében nincs vagy csak kis mértékű, míg erős aktiváció mellett  erőteljesebb gátló 

hatást képesek kifejteni (Kew és mtsai, 1998).

A hatóanyagok kiválasztásának első stádiumában nagyszámú vegyület  in vitro 

szűrővizsgálatára  kerül  sor,  melynek  során  a  célfehérjére  kifejtett  hatás  erőssége 

alapján lehet  tovább szűkíteni  a  vizsgálandó vegyületek körét.  Mivel  a  natív  NMDA 

receptor  komplexekben  az  egyes  alegységek  többnyire  keverten  fordulnak  elő,  az 

alegység-szelektivitás  biztosítása  érdekében  a  vegyületeket  ismert  alegység-

összetételű  receptorokon kell  vizsgálnunk.  Hogy ezt  megtehessük,  ismert  alegység-

összetételű NMDA receptorokat stabilan kifejező sejtvonalakat kell létrehoznunk.

Ismert, hogy az NMDA receptorok aktiválódását követően jelentős mennyiségű 

kalcium juthat  be a sejtekbe.  A nyugalmi intracelluláris kalciumszintben bekövetkező 

nagymértékű  változások,  még  ha  tranziensek  is,  kárt  okozhatnak  a  sejtekben.  A 
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tartósan magas kalciumkoncentráció károsíthatja a mitokondriumok működését, s ez a 

sejtek energiaháztartásának zavarához, valamint reaktív szuperoxid-anionok illetve más 

reaktív  szabadgyököt  hordozó  molekulák  keletkezéséhez  vezethet.  A  magas 

kalciumszint  következtében  számos  bontó  enzim:  kalciumfüggő  proteázok, 

foszfolipázok,  endonukleázok  is  aktiválódhatnak.  Mindezek  a  folyamatok  a  sejtek 

károsodását és végül pusztulását okozhatják (Orrenius és Nicotera, 1994; Beal, 2000). 

Nem neuronális sejtekben az NMDA receptorok konstitutív expressziója e sejtkárosító 

folyamatok eredményeként a sejtek pusztulásához vezethetnek (Cik és mtsai,  1993; 

Lynn és  mtsai,  1996;  Raymond és  mtsai,  1996).  Ez elkerülhető,  ha a rekombináns 

receptorokat stabilan expresszáló sejteket NMDA antagonista mellett tarják (Anegawa 

és mtsai, 2000; Varney és mtsai, 1996). Néhány munkacsoport az NMDA receptorok 

expressziójának  szabályozását  indukálható  rendszerek  felhasználásával  valósította 

meg (Priestley és mtsai, 1995; Uchino és mtsai, 1997; Renard és mtsai, 1999; Nagy és 

mtsai, 2003; Kurkó és mtsai, 2005).

Irodalmi adatokból ismert, hogy a szteroid hormonok hatékonyan szabályozzák 

számos gén expresszióját (Christopherson és mtsai, 1992). No és munkatársai emlős 

sejtekbe  bejuttatott  β-galaktozidáz  gén  expresszióját  egy  ekdizon  analóg  szteroid 

hormonnal,  a  Muristerone  A-val  (MuA)  szabályozták  (No  és  mtsai,  1996).  Ezt  a 

rendszert  emlős  sejtekben  termeltetett  NMDA  receptorok  esetében,  azok 

expressziójának szabályozására munkacsoportunk alkalmazta először (Nagy és mtsai, 

2003).  A  patkány  NR1a/NR2A alegység-összetételű  rekombináns  NMDA  receptort 

termelő humán embrionális vese sejtek (HEK-293) létrehozása során ezt az ekdizon 

indukciós  rendszert  alkalmaztuk.  Az  NR1a  illetve  NR2A  géneket  egy  indukálható 

expressziót  lehetővé  tevő  vektorba  (pIND(SP1)/Neo/NR2A)  építve  juttattuk  be  az 

indukáló ágens receptorát stabilan expresszáló HEK-293 (EcR-293) sejtekbe. 

A kétlépéses transzfekciós módszer első lépését követően, mikor is először az 

NR2A alegység génjét  vittük be az EcR-293 sejtekbe,  az antibiotikum szelekciót  28 

sejtvonal  élte  túl.  E  sejtvonalak  esetében  feltételezhető  a  sikeres  vektorbevitel.  A 

rezisztencia faktorra történő szelekciót követően a létrehozott sejtvonalakon real-time 

RT-PCR segítségével  mutattuk  ki  az  NR2A mRNS jelenlétét.  A sejtvonalakat  1  µM 

induktor anyaggal, MuA-val kezeltük 24-72 órával a vizsgálatot megelőzően, továbbá, 

hogy megakadályozzuk a képződő ioncsatorna spontán aktiválódása miatt bekövetkező 

sejtpusztulást,  a  tenyészeteket  a  kompetitív  NMDA  antagonista,   ketamin  mellett 
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tartottuk.  Így,  a  28  antibiotikum-rezisztens  sejtvonal  közül  23-ban  sikerült  az  NR2A 

mRNS jelenlétét igazolni.

A mérési eredmények kiértékelésekor a pozitív kontrollként is alkalmazott NR2A 

cDNS-t tartalmazó vektor ismert hígításait tartalmazó standard sort használtuk fel (19. 

ábra) az NR2A mRNS expresszió relatív kvantifikálásához szükséges kalibrációs görbe 

felvételéhez (20. ábra). A görbe meredeksége -3,492; a PCR hatásfoka 93,4% volt.

19. ábra: A pIND(SP1)/Neo/NR2A vektort tartalmazó minták PCR-kinetikai görbéi
Hígítási sorok: kék: 1; zöld: 0,5; piros: 0,25, sárga: 0,125

20.  ábra:  Az NR2A mRNS expresszió relatív  kvantifikálásához felhasznált  kalibrációs egyenes. 
Meredekség: -3,492; PCR hatásfoka: 93,4%

Egy,  a  NR2A  klónszelekció  során  felvett  számos  PCR  kinetikai  görbéből 

válogatott reprezentatív görbesereget mutat be a 21. ábra. 
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21. ábra: Az NR2A klónszelekció során felvett számos NR2A PCR-kinetikai görbéből válogatott 
reprezentatív görbesereg
Görbék: pozitív kontroll: fekete; az NR2A alegységet expresszáló sejtvonalak: világos kék, barna, világos 
zöld,  lila,  sárga,  sötét  zöld;  nem expresszáló sejtvonal:  narancs;  negatív kontroll  (H2O): kék;  negatív 
kontroll  (nem  transzfektált  EcR-293):  piros  szaggatott.  A  20.  ciklus  után  jelentkező  fluoreszcencia 
növekedés nem-specifikus melléktermékek (primer-dimerek) képződésére utal a kontrollok és a negatív 
minta esetében.

A PCR kinetikai görbék elemzésekor fluoreszcenciajel növekedést tapasztaltunk 

a 20. ciklus után a negatív kontrollként alkalmazott templát nélküli mintában és a nem 

transzfektált  EcR-293  sejtekből  származó  minta  esetén  is.  Ez  nem-specifikus 

melléktermékek, feltehetően primer-dimerek képződésére utal.

A  real-time  RT-PCR  során  SYBR  Green  I fluoreszcens  detektáló  módszert 

alkalmaztunk a PCR amplifikáció valós idejű monitorozására. A SYBR Green I módszer 

lehetővé teszi  PCR termékek olvadáspont  alapján  történő beazonosítását.  A pozitív 

kontrollként  alkalmazott  NR2A  cDNS-t  tartalmazó  vektor  (pIND(SP1)/Neo/NR2A) 

esetében  a  specifikus  PCR  termék  olvadási  hőmérséklete  (Tm)  84,3°C  volt.  Az 

ismeretlen  mintákból  származó  PCR  termékek  olvadási  hőmérsékletének  ezzel  az 

értékkel történő egyezése bizonyítja a NR2A mRNS jelenlétét. Ezzel szemben a negatív 

kontrollok és a sikertelenül transzfektált sejtekből származó minták esetében keletkezett 

nem-specifikus reakciótermékek  Tm  értéke  alacsonyabb  hőmérsékleti  tartományba 

esett (80,5°C), tehát ez a termék nem volt azonos az NR2A specifikus PCR termékkel. 

Egy,  a  NR2A klónszelekció  során  felvett  számos  olvadáspont  görbéből  válogatott 

reprezentatív görbesereget mutat be a 22. ábra.
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22.  ábra:  Az NR2A klónszelekció során felvett  számos NR2A olvadáspont  görbéből  válogatott 
reprezentatív görbesereg
Görbék: pozitív kontroll: fekete; az NR2A alegységet expresszáló sejtvonalak: világos kék, barna, világos 
zöld,  lila,  sárga,  sötét  zöld;  nem expresszáló sejtvonal:  narancs;  negatív kontroll  (H2O): kék;  negatív 
kontroll (EcR-293): piros szaggatott. Az NR2A specifikus PCR termékek olvadási hőmérséklete 84,3°C, 
az nem-specifikus reakciótermékek (primer-dimerek) olvadási hőmérséklete 80,5°C. 

A PCR kinetikai  görbéken  tapasztalt,  nem-specifikus reakciótermékekre  utaló 

fluoreszcenciajel feltehetően csökkenthető lett volna 82,5°C-on történő jelvétel esetén, 

amikor  is  a  melléktermék  olvadáspont  görbéje  már  a  leszálló  ágban  van.  Ezen  a 

hőmérsékleten  azonban  jelentős  fluoreszcenciajel  vesztést  tapasztaltunk  volna  a 

specifikus  PCR  termék  esetén  is,  hiszen  a  termék  olvadáspont  görbéje  ezen  a 

hőmérsékleten  még  csak  a  felszálló  ágban  van.  A  nem-specifikus melléktermékek 

(primer-dimerek) képződése valószínűleg teljes mértékben megakadályozható lett volna 

ún. „Hot Start” vagy „Fast Start” Taq DNS polimerázok alkalmazásával.

A  mérési  eredmények  normalizálásához  felhasznált  PBGD  háztartási  gén 

expressziójának kvantifikálása a  LightCycler -  h-PBGD Housekeeping Gene Set-ben 

található  standard  sor  segítségével  történt,  amely  a  PBGD  mRNS-t  ismert 

mennyiségben (kópia  számban)  tartalmazta  (23.  ábra).  A standard  sor  segítségével 

felvehető  volt  a  kalibrációs  görbe,  amelyen  az  áttörési  ciklusszámok  láthatók  a 

koncentrációk logaritmusának függvényében (24. ábra). A görbe meredeksége -3,393; a 

PCR hatásfoka 97,1% volt. Így az ismeretlen mennyiségű PBGD mRNS-t tartalmazó 

mintákra  jellemző  áttörési  ciklusszámok  birtokában  meghatározható  volt  azok 

koncentrációja.
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23. ábra: Ismert kópiaszámú PBGD mRNS-t tartalmazó minták PCR-kinetikai görbéi. Görbék: sárga 
2x103 kópia, piros 2x104 kópia, zöld 2x105 kópia, kék 2x106 kópia

24. ábra: A PBGD mRNS expresszió kvantifikálásához felhasznált kalibrációs egyenes Meredekség: 
-3,393; PCR hatásfoka: 97,1%

Egy, a NR2A klónszelekció során a PBGD expressziós szintek meghatározása 

céljából  felvett  számos PCR-kinetikai  görbéből  válogatott  reprezentatív görbesereget 

mutat be a 25. ábra.
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25. ábra: Az NR2A klónszelekció során felvett számos PBGD PCR-kinetikai görbéből válogatott 
reprezentatív görbesereg
Görbék: pozitív kontroll (kék 2x106 kópiaszámú PBGD mRNS standard): fekete; negatív kontroll (H2O): 
kék; nem transzfektált EcR-293 sejtvonal: lila szaggatott vonal; transzfektált EcR-293 sejtvonalak: a többi 
görbe

A  legnagyobb  mértékű  NR2A  mRNS  expresszióval  rendelkező  sejtvonal 

kiválasztásához szükség volt az egyes klónok összehasonlítására. Mivel az NR2A és a 

PBGD  PCR  hatásfoka  közti  eltérés  5%-nál  kisebb,  ezért  relatív  kvantifikálást 

alkalmazhattunk.  A  PCR-kinetikai  görbék  kiértékelése  során,  a  kalibrációs  görbék 

segítségével,  minden  egyes  mintában  meghatároztuk  a  relatív  NR2A/PBGD mRNS 

szinteket.  Az  NR2A  kalibrációs  görbe  felhasználásával  extrapolációt,  a  PBGD 

kalibrációs  görbe  felhasználásával  pedig  intrapolációt  alkalmaztunk.  Alapvetően  az 

intrapoláció  alkalmazása megbízhatóbb eredményeket  szolgáltat,  ezért  a  kalibrációs 

görbét  érdemes abban a mérésdinamikai  tartományban felvenni,  ahol  az ismeretlen 

minták Ct adatai várhatóak. 

A legmagasabb NR2A mRNS expressziós szinttel rendelkező 7 sejtvonal adatait 

a 2. táblázat mutatja. A sejtvonalak összehasonlításakor az egyes klónok expressziós 

értékeit  a  leggyengébben  expresszáló  C12  jelű  sejtvonaléhoz  viszonyítottuk,  annak 

expressziós szintjét tekintettük 100%-nak.
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2. táblázat: A legmagasabb NR2A mRNS expressziós szinttel rendelkező 7 sejtvonal relatív mRNS 
szintjei a leggyengébben expresszáló sejtvonalhoz viszonyítva

Sejtvonalak NR2A Ct értékek PBGD Ct értékek
Normalizált 

relatív mRNS 
szint (%)

C12 19,63 26,75 100
F12 18,57 25,85 109
C9 17,52 27,58 627
A10 16,38 26,67 714
E2 15,82 27,18 1398
G3 12,23 26,72 9690
D5 11,45 28,58 51199

Az eredmények alapján a D5 (51199%), a G3 (9690%) és az E2 (1398%) jelű 

sejtvonalakban  mértünk  kimagasló  NR2A  mRNS  expressziót,  így  a  második 

transzfekciós lépést, azaz az NR1a gén bevitelét ezeken a sejtvonalakon végeztük el.

A  pIND(SP1)/Hygro/NR1a  vektor  transzfekcióját  követően,  az  antibiotikum 

szelekciót túlélt sejtvonalakon újra megvizsgáltuk az NR2A transzkripció mértékét, majd 

a PCR-kinetikai görbék kiértékelése során minden egyes mintában összehasonlítottuk 

az  NR2A/PBGD  mRNS  szinteket.  Minden  kísérletet  24-72  órával  megelőzően  a 

vizsgálni kívánt sejtvonalakat 1 µM MuA-val kezeltük és ketamin mellett tartottuk. Itt a 

legjobban expresszáló D5/H3 jelű sejtvonalhoz viszonyítottunk. A legmagasabb NR2A 

mRNS expressziós szinttel rendelkező 11 sejtvonal adatait a 3. táblázat mutatja. Itt a 

legjobban expresszáló D5/H3 jelű sejtvonalhoz viszonyítottunk (100%).

3. táblázat: A második transzfekciós lépést után, a legmagasabb NR2A mRNS expressziós szinttel 
rendelkező 11 sejtvonal relatív mRNS szintjei a legjobban expresszáló sejtvonalhoz viszonyítva

Sejtvonalak NR2A Ct értékek PBGD Ct értékek
Normalizált 

relatív mRNS 
szint (%)

D5/H3 11,43 28,27 100,0
D5/G6 11,87 28,02 64,9
D5/F2 11,92 27,98 61,4

D5/C11 12,12 28,52 76,4
E2/E7 16,15 27,37 3,0
E2/G7 16,85 28,05 3,0

E2/G12 17,20 28,31 2,9
E2/H9 16,18 27,20 2,7
E2/A9 15,85 27,01 2,9
G3/G2 12,18 26,62 22,0
G3/E5 12,25 26,75 22,9

Az  NR1a  illetve  NR2A  receptor  alegységek  expressziójának  arányát  nem 

vizsgáltuk. Azonban az irodalomból ismert, hogy az NR1 alegység mellett az NR2A-D 

alegységek közül legalább az egyik típusnak jelen kell lennie ahhoz, hogy a receptor-

komplex működőképes legyen (Monyer és mtsai, 1994). Ezért az NR1a gén bevitelét 
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követően a szelekciós nyomást túlélt sejteken az NR2A transzkripció ellenőrzése mellett 

vizsgáltuk azt is, hogy mely sejtvonalakban jöttek létre működőképes receptorok. Az 

RNS  szintű  génexpressziós  eredmények  mellett,  a  jelen  értekezésben  nem  közölt 

fehérje szintű génexpressziós eredmények valamint a funkcionális tesztek eredményei 

a D5/H3 sejtvonal kiválasztását támasztották alá. Ez a sejtvonal a második génbevitelt 

követően  is  megtartotta  kimagasló  NR2A mRNS  expresszióját.  Az  indukálhatósági 

vizsgálatokat, valamint az NR1a/NR2A NMDA receptorok farmakológiai jellemzését a 

továbbiakban ezen a sejtvonalon végeztük el (Kurkó és mtsai, 2005).

4.1.2. Az indukálhatóság vizsgálata a kiválasztott D5/H3 sejtvonalon

4.1.2.1.  Az NR2A expresszió MuA koncentráció-függésének vizsgálata real-time 
RT-PCR-rel

Az induktor anyag (MuA) NR2A transzkripcióra gyakorolt hatását a rekombináns 

patkány  NR1a/NR2A  receptor  alegységeket  stabilan  expresszáló  D5/H3  jelű 

sejtvonalon  real-time  RT-PCR-rel  kvantifikáltuk.  Vizsgáltuk  a  különböző 

koncentrációkban (0; 0,1; 0,3; 1; 3  µM) alkalmazott 48 órás MuA előkezelés hatására 

bekövetkező  mRNS-szint  változásokat.  Negatív  kontrollként  a  nem  transzfektált  

EcR-293 sejtvonalat használtuk (26., 27. és 28. ábrák). 
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26.  ábra:  Különböző  koncentrációjú  MuA-val  indukált  D5/H3  jelű  sejtvonalon  elvégzett  NR2A 
mRNS kimutatásának PCR-kinetikai görbéi
A magasabb NR2A mRNS szinttel bíró minták alacsonyabb áttörési ciklusszámmal rendelkeznek. Az 1µM 
MuA-val  indukált  tenyészetben  (fekete)  az  áttörési  pont  a  11-dik,  míg  a  nem indukált  tenyészetben 
(sárga) a 15-dik ciklusnál figyelhető meg. Az EcR-293 esetében (szaggatott vonalú görbék) megfigyelhető 
fluoreszcencia növekedés nem-specifikus melléktermékek (primer-dimerek) képződésére utal. Görbék:
Sárga:       0 µM MuA indukált D5/H3 Sárga szaggatott:       0 µM MuA indukált EcR-293
Narancs: 0,1 µM MuA indukált D5/H3 Narancs szaggatott: 0,1 µM MuA indukált EcR-293
Piros:      0,3 µM MuA indukált D5/H3 Piros szaggatott:      0,3 µM MuA indukált EcR-293
Fekete:      1 µM MuA indukált D5/H3 Fekete szaggatott:      1 µM MuA indukált EcR-293
Zöld:          3 µM MuA indukált D5/H3 Zöld szaggatott:          3 µM MuA indukált EcR-293
Kék:                 negatív kontroll (H2O)

27. ábra Különböző koncentrációjú MuA-val indukált D5/H3 jelű sejtvonalon elvégzett NR2A mRNS 
kimutatásakor képződött PCR termékek olvadáspont-analízise
Görbék: Az egyes görbék színmintái megegyeznek a PCR-kinetikai görbéken alkalmazott színmintákkal 
(25.  ábra).  A  specifikus,  illetve  a  nem  specifikus  termékek  olvadási  hőmérséklete  élesen  elválik 
egymástól.

28.  ábra:  Különböző koncentrációjú  MuA-val  indukált  D5/H3 jelű  sejtvonalon  elvégzett  humán 
PBGD mRNS kimutatásának PCR-kinetikai görbéi 
Görbék: Az egyes görbék színmintái megegyeznek a 25. ábrán alkalmazott színmintákkal
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A  PCR-kinetikai  görbék  kiértékelése  során  minden  egyes  mintában 

összehasonlítottuk az NR2A és a PBGD mRNS szinteket, amelyeket a 20. ábrán látható 

kalibrációs görbe felhasználásával extrapolációval, a 24. ábrán látható kalibrációs görbe 

felhasználásával pedig intrapolációval állapítottuk meg (4. táblázat). 

4. táblázat: A különböző koncentrációjú MuA indukáló ágens hatása D5/H3 és EcR-293 sejtvonalak 
NR2A mRNS szintjeire

Indukált
sejtvonalak

MuA koncentráció
(µM)

Normalizált relatív 
mRNS szint (%)

D5/H3 0 100
D5/H3 0,1 181
D5/H3 0,3 1840
D5/H3 1,0 2260
D5/H3 3,0 1503

EcR-293 0 0
EcR-293 0,1 0
EcR-293 0,3 0
EcR-293 1,0 0
EcR-293 3,0 0

A D5/H3 jelű sejtvonal esetében indukció nélkül is tapasztaltunk egy kismértékű 

NR2A mRNS  termelődést.  Az  indukált  sejtekben,  a  MuA hatására  létrejövő  NR2A 

mRNS  változásának  meghatározásakor,  viszonyítási  pontként  ezt  az  alapszintű 

expressziót  választottuk.  Az  indukált  sejtekben  az  NR2A mRNS szintje  az  induktor 

anyag koncentrációjától függő növekedést mutatott. Már 0,1 µM MuA az alapszint 181 

%-ára  emelte  az  mRNS  szintet.  Magasabb  koncentrációban  ez  a  hatás  még 

kifejezettebben  érvényesült.  0,3  µM  MuA-val  történő  indukciót  követően  az  NR2A 

szintbeli növekedés 1840 %, 1µM MuA alkalmazásával pedig 2260 % volt (18-szoros ill. 

23-szoros  növekedés).  3  µM  MuA hatására  az  NR2A mRNS  expressziós  szintje 

azonban visszaesett  (1503 %); de az alapszinthez viszonyítva ez is még 15-szörös 

növekedést jelentett (29. ábra). Mivel az expresszió mértéke 3 µM MuA indukció után 

lecsökkent az 1µM MuA-val kezelt tenyészetben tapasztalthoz képest, ezért az utóbbi 

koncentrációt tekintettük optimálisnak a további kisérletek során.
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29. ábra: A D5/H3 sejtvonal NR2A expressziójának MuA koncentráció függése

Hasonló eredményeket kaptunk mind a fehérje szintű expressziós (immunfestést 

alkalmazó áramlási citometrián alapuló), mind pedig a funkcionális (elektrofiziológiai ill. 

citoplazmatikus  kalciumkoncentráció  meghatározáson  alapuló)  vizsgálataink  során 

(Kurkó  és  mtsai,  2005).  Mindezen  vizsgálatok  alapján,  a  későbbiekben,  ezt  a 

sejtvonalat választottuk ki a gyógyszerhatóanyagok in vitro tesztelésére.

Az  eredmények  összessége  jelzi,  hogy  a  MuA-val  indukálható  rendszer 

hatékonyan  képes  szabályozni  az  NR1a  illetve  NR2A gének  expresszióját.  Az  így 

kialakított NR1a/NR2A alegység-összetételű rekombináns NMDA receptorokat stabilan 

kifejező  EcR-293  alapú  sejtvonalak  pedig  lehetőséget  nyújtanak  új  típusú  NMDA 

antagonisták  in  vitro funkcionális  tesztelésére  és  alegység-szelektivitásuk 

ellenőrzésére.

4.1.2.2.  NR2A  RT-PCR  során  keletkezett  PCR  termék  méretének  ellenőrzése 
horizontális agarózgél-elektroforézissel

Az  NR2A mRNS expressziós  szintek  vizsgálatához  alkalmazott  real-time  RT-

PCR során keletkezett reakciótermékek minőségi ellenőrzését, az olvadáspont mérése 

mellett,  horizontális  agarózgél-elektroforézissel  is  elvégeztük.  Az  NR2A  mRNS 

kimutatására  tervezett  primerpár  188  bp  méretű  PCR  terméket  eredményez.  A 

denzitometriás  kiértékelés  során,  az  alkalmazott  DNS  molekulatömeg  marker 

(DirectLoad Wide Range DNA Marker, Sigma) segítségével felvett kalibrációs egyenes 

alapján számított hosszértéket 185 bp-nak számoltuk (30. ábra és 5. táblázat). A 100 

bp-, valamint az 50 bp méretű DNS fragmentumokat kihagytuk a kalibrációs egyenes 
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felvételekor, ugyanis előfestést alkalmaztunk és sajnos az elektroforézis leállításakor az 

ellenirányban áramló Et-Br festék frontja már eltávolodott az említett fragmentumoktól, 

ezért  nem  tudtunk  mobilitási  értékeket  rendelni  hozzájuk.  Ennek  következtében  a 

kiértékelés során extrapolációt kellett alkalmaznunk. Mindezek mellett így is elfogadható 

egyezést kaptunk az NR2A RT-PCR termék elméleti méretétével, mivel a 3 bp eltérés a 

módszer érzékenységi hibahatárán (~10 bp) belül van. Ez az érték megerősítette az 

olvadáspont-analízis  eredményét:  a  PCR  termék  nagy  valószínűséggel  a  tervezett 

primerpár  által  határolt  szekvencia  volt.  Tehát  a  D5/H3  jelű  sejtvonalban  ezzel  a 

módszerrel is kimutatható volt az NR2A mRNS expresszió. 

Az elektroforetikus felvételen látható DNS fragmentek intenzitásbeli különbsége 

a  különböző  koncentrációjú  MuA-val  indukált  sejttenyészetek  NR2A mRNS szintbeli 

különbségére  utalt,  de  ezt  valójában  csak  a  real-time  RT-PCR-ből  származó 

eredmények  alapján  lehetett  jól  kvantifikálni.  A  denzitometriás  kiértékelés  csak 

szemikvantitatív módszernek számít, mivel egy végponton leállított PCR reakció után 

történik az analízis. Ekkor a DNS-amplifikációt leíró PCR-kinetikai görbe többnyire már 

plató  fázisban van,  –  ahol  a  reakció  már  kimerült  –  ezért  nem lehet  egyértelműen 

következtetni a mintában lévő kiindulási nukleinsav mennyiségre.

A D5/H3  jelű  sejtvonallal  ellentétben  a  negatív  kontrollként  alkalmazott  nem 

transzfektált  EcR-293  jelű  sejtvonal  esetében  nem  tapasztaltunk  kimutatható  PCR 

termék képződést, mivel ebben az esetben a 20. ciklusnál leállítottuk a reakciót. Ezt 

azért  tettük,  mert  a  PCR-kinetikai  görbékből  kitűnt,  hogy  a  nem-specifikus 

melléktermékek  a  20.  ciklust  követően  érték  el  a  detekciós  határt,  viszont  ennél  a 

ciklusszámnál a D5/H3 PCR-kinetikai görbéi már a plató fázisba értek. 

30. ábra: NR2A RT-PCR termékek méretének meghatározása
A: Az NR2A expresszió kimutatására alkalmazott RT-PCR eljárás során keletkezett PCR termékek 
elektroforetikus képe
A D5/H3 sejtvonalban (2-6) kimutatható volt az NR2A mRNS expresszió. A DNS fragmentek intenzitásbeli 
különbsége  a  különböző  koncentrációjú  MuA-val  indukált  sejttenyészetek  NR2A  mRNS  szintbeli 
különbségére utal. A nem transzfektált EcR-293 sejtvonalban (7-11) viszont nem volt NR2A expresszió.
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1. és 12.: DNS molekulatömeg marker (DirectLoad Wide Range DNA Marker, Sigma)
2:       0 µM MuA indukált D5/H3 7:         0 µM MuA indukált EcR-293
3:    0,1 µM MuA indukált D5/H3 8:      0,1 µM MuA indukált EcR-293
4:    0,3 µM MuA indukált D5/H3 9:      0,3 µM MuA indukált EcR-293
5:       1 µM MuA indukált D5/H3 10:       1 µM MuA indukált EcR-293
6:       3 µM MuA indukált D5/H3 11:       3 µM MuA indukált EcR-293
B: Az NR2A PCR termék méretének meghatározásához használt kalibrációs egyenes

5.  táblázat:  NR2A kimutatására  alkalmazott  RT-PCR  során  keletkezett  PCR termék  méretének 
denzitometriás meghatározása

DNS fragment Méret
(bp)

Mobilitás
(cm)

Molekulatömeg 
marker

DirectLoad Wide 
Range DNA Marker 

(Sigma)

2000 3,28
1550 3,65
1400 3,73
1000 4,27
750 4,77
500 5,54
400 5,97
300 6,54
200 7,26

NR2A PCR termék 185 7,34

4.2.  Patkány  NR2B  mRNS  abszolút  kvantitatív  analízise  real-time  RT-PCR 
technikával

4.2.1. Patkány NR2B expresszió MuA koncentráció függésének vizsgálata 

Az NR2B szelektív NMDA antagonisták kutatása során szükség van NR1/NR2B 

receptoralegység-összetételű  NMDA receptorokat  stabilan  expresszáló  rekombináns 

sejtvonalakra.  A  rekombináns  patkány  NR1a/NR2B  alegységösszetételű  NMDA 

receptorokat  stabilan  expresszáló  sejtvonalakat  az  előzőekben  leírt  NR1a/NR2A 

receptorokat  termelő  sejtvonalakhoz  hasonlóan  hoztuk  létre.  E  sejtvonalak 

felhasználásával  lehetőség  nyílik  az  egyes  vegyületek  funkcionális  tesztelésére, 

alegység-szelektivitásuk ellenőrzésére. 

Az  általunk  létrehozott  és  kiválasztott  két  legmagasabb  target  expresszióval 

rendelkező A10/C6 és G1 jelű,  ill.  egy nem transzfektált  kontroll  EcR-293 sejtvonal 

esetében  vizsgáltuk  a  MuA induktor  anyag  NR2B transzkripcióra  gyakorolt  hatását. 

Real-time RT-PCR-rel, hibridizációs próbapár alkalmazása mellett mértük a különböző 

koncentrációkban (0;  0,1;  0,3;  1  μM) alkalmazott  24 órás  MuA előkezelés hatására 

bekövetkező mRNS koncentráció-változásokat. 
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A valósághoz közelebb álló eredményekhez akkor jutunk, ha a kalibrációs görbe 

standard sora azonos mintaelőkészítési folyamaton megy keresztül. Ezért ez esetben 

nem az NR2B cDNS-t  tartalmazó plazmid  higításait  alkalmaztuk,  hanem az  in  vitro 

transzkripcióval átírt NR2B mRNS ismert kópiaszámú mintákból álló standard sorát. Így 

a standardok is átestek egy reverz transzkripciós lépésen ugyanúgy, mint az ismeretlen 

minták.  Tehát  az  NR2B  mRNS  mennyiségének  abszolút  kvantifikálásához  in  vitro 

transzkripcióval átírt, ismert kópiaszámú NR2B mRNS standardsor PCR-amplifikációs 

görbéit használtuk fel (31. ábra) a szükséges kalibrációs görbe felvételéhez (32. ábra). 

31. ábra: In vitro transzkripcióval átírt NR2B mRNS standardsor PCR-amplifikációs görbéi
Görbék: fekete folytonos vonal: 2,8x109 kópia; fekete szaggatott vonal: 3,3x108 kópia; szürke folytonos 
vonal: 2,9x107 kópia; szürke szaggatott vonal: 2,3x106 kópia

32. ábra:  In vitro transzkripcióval átírt NR2B mRNS standardsor segítségével felvett kalibrációs 
görbe. Meredekség: -3,510; PCR hatásfoka: 92,7%
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A 33.  ábra  mutatja  be  a  különböző  koncentrációjú  MuA-val  indukált  három 

sejtvonalon elvégzett NR2B specifikus RT-PCR amplifikációs görbéit.

33.  ábra:  Különböző  koncentrációjú  MuA-val  indukált  A10/C6,  G1  és  Ecr-293  jelű  sejtvonalon 
elvégzett NR2B mRNS kimutatásának reprezentatív PCR-kinetikai görbéi
Görbék: A 2,9x107 kópiaszámú NR2B mRNS standard PCR-kinetikai görbéje jelent meg a legkorábban. 
Ezt követték az A10/C6 jelű sejtvonal 1, 0,2 és 0,1 μM MuA-val kezelt mintáiból származó PCR-kinetikai 
görbék (folytonos vonalak). Majd ezeket követően a G1 jelű sejtvonal 1, 0,2 és 0,1 μM MuA-val kezelt 
mintáiból származó PCR-kinetikai görbéi láthatóak (szaggatott vonalak). A negatív kontroll (H2O) és az 
EcR-293 jelű sejtvonal esetében nem történt fluoreszcencia szint változás.

Az  NR2B  mRNS  expressziós  szintek  normalizálásához  felhasznált  PBGD 

háztartási  gén  expressziós  szintjeinek  meghatározásához  alkalmazott  real-time  RT-

PCR eredményeinek kiértékelését a 4.1.1. fejezetben leírtak szerint végeztük el. A 34. 

ábra  mutatja  be  a  különböző  koncentrációjú  MuA-val  indukált  három  sejtvonalon 

elvégzett PBGD specifikus RT-PCR amplifikációs görbéit.
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34. ábra: Az NR2B expresszió MuA függésének vizsgálata kapcsán felvett PBGD PCR-kinetikai 
görbéinek reprezentatív ábrája
Görbék:  Négyféle  koncentrációjú  MuA-val  kezelt  három  vizsgált  sejtvonal  mintái  és  egy  2x104 

kópiaszámú PBGD mRNS standard. A negatív kontroll (H2O) esetében nem történt fluoreszcencia szint 
változás.

A  PCR-kinetikai  görbék  kiértékelése  során  minden  egyes  mintában 

meghatároztuk  az  NR2B  és  a  PBGD  gén  expressziójára  jellemző  áttörési 

ciklusszámokat,  majd  mindkét  gén  esetében,  a  megfelelő  kalibrációk  segítségével 

kiszámítottuk az abszolút mRNS koncentrációkat (6. táblázat). 

6.  táblázat:  A különböző  koncentrációjú  MuA indukáló  ágens  hatása  A10/C6,  G1  és  EcR-293 
sejtvonalak NR2B mRNS szintjeire
Sejtvonal MuA

(μM)
NR2B PBGD

Ct kópia Ct kópia
Normalizált abszolút 

mRNS szint
kópia NR2B

100 kópia PBGD
A10/C6 0 - 0 28,83 251700 0

0,1 29,31 210416 28,97 242300 87
0,3 27,13 856855 29,39 209200 410
1 26,25 1507610 30,17 122600 1230
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G1 0 - 0 32,28 28930 0
0,1 35,18 4816 33,69 11000 44
0,3 30,96 73050 31,59 46190 158
1 29,45 192085 30,83 77610 247

EcR-293 0 - 0 29,87 189100 0
0,1 - 0 29,12 225100 0
0,3 - 0 30,32 108200 0
1 - 0 29,11 232500 0

Az  NR2B  mRNS  kópiaszámokat  egységnyi  (100  kópia)  PBGD  mRNS 

kópiaszámra  vonatkoztattuk,  amelyeket  a  32.  ábrán  látható  kalibrációs  görbe 

felhasználásával extrapolációval, a 24. ábrán látható kalibrációs görbe felhasználásával 

pedig  intrapolációval  állapítottuk  meg.  Az  így  kapott  eredmények  egymással 

összevethetőkké váltak.

A  mérési  adatokból  megállapítható  volt,  hogy  a  nem  transzfektált  EcR-293 

sejtvonalban  nincs  NR2B  expresszió.  Ugyancsak  nem  tudtunk  NR2B  expressziót 

kimutatni a vizsgált A10/C6 és G1 jelű sejtvonalban abban az esetben, ha azokat nem 

kezeltük  az  induktor  ágenssel.  Ezzel  szemben  MuA  hatására,  az  alkalmazott 

koncentrációval  folyamatosan emelkedő,  tehát  koncentráció-függő NR2B expressziót 

detektáltunk  ez  utóbbi  két  sejtvonal  esetében  (35.  ábra).  A  két  sejtvonalat 

összehasonlítva, 0,1 μM MuA koncentrációnál 2-szeres, 0,3 μM-nál 2,6-szoros és 1 μM 

MuA jelenléte esetén pedig 5-szörös NR2B mRNS szintbeli különbség figyelhető meg 

az A10/C6 jelű sejtvonal javára. 

35. ábra: A vizsgált sejtvonalak MuA koncentráció függő NR2B expressziójának összehasonlítása
Oszlopok: zöld: A10/C6-; kék: G1-; piros: ECR-293 jelű sejtvonalak

Mivel az NR2B PCR hatásfoka 92,7% és a PBGD PCR hatásfoka 97,1% volt, 

azaz az eltérés 5%-nál kisebb, ezért a relatív kvantifikálás alkalmazása is helyénvaló. 
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Ezért,  utólag, a komparatív Ct módszerrel, amely az áttörési ciklusszámok közvetlen 

összevetésén alapul, ki is számoltuk a relatív mRNS szinteket, (7. táblázat). Itt a 0,1 µM 

MuA-val  indukált  A10/C6  klónból  származó  értéket  vettük  100%-os  viszonyítási 

alapnak. Az így kapott eredmények nemcsak azonos tendenciát mutatnak az abszolút 

kvantifikálásból származó eredményekkel, hanem még elfogadható mértékű százalékos 

egyezést is tapasztalhattunk (kivéve a 1 μM MuA kezelt A10/C6 esetében) az azonos 

MuA koncentrációk alkalmazása esetén.

7. táblázat:  A különböző koncentrációjú MuA indukáló ágens NR2B mRNS szintekre gyakorolt 
hatását  vizsgáló  abszolút  kvantifikálásból  és  relatív  kvantifikálásból  kapott  eredmények 
összevetése a A10/C6 és a G1 jelű sejtvonalak esetében

klón MuA
(μM)

NR2B
Ct

PBGD
Ct

abszolút 
mRNS szint
kópia NR2B
100 kópia 

PBGD

abs.RNS% rel.RNS%
∆Ct 

módszer

rel.RNS
abs.RNS 

%

A10/C6

0 - 28,83 0 0 0 -
0,1 29,31 28,97 87 100 100 100
0,3 27,13 29,39 410 471 606 129
1 26,25 30,17 1230 1414 1916 136

G1

0 - 32,28 0 0 0 -
0,1 35,18 33,69 44 51 45 88
0,3 30,96 31,59 158 182 196 108
1 29,45 30,83 247 284 329 116

Hasonló  eredményeket  kaptunk  mind  a  fehérjeszintű  expressziós 

(immuncitokémiai  módszert  alkalmazó áramlási  citometriás  technikán alapuló),  mind 

pedig  a  funkcionális  (elektrofiziológiai  ill.  citoplazmatikus  kalciumkoncentráció 

meghatározáson alapuló) vizsgálataink során (Nagy és mtsai, 2003; Dezső és Nagy, 

2005). Ezek alapján az A10/C6 jelű sejtvonalat választottuk ki az NMDA receptoron ható 

vegyületek in vitro teszteléséhez.

4.2.2.  NR2B  RT-PCR  során  keletkezett  PCR  termék  kimutatása  horizontális 
agarózgél-elektroforézissel

Az NR2B mRNS expressziós szintek vizsgálata során alkalmazott real-time RT-

PCR  által  keletkezett  PCR  termékeket  horizontális  agarózgél-elektroforézissel  is 

kimutattuk.  Az  NR2B mRNS kimutatására  tervezett  primerpár  254  bp  méretű  PCR 

terméket  eredményez.  Az  in  vitro transzkripcióval  átírt  NR2B mRNS standardsoron 

elvégzett RT-PCR eljárás során alkalmazott primerpár által megszabott 254 bp méretű 

PCR termékek elektroforetikus képét a 36. ábra mutatja.
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36. ábra: In vitro transzkripcióval átírt NR2B mRNS standardsoron elvégzett RT-PCR eljárás során 
keletkezett 254 bp méretű PCR termékek elektroforetikus képe
1.: 2,8x109 kópiaszámú standard
2.: 3,3x108 kópiaszámú standard
3.: 2,9x107 kópiaszámú standard
4.: 2,3x106 kópiaszámú standard
5.: DNS molekulatömeg marker (DirectLoad Wide Range DNA Marker, Sigma)

Az  elektroforetikus  felvételen  látható  ugyan  némi  denzitásbeli  eltérés  a 

különböző  kópiaszámú  standardok  esetében,  azaz  a  nagyobb  kópiaszámú  minták 

magasabb  denzitásértékeket  mutatnak.  Azonban  a  denzitási  értékeikből  számítható 

kalibrációs görbe nem alkalmas az RNS szintű génexpressziók kvantifikálására, hiszen 

ennél a módszernél is egy végponton leállított PCR reakció után történik az analízis.

Az  indukált  rekombináns  sejtvonalakból  származó  minták  esetében  a  PCR 

termékek  pozíciója  a  gélen  megegyezett  a  pozitív  kontrollként  alkalmazott  in  vitro 

transzkripcióval  átírt  NR2B  mRNS  standard  esetében  keletkezett  specifikus  PCR 

termék  pozíciójával.  Ezen  egyezés  is  bizonyítja  a  NR2B  mRNS  jelenlétét.  Itt  is 

tapasztalható volt az elektroforetikus felvételen látható DNS fragmentek intenzitásbeli 

különbsége  az  A10/C6  klón  esetében,  amely  a  különböző  koncentrációjú  MuA-val 

indukált sejttenyészetek NR2B mRNS szintbeli különbségére utalhat. 

A különböző koncentrációju MuA-val indukált A10/C6 és G1 jelű sejtvonalakkal 

ellentétben, a nem indukált minták esetében, a negatív kontrollként alkalmazott nem 

transzfektált EcR-293 jelű sejtvonal esetében, valamint a templát nélküli minta esetében 

az  RT-PCR-t  követően  nem  tapasztaltunk  specifikus  PCR  termékképződést.  E 

mintákban  csak  a  primer-dimer  keletkezésből  fakadó,  kisebb  mérettartományban 

jelentkező  nem-specifikus PCR termékek voltak megfigyelhetőek (37. ábra), amelyek 
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nem okoztak fluoreszcenciajel  növekedést a PCR-kinetikai  görbéken, mivel  ebben a 

mérésben szekvenciaspecifikus hibridizációs próbákat alkalmaztunk.

37. ábra: Az NR2B expresszió kimutatására alkalmazott RT-PCR eljárás során keletkezett 254 bp 
méretű PCR termékek elektroforetikus képe
1. és 16.: DNS molekulatömeg marker (DirectLoad Wide Range DNA Marker, Sigma)
2.: In vitro transzkripcióval átírt NR2B standard
3-6.: A10/C6 jelű sejtvonal 0; 0,1; 0,3; 1,0 μM MuA indukció esetén
7-10.: G1 jelű sejtvonal 0; 0,1; 0,3; 1,0 μM MuA indukció esetén
11-14.: ECR-293 jelű sejtvonal 0; 0,1; 0,3; 1,0 μM MuA indukció esetén
15.: Templát nélküli negatív kontroll (H2O)

4.3. Humán GSK-3β és Tau fehérje mRNS relatív kvantitatív vizsgálata real-time 
RT-PCR technikával, 

4.3.1. A GSK-3β és Tau expresszió MuA koncentráció függésének vizsgálata 

A  neurofibrillumok  összecsapzódásával  járó  patológiás  állapotokban  a  Tau 

multifunkcionális  mikrotubulus-asszociált  fehérje  hiperfoszforilálódik,  csökken  a 

mikrotubulusok  iránti  affinitása,  ami  az  aggregálódásához  vezethet.  Ez  jellemzője 

bizonyos  neurodegeneratív  kórképeknek,  az  ún.  tauopátiáknak  (Grundke-Iqbal és 

mtsai, 1986; Iqbal, 2005). Ilyen kórkép pl. az Alzheimer-kór (Alzheimer’s disease: AD) 

is, melynek kialakulása során, feltehetően a Tau fehérje foszforilációjának megváltozása 

(hiperfoszforilációja)  miatt  ún.  páros  helikális  filamentumok  (paired  helical  filaments: 

PHF) alakulnak ki (Braak és mtsai, 1994). Ezen PHF-ek rendellenes aggregációja vezet 

a neurofibrillum csomók kialakulásához (neurofibrillary tangles: NFT) (Geodert, 1999), 

ami az Alzheimer-kórra jellemző, és egyenes arányban áll a betegség súlyosságával 

(Arriagada és mtsai, 1992).

A Tau  fehérje  hiperfoszforilálódását  számos  kináz  okozhatja.  Mivel  a  plakkok 

kialakulása megelőzhető a glikogén szintáz kináz 3β (GSK-3β) aktivitásának gátlásával, 

ez  az  enzim  feltehetően  kitüntetett  szerepet  játszik  a  Tau  patológiás 
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hiperfoszforilációjában (Ishiguro, 1992), tehát direkt kapcsolat vethető fel a GSK-3β és 

a hiperfoszforilált Tau között (Doble és Woodget, 2003). 

Munkacsoportunk egy olyan nem neuronális, stabil-, viszont indukálható target 

expresszióval rendelkező sejtes alapú modell rendszert hozott létre, amely a GSK-3β 

mediálta, AD-specifikus helyeken történő Tau foszforiláció vizsgálatára alkalmas (Kurkó 

és  mtsai,  2006).  Az  általunk  létrehozott  és  kiválasztott  legmagasabb  expressziós 

szintekkel rendelkező H11 jelű, rekombináns humán GSK-3β és Tau fehérjéket stabilan 

expresszáló EcR-293 alapú rekombináns sejtvonal esetében vizsgáltuk a MuA induktor 

anyag  transzkripcióra  gyakorolt  hatását.  Kétlépéses  real-time  RT-PCR-rel  mértük  a 

különböző koncentrációkban (0; 0,1; 0,3; 1, 3 μM) alkalmazott 24 órás MuA előkezelés 

hatására  bekövetkező  mRNS  koncentráció-változásokat.  A humán  GSK-3β  és  Tau 

fehérje mRNS relatív kvantifikálása SYBR Green I módszer alkalmazásával, komparatív 

Ct metodika szerint történt.

A 38.  ábra mutatja  be  a különböző koncentrációjú  MuA-val  indukált  H11 jelű 

sejtvonalon  elvégzett  GSK-3β  specifikus  PCR reakció  amplifikációs  görbéit.  Pozitív 

kontrollként GSK-3β cDNS-t tartalmazó vektort alkalmaztuk (pIND/Hygro/GSK-3β). 

38.  ábra:  Különböző  koncentrációjú  MuA-val  indukált  H11  jelű  sejtvonalon  elvégzett  GSK-3β 
mRNS kimutatásának reprezentatív PCR-kinetikai görbéi
Görbék: fekete folytonos vonal pontokkal:  pozitív kontroll;  fekete folytonos vonal:  3  µM MuA kezelés; 
fekete szaggatott vonal: 1 µM MuA kezelés; fekete pontozott vonal: 0,3 µM MuA kezelés; szürke folytonos 
vonal: 0,1 µM MuA kezelés; szürke szaggatott vonal: 0 µM MuA kezelés; szürke pontozott vonal: negatív 
kontroll (H2O)
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Templátot  nem  tartalmazó  negatív  kontrollt  alkalmaztunk.  RNS-t  tartalmazó 

mintát (cDNS helyett) nem alkalmaztunk negatív kontrollként, mivel a primereket úgy 

terveztük meg, hogy két egymás melletti exonra – amelyeket egy intron kötött össze a 

genomiális DNS szekvencián – hibridizáljanak a target cDNS szekvenciákon. Ezáltal 

elkerülhető  volt,  hogy  az  RNS  izolálás  után  esetlegesen  nyomokban  jelenlévő 

genomiális DNS szennyezésből egyáltalán ne, vagy csak sokkal nagyobb – az intronnal 

megnövekedett – méretű PCR termék képződhessen. A genomiális DNS-ből származó 

fals  pozitiv  génexpressziós eredményeket  adó elvi  lehetőséget  küszöböli  ki  az RNS 

izolálás során alkalmazott DNáz kezelés is.

Az alkalmazott SYBR Green I módszer lehetővé tette a GSK-3β specifikus PCR 

termékek olvadáspont alapján történő azonosítását (39. ábra). 

39. ábra: A GSK-3β PCR során keletkezett PCT termékek olvadáspont analízise
Görbék: fekete:  pozitív kontroll;  szürke:  3  µM MuA-val  indukált  H11 jelű sejtvonal;  szürke szaggatott: 
negatív kontroll (H2O)

A pozitív kontrollként alkalmazott GSK-3β cDNS-t tartalmazó vektor esetében a 

specifikus  PCR  termék  olvadási  hőmérséklete  (Tm)  86,1°C  volt.  A H11  mintákból 

származó PCR termékek olvadási hőmérsékletének ezzel az értékkel történő egyezése 

bizonyítja a GSK-3β mRNS jelenlétét. A templát nélküli  negatív kontroll  esetében az 

olvadáspont-analízis során nem tapasztaltunk nem-specifikus reakciótermék-képződést 

(primer-dimerek),  mivel  „Fast  Start”  Taq  DNS  polimerázt  alkalmaztunk,  amely 

nagymértékben lecsökkenti ezen termékek keletkezésének valószínűségét. 
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A 40.  ábra mutatja  be  a különböző koncentrációjú  MuA-val  indukált  H11 jelű 

sejtvonalon  elvégzett  Tau  specifikus  PCR  reakció  amplifikációs  görbéit.  Pozitív 

kontrollként Tau cDNS-t tartalmazó vektort alkalmaztuk (pIND/Neo/Tau). 

40. ábra: Különböző koncentrációjú MuA-val indukált H11 jelű sejtvonalon elvégzett Tau mRNS 
kimutatásának reprezentatív PCR-kinetikai görbéi
Görbék: fekete folytonos vonal pontokkal:  pozitív kontroll;  fekete folytonos vonal:  3  µM MuA kezelés; 
fekete szaggatott vonal: 1 µM MuA kezelés; fekete pontozott vonal: 0,3 µM MuA kezelés; szürke folytonos 
vonal: 0,1 µM MuA kezelés; szürke szaggatott vonal: 0 µM MuA kezelés; szürke pontozott vonal: negatív 
kontroll (H2O)

A Tau esetében szintén SYBR Green I módszert alkalmaztunk, amely lehetővé 
tette  a  Tau specifikus  PCR termékek olvadáspont  alapján történő azonosítását  (41. 
ábra). 

41. ábra: A Tau PCR során keletkezett PCT termékek olvadáspont analízise
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Görbék: fekete:  pozitív kontroll;  szürke:  3  µM MuA-val  indukált  H11 jelű sejtvonal;  szürke szaggatott: 
negatív kontroll (H2O)

A pozitív  kontrollként  alkalmazott  Tau  cDNS-t  tartalmazó  vektor  esetében  a 

specifikus  PCR  termék  olvadási  hőmérséklete  (Tm)  88,5°C  volt.  A H11  mintákból 

származó PCR termékek olvadási hőmérsékletének ezzel az értékkel történő egyezése 

bizonyítja a Tau mRNS jelenlétét. A templát nélküli negatív kontroll esetében ezesetben 

sem keletkezett nem-specifikus reakciótermék.

A  mérési  eredmények  normalizálásához  a  G6PDH  housekeeping gén 

expresszióját vizsgáltuk szintén kétlépéses real-time RT-PCR-rel (42. ábra). 

42. ábra: Különböző koncentrációjú MuA-val indukált H11 jelű sejtvonalon elvégzett G6PDH mRNS 
kimutatásának reprezentatív PCR-kinetikai görbéi
Görbék: fekete folytonos vonal: 3  µM MuA kezelés; fekete szaggatott vonal: 1  µM MuA kezelés; fekete 
pontozott vonal: 0,3  µM MuA kezelés; szürke folytonos vonal: 0,1  µM MuA kezelés; szürke szaggatott 
vonal: 0 µM MuA kezelés; szürke pontozott vonal: negatív kontroll (H2O)

A 3  µM MuA-val  indukált  H11 jelű  sejtvonalból  származó cDNS minta ismert 

hígításait  használtuk  fel  a  kalibrációs  görbe  felvételéhez.  Ennek  segítségével 

meghatároztuk  a  GSK-3β  PCR  hatásfokát  (meredekség:  -3,507;  PCR  hatásfoka: 

92,8%),  a  Tau  PCR hatásfokát  (meredekség:  -3,429;  PCR hatásfoka:  95,7%)  és  a 

G6PDH  PCR  hatásfokát  (meredekség:  -3,398;  PCR  hatásfoka:  96,9%).  A  fenti 

értékekből  kitűnik,  hogy  a  target  gének  és  a  housekeeping  gén  PCR-amplifikációs 

hatásfokainak eltérése 5%-nál kisebb, ezért alkalmazhattunk relatív kvantifikálást. Az 

mRNS expressziós szintek relatív kvantifikálásához az ún. ∆Ct módszert használtuk és 

az egyszerűsített 2-∆∆Ct képletet alkalmaztuk (43. ábra). 
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43. ábra: A vizsgált H11 jelű sejtvonal GSK-3β és Tau expressziójának MuA koncentráció függése. 
Az eredmények átlag ± S.E formátumban vannak ábrázolva (n=3)

A nem  indukált  sejttenyészetben  is  tapasztalható  volt  egy  alapszintű  mRNS 

expresszió mindkét target esetén, ezért ezekből a mintákból származó értékeket vettük 

100%-os viszonyítási alapnak. A nem indukált esetben tapasztalható relatív Tau mRNS 

expressziós szint 3  µM MuA indukció hatására 515-szörösére (515±21) növekedett. A 

nem indukált esetben tapasztalható relatív GSK-3β mRNS expressziós szint 3 µM MuA 

hatására  csupán  a  2,9-szeresére  (2,9±0,15)  emelkedett.  A  kapott  eredményeket 

prezentálhatjuk  úgy  is,  hogy  a  Tau  mRNS expressziós  szinteket  a  GSK-3β  mRNS 

expressziós szintjeihez viszonyítjuk. Ezt azért tehetjük meg, mert a két target gén PCR-

amplifikációs  hatásfokainak  eltérése  nem  csak  a  referencia  gén  PCR  hatásfokától, 

hanem  egymáshoz  viszonyítva  is  kisebb  5%-nál,  másrészt  mert  azonos  referencia 

(housekeeping)  génnel  normalizáltunk  mindkét  target  esetében.  A  számításokat 

elvégezhetjük úgy, hogy az egyszerűsített 2-∆∆Ct képletet a hatványozási azonosságok 

figyelembevételével átalakítjuk úgy, hogy minden esetben az azonos MuA koncentráció 

értékhez  tartozó  GSK-3β  ∆Ct  értékeket  írjuk  a  kontrollok  helyére  (Cttarget-Ctreferencia). 

Ebben  esetben  viszonyítási  alapnak  a  relatív  GSK-3β  mRNS  szint  mindig  egynek 

adódik és az adott relatív Tau mRNS szintet ehhez viszonyíthatjuk. E módszer alapján 

összevetve a két target mRNS expressziós szintjeit  kitűnik, hogy a Tau alap mRNS 

expressziós szintje jóval kisebb (0,1±0,02), mint az a GSK-3β esetében (ami a fentiek 

szerint: 1). Ezzel szemben 3 µM MuA hatására majd egy nagyságrenddel nagyobb lesz 
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a  Tau  mRNS szint  (9,6±0,23),  mint  a  GSK-3β  mRNS szintje  (45.  ábra),  ami  nagy 

valószínűséggel  arra  vezethető  vissza,  hogy  a  Tau  cDNS  több  kópiaszámban  is 

integrálódott a genomiális DNS-be a transzfekció során.

45. ábra: A GSK-3β mRNS expressziós szintekhez viszonyított Tau mRNS expressziós szintek a 
különböző koncentrációjú MuA-val induált H11 jelű sejtvonal esetében
Az eredmények átlag ± S.E formátumban vannak ábrázolva (n=3)

A  fentiekhez  hasonló  eredményeket  kaptunk  az  immuncitokémiai  módszert 

alkalmazó  áramlási  citometriás  technikával  meghatározott  fehérjeszintű  expressziós 

vizsgálataink  során  is  (Kurkó  és  mtsai,  2006).  Ezek  alapján  ezt  a  sejtvonalat 

alkalmaztuk a GSK-3β fehérjén ható vegyületek in vitro teszteléséhez.

4.3.2. GSK-3β, Tau és G6PDH mRNS kvantifikálására alkalmazott RT-PCR során 
keletkezett PCR termékek kimutatása horizontális agarózgél-elektroforézissel

GSK-3β, Tau és G6PDH mRNS expressziós szintek vizsgálata során alkalmazott 

real-time  RT-PCR  által  keletkezett  PCR  termékeket  horizontális  agarózgél-

elektroforézissel is kimutattuk. A GSK-3β mRNS kimutatására tervezett primerpár 171 

bp méretű PCR terméket, a Tau mRNS kimutatására tervezett primerpár pedig 219 bp 

méretű PCR terméket eredményezett (44. ábra). A különböző koncentrációju MuA-val 

indukált H11 jelű rekombináns sejtvonalakból származó minták esetében PCR termékek 

pozíciója a gélen megegyezett a pozitív kontrollként alkalmazott transzfekciós plazmid 

vektorok esetében keletkezett specifikus PCR termék pozíciójával. Ez az egyezés is 

bizonyítja  a  Tau  és  GSK-3β  mRNS-ek  jelenlétét.  A  Tau  PCR  termékek  esetében 
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tapasztalható volt némi intenzitásbeli különbség az elektroforetikus felvételen, amely a 

különböző  koncentrációjú  MuA-val  indukált  sejttenyészetek  Tau  mRNS  szintbeli 

különbségére utalhat. 

44. ábra: A G6PDH, Tau és GSK-3β expresszió kimutatására alkalmazott RT-PCR eljárások során 
keletkezett PCR termékek elektroforetikus képe
Tau vektor: pIND/Neo/hTau plazmid vektor; GSK-3β vektor: pIND/Hygro/hGSK-3β plasmid vektor; DNS 
marker: DirectLoad Wide Range DNA Marker (Sigma)
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5. ÖSSZEFOGLALÁS

A gyógyszerkutatás kezdeti fázisában nélkülözhetetlenek az olyan rekombináns 

fehérjéket  expresszáló  sejtvonalak,  amelyek  nagy  áteresztőképességű  funkcionális 

tesztekben (HTS)  alkalmazhatóak,  és  segítségükkel  rövid  idő  alatt  vegyületek  ezrei 

vizsgálhatóak. Ilyen sejtvonalak kialakításában, a legmagasabb génexpressziós szinttel 

rendelkező tenyészetek kiválasztásában ill. karakterizálásában központi szerepet játszik 

a kvantitatív real-time PCR technika. 

Munkám során három,  két-két  rekombináns fehérjét  (patkány NR1a és  NR2A; 

patkány  NR1a és  NR2B;  valamint  humán GSK-3β  és  Tau)  stabilan  és  indukálható 

módon együtt expresszáló sejtvonal kialakításában és karakterizálásában vettem részt. 

E munkám során - a target mRNS szintek normalizálása céljából vizsgált housekeeping 

géneket is beleértve -  hatféle kvantitatív real-time RT-PCR módszert  állítottam be a 

target  mRNS  szintek  mennyiségi  meghatározására.  Ezeket  a  módszereket  a 

gyógyszerhatóanyagok  in  vitro tesztelésére  alkalmas  sejtvonalak  kiválasztásában 

alkalmaztuk, mivel a nyilvánvaló kvalitatív szempontok mellett,  - azaz, hogy az adott 

receptor alegységeket expresszálják-e egyáltalán a sejtek vagy sem - a mennyiségi 

szempontok is fontos szerepet játszanak.

Az NR2B szelektív NMDA antagonisták kutatása során, az alegység-szelektivitás 

vizsgálata céljából, szükség van olyan in vitro rendszerekre, amelyekben biztosított az 

azonos  alegység-összetétel.  E  célból  olyan  sejtvonalakat  hoztunk  létre,  amelyek  a 

kiválasztott receptor alegységeket (az NR1 ill.  valamelyik NR2 altípust: NR2A-t vagy 

NR2B-t) stabilan expresszálják és működőképes receptorokat képeznek. E sejtvonalak 

felhasználásával  lehetőség  nyílik  az  egyes  vegyületek  funkcionális  tesztelésére, 

alegység-szelektivitásuk ellenőrzésére. 

A patkány  NR2A NMDA receptor  alegység  példáján  keresztül  bemutattam  a 

klónszelekciós  eljárás  általam  elvégzett  mRNS  szintű  génexpressziós  vizsgálatait, 

amelynek  eredményeképpen  sikeresen  ki  lehetett  választani  a  legmagasabb  NR2A 

expressziós szinttel rendelkező sejtvonalat. Továbbá a kiválasztott sejtvonal esetében 

megvizsgáltam  a  különböző  koncentrációjú  indukciós  ágens  (MuA)  transzkripcióra 

gyakorolt  hatását,  melynek során sikeresen igazoltam az NR2A mRNS szintek MuA 

koncentrációfüggését. A patkány NR2A mRNS szintjeinek relatív kvantitatív analízisét 
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egy  reakcióedényben  elvégezhető  real-time  RT-PCR  technikával,  SYBR  Green  I 
módszerrel és kalibrációs görbék felhasználásával végeztem el. 

Egy  erősen  illetve  egy  gyengén  expresszáló  sejtvonal  példáján  keresztül 

mutattam  be  a  patkány  NR2B  NMDA receptor  alegység  mRNS  szintű  kvantitatív 

génexpressziós vizsgálatát. Ebben az esetben is megnéztem a vektorkonstrukció által 

hordozott indukciós rendszernek az általunk bevitt patkány NR2B gén expressziójára 

gyakorolt hatását. Itt is azt tapasztaltam, hogy a két kiválasztott sejtvonal esetében a 

target mRNS-ek mennyisége az indukáló ágens koncentrációjával nőtt. A patkány NR2B 

mRNS  szintjeit  egy  reakcióedényben  elvégezhető  real-time  RT-PCR  technikával, 

hibridizációs  próbapár  alkalmazásával  és  kalibrációs  görbék  felvételével  abszolút 

kvantitálással határoztam meg. Ez az általam kidolgozott mérési módszer lehetőséget 

ad a patkány NR2B génexpresszió abszolút kvantifikálására is.

Egyes neurodegeneratív kórképekben, az ún. tauopátiákban (pl.  Alzheimer-kór) 

tapasztalható  Tau  fehérje  patológiás  hiperfoszforilációjában  kitüntetett  szerepet 

tulajdonítanak  a  GSK-3β-nak.  A GSK-3β  aktivitás  Tau  hiperfoszforilációra  gyakorolt 

hatásának  gátlására  irányuló  vizsgálatok  során,  felmerült  az  igény  egy  olyan  nem 

neuronális,  stabilan  de,  indukálható  módon  expresszáló  sejtes  modellrendszer 

létrehozására,  amely  alkalmas  a  GSK-3β  mediált  Tau  foszforiláció  vizsgálatára. 

Munkánk során sikerült egy ilyen modellrendszert létrehozni, amely alkalmas a GSK-3β 

mediálta, AD-specifikus helyeken történő Tau foszforiláció vizsgálatára. Ez a rendszer 

egyszerű, kvantitatív, reprodukálható és nagy áteresztőképességű alternatívája lehet a 

manapság  alkalmazott  tranziensen  transzfektált  vagy  primer  szövettenyészeteket 

alkalmazó technikáknak, ezáltal kiválóan felhasználható mind az alapkutatásban, mind 

az alkalmazott gyógyszerkutatásban. 

A kiválasztott legmagasabb fehérje szintű expresszióval rendelkező rekombináns 

sejtvonal  példáján keresztül  mutattam be a humán GSK-3β és  Tau fehérjék  mRNS 

szintű  kvantitatív  génexpressziós  vizsgálatát.  Itt  is  vizsgáltam  az  induktor  anyag 

transzkripcióra gyakorolt hatását. Azt tapasztaltam, hogy a GSK-3β és Tau mRNS-ek 

mennyisége is  az  indukáló  ágens  koncentrációjával  nőtt.  A humán GSK-3β  és  Tau 

fehérjék relatív mRNS szintjeit kétlépéses real-time RT-PCR technikával, Fast Start Taq 

DNS polimeráz, valamint SYBR Green I módszer alkalmazásával és a komparatív ∆Ct 

metodika  szerint  határoztam  meg,  amely  az  áttörési  ciklusszámok  közvetlen 

összevetését teszi lehetővé. 
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Összeségében  elmondható,  hogy  akár  az  olvadáspont-analízissel  kiegészített 

SYBR  Green  I módszerrel,  vagy  a  szekvencia-specifikus  fluoreszcens  próbákkal 

dolgozó, egy vagy kétlépéses real-time RT-PCR technikákat alkalmazó vizsgálatokból 

származó  adatokból  kalibrációs  görbéket  alkalmazó,  vagy  a  komparatív  ∆Ct 

metodikával  számoló  relatív  kvantifikációs  módszerekkel,  vagy  akár  az  abszolút 

kvantifikációs módszerekkel nyerhető eredmények kielégítő válaszokat adnak az RNS 

szintű  génexpressziós  vizsgálatokban  felmerülő  kérdésekre.  Talán  a  legkevésbé 

költség- és munkaigényes eljárás az olvadáspont-analízissel kiegészített SYBR Green I 
módszerrel dolgozó kétlépéses real-time RT-PCR technikákat alkalmazó komparatív ∆

Ct  metodikával  számoló  relatív  kvantifikációs  módszer.  Érdemes  megfontolni  a 

fluoreszcens TaqMan próbák alkalmazását is, hiszen manapság már előre tervezett és 

optimalizált TaqMan próba – primerpár szetteket lehet beszerezni a hatalmas reagens-

piacról.

Végezetül  a  célkitűzéseimmel  összhangban  megállapítható,  hogy  az  általam 

kidolgozott  eljárások  alkalmazásával  olyan,  magas  fehérje  expressziós  szintekkel 

rendelkező  sejtvonalak  kiválasztása  vált  lehetővé,  amelyek  sikeresen  voltak 

alkalmazhatóak nagy áteresztőképességű funkcionális szűrővizsgálatokban.

5.1. Az értekezés tézisei

1. A  patkány  NR2A  NMDA  receptor  alegység  példáján  keresztül  bemutatott 

klónszelekciós  eljárás  során  alkalmazott  kvantitatív  real-time PCR-rel  elvégzett 

transzkripciós  szintű  génexpressziós  vizsgálatok  eredményeképpen  sikeresen 

kiválasztottam  a  legmagasabb  NR2A  mRNS  szinttel  rendelkező  rekombináns 

sejtvonalat,  amely  a  későbbiekben kiválóan alkalmas volt  a  gyógyszerhatóanyag 

jelölt  NMDA antagonisták  szűrésére  és  alegység-szelektivitásuk  vizsgálatára.  A 

kiválasztott, D5/H3 jelű sejtvonal esetében 1µM MuA-val történő indukciót követően 

mértem a legmagasabb NR2A mRNS szintet.

2. A két bemutatott patkány NR2B NMDA receptor alegységet stabilan és indukálható 

módon expresszáló sejtvonal összehasonlítására kidolgozott kvantitatív PCR alapú 

mérési  módszer  lehetőséget  ad  a  patkány  NR2B  génexpresszió  abszolút 

kvantifikálására is. Az A10/C6 és G1 jelű sejtvonalak esetében 1µM MuA-val történő 

indukciót követően mértem a legmagasabb NR2B mRNS szintet.
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3. Olyan, a humán GSK-3β és Tau fehérje relatív mRNS szintjeinek gyors, megbízható, 

kvalitatív és kvantitatív meghatározására alkalmas real-time PCR technikán alapuló, 

komparatív  Ct  metodikával  számoló  mérési  rendszert  dolgoztam  ki,  amelynek 

segítségével kiválasztott legmagasabb target expresszióval rendelkező sejtvonal a 

későbbiekben kiválóan alkalmas volt  a  GSK-3β fehérjén ható vegyületek  in  vitro 

tesztelésére.  A  kiválasztott  H11  jelű  sejtvonal  esetében  3µM  MuA-val  történő 

indukciót követően mértem a legmagasabb humán GSK-3β és Tau mRNS szinteket.
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9. FÜGGELÉK

1. függelék: A patkány NR2A mRNS kimutatásához alkalmazott primerek poziciója 
a patkány NR2A cDNS szekvenciarészletén
NCBI GenBank: M91561; Primerek: zöld; PCR termék: sárga

LOCUS       RATNMDA2A    4717 bp    mRNA
DEFINITION  Rattus norvegicus NMDA receptor subtype 2A mRNA, complete cds.
ACCESSION   M91561
VERSION     M91561.1  GI:2905805
CDS                  223..4617
                     /codon_start=1
                     /product="NMDA receptor subtype 2A"
BASE COUNT     1215 a   1236 c   1217 g   1049 t
ORIGIN      

        1 gagagaggct gcgagccctg ctgcagagcc tccggctggg atagccgccc cccgtggggg
       61 tgatgcggac agcgcgggac agccagggga gcgcgcgggg gccgcagcat gcgggaaccc
      121 gctaaacctg gtggctgctg aggcggccga gatgctcgtg cgcgcagcac gccccattgc
      181 atcctccacc ttctccggct acagggaccc taagtggcga ccatgggcag attgggctac
      241 tggaccttgc tggtattgcc ggcccttctg gtctggcgcg atccggcgca gaacgcggcg
      301 gcggagaagg gtcctccagc gctgaacatt gcggtgctgc tgggtcacag ccacgacgtg
      361 acagaacgcg aacttcgaaa tctgtggggc ccagagcagg caaccggctt gcccctggat
      421 gtgaacgtgg tggcgttatt gatgaaccgc actgacccta agagcctcat cacgcatgtg
      481 tgcgacctca tgtccggggc gcgcatccac ggcttggtgt ttggagatga cacggaccag
      541 gaggctgtgg cccagatgct ggattttatc tcctcacaga cttttatccc catcttgggc
      601 attcatgggg gtgcatctat gatcatggct gacaaggatc cgacatccac gttcttccag
      661 tttggagcct ccatccagca gcaagccaca gttatgctga agatcatgca ggactacgac
      721 tggcacgtct tctccctggt caccaccatc ttccctggct accgagactt catcagcttt
      781 atcaagacaa cagtggacaa cagctttgtg ggctgggata tgcagaacgt gatcacactg
      841 gacacctcct tcgaggacgc caagacgcag gtccagctga agaagatcca ttcttctgtc
      901 atcctgctct actgctccaa agacgaggct gtcctcatcc tgagcgaggc tcgctccctc
      961 ggcctcactg gctatgattt cttctggatt gtccccagtt tggtgtctgg gaacacagag
     1021 ctcatcccca aagagtttcc atcaggtctc atttcagtct cttatgacga ctgggactac
     1081 agcctggagg caagagtgag agacggtctt gggatcttaa ccactgccgc atcctccatg
     1141 ttggagaagt tctcctacat tcctgaggcc aaggccagct gctatgggca ggcagagaag
     1201 ccagagaccc cgctacacac cctgcaccaa ttcatggtca atgtgacttg ggatggcaag
     1261 gacttgtcct tcactgagga aggttaccag gtgcacccca ggcttgtggt gatcgtgctg
     1321 aacaaggacc gggagtggga aaaggtgggc aagtgggaga accagacgct gagcctgagg
     1381 cacgctgtgt ggccaaggta caagtccttt tctgactgcg agccagatga caaccacctc
     1441 agcattgtca ccttggagga agcccccttc gtcatcgtag aggacataga ccccctgact
     1501 gagacctgtg tgaggaacac ggtgccctgt cggaagttcg tcaagatcaa caattcaacc
     1561 aacgaaggga tgaatgtgaa gaaatgctgc aaggggttct gcatcgacat cctcaagaag
     1621 ctgtccagaa ctgtgaagtt cacctatgac ctctacctgg tgaccaatgg gaagcatggg
     1681 aaaaaggtta acaatgtgtg gaatggaatg ataggtgaag tggtctatca acgagcagtc
     1741 atggctgtgg gctcactcac catcaatgag gagcgttcgg aagtggtgga cttctcggtg
     1801 cccttcgtgg agacaggaat cagcgtcatg gtctccagga gtaatggcac tgtctcccct
     1861 tctgctttcc tcgaaccctt cagtgcctcc gtctgggtga tgatgtttgt gatgctgctc
     1921 atcgtctcag ccattgctgt cttcgttttt gaatacttca gtcctgttgg atacaacaga
     1981 aacttagcca aagggaaagc tccccacggg ccttctttta ctattggaaa agctatatgg
     2041 ctcctctggg gcctggtctt caacaattct gtgcctgtcc agaatcctaa aggcacaacc
     2101 agcaagatca tggtgtcagt gtgggccttc tttgctgtca tcttcctggc cagttacaca
     2161 gccaacctgg ctgccttcat gatccaggag gagtttgtgg accaagtgac tggcctcagt
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2.  függelék:  A  patkány  NR2B  mRNS  kimutatásához  alkalmazott  primerek  és 
hibridizációs próbák poziciója a patkány NR2B cDNS szekvenciarészletén 
NCBI GenBank: U11419; Primerek: zöld; hibridizációs próbák: piros; PCR termék: sárga

LOCUS       RNU11419     5259 bp    mRNA
DEFINITION  Rattus norvegicus glutamate receptor subunit mRNA, complete cds.
ACCESSION   U11419
VERSION     U11419.1  GI:558081
5’UTR       1..350
CDS         351..4799
                     /codon_start=1
                     /product="NMDAR2B glutamate receptor subunit"
3’UTR       4800..5259
BASE COUNT     1292 a   1397 c   1361 g   1209 t
ORIGIN      

        1 gctgaagact ccttaaatat atatatatat atatatattc gggctactaa cctcacatgc
       61 acatgggata atgactctgg attctgcatt gtgagctgct ctccacaccc tgagatcccc
      121 tcttacatta cattttttcc tttgaatttg catctcgtca agacacaaga ttaaaaccaa
      181 atttacacta cactggattt taaattttct tccgttcctt tatcctccgt ctttcttatg
      241 tggatatgca agcgagaaga ggaccctgga tattcccaac atgctctctc ccttaatctg
      301 tccgcctaga ggtttggcgt ctacaaacca agagagccga ctagctgaag atgaagccca
      361 gcgcagagtg ctgttccccc aagttctggt tggtgttggc cgtcttggcc gtatcaggca
      421 gcaaagctcg ttcccaaaag agccccccca gcatcggcat cgctgtcatc ctcgtgggca
      481 cttcagacga agtggccata aaagacgccc acgagaaaga tgacttccat catctctcag
      541 tagttccccg ggtggagctg gtagccatga acgaaactga cccaaagagc atcatcaccc
      601 gtatctgcga tcttatgtct gaccggaaga tccagggggt ggtgttcgcg gatgacaccg
      661 accaagaagc catcgctcag atcctcgact tcatttctgc tcagactctc acccccatcc
      721 tgggcatcca tgggggctca tctatgataa tggcggataa ggatgagtcc tccatgttct
      781 tccagtttgg cccgtctatc gaacagcaag cttccgtcat gctcaacatc atggaagaat
      841 atgactggta catcttttcc atcgtcacca cctacttccc tggctaccag gactttgtga
      901 acaagatccg cagtaccatc gagaacagct tcgtgggctg ggagctcgag gaagtcctcc
      961 tgctagacat gtctctggac gatggcgact ctaagattca gaatcagctg aagaagctcc
     1021 aaagccccat cattctcctt tattgcacga aggaggaagc cacctacatt tttgaagtag
     1081 ctaactcagt tgggctgact ggctacggct acacgtggat tgtgccgagt ctggtggccg
     1141 gggatacgga cacggtgcct tcagagttcc ccacggggct tatctctgtg tcttatgatg
     1201 aatgggacta tggccttcct gccagagtga gagatggaat tgccatcatc accactgctg
     1261 cctcggacat gctgtccgaa cacagtttca tccctgagcc caagagcagt tgctacaaca
     1321 cccacgagaa gaggatctac cagtctaaca tgttgaatag gtatctgatc aatgtcactt
     1381 ttgaagggag aaacctgtcc ttcagcgaag atggctacca gatgcatccg aagctggtga
     1441 taatccttct gaacaaggag aggaagtggg agagggtggg gaaatggaag gacaagtccc
     1501 tgcagatgaa gtattatgtg tggcctcgga tgtgtcctga gactgaggag caagaggatg
     1561 accatctgag cattgtcacc ttggaggagg cgccatttgt cattgtggaa agcgtggacc
     1621 ctctcagtgg aacctgcatg aggaatacag tcccgtgcca gaagcgcatc atctctgaga
     1681 ataaaacaga tgaggaacca ggctacatca aaaaatgctg caaggggttc tgtattgaca
     1741 tccttaagaa aatttctaag tctgtgaagt tcacctatga cctttacctg gtgaccaatg
     1801 gcaagcacgg gaagaagatt aatgggacct ggaatggcat gatcggtgag gtggtcatga
     1861 agagggccta catggcagtg ggatcactaa ctatcaatga agaacggtca gaggtggttg
     1921 acttctctgt acccttcata gaaactggca tcagtgtcat ggtatctcgc agcaatggga
     1981 ctgtgtcacc ttctgccttc ttagagccat tcagcgctga cgtgtgggtg atgatgtttg
     2041 tgatgctgct cattgtttct gcggtggctg tctttgtctt tgaatacttc agccctgtgg
     2101 gttacaacag gtgcctagcc gatggcagag agccaggagg cccatctttc accatcggca
     2161 aagcaatttg gttactctgg ggtctggtgt ttaacaactc cgtacctgtg cagaacccaa
     2221 aggggaccac ctccaagatc atggtgtcag tgtgggcctt ctttgctgtc attttcctgg
     2281 ccagctacac tgccaactta gcagccttca tgatccaaga ggagtatgtg gaccaggttt
     2341 ctggcctgag tgacaagaag ttccagagac ctaatgactt ctcaccccct ttccgctttg
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3.  függelék:  A  humán  GSK-3β  mRNS  kimutatásához  alkalmazott  primerek 
poziciója a humán GSK-3β cDNS szekvenciáján 
NCBI GenBank: NM_002093; Primerek: zöld; PCR termék: sárga

DEFINITION  Homo sapiens glycogen synthase kinase 3 beta (GSK3B), mRNA.
ACCESSION   NM_002093
VERSION     NM_002093.2  GI:21361339
gene            1..1639
                     /gene="GSK3B"
     CDS             233..1534
                     /gene="GSK3B"
                     /codon_start=1
                     /product="glycogen synthase kinase 3 beta"
                     /protein_id="NP_002084.2"
                     /db_xref="GI:21361340"
                     /db_xref="LocusID:2932"
BASE COUNT      495 a    366 c    374 g    404 t
ORIGIN      

        1 atcatctata tgttaaatat ccgtgccgat ctgtcttgaa ggagaaatat atcgcttgtt
       61 ttgtttttta tagtatacaa aaggagtgaa aagccaagag gacgaagtct ttttcttttt
      121 cttctgtggg agaacttaat gctgcattta tcgttaacct aacaccccaa cataaagaca
      181 aaaggaagaa aaggaggaag gaaggaaaag gtgattcgcg aagagagtga tcatgtcagg
      241 gcggcccaga accacctcct ttgcggagag ctgcaagccg gtgcagcagc cttcagcttt
      301 tggcagcatg aaagttagca gagacaagga cggcagcaag gtgacaacag tggtggcaac
      361 tcctgggcag ggtccagaca ggccacaaga agtcagctat acagacacta aagtgattgg
      421 aaatggatca tttggtgtgg tatatcaagc caaactttgt gattcaggag aactggtcgc
      481 catcaagaaa gtattgcagg acaagagatt taagaatcga gagctccaga tcatgagaaa
      541 gctagatcac tgtaacatag tccgattgcg ttatttcttc tactccagtg gtgagaagaa
      601 agatgaggtc tatcttaatc tggtgctgga ctatgttccg gaaacagtat acagagttgc
      661 cagacactat agtcgagcca aacagacgct ccctgtgatt tatgtcaagt tgtatatgta
      721 tcagctgttc cgaagtttag cctatatcca ttcctttgga atctgccatc gggatattaa
      781 accgcagaac ctcttgttgg atcctgatac tgctgtatta aaactctgtg actttggaag
      841 tgcaaagcag ctggtccgag gagaacccaa tgtttcgtat atctgttctc ggtactatag
      901 ggcaccagag ttgatctttg gagccactga ttatacctct agtatagatg tatggtctgc
      961 tggctgtgtg ttggctgagc tgttactagg acaaccaata tttccagggg atagtggtgt
     1021 ggatcagttg gtagaaataa tcaaggtcct gggaactcca acaagggagc aaatcagaga
     1081 aatgaaccca aactacacag aatttaaatt ccctcaaatt aaggcacatc cttggactaa
     1141 ggattcgtca ggaacaggac atttcacctc aggagtgcgg gtcttccgac cccgaactcc
     1201 accggaggca attgcactgt gtagccgtct gctggagtat acaccaactg cccgactaac
     1261 accactggaa gcttgtgcac attcattttt tgatgaatta cgggacccaa atgtcaaact
     1321 accaaatggg cgagacacac ctgcactctt caacttcacc actcaagaac tgtcaagtaa
     1381 tccacctctg gctaccatcc ttattcctcc tcatgctcgg attcaagcag ctgcttcaac
     1441 ccccacaaat gccacagcag cgtcagatgc taatactgga gaccgtggac agaccaataa
     1501 tgctgcttct gcatcagctt ccaactccac ctgaacagtc ccgagcagcc agctgcacag
     1561 gaaaaaccac cagttacttg agtgtcactc agcaacactg gtcacgtttg gaaagaatat
     1621 taaaaaaaaa aaaaaaaaa
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4. függelék: A humán Tau mRNS kimutatásához alkalmazott primerek poziciója a 
humán Tau cDNS szekvenciarészletén 
NCBI GenBank: NM_016841; Primerek: zöld; PCR termék: sárga

DEFINITION Homo sapiens microtubule-associated protein tau (MAPT), transcript 
variant 4, mRNA. 
ACCESSION NM_016841
VERSION NM_016841.1 GI:8400714 
     gene            1..2529
                     /codon_start=1
                     /product="microtubule-associated protein tau isoform 4"
                     /protein_id="NP_058525.1"
                     /db_xref="GI:8400715"
                     /db_xref="GeneID:4137"
                     /db_xref="LocusID:4137"
BASE COUNT      574 a    753 c    737 g    465 t
ORIGIN      

        1 cctcccctgg ggaggctcgc gttcccgctg ctcgcgcctg ccgcccgccg gcctcaggaa
       61 cgcgccctct cgccgcgcgc gccctcgcag tcaccgccac ccaccagctc cggcaccaac
      121 agcagcgccg ctgccaccgc ccaccttctg ccgccgccac cacagccacc ttctcctcct
      181 ccgctgtcct ctcccgtcct cgcctctgtc gactatcagg tgaactttga accaggatgg
      241 ctgagccccg ccaggagttc gaagtgatgg aagatcacgc tgggacgtac gggttggggg
      301 acaggaaaga tcaggggggc tacaccatgc accaagacca agagggtgac acggacgctg
      361 gcctgaaagc tgaagaagca ggcattggag acacccccag cctggaagac gaagctgctg
      421 gtcacgtgac ccaagctcgc atggtcagta aaagcaaaga cgggactgga agcgatgaca
      481 aaaaagccaa gggggctgat ggtaaaacga agatcgccac accgcgggga gcagcccctc
      541 caggccagaa gggccaggcc aacgccacca ggattccagc aaaaaccccg cccgctccaa
      601 agacaccacc cagctctggt gaacctccaa aatcagggga tcgcagcggc tacagcagcc
      661 ccggctcccc aggcactccc ggcagccgct cccgcacccc gtcccttcca accccaccca
      721 cccgggagcc caagaaggtg gcagtggtcc gtactccacc caagtcgccg tcttccgcca
      781 agagccgcct gcagacagcc cccgtgccca tgccagacct gaagaatgtc aagtccaaga
      841 tcggctccac tgagaacctg aagcaccagc cgggaggcgg gaaggtgcaa atagtctaca
      901 aaccagttga cctgagcaag gtgacctcca agtgtggctc attaggcaac atccatcata
      961 aaccaggagg tggccaggtg gaagtaaaat ctgagaagct tgacttcaag gacagagtcc
     1021 agtcgaagat tgggtccctg gacaatatca cccacgtccc tggcggagga aataaaaaga
     1081 ttgaaaccca caagctgacc ttccgcgaga acgccaaagc caagacagac cacggggcgg
     1141 agatcgtgta caagtcgcca gtggtgtctg gggacacgtc tccacggcat ctcagcaatg
     1201 tctcctccac cggcagcatc gacatggtag actcgcccca gctcgccacg ctagctgacg
     1261 aggtgtctgc ctccctggcc aagcagggtt tgtgatcagg cccctggggc ggtcaataat
     1321 tgtggagagg agagaatgag agagtgtgga aaaaaaaaga ataatgaccc ggcccccgcc
     1381 ctctgccccc agctgctcct cgcagttcgg ttaattggtt aatcacttaa cctgcttttg
     1441 tcactcggct ttggctcggg acttcaaaat cagtgatggg agtaagagca aatttcatct
     1501 ttccaaattg atgggtgggc tagtaataaa atatttaaaa aaaaacattc aaaaacatgg
     1561 ccacatccaa catttcctca ggcaattcct tttgattctt ttttcttccc cctccatgta
     1621 gaagagggag aaggagaggc tctgaaagct gcttctgggg gatttcaagg gactgggggt
     1681 gccaaccacc tctggccctg ttgtgggggt tgtcacagag gcagtggcag caacaaagga
     1741 tttgaaaact ttggtgtgtt cgtggagcca caggcagacg atgtcaacct tgtgtgagtg
     1801 tgacgggggt tggggtgggg cgggaggcca cgggggaggc cgaggcaggg gctgggcaga
     1861 ggggaggagg aagcacaaga agtgggagtg ggagaggaag ccacgtgctg gagagtagac
     1921 atccccctcc ttgccgctgg gagagccaag gcctatgcca cctgcagcgt ctgagcggcc
     1981 gcctgtcctt ggtggccggg ggtgggggcc tgctgtgggt cagtgtgcca ccctctgcag
     2041 ggcagcctgt gggagaaggg acagcgggtt aaaaagagaa ggcaagcctg gcaggagggt
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