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1. BEVEZETÉS 

 

1.1. A pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) 

A PACAP egy 38 aminosavból álló C-terminálisán α-amidált peptid, melyet 1989-ben 

Arimura és munkacsoportja izolált birka hypothalamusból. Nevét hypophysis sejtkultúrán 

kifejtett adenilát cikláz aktiváló és következményes cyclic adenosine monophosphate (cAMP) 

emelő hatása révén kapta (Miyata és mtsai 1989).  

Szerkezetileg leginkább a vasoactive intestinal peptide (VIP)-hez hasonló, mellyel N-

terminális szakasza 68 %-ban megegyezik, azonban adenilát cikláz aktiváló hatása 1000-

10000-szer nagyobb. A glükagon, a glucagon-like peptide (GLP)-1 és 2, a growth-hormone-

releasing hormone (GHRH), a VIP, a peptide histidine methionine (PHM), a szekretin és a 

glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) mellett a szekretin/glükagon/GHRH 

peptidcsalád tagja (Lee és mtsai 2007). A PACAP biológiailag aktív N-terminális struktúrája 

az evolúció során rendkívül konzervált, bizonyítva a peptid fontos biológiai szerepét 

(Bourgault és mtsai 2011). Egy évvel a PACAP38 felfedezése után azonosították rövidebb 

fragmensét, a PACAP27-et. A két peptid N-terminálisa mutat azonosságot. Azt feltételezik, 

hogy a PACAP27 és a PACAP38 egymástól független módon hasítódik le a PACAP-

prekurzor proteinből, azaz nem alternatív splice variánsokról van szó (Miyata és mtsai 1990; 

Hosoya és mtsai 1992). Gerincesekben 90 %-ban a 38 aminosavas forma dominál (Vaudry és 

mtsai 2000b). 

A PACAP gyors lebomlásáért a dipeptidyl peptidase (DPP)-IV felelős. A folyamat 

során rövidebb fragmensek keletkeznek, melyek főleg antagonistaként viselkednek. Közülük 

a kísérletes vizsgálatokban leggyakrabban használt forma a PACAP6-38 (Bourgault és mtsai 

2008). 

 

1.2. A PACAP receptorok 

A VIP és PACAP receptorok közül először a VPAC1-et, majd a VPAC2 fedezték fel (Ishihara 

és mtsai 1992; Lutz és mtsai 1993). Már a receptorok izolálásakor kiderült, hogy a VPAC 

receptorokat a VIP és a PACAP egyaránt aktiválja. A PAC1 receptort csak ezt követően 

azonosították (Pisegna és Wank 1993).  
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A PACAP 2-3-szor nagyobb affinitással kötődik saját receptorához, a PAC1 

receptorhoz, mint a VIP, ezzel szemben a VPAC1 és VPAC2 receptorok azonos erősséggel 

kötik a két peptidet. Mind a három receptor a G protein-coupled receptor (GPCR) család 

tagja, amelyek egy extracelluláris N-terminális és hét transzmembrán doménből állnak. 

Számos splice-variánsuk is ismert, a legnagyobb számú, több mint tíz splice-variánssal a 

PAC1 receptor rendelkezik (Bourgault és mtsai 2011).  

A PACAP receptorok szinte minden szervben expresszálódnak, azonban az altípusok 

eloszlása szervrendszerenként változó. PAC1 receptor mutatható ki a bulbus olfactorius, a 

cortex, a septum, az amygdala, a hippocampus, a thalamus, a hypothalamus, a substantia 

nigra, a cerebellum és a pons területén. VPAC receptorok találhatóak a bulbus olfactoriusban, 

a kéregben, a gyrus dentatusban, a tobozmirigyben és a thalamusban. A PAC1 receptor a 

VPAC receptoroknál magasabb koncentrációban van jelen a frontális cortexben, az amygdala 

mediális nukleuszában, a laterális hipotalamikus területeken és a cerebellumban (Joo és mtsai 

2004; Vaudry és mtsai 2009). A perifériás szövetekben is azonosíthatók PAC1 receptorok, így 

például a perifériás idegrendszerben, az endokrin mirigyekben, a gonádokban, a placentában, 

a nyirokszervekben és az emésztőrendszerben. VPAC receptorok mutathatók ki a tüdőben, a 

belekben, a hasnyálmirigyben, a mellékvese kéregállományában, a herében, az ováriumban, a 

lép és a vese területén (Ishihara és mtsai 1992; Usdin és mtsai 1994; Filipsson és mtsai 1998). 

Az egészséges szöveteken kívül a daganatok is expresszálnak PACAP receptorokat, 

így prosztata-, hasnyálmirigy- és hepatocelluláris karcinómákban, valamint a hypophysis 

adenómáiban és gliómákban is leírták jelenlétüket (Robberecht és mtsai 1982, 1993, 1994; 

Reubi és mtsai 1999, 2000; Collado és mtsai 2005). 

 

1.3. A PACAP előfordulása a szervezetben 

Először a központi idegrendszer PACAP tartalmú neuronjait térképezték fel. A PACAP 

legnagyobb mennyiségben a hypothalamusban fordul elő, de megtalálható a kéregállomány, a 

középagy, az agytörzs, az amygdala, a bazális ganglionok, a hippocampus, a tobozmirigy, a 

kisagy és a híd területén is (Arimura és mtsai 1991; Hannibal 2002; Reglődi 2009). PACAP-

immunreaktív rostok detektálhatók a perifériás idegrendszerben a spinális ganglionok kis 

érzőidegsejtjeiben, valamint a vegetatív pre- és postganglionáris neuronokban (Köves és mtsai 

1990).  
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A PACAP az idegrendszeren kívül szinte minden perifériás szervben kimutatható. 

Legmagasabb koncentrációban patkány herében mérhető, ahol mRNS-e a csírasejtekben 

detektálható (Arimura és mtsai 1991; Shioda és mtsai 1994). Ezenfelül azonosítható a 

petefészek, a méh, a méhlepény, a mellékvese, a mellékpajzsmirigy és az emlő szövetében, 

valamint a hasnyálmirigy Langerhans-szigeteinek sejtjeiben is (Skakkebaek és mtsai 1999; 

Vaudry és mtsai 2009). PACAP tartalmú idegrostok találhatóak a gasztrointesztinális, a 

kardiovaszkuláris, az immun- és a légzőrendszerben (Uddman és mtsai 1991 a, b; Gaytan és 

mtsai 1994).  

A PACAP, hasonlóan receptoraihoz, tumoros szövetekben is jelen van, így 

kimutatható gliómákban, neuroblasztómákban, emlő-, petefészek- és prosztatakarcinóma-

sejtekben, valamint hipofízisadenómákban és feokromocitómás sejtekben is (Takahashi és 

mtsai 1993 a, b; Gutierrez-Canas 2003; García-Fernández és mtsai 2004; Szántó és mtsai 

2012).  

 

1.4. A PACAP élettani hatásai 

A PACAP gyors degradációja ellenére jelentős biológiai aktivitással rendelkezik. Hatásairól 

bővebben a napjainkban gyakran idézett, Vaudry és mtsai által írt összefoglaló közleményben 

olvashatunk (Vaudry és mtsai 2009). Ezek közül a legfontosabbakat a teljesség kedvéért 

megemlítem, de részletesebben csak az értekezés szempontjából relevánsakkal foglalkozom. 

1.4.1. A PACAP idegrendszeri és néhány további alapvető élettani hatása 

A PACAP szerepet játszik számos élettani folyamat szabályozásában, így például a 

táplálkozásban, a termoregulációban, a cirkadián ritmus és az alvás szabályozásában (Gray és 

mtsai 2002; Hannibal 2006; Matsuda és Maruyama 2007; Murck és mtsai 2007; Matsuda és 

mtsai 2013). A PACAP- és PACAP receptor KO egerek jelentős memóriadeficitet mutatnak, 

ebből arra következtettek, hogy a PACAP serkenti a memóriafolyamatokat (Matsuyama és 

mtsai 2003). A PACAP tanulási folyamatokban kifejtett, filogenetikailag megőrzött szerepére 

utal, hogy csigákban cAMP-függő jelátviteli utakat aktiválva szabályozza a hosszú távú 

memória kialakulását (Pirger és mtsai 2010). 

Endokrin hatásai is bizonyítottak, így a PACAP befolyásolja a hypophysis elülső és 

hátulsó lebeny hormonjainak szekrécióját. Intravénás adagolása után növekszik az 

adrenocorticotropic hormone (ACTH), a vazopresszin és a prolactin (PRL) szint (Chiodera és 
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mtsai 1995, 1996). A PACAP szabályozza a pajzsmirigyműködést, stimulálja a mellékvese 

katekolamin-szintézisét, valamint a hasnyálmirigy inzulintermelését (Chen és mtsai 1993; 

Isobe és mtsai 2003; Winsell és Ahren 2007).  

1.4.2. A PACAP és a reprodukció 

A reprodukció a hypothalamus-hypophysis-gonád tengely által hormonálisan szabályozott 

folyamat, melyet a PACAP minden szinten képes befolyásolni.  

A PACAP hypothalamus szintjén kifejtett hatását jól demonstrálja Kántor és 

munkatársainak vizsgálata, melynek során azt tapasztalták, hogy a PACAP a tüszőrepedést 

megelőzően az agykamrába juttatva gátolja az LH-csúcs kialakulását és blokkolja az ovulációt 

(Kántor és mtsai 2000a, b, 2001). Ez összhangban van azokkal a vizsgálatokkal, melyek 

szerint a PACAP csökkenti a hipotalamikus releasing faktorok, így a gonadotropin-releasing 

hormone (GnRH) és luteinizing-hormone-releasing hormone (LHRH) kibocsájtását 

(Anderson és mtsai 1996; Köves és mtsai 2003). 

Ezzel szemben a hypophysis szintjén a PACAP fokozza a gonadotropinok szintézisét 

és szekrécióját. Dózisfüggő módon serkenti a hypophysis follikuláris sejtjeinek interleukin 

(IL)-6 termelését, amely parakrin módon stimulálja a growth hormone (GH), a PRL, a 

follicle-stimulating hormone (FSH) és az LH elválasztását. Csökkent PACAP szint mérhető 

hipofizektómia után, amely FSH adására normalizálódik, bizonyítva a gonadotropinok 

kontrollját (Shuto és mtsai 1995a, b). Az LH-csúcs vonatkozásában a hypohysis szintjén a 

PACAP a GnRH potencírozásán keresztül a korábban elmondottakkal ellentétes hatást fejt ki, 

ugyanis képes emelni a GnRH stimulált cAMP, az inositol triphosphate (IP) és a cyclic 

guanosine monophosphate (cGMP) termelődést, amely LH-csúcs kialakulásához vezethet 

(Schomerus és mtsai 1994; Larivière és mtsai 2006). A PACAP GnRH-t potencírozó hatását 

magyarázhatja az is, hogy a peptid képes serkenteni a hypophysis GnRH receptorok 

expresszióját (Garrel és mtsai 2002).  

A női gonádokon a PACAP serkenti a granulosa sejtek szteroidszintézisét és túlélését 

(Zhong és Kasson 1994; Lee és mtsai 1999). Újszülött nőstény patkánynak adagolva késlelteti 

a pubertást, a tubamotilitásra hatva növeli a megtermékenyülés valószínűségét és elősegíti a 

beágyazódást (Fahrenkrug és mtsai 1996; Köves és mtsai 1998; Vincze és Köves 2001). 

Terhesség esetén magas PACAP szint mérhető az uteroplacentáris egységben (Steenstrup és 

mtsai 1996). A human chorionic gonadotropin (hCG) átmenetileg emeli a PACAP és a 
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progeszteron receptor mRNS expressziót, amely a stimulációt követően 3, illetve 6-12 óra 

múlva éri el csúcspontját. Ha a progeszteron receptort antagonistával blokkolják, akkor nem 

tapasztalnak változást a PACAP gén expressziót illetően. Ezek az eredmények azt sugallják, 

hogy a PACAP transzkripció a progeszteron receptor aktivációjához kötött (Ko és mtsai 1999; 

Reglődi és mtsai 2012). 

A férfi gonádokon a PACAP serkenti a spermiogenezist. Leydig sejtkultúrán végzett 

kísérletek bizonyítják szteroidszintézist stimuláló hatását (Romanelli és mtsai 1997). Sertoli 

sejteken emeli a cAMP szintet és stimulálja az ösztradiol és az inhibin szintézisét (Heindel és 

mtsai 1992). A PACAP megtalálható a mellékhere tubulusokban és parakrin módon 

szabályozza a spermiumok érését (Zhou és mtsai 1997). Munkacsoportunk vizsgálatai szerint 

a PACAP serkenti a spermiumok motilitását. A PACAP KO egerekből származó spermiumok 

fejátmérője a vad típusú egerekhez viszonyítva kisebb, amely magyarázhatja az állatok 

csökkent fertilizációs képességét (Brubel és mtsai 2012). Humán kísérletek bizonyítják a 

PACAP/VIP erekcióban betöltött szerepét is, felvetve az impotencia kezelésében történő 

alkalmazhatóságuk lehetőségét (Gozes és Fridkin, 1992; Hedlund és mtsai 1994, 1995). 

1.4.3. A PACAP általános citoprotektív hatása és szerepe az apoptózis folyamatának 

befolyásolásában 

Neurális sejtvédő hatását számos in vitro és in vivo kísérletben vizsgálták. A PACAP 

védelmet nyújt agyi ischaemia, neurodegeneratív betegségek és agyi trauma állatkísérletes 

modelljeiben (Uchida és mtsai 1996; Farkas és mtsai 2004; Reglődi és mtsai 2004; 

Somogyvári-Vigh és Reglődi 2004; Tamás és mtsai 2006, 2012; Dogrukol-Ak és mtsai 2009). 

Nem sokkal a PACAP felfedezését követően kimutatták, hogy a peptid rendkívül erős 

antiapoptotikus hatást fejt ki a kisagyi szemcsesejteken és az agyalapi mirigy adenómasejtjein 

(Cavallaro és mtsai 1996; Chang és mtsai 1996; Oka és mtsai 1999).  

A PACAP apoptózist gátló hatása azonban nem csak neurális, hanem egyéb sejteken is 

megfigyelhető, így T-limfocitákon, preovulációs tüsző és tüdő alveoláris sejteken (Lee és 

mtsai 1999, Delgado és Ganea 2001; Onoue és mtsai 2004; Masmoudi-Kouki és mtsai 2011). 

Kardiomiocitákon, egér hemangioendotelióma és humán pigment epiteliális sejteken végzett 

kísérletek azt mutatták, hogy a PACAP növeli a sejttúlélést az oxidatív stresszel szemben 

(Gasz és mtsai 2006; Rácz és mtsai 2007; Mester és mtsai 2011; Fábián és mtsai 2012).  
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A PACAP sejtvédő hatását az antiapoptotikus fehérjék [B-cell lymphoma (Bcl)-2, 

extracellular-signal-regulated kinase (ERK1/2), protein kinase B (PKB/Akt)] expressziójának 

növelésén, valamint a proapoptotikus faktorok [kaszpáz-3, p38 mitogen-activated protein 

kinase (MAPK), c-Jun N-terminal kinases (JNK), Bcl-2-associated death promoter (Bad), 

Bcl-2-associated X protein (Bax), hypoxia-inducible factor 1-alpha (HIF-1α)] és számos 

hősokk fehérje aktivitásának csökkentésén keresztül fejti ki (Vaudry és mtsai 2009). 

Mindezek arra utalnak, hogy a PACAP általában citoprotektív, de tumorsejteken ezzel 

ellentétes irányú hatásai is lehetnek, így mielómás és mieloid leukémiás sejteken 

proapoptotikus, ezzel szemben inzulinóma, prosztata- és kólonkarcinoma sejtjein pedig 

antiapoptotikus (Le és mtsai 2002; Gutierrez-Canas és mtsai 2003; Hayez és mtsai 2004; Li és 

mtsai 2006; Onoue és mtsai 2008). A PACAP nem befolyásolta a sejttúlélést 

hasnyálmirigyből származó tumor- és metotrexát indukálta koriokarcinómasejteken (Brubel 

és mtsai 2010; Rékási és mtsai 2011). 

1.4.4. A PACAP és a sejtdifferenciálódás 

A PACAP in vitro kísérletekben az alkalmazott koncentrációtól függően képes differenciációt 

indukálni. Alacsony, subnanomoláris dózisban sejt proliferációt, magasabb dózisban pedig 

differenciációt idéz elő (Vaudry és mtsai 2009). Néhány példát kiragadva megemlítendő, 

hogy asztrocita irányú differenciációt indukál kortikális prekurzor és neurális őssejteken, 

illetve neurális differenciációt kisagyi szemcsesejteken, kortikális prekurzorokon, csirkék 

hátsó gyöki idegdúcaiban, humán neuroblasztóma sejteken, egér embrionális őssejteken és 

PC12 feokromocitóma sejteken (Lu és DiCicco-Bloom 1997; Nicot és mtsai 2002; Vallejo és 

Vallejo 2002; Cazillis és mtsai 2004; Nielsen és mtsai 2004; Ohno és mtsai 2005; Wang és 

mtsai 2005; Monaghan és mtsai 2008). 

Nem neurális sejtvonalak esetében a PACAP gátolja az oszteoblasztok 

differenciálódását, blokkolja az egyrétegű lapos granulosa sejtekből álló premordiális tüsző 

elsődleges, kuboid sejtes tüszővé alakulását és serkenti a T-sejtek érését (Delgado és mtsai 

1996; Nagata és mtsai 2009; Latini és mtsai 2010).  

 

1.5. PACAP a testnedvekben 

A PACAP különböző szervekben és szövetekben történő kimutatása mellett a szervezet nem 

sejtes kompartmentjeinek vizsgálatával is értékes adatok nyerhetők, melyek arra utalnak, 
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hogy a PACAP számos további élettani és kórtani folyamatot befolyásolhat. 

Munkacsoportunk ezen a területen az elmúlt években jelentős számú vizsgálatot végzett, 

ezeknek a bemutatása előtt azonban érdemes röviden említést tenni más kutatók 

eredményeiről is.  

Az irodalomban fellelhető egyik korai közleményben patkányok hipofízisének portális 

keringéséből nyert vér PACAP38 koncentrációját hasonlították a perifériás vérben mért 

értékekhez radioimmunoassay (RIA) segítségével. A PACAP38 a portális keringésben 

szignifikánsan magasabb volt, bizonyítva a peptidnek a hipotalamikus idegvégződésekből 

történő felszabadulását (Dow és mtsai 1994). 

Egy másik vizsgálatban lamivudinnal kezelt krónikus hepatitises betegek plazma 

PACAP38 koncentrációját mérték RIA-val (Elefsiniotis és mtsai 2003). A hepatitises betegek 

plazma PACAP38 szintje szignifikánsan alacsonyabb volt, mint az egészséges önkénteseké, 

és ezen értékek a lamivudin terápiát követően jelentősen emelkedtek. Adataikat 

összekapcsolva korábbi kísérleti eredményekkel arra következtettek, hogy a PACAP a Th2-es 

típusú citokinek termelődésének serkentésen keresztül a T-sejtes immunválasz megváltozását 

idézi elő, és ez a hepatitisz biokémiai és szövettani remissziójához vezet (Delgado és mtsai 

2000; Elefsiniotis és mtsai 2003).  

Poszttraumás stressz szindrómában, nők esetében a betegség tünetei pozitív korrelációt 

mutattak a PACAP plazma szintjével. A PACAP és receptora hasznos biomarkerként 

szolgálhat ebben a betegségben (Ressler és mtsai 2011).  

A PACAP jelenlétét bizonyították a gerincvelői folyadékban is, szintje sclerosis 

multiplex (SM)-ben szenvedő betegekben csökkent. A csökkent PACAP szint 

downregulálhatja a SM-re jellemző autoreaktív Th1 és Th17 sejtek számát, fokozva a 

neuroprotekciót (Baranowska-Bik és mtsai 2013).  

A plazma PACAP38-immunreaktivitás (PACAP38-IR) szignifikáns csökkenését 

figyelték meg migrén interiktális periódusában, ezzel szemben szignifikáns emelkedés volt 

tapasztalható az iktális fázis során. Az interiktális plazma PACAP38-IR negatív korrelációt 

mutatott a migrén időtartamával. Az eredmények alapján feltételezhető, hogy összefüggés van 

a plazma PACAP38-IR és a migrén egyes fázisai között (Tuka és mtsai 2013). 

Saját vizsgálataink során tömegspektrometriával és szövetekre kidolgozott specifikus 

és érzékeny RIA módszerrel igazoltuk a PACAP38 jelenlétét különböző testnedvekben 
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(emberi és állati vérplazmák, petefészek tüszőfolyadék) (Börzsei és mtsai 2009; Brubel és 

mtsai 2011; Czeglédi és mtsai 2011; Koppán és mtsai 2012). 

Meghatároztuk az egészséges női és férfi önkéntesek átlagos plazma PACAP38-IR-át 

és figyelemmel kísértük annak különböző élettani paraméterekkel összefüggő változásait 

(Börzsei és mtsai 2009). Azt tapasztaltuk, hogy a felnőttek és az újszülöttek perifériás vérében 

a PACAP38-IR azonos. A köldökzsinór erek PACAP38-IR szintje szignifikánsan 

alacsonyabb volt, mint a perifériás vérben, és alacsonyabb a köldökvénában, mint az 

artériában. Ezek alapján a PACAP fötális szintézise tételezhető fel (Reglődi és mtsai 2010). 

Mivel a PACAP eleget tesz a hipofizeotrop hormonokkal szemben támasztott 

követelményeknek, ezért vizsgáltuk a PACAP plazma szintjének változását a hypothalamo-

hipofizeális tengely túlstimulációjával járó állapotokban is, így a terhesség, a szülés és a 

szoptatás során. A második és a harmadik trimeszterben az anyák plazmamintáiban 

szignifikánsan magasabb PACAP38-IR volt mérhető, mint az első trimeszterben és az 

egészséges, nem terhes nőkben. A placentában és egyéb anyai szervekben a terhesség során az 

átlagosnál nagyobb mértékű peptidszintézis folyik, és ezzel összhangban növekszik a placenta 

PACAP tartalma a terhesség előrehaladtával (Brubel és mtsai 2010). Vizsgálataink során azt 

észleltük, hogy szüléskor a PACAP38-IR 70 %-os csökkenést mutatott, és 1-3 nap múlva tért 

vissza az átlag populációval megegyező értékre (Reglődi és mtsai 2010). A fiatal egészséges 

női populációhoz viszonyítva mérsékelt, de szignifikáns emelkedés volt megfigyelhető 1-6 

hónapja szült szoptató anyák plazma PACAP38-IR szintjében (Börzsei és mtsai 2009). Az 

adatok alapján ugyan nem vonható le messzemenő következtetés a PACAP fiziológiai 

folyamatokban betöltött szerepére vonatkozóan, azonban méréseink bizonyítják, hogy az 

endogén PACAP38 szintek a hormonális változásokra érzékenyen reagálnak.  

Tömegspektrometriás módszerrel vizsgáltuk a PACAP38 esetleges jelenlétét emberi 

csarnok- és magzatvíz, valamint hüvely-, nyál-, orr- és ondóváladékban is, de PACAP38-ra 

jellemző csúcs nem volt detektálható ezekben a mintákban (Brubel és mtsai 2011, 2012). 

A vérplazmában és a különböző testnedvekben kimutatott PACAP és a tejben lévő 

bioaktív anyagokkal kapcsolatos irodalmi adatok figyelmünket a tejek és tejalapú 

készítmények vizsgálati lehetőségeire irányította. Mielőtt ezeknek a vizsgálatainknak a 

bemutatására sor kerülne, röviden összefoglalom a tej és tejalapú készítmények összetételére 

vonatkozó és a tanulmány szempontjából releváns ismereteket. 
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1.6. Bioaktív anyagok a tejben és tejalapú készítményekben 

1.6.1. Az anyatej összetétele és annak változása a szoptatás során 

Az anyatejben előforduló legfontosabb bioaktív anyagokat az 1. táblázat tartalmazza. Ezek 

között nem csak peptidek, hanem számos, az értekezésben szereplő citokin, növekedési faktor 

és egyéb hormon is feltüntetésre került (Grosvenor és mtsai 1993).  

1. táblázat. Bioaktív anyagok az anyatejben. 

 

Az anyatej összetétele dinamikusan változik a szoptatási periódus alatt és egy 

szoptatás alkalmával is (Catinella és mtsai 1996). A szoptatási periódus 1-3 napjában 

termelődő kolosztrum szignifikánsan magasabb koncentrációban tartalmaz motilint, gastrint, 

leptint és β-kazomorfin-5-öt és -7-et (Lu és mtsai 1995; Jarmołowska és mtsai 2007; Eilers és 

mtsai 2011). A szoptatás elején termelődő előtejben az endothelin-1, a ghrelin és a koleszterol 

koncentrációja magasabb, ezzel szemben alacsonyabb triglicerid, leptin és retinol szint 

mérhető a szoptatás végén termelődő utótejben. Azonos nátriuretikus peptid és granulocyte 

colony-stimulating factor (G-CSF) koncentráció mérhető az elő- és az utótejben (Ken-Dror és 

mtsai 1997; Calhoun és mtsai 1998; Ribeiro és Dimenstein 2004; Karatas és mtsai 2011).  
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1.6.2. Az anya- és tehéntej, valamint a tehéntej alapú készítmények eltérő összetétele 

Az anyatej és a tehéntej összetétele eltérő, így például a tehéntej alacsonyabb 

koncentrációban tartalmaz parathyroid hormone-like protein (PLP)-t, azonban epidermal 

growth factor (EGF) tartalmuk megegyezik (Budayr és mtsai 1989; Xiao és mtsai 2002). A 

pasztörizált, kereskedelmi forgalomban kapható tejek transforming growth factor (TGF)-β1 

tartalma alacsonyabb, mint a friss tehéntejé (Peroni és mtsai 2009).  

Az anyatej összetétele különbözik a tehéntej alapú tápszerektől is, amennyiben a 

tápszerekben nem detektálható GnRH, insulin-like growth factor (IGF)-1, substance P és 

CGRP (Juskevich és Guyer 1990; Grosvenor és mtsai 1993; Ducroc és mtsai 1995). 

Ellentétben ezekkel, mérhető koncentrációban van jelen PLP, parathyroid hormone-related 

protein (PTHrP), EGF, inzulin és ghrelin (Read és mtsai 1985; Budayr és mtsai 1989; Onda és 

mtsai 2010; Savino és mtsai 2011). A tápszerek szignifikánsan magasabb koncentrációban 

tartalmaznak ghrelint és leptint, mint az anyatej (Lage és mtsai 2002; Savino és mtsai 2011). 

1.6.3. Neuropeptidek a tejben 

Figyelemre méltó, hogy a tejben számos neuropeptid is azonosítható (Grosvenor és mtsai 

1993). Ezek közül részletesebben csak a VIP-re és a PACAP-ra vonatkozó adatokat 

ismertetem.  

A PACAP-hoz szerkezetileg legjobban hasonlító VIP-et 1970-ben fedezték fel (Said 

és Mutt 1970), és csak másfél évtizeddel később derült ki, hogy a VIP jelen van az anyatejben 

(Werner és mtsai 1985). A vérplazmában értéke alacsonyabb, mint a tejben (Eriksson és 

Uvnäs-Moberg 1990). A PCR vizsgálatok azt mutatták, hogy hasonlóan az egyéb tejben 

előforduló neuropeptidekhez, a VIP mRNS-e nem detektálható az emlőben, így a tejben 

felhalmozódott VIP is az anyai keringésből származhat (Koch és mtsai 1991). A VIP 

koncentrációja a szoptatás során változik, szignifikánsan magasabb értéket mértek a 

föcstejben, mint a normál tehéntejben (Takeyama és mtsai 1990). Vagus ingerlés hatására a 

szopás alatt a plazmakoncentrációja növekszik, vagotomia esetén ez az emelkedés elmarad 

(Eriksson és mtsai 1994). Egyes fajokban lokálisan termelődő neurogén faktorok által 

közvetített, oxitocintól független tejkilövellést észleltek, amely felveti, hogy a VIP is szerepet 

játszik az ejekció kiváltásában (Cowie 1974). 

A PACAP jelenlétét az anyatejben munkacsoportunk vizsgálatai (tömegspektrometria, 

RIA) igazolták, melyek során nem csak az anyatej PACAP38-IR szintjét mértük, hanem 
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összevetettük ugyanazon szoptató anyák plazmamintáival. Azt tapasztaltuk, hogy a tejben a 

PACAP38-IR 5-20-szor magasabb, mint a hozzá tartozó plazmamintákban (Börzsei és mtsai 

2009). A humán tej- és plazmamintákon nyert eredményeinket alátámasztják háziállatokon 

(tejelő barna magyar kecske, magyar merinói juh, holstein-fríz szarvasmarha) végzett 

kísérleteink. A PACAP a humán mintákhoz hasonló felhalmozódást mutatott az állatok 

tejében, a legmagasabb PACAP38-IR értékek a juh- és a kecsketejben voltak detektálhatók 

(Czeglédi és mtsai 2011). 

A tejben kimutatott PACAP felvetette azt a kérdést, hogy lehet-e a peptidnek szerepe 

az emlőszövetben zajló proliferációval és differenciálódással összefüggő változásokban. A 

következőkben ezért a PACAP és receptorainak az emlőszövetben történt kimutatásával 

kapcsolatos adatokat és az emlőhámsejtek laktogén differenciálódására vonatkozó 

legfontosabb ismereteket tárgyalom, amelyek a tanulmány vizsgálatainak tervezéséhez és 

eredményeinek későbbi interpretációjához nélkülözhetetlenek. 

 

1.7. PACAP és PACAP receptorok, valamint egyéb neuropeptidek az emlő szövetében 

Az emlőben fellelhető subepidermális idegvégződésekben, a mellbimbó simaizom sejtjei 

körül, a ductus lactiferus és az ahhoz tartozó alveolusokat körülvevő kötőszövetben 

neuropeptidek azonosíthatók, így calcitonin gene-related peptide (CGRP), substance P, VIP, 

peptide histidine isoleucine (PHI), neuropeptid Y (NPY), galanin és tyrosine hydroxylase 

(TH) pozitív rostok figyelhetők meg (Eriksson és mtsai 1996; Pinho és Gulbenkian 2007).  

Az emlő idegrostjai nem csak a felsorolt neuropeptideket tartalmazzák, hanem bennük 

PACAP-szerű immunreaktivitás is kimutatható. A PACAP jelenléte szöveti RIA méréssel is 

bizonyítható és értéke szignifikánsan magasabb a laktáló, mint a nem laktáló emlőben. Ez a 

RIA méréssel észlelt különbség egyszerű immunhisztokémiai eljárással azonban nem 

detektálható (Skakkebaek és mtsai 1999). 

A PACAP receptor expresszióját korábban kimutatták normál és tumoros emlőből 

származó epitélsejteken, valamint laktáló emlőben is (Garcia-Fernandez és mtsai 2005; 

Czeglédi és mtsai 2011).  
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1.8. Az emlőhámsejtek laktogén differenciálódásának szabályozása 

1.8.1. A laktogén differenciálódás hormonális szabályozása 

Terhesség során ösztrogén, progeszteron és PRL hatására a mirigysejtek differenciációt és 

proliferációt mutatnak és megkezdődik a szekrétum termelése. Az emlő laktogén 

differenciálódásnak alapvető, hormonálisan szabályozott folyamata során a PRL saját 

receptorához való kötődése a receptor homodimerizációját okozza, amely magának a 

receptornak és a Janus kinase (JAK) keresztfoszforilációját eredményezi. Ezt követően a 

monomer formában a citoszólban lévő signal transducer and activator of transcription 

(STAT)-5 dimerizálódik és szintén foszforilálódik, majd a dimer transzlokálódik a 

nukleuszba, kötődik a GAS régióhoz (TTCCNGGAA) és megindítja a tejfehérjék [β-kazein, 

whey acidic protein (WAP), β-laktoglobulin] és a STAT5 átíródását (Watson és Burdon 1996; 

Brisken és mtsai 2002a). A STAT5 fehérje kiemelkedő szerepét jelzi, hogy klónozásakor 

„mammary gland factor”-nek nevezték. A PRL receptorához való kötődése további fontos 

jelátviteli utakat [MAPK, phosphoinositide 3-kinase (PI3K)] is aktivál (Brisken és mtsai 

2002a). A STAT5-től független jelátvitel fontosságára hívja fel a figyelmet az a tény, hogy az 

IL-2 indukált suppressor of cytokine signaling (SOCS) foszforiláció szelektív STAT5 gátlást 

eredményez a MAPK jelátviteli útvonal gátlása nélkül (Cacalano és mtsai 2001).  

1.8.2. Egyéb faktorok szerepe az emlőhámsejtek differenciálódásában 

A differenciálódás folyamatát hormonokon kívül növekedési és transzkripciós faktorok, 

citokinek, valamint angiogenikus faktorok is befolyásolják (Desrivière és mtsai 2003; Hynes 

és Watson 2010; Watson és mtsai 2011). Az emlő differenciációjában a STAT5 fehérjén kívül 

a STAT6, az involúció során bekövetkező változások szabályozásában pedig a STAT3 is 

szerepet játszik. Az IL-4 és IL-13 a STAT6 fehérjén keresztül fejtik ki hatásaikat. A citokinek 

szerepét a differenciálódásban alátámasztja az a megfigyelés is, hogy a STAT6 és IL-4/IL-13 

kettős KO egerekben a vemhesség alatt az alveoláris morfogenezis és a differenciáció 

egyaránt csökkent, ennek ellenére mind a STAT6, mind az IL-4/IL-13 dupla KO egerek 

képesek szoptatni (Chapman és mtsai 1999; McKenzie és mtsai 1999; Khaled és mtsai 2007). 

A differenciáció során az emlősejtek által termelt citokinek a „T-helper” sejtek 

differenciálódásához hasonló Th1/Th2 citokin váltást mutatnak, amely az IL-12, az interferon 

(INF)-γ és a tumor necrosis factor (TNF)-α expressziójának csökkenésében, illetve az IL-4, 

IL-13 és IL-5 emelkedésében nyilvánul meg (Khaled és mtsai 2007). A PACAP is képes 

serkenteni a Th2 és csökkentetni a Th1 citokinek termelődését (Delgado és mtsai 2000), ezért 
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felvetődik a lehetőség, hogy esetleg az IL-ek modifikálásán keresztül hatást gyakorolhat az 

emlőhámsejtek differenciálódására. 

1.8.3. Neuropeptidek és az emlőhámsejtek differenciálódása 

Egyes neuropeptidek közvetlenül is befolyásolhatják a laktogenezist. A galanin nevű 

neuropeptid, amely a hypophysis laktotróp sejtjeiben szintetizálódik, tárolódik és 

szekretálódik, nem csak stimulálja a PRL szekrécióját, hanem közvetlen hatást gyakorol az 

emlőhámsejtekre, előmozdítva az alveoláris morfogenezist (Koshiyama és mtsai 1987; Naylor 

és mtsai 2003). Vemhes egerekben a hypophysis galanin tartalma emelkedett, ezzel szemben 

a szoptatás során a galanin jelentős csökkenése figyelhető meg a hypothalamus 

magnocelluláris neuronjaiban. Exogén ösztrogén kezelés 6-szorosára emeli a laktotróp sejtek 

számát, 3000-szeresére a galanin mRNS tartalmat és 500-szorosra a fehérje expresszót. A 

galanin KO egerek megkésett lobulo-alveoláris emlő struktúrát mutatnak a csökkent keringő 

PRL-nak köszönhetően. „Whole mount” hisztológiai vizsgálatok bizonyítják a csökkent 

duktális elágazódást, melyek hasonlítanak a PRL és PRL receptor KO egerekéhez. Ösztrogén 

hatására bizonyos emlőtumorokban is megnő a galanin szint (Wynick és mtsai 1998). 

A PACAP képes befolyásolni a differenciálódást nem neurális sejtvonalakon is. Egér 

kálváriából izolált oszteoblaszttenyészeteken végzett kísérletekben azt észlelték, hogy a 

differenciáció során a VPAC2 receptor upregulálódik. Az oszteoblasztsejteken a PACAP a 

cAMP szint emelésén keresztül gátolja a sejtek differenciálódását, amely az alkalikus 

foszfatáz mRNS expressziójának csökkenésében nyilvánul meg (Nagata és mtsai 2009). A 

receptor activator of nuclear factor κB (RANK) és ligandja (RANKL) fontos szerepet tölt be a 

csontmetabolizmus és az emlőmirigy fejlődésében egyaránt. RANK és RANKL KO egerek 

emlőhámja nem képes lobulo-alveoláris struktúrát kialakítani, és az ilyen egerek képtelenek a 

szoptatásra. A felsorolt adatok a két szerv evolúciós hasonlóságára utalnak (Schramek és 

mtsai 2011). 

 

1.9. Célkitűzéseink és vizsgálataink 

A fentiekből kiindulva kíváncsiak voltunk arra, hogy mutat-e a PACAP, más korábban 

felsorolt bioaktív anyagokhoz hasonlóan, koncentráció-változásokat a szoptatás során; 

detektálható-e PACAP38-IR a kereskedelmi forgalomban lévő tejekben, tejporokban és 

tápszerekben; eltér-e a PAC1 receptor expressziója különböző fajokból származó és eltérő 

hormonális hatások alatt álló szöveti- és sejtmintákban és van-e hatása az emlőszövetben és 
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tejben egyaránt jelenlévő PACAP-nak az emlőszövetet érintő fiziológiás változásokra, így az 

emlőhámsejtek differenciálódására. 

 PACAP-RIA-val mértük a kolosztrum, az átmeneti és az érett anyatej PACAP38-IR-

szintjét és vizsgáltuk annak változását hosszú távú követés során, valamint az elő- és 

az utótejben.  

 Vizsgáltuk a PACAP-IR-t friss és pasztörizált tehéntejekben, tápszerekben és 

tejporokban. Kvalitatív tömegspektrometriás mérést alkalmaztunk annak igazolására, 

hogy a tápszermintákban a RIA-val mért immunreaktivitás valóban a PACAP38-nak 

felel meg és nem az antitest más, hasonló molekulával létrejött keresztreakciójának 

eredménye.  

 Vizsgálataink során összehasonlítottuk a birkából származó laktáló és nem laktáló 

emlőszövetek PAC1 expresszióját és megfigyeléseinket összevetettük nem laktáló 

humán emlő mintákkal. Kíváncsiak voltuk arra, hogy a PAC1 receptor expressziója az 

emlőhámsejtek konstitucionális sajátossága-e, ezért a tanulmányban szereplő 

kísérletekben felhasznált egér emlőhámsejtek mellett sort kerítettünk más, az 

értekezésben nem szereplő vizsgálatainkban felhasznált tenyésztett humán daganatos 

és nem daganatos emlősejtek PAC1 receptorainak konfokális mikroszkópos 

elemzésére is. 

 Vizsgáltuk, hogy a PACAP kezelés befolyással van-e a β-kazein termelődésére, 

valamint a STAT5 függő és független differenciálódási útvonalakra. Kísérleteink 

során egér emlősejtek PRL indukálta differenciálódását a β-kazein tejfehérje 

kimutatásával igazoltuk és a differenciálódási útvonalak (STAT5, p38 MAPK és Akt) 

aktiválódását Western blot-tal detektáltuk.  

 Citokin és angiogenezis array kit-ek segítségével követtük nyomon, hogy milyen 

hatással bír a PACAP differenciálatlan és differenciált egér emlőhámsejtek cito- és 

kemokin, valamint növekedési és angiogenikus faktor szekréciójára.  
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2. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

2.1. Mintagyűjtés 

2.1.1. Anyatej minták gyűjtése 

Az érett anyatej (a szoptatás 14. napjától annak befejezéséig termelődő tej) PACAP38-IR 

méréséhez egészséges, érett csecsemőt világra hozó, nem dohányzó szoptató anyáktól 

származó 5 ml-nyi anyatejet használtunk (n = 167), amelyeket a Pécsi Egyesített 

Egészségügyi Intézmények védőnői hálózata biztosított számunkra. Az anyák beleegyező 

nyilatkozatot és kérdőívet töltöttek ki, melyben szoptatási és hozzátáplálási szokásaikra, 

valamint életvitelükre kérdeztünk rá (lásd melléklet).  

Az 1 ml kolosztrum (n = 11; az első három napban termelődő tej) és az átmeneti 

anyatej (n = 8; a szoptatás 4. napjától annak 14. napjáig termelődő tej) mintákat a PTE 

Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján gyűjtöttük. Az átmeneti 

anyatejmintákat ugyanazoktól a szoptató anyáktól nyertük, akik korábban kolosztrum 

mintákat is adtak. Egyazon anyákat kerestük fel az 5 ml előtej (n = 4; közvetlenül a szoptatást 

megelőzően lefejt tejminta) és utótej (n = 4; a szoptatás befejezését követően adott tejminta) 

gyűjtése érdekében.  

A mintákat polipropilén csövekbe gyűjtöttük és peptidáz inhibitor nélkül  

-20 °C-on tároltuk.  

Kísérletünkhöz rendelkeztünk a szükséges etikai engedéllyel (PTE KK 3117). 

2.1.2. Kereskedelmi forgalomban kapható tej alapú készítmények 

A nem pasztörizált, friss tehéntej PACAP38-IR méréséhez 5 ml (n = 4; Nagybudmér, 

Baranya) 1-8 hónapja ellő Holstein-fríz/magyar tarka szarvasmarha keverékének tejét 

gyűjtöttük. Kereskedelmi forgalomban kapható pasztörizált bolti tejeket, tejporokat és 

különböző márkájú hipoallergén (HA) és nem hipoallergén (non-HA) tápszereket vásároltunk. 

Pasztörizált bolti tejek: Tolle 2,8 %; Milli UHT 3,5 %; Pilos 2,8 %; Mizo UHT 1,5 %. 

Tejporok: Marvel sovány tejpor; NATURBIT sovány tejpor 1,5 %; Bedeco instant sovány 

tejpor; MIZO zsíros tejpor. Tápszerek: Beba Pro 1; Beba Pro HA; Nestlé Alprem; Milupa; 

Hipp Plus; Hipp Follow; Milumil 2 6 hó; Aptamil HA; Milumil HA Start Optima.  
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2.1.3. Laktáló és nem laktáló juh, valamint normál humán emlő minták 

A laktáló és nem laktáló (n = 4) tőgy biopsziákat 3-4 éves magyar merinó juhoktól 

minimálisan invazív biopsziás tűkkel (Bard Magnum rendszer: 130 mm hosszú, 15 mm 

penetrációs mélységű), az ellést követő 7-30. napon a Debreceni Egyetem Agrár- és 

Gazdálkodástudományok Centrum, Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi 

Intézetében gyűjtötték. Mintavétel előtt az állatot stabilan rögzítették, tőgyét megtisztították 

és lidocainnal helyi érzéstelenítést alkalmaztak.  

A humán emlőminták daganatos betegek műtéti anyagának tumormentes részeiből 

származtak, melyeket 4 %-os formalinban fixáltunk (n = 4, átlag életkor: 36,3 év). Etikai 

engedély: PTE KK 4304. 

 

2.2. Sejtkultúrák 

2.2.1. HC11 egér emlősejtek 

A HC11 sejteket RPMI-1640 médiumban, 37 °C-on, 5 % CO2 mellett tenyésztettük, 10 %-os 

FCS, 5 μg/ml inzulin, 10 ng/ml EGF, 50 μg/ml gentamicin és glutamin jelenlétében (GM = 

growth medium). A sejteket 3-4 naponta passzáltuk. 

2.2.2. HC11 egér emlősejt differenciáció 

A sejteket 6 lyukú lemezre tettük (BD Bioscience), melyek GM-ban 2-3 nap alatt konfluensé 

nőttek. Ezután a sejteket 2-szer PBS-sel mostuk, hogy a médiumban lévő EGF-t eltávolítsuk, 

majd újabb 2 napos inkubáció következett az ún. pre-hormone médiumban (PHM). Ez 

tartalmaz: RPMI-1640-t, 2 % FCS-t, 5 μg/ml inzulint (I), 50 μg/ml gentamicint és glutamint. 

Ezt követően a PHM médiumot DIP médiumra cseréltük, amely 1 μM dexametazon (D) és 5 

μg/ml prolaktin (P) hozzáadását jelentette a PHM médiumhoz, majd a DIP médiumot a 

következő négy napban az egyes kísérleteknek megfelelően naponta cseréltük (1. ábra). 
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1. ábra. HC11 egér emlősejteken indukált laktogén differenciálódás folyamatábrája. 

 

2.2.3. Egyéb sejtkultúrák (HMEC, MCF-7 és MDA-MB-468) 

Ezeket a sejtvonalakat egyéb, az értekezésben nem szereplő kísérleteinkben használtuk fel. 

Jelen tanulmányban csak PAC1 expressziójukra vonatkozó mikroszkópos vizsgálatok 

eredményeit szerepeltetjük.  

A HMEC (Human Mammary Epithelial Cell) sejteket (Biocenter) Mammary 

Epithelial Cell Growth Medium (MEGM
TM

)-ban tenyésztettük, 37 °C-on, 5 % CO2 mellett, a 

hozzá szükséges borjú hypophysis extraktum, EGF, hidrokortizon, gentamicin és inzulin 

jelenlétében, melyeket a gyártó által forgalmazott BulletKit
TM

 tartalmazott a megfelelő 

koncentrációkban.  

Az MDA-MB-468 (ATCC) emlő tumoros sejteket Leibovitz’s L-15-ös médiumban 

tenyésztettük, 10 %-os FBS jelenlétében, 37 °C-on, CO2 nélkül.  

Az MCF-7 emlő tumoros sejteket (ATCC) Dulbecco's Modified Eagle's Medium 

(DMEM)-ban tenyésztettük, 10 %-os FBS, 100 U/ml penicillin és 100 μg/ml sztreptomicin 

jelenlétében, 37 °C-on, 5 % CO2 mellett. 

 

2.3. PACAP-RIA 

2.3.1. Minta előkészítés 

A tápszereket standard hígításban oldottuk, 150 mg tápszerhez 1 ml forró desztillált vizet 

adtunk. Az 1 ml anyatej, friss és pasztörizált tehéntej, tejpor, valamint tápszer mintákhoz a 

fehérjék kicsapása érdekében 10 µl, 96 %-os ecetsavat adtunk, majd 40 °C-os vízben 5 percen 
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keresztül inkubáltuk. Ezt követően 4 °C-on, 20 percen át, 3000-es fordulatszámon 

centrifugáltuk úgy, hogy a tetején homogén zsírréteget, középen vizes fázist (savó) és alul 

kicsapódott fehérjét nyerjünk. A leszívott, ám még mindig zavaros savót ismét centrifugáltuk 

(10000 fordulat/perc, 10 perc, 4 °C), majd a felülúszót használtuk a RIA meghatározásokhoz. 

2.3.2. A PACAP38 antitest és a 
125

I-dal jelölt PACAP előállítása 

A „88111-3” PACAP38 antiszérumot nyulak immunizálásával, szintetikus peptid segítségével 

állították elő, melyet karbodiimiddel marha tireoglobulinhoz kapcsoltak. Keresztreakciós 

vizsgálatokkal igazolták, hogy az így nyert antitest nagy specificitású és a PACAP38 C-

terminálisára érzékeny (Arimura és mtsai 1991). Az antitest sem a PACAP27-hez, sem más 

neuropeptidhez (VIP, glükagon, szekretin) nem mutatott kötődést (Jakab és mtsai 2004).  

A mérésekhez használt PACAP38 antigén jelölése a PTE Farmakológiai és 

Farmakoterápiai Intézetében történt. Frissen oldottak 20 μg iodogént 100 μl diklórmetánban, 

majd szárazra párolták nitrogén gáz alatt. Ezután hozzáadtak 80 μl, 0,25 mol/l (pH 7,4) foszfát 

puffert és PACAP24-38 peptidet (5 nmol/30 μl), valamint 18,5 MBq/5 μl Na
125

I-ot. 

Szobahőmérsékleten a jelölődés 5 percig tartott. Az oxidációs folyamatot 400 μl, 0,1 % (v/v) 

TFA hozzáadásával szüntették meg, majd a monojódozott peptidet high-performance liquid 

chromatography (HPLC) oszlopon szeparálták. A kalibrációs görbe elkészítéséhez szintetikus 

peptidet használtak, melyet 0-1000 fmol/ml koncentrációban mértek az inkubációs oldatokba. 

A kimutatási határ 2 fmol/ml, az inter-assay variáció 48,6 ± 3,4 fmol/ml (Jakab és mtsai 

2004).  

2.3.3. RIA mérés 

A polipropilén RIA csövekbe (Merck) duplikációban mértünk standardot (100 μl), vagy a 

mérni kívánt/ismeretlen mintát (200 μl), 100 μl antiszérumot, 100 μl (5000 cpm/cső) 
125

I 

izotóppal jelölt antigént, majd az inkubációs elegyet a megfelelő assay pufferrel [0,05 mol/l 

(pH 7,4) foszfát puffer, amely tartalmaz 0,1 mol/l NaCl-ot, 0,25 % (w/v) BSA-t és 0,05 % 

(w/v) NaN3-t] 1 ml térfogatra egészítettük ki. A mintákat az összekeverést követően 4 °C-on, 

48-72 órán át inkubáltuk. Ezután az antitesthez kötött jelölt antigén frakciót úgy választottuk 

el a szabad jelölt peptidektől, hogy a mintákba 100 μl szeparáló oldatot (10 g mosott 

szén/Norit A, Serva), 1g dextránt (Serva, molekulasúly: 50000-75000 Da), 0,5 g zsírmentes 

tejport és 100 ml desztillált vizet mértünk. A mintákat 4 °C-on, 20 percen át, percenként 3000 

fordulattal centrifugáltuk, majd a felülúszót leöntöttük. A szénhez kötött szabad peptidfrakció 

radioaktivitását gamma számlálóval mértük NZ310 típusú spektrométeren. Ebből 
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következtettünk az ellenanyaghoz kötött radioaktivitás értékére, majd a kalibrációs görbéről 

leolvastuk az ismeretlen minta PACAP38-IR értékét. 

 

2.4. Tömegspektrometria 

2.4.1. MALDI TOF/TOF 

A széles tömegtartomány mérésére alkalmas Bruker Autoflex II. típusú matrix-assisted laser 

desorption/ionization time-of-flight (MALDI TOF/TOF) tömegspektrométer segítségével 

végeztük méréseinket. A műszer kimutatási tartományának alsó határa fmol nagyságrendű. A 

készülékkel megvalósítható a tandem tömegspektrometria (TOF/TOF), amely során az 

ionforrásból kilépő részecskéket két módon tudjuk fragmentálni: közvetlenül az ionforrás után 

az ún. post source decay (PSD), vagy argongáz segítségével az erre a célra kialakított ütközési 

cellában [collision induced decay, (CID)]. A műszerben két detektort alkalmaztunk. A kis 

tömegű ionokat a nagyobb úthosszt biztosító iontükrös (reflektoros) detektorban, a nagyobb 

tömegűeket pedig lineáris módban mértük.  

2.4.2. Minta előkészítés 

A minták előkészítése a RIA mérések során alkalmazott lépéseknek megfelelően történt. A 

kinyert savót ezután 10-szeresére hígítottuk 0,1 %-s TFA-val. A sótalanításhoz és a 

zsírtalanításhoz 
18

C-as bevonatú ZIP-TIP pipettahegyet (Millipore) használtunk. A PACAP38 

a ZIP-TIP felszínén kötődött meg, ahonnan azt a mátrix hidroxifahéjsav 50 %-os acetonitril és 

0,1 %-os TFA (1/2 v/v) telített oldatával történő leoldás után közvetlenül detektálhattuk. 

Mérésünkhöz etanolban oldott hidroxifahéjsav matrixból vékony réteget csepegtettünk a 

Bruker rozsdamentes acéllemezre [massive target plate (MTP) 384, Bruker Daltonics], majd 

arra 1-1 μl mintát rétegeztünk. Kalibráló oldatként minden esetben a „Bruker Peptide” 

kalibráló standardot (#206195 Peptide Calibration Standard, Bruker Daltonics) és a PACAP38 

vizes oldatát (Sigma-Aldrich) alkalmaztuk. 

2.4.3. Tömegspektrometriás mérés 

Az ionizáláshoz 337 nm-es nitrogén lézert alkalmaztunk (MNL-205MC model, LTB- 

Lasertechnick Berlin GmbH), amelynek a frekvenciája 50 Hz, a gyorsító feszültség 20 kV, a 

késleltetési idő pedig 200 ns volt. A tömegspektrumokat pozitív ionizációs módban, 1000 és 

10000 m/z tartomány között regisztráltuk. Minden minta esetében a peptidkeverékre jellemző 
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tömegspektrumokat (400 lövés/minta) összesítettük. A műszer ellenőrzését Bruker FlexContol 

2.4 szoftverrel, az értékelést pedig Bruker FlexAnalysis 2.4 szoftverrel végeztük. 

 

2.5. A PAC1 receptor mikroszkópos vizsgálata 

2.5.1. A PAC1 receptor ellenes antitest előállítása 

Primér antitestként nyúlban termelt anti-PAC1-R antitestet használtunk (Seiji Shioda 

ajándéka). Shioda és munkatársai az állatok immunizálását egy 14 aminosavból álló, 

szintetikus peptiddel végezték, amely a PAC1 receptor összes ismert splice variánsának N-

terminális extracelluláris doménjén megtalálható. Teljes egéragy immunblot analízissel 

ellenőrizték az antitest specifitását, melynek során az antitest kötődését 55 kDa-nál, a PAC1 

receptor molekulasúlyának megfelelően észlelték. A preabszorbciós kontroll egerek agykérgi 

metszetein történt, amelynek során a blokkoló peptid alkalmazása után a kortikális 

asztrocitákon jelölődés nem mutatkozott (Suzuki és mtsai 2003). 

2.5.2. Fluoreszcens immunhisztokémia  

Szekunder antitestként Alexa Fluor „568”-cal jelölt anti-nyúl antitestet (Southern 

Biothechnology) választottunk. 

A vizsgálatainkhoz használt emlőmintákat 4 %-os PFA fixálást követően 6 x 10 

percen át mostuk 0,1 M-os PBS-ben, majd 1 órán át inkubáltuk 10 %-os, majd 20 %-os 

szaharózos-PBS-oldatban (Sigma-Aldrich). A kriosztáttal (Leica) történő metszésig a 

preparátumokat kriosztát-médiumba (Tissue-Tek OCT Compound, Sakura Finetek) ágyazva  

-20 ˚C-on tároltuk. A 12 μm-es metszeteket zselatinozott tárgylemezekre (Superfrost, 

Spektrum-3D) vettük fel. A metszeteket a felhasználásig -20 ˚C-on tároltuk. Az 

immunhisztokémiai eljárás első lépéseként a lemezeket nedves kamrában 6 x 5 percen át 

mostuk 1 %-os Triton-X-100 (Spektrum-3D) és PBS keverékével, ezután az aspecifikus 

reakciók blokkolása érdekében 1 órán át inkubáltuk normál kecske szérummal (100 

μl/tárgylemez; Sigma-Aldrich), amelyet a primér antitesttel (1:100; 100 μl/tárgylemez) 

történő, egy éjszakán át tartó inkubáció követett. A második napon 6 x 5 percen át mostuk a 

metszeteket 0,2 M-os PBS-ben, majd 2 órán át szekunder antitesttel (1:1000; 100 

μl/tárgylemez). Ezt 3 x 5 perces, 0,2 M-os PBS-es mosás követte, majd a metszeteket 

Fluoromount-G (Southern Biotechnology) géllel fedtük. A metszetek specifikus jeleit 568 nm 

hullámhosszon gerjesztettük és 603 nm emissziós tartományban Nikon Eclipse 80i 
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mikroszkóppal detektáltuk SPOT Basic 4.04 program segítségével. A primer antitest 

kihagyásával ellenőriztük, hogy a szekunder antitest ad-e aspecifikus jelet. A bemutatott fotók 

szerkesztése Adobe Photoshop 7.01 programmal történt. 

2.5.3. Fluoreszcens immuncitokémia 

Thermanox 10,5 mm × 22 mm-es fedőlemezeket (Nunc) méretre vágtunk és 96 lyukú plate 

aljára helyeztük. Ezután a lemezeket 5 percen át, 200 μl 96 %-os etanollal mostuk, majd 

annak eltávolítása után 200 μl desztillált vízzel tisztítottuk, melynek leszívása után 200 μl, 13 

μg/ml poli-l-lizinnel kezeltük (Sigma-Aldrich) és ezt követően 37 °C-os termosztátba 

helyeztük 30 percre. A polilizint háromszori desztillált vizes mosással távolítottuk el, ezután a 

lemezeket éjszakára UV fény alá helyeztük (Balogh és mtsai 2011). A sejteket 24 órán 

keresztül 37 °C-on inkubáltuk a fentiek szerint előkészített 96 lyukú plateken, majd a 

következő nap 4 %-os PFA-ban fixáltuk, először 30 percen át, szobahőn, ezután 4 °C-on 

hűtőben. A PFA eltávolítása után a sejteket 5 percig PBS-sel mostuk és 1 órán keresztül 100 

μl, 10 %-os BSA-val (Sigma-Aldrich) blokkoltuk az aspecifikus kötődéseket. Ezt követően 

adtuk a mintákhoz primér antitestként a nyúlban termelt anti-PAC1-R (1:100) antitestet és a 

készítményeket egy éjszakán át, 4 °C-on inkubáltuk. Másnap a sejteket 3 x 5 percen át mostuk 

és Cy3-konjugált „második” anti-nyúl IgG antitesttel (Millipore) 1:200 hígításban inkubáltuk 

1 órán át, majd újabb 3 x 5 perces mosás következett. A fedőlemezeket ezután tárgylemezre 

helyeztük és Olympus FluoView 1000 konfokális mikroszkóppal vizsgáltuk a PAC1 receptor 

expresszióját (pinhole size: 80 μm; lézer transmisszió: 100 %; Cy3 excitációs hullámhossz: 

543 nm; emissziós 567 nm; Hoechst excitációs hullámhossz: 405 nm; emissziós 461 nm; 

akkumulációs idő: 2 msec/pixel; step size: 1 μm; 20x objektív lencse). 

 

2.6. Western blot 

2.6.1. Vizsgálati csoportok 

Western blot vizsgálatainkat HC11 A23-as és B22-es egér emlősejt klónokon végeztük, a 

következő kísérleti csoportok szerint: 

 

 DIP kezelt HC11 sejtek 

 DIP + 100 nM PACAP38 kezelt HC11 sejtek  
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 DI + 100 nM PACAP38 kezelt HC11 sejtek 

 I + 100 nM PACAP38 kezelt HC11 sejtek 

 I kezelt HC11 sejtek (csak PHM médiumot kapott) 

A β-kazein expresszió Western blot analíziséhez a sejtlizátumokat az 5. napon, a 

differenciációs útvonalak vizsgálatához pedig 20 perccel a különböző hormon kombinációs és 

PACAP38 kezelések után készítettük. 

A sejteket háromszor PBS-ben mostuk, majd 30 percen át 4 °C-on lízis pufferben 

rázattuk [50 mM HEPES (pH 7,5), 150 mM NaCl, 1 mM EGTA, 2 mM EDTA, 25 mM β-

glicerofoszfát, 1,5 mM MgCl2, 10 % glicerol, 1 % Triton X-100, 5 µg/ml aprotinin, 5 µg/ml 

leupeptin, 1 mM fenilmetilsulfonil fluorid, 1mM ditiotreitol, 1,19 mM Na3VO4, 2,5 mM 

NaF]. Ezután a lizátumokat centrifugáltuk (15300 fordulat/perc, 4 °C, 10 perc), hogy a 

feloldatlan részeket eltávolítsuk. A protein koncentrációt Bradford reagenssel határoztuk meg. 

A fehérjéket SDS-PAGE gél elektroforézissel szeparáltuk és Odyssey membránra blottoltuk. 

A membránokat 5 %-os tejjel blokkoltuk 1 órán át szobahőn, majd egy éjszakán át inkubáltuk 

a primér antitesttel. Másnap 3 x 10 perces TBS-T mosás után a megfelelő szekunder 

antitesttel inkubáltuk 30 percig szobahőn. A reakciót ECL Plus Western blotting detektáló 

rendszerrel vizsgáltuk (GE Healthcare).  

A röntgenfilmeket transzmissziós módban szkenneltük. A pixel denzitásokat ImageJ 

szoftverrel analizáltuk.  

2.6.2. Antitestek 

Primér antitestek 

antifoszfo-Akt (Thr308; Cell Signaling), 1:500 

anti Akt-1 (C20; Santa Cruz Biotechnologies), 1:500 

antifoszfo-p38 MAP Kináz (Thr180/Tyr182; Cell Signaling), 1:1000 

anti-p38 MAP Kináz (Cell Signaling), 1:1000 

antifoszfo-STAT-5 (Tyr694/699; Cell Signaling), 1:900 

anti-STAT5 (Cell Signaling), 1:900  

anti-α-tubulin (Santa Cruz Biotechnologies), 1:1000  
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anti-β-kazein (M-14; Santa Cruz Biotechnologies), 1:1000 

 

Szekunder antitest 

IgG-HRP (Santa Cruz Biotechnologies) 

 

2.7. Egér citokin és angiogenezis array 

Az array vizsgálatokhoz a sejteket a β-kazein mérésekhez hasonló körülmények között 

tenyésztettük. A differenciált és a differenciálatlan HC11 sejtek által szekretált citokineket, 

kemokineket, növekedési és angiogenikus faktorokat a sejtek médiumából citokin és 

angiogenezis array-vel vizsgáltuk. 

A szemikvantitatív módszer a nitrocellulóz membránokra előre duplikátumban kötött 

antitestek és a mintában lévő proteinek kötődésén alapul. Az array-ek szenzitivitása az egyes 

proteinek esetében eltérő, alacsony pg/ml-es tartományban van, detekciós maximuma 2-10 

ng/ml, azonban ez a detekciós eljárástól és az expozíciós időtől függő. A kit tartalmazza a 

kísérlethez szükséges puffert, mosóoldatokat, detektáló antitest koktélt és a négy membránt. 

Az array-eket a gyártó cég (R&D System) előírása szerint alkalmaztuk. Röviden, 1 

órás membránblokkolást követően 500 μl médiumot adtunk a membránokhoz, majd azokat 

detektáló koktél jelenlétében rázólemezen inkubáltuk 4 °C-on, egy éjszakán át. Másnap 

háromszori mosás után adtuk a rendszerhez a tormaperoxidázhoz konjugált streptavidint, 

melyet kemilumineszcens előhívás követett. A denzitometrias kiértékelést a korábbiaknak 

megfelelően végeztük el (lásd 2.6.1.), azoknak a membránpontoknak megfelelően, ahol 

szemmel látható változások történtek. 

 

2.8. Statisztikai analízis 

A humán anyatejminták statisztikai analíziséhez Friedman, a friss és pasztörizált tehéntej, 

tejpor, valamint tápszer esetében páratlan Student-t, a kitek-nél 1- illetve 2 utas ANOVA 

tesztet és Bonferroni post-hoc analízist használtunk.   
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3. EREDMÉNYEK 

 

3.1. PACAP38-IR anya- és tehéntejben, tejporokban, valamint tápszerekben 

3.1.1. Humán tejminták 

A PACAP38-IR az érett anyatejben a szoptatási periódus 1-6 hónapjában lényegében 

változatlan volt. Az érett tejmintákon végzett RIA méréseink átlagértéke: 112 ± 13 fmol/ml 

(2. ábra). Az egyéb tejmintákra és kereskedelmi forgalomban kapható tejalapú 

készítményekre vonatkozó vizsgálataink eredményeit a továbbiakban erre az értékre 

vonatkoztatva adjuk meg. 

 

2. ábra. A PACAP38-IR változása az érett anyatejben a szoptatás első 6 hónapja alatt (n1-6 = 75; n1 = 15; n2 = 15; n3 = 15;  

n4 = 13; n5 = 9; n6 = 8). Az 1. hónapban gyűjtött érett tejminták kizárólag a szülést követő 14-30. nap között lefejt anyatejnek 

felelnek meg, azaz a szülést követő korai időszakból származó, átmeneti tejminták ebben a csoportban nem szerepelnek. Az 

oszlopokon az átlagtól való eltérések az átlag standard hibájaként (standard error of mean = SEM) vannak feltüntetve. 

 

A tej érése során a PACAP38-IR csökkenő tendenciát mutatott, a kolosztrumban 

szignifikánsan magasabb volt, mint az érett anyatejben (p<0,05). Az átmeneti tejben a 

PACAP38-IR csökkent, a változás azonban nem volt statisztikailag szignifikáns sem az érett 

anyatejhez, sem a kolosztrumhoz viszonyítva. A szoptató anyák tejhozama a 10. hónapra 

megközelítőleg 1/3-ára csökkent. Szignifikánsan magasabb PACAP38-IR volt mérhető a 11-

13. és a 14-17. hónapok közti időszak anyatejmintáiban, mint az 1-6. hónapok között gyűjtött 
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vizsgálati anyagokban (p<0,05; p<0,001). Az elő- és utótej mintákban a PACAP38-IR nem 

mutatott különbséget (3. ábra). 

 

3. ábra. A PACAP38-IR változása humán tejmintákban (nkolosztrum = 11; nátmeneti tej = 8; nelőtej = 4; nutótej = 4; n7-10 = 45;  

n11-13 = 27; n14-17 = 20). Az „y” tengelyen az érett anyatejhez viszonyított PACAP38-IR változások vannak feltüntetve  

(Δ% =
 𝐗−𝐗𝐫𝐞𝐟 

𝐗𝐫𝐞𝐟
× 𝟏𝟎𝟎, ahol X = a vizsgált mintákban mért PACAP38-IR átlagértéke, Xref = a referenciaként szolgáló érett, a 

szoptatás 1-6. hónapjában gyűjtött anyatejminták PACAP38-IR átlagértéke; az átlagértékektől való eltérések SEM-ben 

vannak kifejezve; *p<0,05; ***p<0,001). 

 

3.1.2. Friss tehéntej, pasztörizált tehéntej, tejpor és tápszerminták 

Az érett anyatejhez hasonló PACAP38-IR volt detektálható a friss tehéntejben, valamint a 

kereskedelmi forgalomban kapható pasztörizált tehéntej és tejpor mintákban. Bár a 

pasztörizált tehéntej mintákban a PACAP38-IR csökkenő tendenciát mutatott, szignifikáns 

különbséget nem észleltünk az érett anyatejhez viszonyítva. Szignifikánsan alacsonyabb 

PACAP38-IR volt mérhető a nem hipoallergén tápszerekben, mint a hipoallergénekben és az 

érett anyatejben (4. ábra). 
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4. ábra. PACAP38-IR friss és pasztörizált tehéntejben, tejporokban, valamint tápszerekben (nfriss tehéntej = 4;  

npasztörizált tehéntej = 4; ntejpor = 4; nnon HA tápszer = 7; nHA tápszer = 2). Az eredmények feltüntetése a 3. ábrához hasonló (*p<0,05). 

 

A tömegspektrometriás mérés során a PACAP38 molekulatömegére jellemző csúcs 

megjelenése is bizonyította a peptid jelenlétét a tápszermintákban (5. ábra). 

 

5. ábra. Hipoallergén tápszer MALDI TOF/TOF tömegspektruma. A 4536,4 Da-nál megfigyelhető csúcs a PACAP38 

protonált kvázi molekulaionjának [M+H+] felel meg. 
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3.2. PAC1 receptor expresszió 

3.2.1. Laktáló és nem laktáló emlőminták PAC1 receptor immunhisztokémiája 

A nem laktáló humán és birka emlőminták gyenge PAC1 receptor jelölődést mutattak az 

emlőszövetek duktális és alveoláris hámjában. Ezzel szemben intenzív PAC1 receptor 

expresszió volt észlelhető a laktáló tőgybiopsziákban, így a szekretoros egység 

epitélsejtjeiben, főleg a sejtmembránoknak megfelelően és néhány esetben granuláris festődés 

formájában a citoplazmában. A kötőszövet nem jelölődött (6. ábra). 

3.2.2. HC11, HMEC, MCF7 és MDA-MB-468 emlő sejtvonalak PAC1 receptor expressziója 

Konfokális mikroszkópos eredményeink bizonyították a PAC1 receptor jelenlétét az összes 

vizsgált sejtvonalon. Az egyes sejtvonalak azonban a jelölődés tekintetében eltérő intenzitást 

mutattak (7. és 8. ábra). 

 

3.3. DIP indukálta differenciálódás vizsgálata HC11 sejttenyészeten 

Kísérletünkben a PRL által indukált STAT5 és az inzulin által közvetített Akt/p38 MAPK 

foszforilációt, valamint a differenciálódásra jellemző β-kazein expresszió megjelenését 

vizsgáltuk. A PACAP kezelés önmagában, PRL nélkül nem indukált β-kazein expressziót és 

nem befolyásolta a DIP kezelés által kiváltott β-kazein expresszió mértékét (9. ábra).  
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6. ábra. PAC1 receptor immunhisztokémia nem laktáló humán emlő (A) és birka (B), valamint laktáló birka tőgybiopsziából 

(C). A terminális lobuláris egységek egyaránt jelölődnek nem laktáló és laktáló szövetmintákban, de a jelölődés sokkal 

intenzívebb a birkából származó laktáló tőgybiopsziás mintában (poliklonális anti-PAC1 és Alexa Fluor „568” konjugált anti-

nyúl IgG; aránymérték: 50 μm). 

 

7. ábra. HC11 sejtek (B22 klón) PAC1 receptorának immuncitokémiai vizsgálata konfokális (A, C) és fáziskontraszt (B, D) 

mikroszkóp alatt. A differenciálatlan (A, B) és differenciált (C, D) sejtek közel azonos intenzitású membránjelölődést 

mutatnak (poliklonális anti-PAC1 és Cy3-konjugált anti-nyúl IgG; 200x nagyítás). 

 

8. ábra. HMEC sejtek PAC1 receptorának immuncitokémiai vizsgálata. Összehasonlítva a 7. ábrán feltüntetett HC11 sejtek 

jelölődésével ezen a sejtvonalon a membránfestődés intenzitása szembetűnően magasabb (A), a vizsgált sejtek magjait 

Hoechst-jelöléssel tüntettük fel (B) (poliklonális anti-PAC1; 200x nagyítás).  
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9. ábra. HC11 egér emlősejtek differenciálódásának követése PACAP jelenlétében, illetve anélkül. A: Két különböző HC11-

es klón Western blot analízise. A23 klón: 1. DIP; 2. DIP+PACAP; 3. DI+PACAP; B22 klón: 4. DIP, 5. DIP+PACAP; 6. 

DI+PACAP. Az α-tubulin belső, metodikai kontrollként szerepel a bloton. A DIP β-kazein expressziót indukál, amely az A23 

klón esetében jól látszik az 1-es pozíciónak megfelelően a 32 és 29 kDa-os molekulatömegű kettős „band” formájában, 

amelyet az intracelluláris β-kazein különböző poszttranszlációs módosulásai okoznak. A B22 klón esetében a differenciáció 

effektívebb, így a kettős „band” nem látszik, hanem erős, összemosódott „band” mutatkozik a 29 kDa-nál (4-es pozíció). 

PACAP kezelés önmagában nem eredményez β-kazein expressziót („band” hiánya 3-as és 6-os pozícióban) és nem 

befolyásolja a DIP által kiváltott β-kazein expresszió mértékét sem (2-es és 5-ös pozíciók). B: A B22-es sejtklónon végzett 

vizsgálat denzitometriás analízise. A DIP+PACAP kezelés után a β-kazein „band” denzitása enyhén, de nem szignifikánsan 

emelkedik a csak DIP-pel kezelt mintákhoz képest. A DI+PACAP kezelés PRL hiányában nem eredményez mérhető 

denzitást a membránon. Az analízis három független mérésen alapul. Az adatok az y-tengelyen úgy vannak feltüntetve, hogy 

a DIP kezelést követően mért denzitás értéket egységnek tekintjük (AU = arbitrary unit; átlag ± SEM).  

 

A PACAP38-kezelés esetleges hatását nem tudtuk kimutatni a STAT5 és az Akt/p38 

MAPK jelátviteli útvonalakon sem (10. ábra). 

 

 

10. ábra. A differenciálódásban szerepet játszó p38 

MAPK, STAT5 és Akt útvonalak Western blot analízise 

HC11 sejtlizátumból. 1. DIP; 2. DIP+PACAP; 3. 

DI+PACAP; 4. I+PACAP; 5. I. A p38 MAPK és az Akt 

foszforilált formája mérhető az összes kísérleti 

összeállításban és annak mértékét sem a PRL, sem a 

dexametazon, sem a PACAP kezelés nem befolyásolja, 

ezzel szemben a STAT5 fehérje foszforilációja csak PRL 

jelenlétében megfigyelhető meg (markáns STAT5 1-es és 

2-es „band-ek”). A PACAP nem befolyásolja a STAT5 

fehérje aktivációját, amelyet bizonyít az 1-es és 2-es 

STAT5 „band-ek” hasonlósága. PRL hiányában a PACAP 

nem képes aktiválni a STAT5 fehérjét (3-as és 5-ös STAT5 

„band-ek” hiánya). 
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3.4. HC11 sejtek kemo- és citokin, valamint növekedési és angiogenikus faktor 

szekréciója DIP és PACAP-hatás alatt 

3.4.1. Citokin array vizsgálatok 

Kísérleteink azt mutatták, hogy a differenciált HC11 sejtek szignifikánsan alacsonyabb 

szinten szekretálták az interferon gamma-induced protein (IP)-10 és regulated upon activation 

normal T cell expressed and presumably secreted (RANTES) kemokineket, mint a 

differenciálatlan sejtek.  

További csökkenés volt tapasztalható a RANTES szekréciójában PACAP38-kezelést 

követően a differenciált sejteken, de ez a változás nem volt statisztikailag szignifikáns. A 

differenciált sejteken szemkontroll mellett emelkedett I-309 és interleukin-1 receptor 

antagonist (IL-1ra) és csökkent macrophage colony-stimulating factor (M-CSF) szekréció volt 

megfigyelhető PACAP38-kezelést követően, de ezek a változások sem bizonyultak a 

denzitometriás mérést követően szignifikánsnak.  

Az IL-ok nagyon gyenge jelet adtak, így azokat nem elemeztük tovább (11. és 12. 

ábra). 

 

11. ábra. Egér citokin array. A: differenciálatlan, kezeletlen HC11 sejtek; B: differenciálatlan PACAP kezelt sejtek; C: 

differenciált, DIP kezelt sejtek; D: differenciált, DIP+PACAP kezelt sejtek. A vizsgálati membránokon azon pontok vannak 

külön jelezve, melyeknek megfelelően az egyes fehérjék egyértelmű, szemmel látható változást mutatnak DIP és/vagy 

PACAP kezelést követően: B5 = I-309; B11 = IL-1ra; D1 = IP-10; D4 = M-CSF; D11 = RANTES. 
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12. ábra. A szekretált citokinek változásainak denzitometriás analízise. Az „A membrán” referencia pontjainak (lásd 11. ábra 

A1, A12 és F1) átlag denzitás értékét egységnek tekintettük és ezzel hasonlítottuk össze a további membránokon (B, C és D) 

lévő hasonló referencia pontok denzitás értékeit, majd eszerint határoztuk meg a különböző kísérleti körülmények által 

indukált fehérje expresszió változásokat. A differenciált sejtek tenyészeteinek médiumában a szekretált IP-10 és RANTES 

expressziója szignifikánsan alacsonyabb, mint a differenciálatlanokéban (*p<0,05; **p<0,005). A vizsgálat három független 

mérésen alapul (átlag ± SEM). 

 

3.4.2. Angiogenezis array vizsgálatok 

Vizsgálataink kapcsán azt tapasztaltuk, hogy differenciáció során az amphiregulin (AREG), 

EGF és insulin-like growth factor-binding protein (IGFBP)-3 szekréciója szignifikánsan 

csökkent. Egyéb IGFBP-k, így az IGFBP1, 2 és 9 nem eredményezett értékelhető jelet. Az 

IGFBP10 jól detektálható volt, de változást nem mutatott.  

A PACAP38 kezelés szignifikánsan csökkentette az EGF és AREG szekrécióját a 

differenciálatlan sejteken, ez a csökkenés azonban nem volt megfigyelhető a differenciált 

sejtek esetében. Sem a hepatocyte growth factor (HGF), sem az egyéb klasszikus 

angiogenikus faktorok, mint a vascular endothelial growth factor (VEGF), a fibroblast growth 

factor (FGF)-2, az angiopoetin, a thrombospondin és a platelet-derived growth factor (PDGF)-

AA nem adtak denzitometriás elemzésre alkalmas jelet. Az egyéb vizsgált fehérjék 

expressziója is gyenge, elemzésre alkalmatlan volt (13. és 14. ábra). 
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13. ábra. Egér angiogenezis array. A: differenciálatlan, kezeletlen HC11 sejtek; B: differenciálatlan PACAP kezelt sejtek; C: 

differenciált, DIP kezelt sejtek; D: differenciált, DIP+PACAP kezelt sejtek. Hasonlóan a korábbiakhoz azon fehérjéknek 

megfelelő pontok vannak a vizsgálati membránokon külön jelezve, melyek egyértelmű változást mutatnak szemkontroll 

mellett DIP és/vagy PACAP kezelést követően: A4 = AREG; B5 = EGF; C9 = IGFBP3. 

 

 

14. ábra. A szekretált AREG, EGF és IGFBP3 denzitometriás analízise. A differenciáció (DIP kezelés) mind a három faktor 

szekrécióját szignifikánsan csökkenti. A differenciálatlan sejtek médiumaiban PACAP kezelést követően szignifikánsan 

kevesebb AREG és EGF detektálható (*p<0,05; *** p<0,001). A vizsgálatot háromszor ismételtük, az eredményeket a 12. 

ábrán részletezetteknek megfelelően hasonlítottuk össze. 
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4. MEGBESZÉLÉS 

 

4.1. A PACAP38-IR változása a szoptatási időszak alatt 

4.1.1. PACAP38-IR a kolosztrumban 

A kolosztrum magasabb koncentrációban tartalmaz immunglobulinokat, növekedési 

faktorokat, citokineket, oligoszacharidokat, antimikróbiális és immunszabályozó faktorokat, 

mint az átmeneti és az érett tej (Kelly és mtsai 2003; Yoshioka és mtsai 2005). 

Vizsgálatainkban a PACAP38, hasonlóan a bevezetőben említett motilinhez, gastrinhoz, 

leptinhez, valamint β-kazomorfin-5 és 7-hez, szignifikánsan magasabb koncentrációban volt 

jelen a kolosztrumban, mint az érett tejben. A kolosztrumra vonatkozó mérési eredmények 

alapján arra lehet gondolni, hogy egyes fehérjék nem csak közvetlenül az újszülött 

bélrendszerének, de felszívódva és a keringésbe jutva, egyéb szerveinek megfelelő 

fejlődéséhez is elengedhetetlenek (Lu és mtsai 1995; Jarmołowska és mtsai 2007; Eilers és 

mtsai 2011).  

4.1.2. A PACAP38-IR változása a szoptatás 1-17. hónapjában 

A kizárólagos anyatejes táplálás szakaszában (1-6 hónap) a PACAP38-IR értéke állandónak 

mutatkozott. A 10. hónapot követően azonban szignifikáns emelkedés volt észlelhető. Az 

általunk észleltekhez hasonló koncentráció-emelkedést figyeltek meg a PTHrP 

vonatkozásában patkány és tehéntejben, amely csak az ivadékok elválasztásakor csökkent le 

(Law és mtsai 1991; Yamamoto és mtsai 1992). Ezzel ellentétben más hormonok és 

növekedési faktorok, így például a PRL és az EGF, koncentrációja csökken a szoptatás 

előrehaladtával, a CGRP szintje azonban változatlan (McMurtry és Malven 1974; Shah és 

mtsai 1989). 

A szoptatás előrehaladtával a tejhozam egyre csökken, az összfehérje azonban 

viszonylagosan állandó (Hartmann és Kulski 1978; Lönnerdal 2003). A 10. hónapot követő 

PACAP38-IR emelkedés így akkumulációra utal, amely fokozott PACAP termelésre enged 

következtetni. 

4.1.3. PACAP38-IR az elő- és utótejben 

Az anyatej összetétele egy szoptatás során is változik. Az előtej alacsony zsírtartalmú, az 

utótej krémes, zsírban gazdag. Az előtej a csecsemő szomját oltja, melyet tápanyagban dús 
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utótej vált fel (Rings és mtsai 1994; Lawlor-Smith és Lawlor-Smith 1998). Nem megfelelő 

szoptatási technika („mellváltás”) az elő- és az utótej mennyiségének aránytalansághoz vezet 

(„foremilk/hindmilk imbalance”). Az előtej laktóz tartalma magasabb, így túl gyakori 

„mellváltás” esetén az újszülött több előtejet szopik, és a lebontatlan tejcukortöbblet 

laktozémiához hasonló hasmenéses tüneteket okoz (Lawlor-Smith és Lawlor-Smith 1998).  

Az elő- és utótej összetételének megváltozása az újszülöttek számára szignált jelent a 

szopás befejezésére. A táplálékfelvételt szabályozó két legfontosabb peptid közül az egyik a 

ghrelin, amely fokozza az étvágyat, a másik a leptin, amely csökkenti a táplálékfelvételt (Klok 

és mtsai 2007). Az étvágyat gerjesztő hatású, orexigén ghrelin szintje szignifikánsan 

alacsonyabb az utótejben, mint az anorexigén leptiné és ez a szopás befejezését idézheti elő 

(Karatas és mtsai 2011).  

A PACAP is befolyással bír a táplálékfelvétel szabályozására. Aranyhalakban 

intracerebroventrikuláris és intraperitoneális PACAP adagolást követően a táplálékfelvétel 

egyaránt csökkent (Matsuda és mtsai 2006). A PACAP KO egerek szénhidrát felvétele is 

csökkent, és korai posztnatális halálozásukat károsodott szénhidrát anyagcseréjükkel hozzák 

összefüggésbe (Gray és mtsai 2001). A PACAP anorexigén hatását az α-melanocyte-

stimulating hormone (MSH) és CRH idegi útvonalak gátlásán keresztül fejti ki (Matsuda és 

Maruyama 2007). Kísérleteink során nem észleltünk az említett fehérjékhez hasonló 

különbséget az elő- és utótej PACAP szintjei között, így az anyatejben lévő PACAP 

feltehetően nem játszik szerepet az újszülöttek és csecsemők táplálékfelvételének 

szabályozásában. 

 

4.2. A PACAP a tehéntejben, tejporokban és tápszerekben 

Az anyatej biztosítja a csecsemő számára a megfelelő tápanyag ellátást és a kórokozókkal 

szembeni védekező mechanizmusok kialakulását, ezért az anya- és tehéntej, valamint a 

kereskedelmi forgalomban kapható tápszerek összetételének vizsgálata nagy népegészségügyi 

jelentőséggel bír. 

4.2.1. A tehéntej összetétele és feldolgozása. PACAP38-IR a tehéntejben 

Amennyiben az anyatejes szoptatás valamilyen ok folytán gátolt a csecsemő megfelelő 

tápanyagellátását tehéntej alapú készítményekkel helyettesítik. Az emberi és a tehéntej közötti 

alapvető különbség az, hogy a tehéntej több proteint tartalmaz, valamint a kazeinek és az 
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egyéb tejsavó fehérjék aránya eltérő (82:18, ill. 40:60). Ez az újszülött veséje számára 

fokozott fehérjeterhelést és magasabb, rosszul emésztett proteinfelvételt jelent. Az 

esszenciális zsírsavak koncentrációja ugyanakkor a tehéntejben alacsonyabb, mint a humán 

tejben (Sabbadin és mtsai 1999).  

Számos ipari eljárást dolgoztak ki azért, hogy a tehéntejek összetételét az anyatejéhez 

hasonlóvá tegyék és a csecsemők számára a lehetőségek szerinti legjobb minőségű 

tápszereket biztosítsák. Még ilyen körülmények között is jóval kevesebb, a csecsemők 

fejlődése szempontjából fontos faktor található a tápszerekben, mint az anyatejben (Wells 

1996). A gyártás folyamán alkalmazott eljárások célja, hogy a kereskedelmi tejek emberi 

fogyasztásra alkalmas, mikroorganizmus mentes, de tápanyagban gazdagok maradjanak. A 

pasztörizálás során a mikroorganizmusoknak csaknem 99 %-át elpusztítják, a fennmaradók 

pedig már nem fertőznek. Ezzel szemben sterilizáláskor nem marad baktérium a tejben, 

minősége azonban romlik. Az angol rövidítése alapján UHT pasztörizálásnak nevezett eljárás 

során 0,1-2 másodpercen át 100 °C feletti hőmérsékletre melegítik a tejet, majd visszahűtik 

(Wilson 1943).  

Kísérleteink során hasonló PACAP38-IR mértünk az UHT tejekben, mint az érett 

anyatejben és kezeletlen tehéntejben. Érdekes megfigyelés, hogy a pasztörizált tehéntej 

fogyasztás mellett az atópiás alkatú gyermekek előfordulási gyakorisága csökkent, és egyéb 

neuropeptidek (CGRP, NPY, VIP) mellett, a PACAP is képes csökkenteni az atópiás 

dermatitiszes betegek tüneteit (Perkin 2006; Mikami és mtsai 2012). Így elképzelhető, hogy 

nem csak a pasztörizált tehéntej mikrobiális összetételének változása, a zsírsavak és citokinek 

mennyiségének és minőségének különbsége, valamint a pasztörizálás kapcsán csökkent 

allergén epitópok mennyisége (Peroni és mtsai 2009), hanem a pasztörizált tejben megőrzött 

PACAP is segítheti az atópiás alkat kialakulása elleni védelmet.  

4.2.2. Tejporok és tápszerek gyártási folyamata. PACAP38-IR tejporokban és tápszerekben 

A tejpor- és tápszergyártás során az előkészített tehéntejből a víztartalom teljes, vagy 

részleges elvonásával, hőkezeléssel porszemű tejterméket kapnak. A porlasztás és hőkezelés 

alatt a tehéntej tápanyag- és vitamintartalmának egy része elveszik. Az elvesztett ásványi 

anyagok, vitaminok és rostok nagy részét pótolják. A HA tápszerek mentesek a nagy 

tejfehérjéktől, ugyanis azokat extenzív hidrolízissel lebontják, így az allergiás reakciók száma 

minimalizálódik (Chiancone és mtsai 1995; Wells 1996).  
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Tömegspektrometriával bizonyítottuk a PACAP jelenlétét a tápszermintákban. A 

tejporokban és a HA tápszerekben a PACAP38-IR lényegében változatlan aktivitással 

detektálható, ezzel szemben a PACAP38-IR szignifikánsan alacsonyabb volt a nem HA 

tápszerekben, mint HA típusú társaikban. Mivel a tápszergyártási folyamatok során csak a 

6000 Da feletti proteinek hasítódnak (Xiao 2002), ezért a PACAP a maga 4535 Da-os 

molekulatömegével képes lehet ellenállni ezeknek a folyamatoknak, így azonosítható lehet a 

tápszermintákban. 

A HA és nem HA tápszerek közötti eltérő PACAP38-IR esetleg annak tulajdonítható, 

hogy a nem HA tápszerek esetében a szállítófehérjéhez kötött PACAP-hoz az antitest a RIA 

mérésben nem megfelelően fér hozzá, azaz a méréssel a fehérjéhez kötött PACAP nem, vagy 

csak kisebb mértékben detektálható. Ezzel szemben extenzív hidrolízist követően a HA típusú 

tápszerek viszonylag magas koncentrációban tartalmazhatnak RIA-val kimutatható PACAP-

ot. 

A plazmában meglehetősen gyorsan lebomló PACAP érdekes módon a tejben és tej 

alapú készítményekben viszonylag stabil. Az anyatej szerinproteázokban (α1-antitripszin és 

antikimotripszin) gazdag. Az inhibitorok koncentrációja a laktáció kezdetekor a legmagasabb 

és az idő előrehaladtával csökken. Következésképpen számos élettanilag fontos, szekretált 

peptid koncentrációja magas marad az anyatejben a szoptatás első hónapjaiban (Chowanadisai 

és Lönnerdal 2002). A proteáz inhibitorok protektív hatása magyarázhatja az egyébként rövid 

életidejű PACAP detektálhatóságát a tejben és a tejtartalmú készítményekben.  

A plazmában a PACAP38 szelektíven kötődik a cöruloplazminhoz, de a szállító 

fehérjéje az anyatejben nem ismert (Tams és mtsai 1999). A cöruloplazmin és a laktoferrin az 

anyatejben komplexet képez. A PACAP képes a laktoferrint leszorítani a cöruloplazminról, 

alapot adva arra a feltételezésre, hogy a PACAP szállító fehérjéje az anyatejben is a 

cöruloplazmin (Sokolov és mtsai 2006).  

 

4.3. Az anyatejben jelen levő PACAP eredete 

Az anyatejben kimutatható hormonok, növekedési faktorok és peptidek csoportosíthatóak az 

anyatej/plazma koncentrációjuk alapján. Az ösztrogén, a GnRH, a thyrotropin-releasing 

hormone (TRH), a VIP, a somatostatin (SOM), a GHRH, a bombesin, a neurotensin, az 

oxytocin, a PTHrP, a PRL, az inzulin, a relaxin, az IGF-1, az IGF-2, az EGF, a TGF, a GH és 
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a prosztaglandin koncentrációja magasabb az anyatejben, mint a plazmában. A felsoroltakhoz 

hasonlóan a PACAP38 is 5-20-szor magasabb koncentrációban van jelen az anyatejben, mint 

a hozzá tartozó plazmamintákban (Börzsei és mtsai 2009). Ezzel szemben a glükokortikoidok, 

az androgének, a progeszteron, a TSH, a GIP, a gastrin, a cholecystokinin (CCK), a PHM és a 

peptid YY koncentrációja azonos, vagy alacsonyabb a tejben, mint a plazmában (Grosvenor 

és mtsai 1993). 

Az anyatejben azonosítható faktorok közül egyesek aktivitás és strukturális változás 

nélkül szűrődnek át a plazmából az anyatejbe (VIP, TRH, SOM), míg mások glikoziláción, 

foszforiláción és proteolízisen esnek át. Egyes hormonok, növekedési faktorok és bioaktív 

anyagok nem csak a véráramból kerülhetnek a tejbe, hanem közvetlenül az emlőmirigyben is 

szintetizálódnak (PTHrP, GnRH, PRL, IGF, EGF, laktoferrin, transzferrin és kazomorfin) 

(Grosvenor és mtsai 1993). 

A neuropeptidek közül a galanin, a SOM, a VIP, a TRH, a GHRH, a CCK, a 

neurotenzin, az oxytocin és a relaxin expresszióját vizsgálták normál, vemhes, laktáló és 

posztlaktáló patkány emlőben RT-PCR-ral. A SOM kivételével azonban egyetlen peptid 

RNS-e sem volt kimutatható az emlő különböző fejlődési stádiumaiban. Ebből arra lehet 

következtetni, hogy a neuropeptidek többsége a keringésből aktívan koncentrálódik a tejbe 

(Chen és mtsai 1999).  

Munkacsoportunk nem közölt vizsgálatai szerint 3 napos laktációs periódusban lévő 

többcsöcsű egerek („natal multimammate mouse”) emlőjének PCR vizsgálata azt mutatja, 

hogy sem a 288bp, sem pedig a 247bp PACAP mRNS nem található meg a mintákban. 

Eszerint a PACAP, hasonlóan a VIP-hez, nem az emlőben szintetizálódik, hanem a plazmából 

származhat. 

 

4.4. A tejben kimutatott PACAP feltételezhető élettani hatásai 

Az anyatejből az újszülöttek és csecsemők keringésébe átjutó PACAP mennyisége nem 

ismert. A proteáz inhibitorok koncentrációja, mint azt korábban már jeleztük, a laktáció korai 

időszakában a legmagasabb az anyatejben, és ennek szerepe lehet abban, hogy a PACAP nem 

degradálódik és aktivitása megőrződik (Chowanadisai és Lönnerdal 2002).  

Az újszülöttek és a csecsemők alacsonyabb mértékben szekretálnak sósavat, így 

gyomor pH-juk magas. A felnőttekhez viszonyítva pankreász enzimaktivitásuk alacsonyabb 
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és emésztetlen tápanyagokra nézve bélrendszerük permeabilitása fokozott. A kolosztrális 

proteinek felszívódása újszülöttekben transzport vakuolák által mediált, nem szelektív 

folyamat (Weaver 1992; Chowanadisai és Lönnerdal 2002; Baintner 2007; Jarmołowska és 

mtsai 2007). Mindezek elősegíthetik a PACAP és a gasztrointesztinális mukóza kontaktusát 

és ezen keresztül a PACAP felszívódását, így lehetővé tehetik fiziológiás hatásainak 

kifejtését. 

Feltételezhető, hogy az anyatejben jelenlévő PACAP szerepet játszhat az újszülöttek 

idegrendszerének fejlődésében, fontos immunmoduláló funkciója lehet a korai posztnatális 

fejlődés során, valamint befolyásolhatja újszülött PRL termelését. 

4.4.1. A PACAP és az idegrendszer korai fejlődése 

A PACAP neurotrófikus hatását számos in vitro kísérletben vizsgálták, ezek részletezése 

azonban meghaladja a dolgozat kereteit, összefoglaló ismertetésük magyar nyelven Reglődi 

MTA doktori értekezésében hozzáférhető (Reglődi 2009). A bevezetőben néhány kísérleti 

adatot kiemelve említés történt a PACAP neurális differenciációt előidéző hatásairól. Ezek 

mellett a PACAP különböző típusú idegsejteken befolyásolja a neuritnövekedést, a migrációt, 

a mitózist és a sejtek proliferációját. Szerepet játszik továbbá a velőcső dorzális-ventrális 

mintázatának kialakításában, a fejlődő retina dopaminerg fenotípusának és az agykéreg 

lamináris helyzetének meghatározásában (Reglődi 2009).  

Ezzel szemben sokkal kevesebb in vivo adattal rendelkezünk a PACAP fejlődéstani 

hatásairól. Az in vivo PACAP kezelés átmenetileg emeli a kisagy stratum granulosum 

internum és a stratum moleculare granuláris sejtjeinek számát, azonban a Purkinje sejtekre 

nincs hatása (Vaudry és mtsai 1999; Vaudry és mtsai 2000a). A peptid subarachnoidális térbe 

történő adagolása növeli a kisagy kérgi állományát. PACAP és PACAP antagonista 

(PACAP6-38) együttes adagolása mellett ezek a változások nem jönnek létre (Waschek 

2002). 

Különös figyelmet érdemelnek a PACAP KO egerek idegrendszeri fejlődésére 

vonatkozó vizsgálatok. A PACAP és receptora már a korai embrionális szakaszban 

megjelenik, maximumát a posztnatális 4. és 12. nap között éri el, amely párhuzamosságot 

mutat a kisagy granuláris rétegeinek neurogenezisével (Altman 1972; Sheward és mtsai 1998; 

Allais és mtsai 2007). A 4 és 7 napos PACAP KO és vad típusú egerek kisagyának általános 

szerkezete nem mutat eltérést, azonban a külső szemcsés réteg szignifikánsan vékonyabb és a 
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szemcsesejtek száma alacsonyabb a PACAP KO egerekben. RT-PCR vizsgálatok 

bizonyították, hogy a nesztin (neurális prekurzor marker) mRNS szint szignifikánsan nő a 

PACAP KO egerek esetében, egyidejűleg a szinaptofizin (érett neurális marker) szintje 

csökken. Fehérje szinten a nesztin azonos expressziós mintát mutat a KO és vad típusú 

egerekben. A szinaptofizin szint a 4. posztnatális napon a vad típusú egerekben mért szinthez 

képest még alacsony, ez a különbség azonban a 7. posztnatális napra eltűnik (Allais és mtsai 

2007). PACAP KO egerekben a mielinizáció hamarabb megkezdődik, mint a vad típusú 

egerekben és a mielinizált rostok magasabb denzitásban vannak jelen. Az eredmények azt 

sugallják, hogy az endogén PACAP gátolja a mielinizációt, időt hagyva az axon és a 

szinapszis formálódásra és fejlődésre (Vincze és mtsai 2011). A felsoroltakból arra lehet 

következtetni, hogy a PACAP befolyással bír az idegfejlődés korai szakaszára.  

4.4.2. A PACAP mint immunmodulátor 

Az anyatejben megtalálható PACAP fontos szerepet tölthet be az újszülött bélimmunitásának 

kialakításában és direkt hatást fejthet ki a bélflórára.  

Az immunválasz és az antigén „clearance” a CD4
+
 T-sejtek differenciációjától függő 

folyamat. A PACAP mRNS és fehérje szinten egyaránt csökkenti a proinflammatorikus és 

növeli az antiinflammatorikus citokinek és kemokinek expresszióját, és ezen keresztül in vitro 

és in vivo is serkenti a Th2 típusú (antiinflammatorikus) és gátolja a Th1 típusú 

(proinflammatorikus) választ. Az irodalomban a peptidet ezért a hatásáért „makrofág 

deaktivátor faktornak és endogén immunmoduláló molekulának” is nevezik. Ezenfelül a 

CD4
+
 és CD8

+
 timocitákra kifejtett antiapoptotikus hatásával is szabályozza a T-sejtek érését. 

A PACAP modulálja a kemokinek termelődését, így befolyásolja a polimorfonukleáris sejtek, 

makrofágok és limfociták „recruitment”-jét és gátolja a neutrofilek kemotaxisát (Delgado és 

mtsai 1999; Delgado és Ganea 2000; Ganea és Delgado 2003; Vaudry és mtsai 2009). 

Az anyatejben lévő antimikróbiális peptidek az első vonalú védelmi rendszert 

biztosítják az újszülött számára a baktériumok, a vírusok és a gombák ellen. Szerkezetükre 

jellemző az α-helix struktúra. Hidrofób tulajdonságuknak köszönhetően a sejtmembránhoz 

kapcsolódva képesek azt szelektíven roncsolni. Ilyen antimikróbiális peptidek a defenzin, a 

katelicidin, a protegrin, a lizozim, a kollektin és a laktoferrin (Reddy és mtsai 2004; Jenssen 

és Hancock 2009). A PACAP is a fentiekhez hasonló amfipatikus karakterű, α-helix 

struktúrával rendelkező peptid, amely a sejtmembránon áthatolva képes annak integritását 

megbontani, a citoszólban felhalmozódva pedig autofágia és apoptózis-szerű programozott 
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sejthalál révén a paraziták pusztulását idézheti elő (Gonzalez-Rey és mtsai 2006; Doan és 

mtsai 2012 a, b). Kemorepellens és lizozim receptor agonista hatását is igazolták (Mace és 

mtsai 2000). Az anyatejben lévő PACAP a felsorolt mechanizmusok segítségével közvetlen 

védelmet nyújthat az enterális patogénekkel szemben. 

4.4.3. A PACAP és a PRL szekréció 

A laktotróp sejtek PRL szekréciója a nucleus arcuatus sejtjei által termelt dopamin állandó 

tónusos gátlása alatt áll. Specifikus „releasing” hormonja nem ismert. A TRH és a portális 

vérben keringő ösztrogén, prosztaglandin F2α, VIP és VIP-szerű peptidek képesek fokozni a 

PRL szekréciót (Gautvik és Kriz 1976; Fonyó 2006).  

Miyata és mtsai már a PACAP felfedezéséről beszámoló közleményükben is említést 

tesznek arról, hogy a peptidnek a PRL szekréciójára stimuláló hatása van (Miyata és mtsai 

1989). Az intravénásan adott PACAP emberben és patkányban emeli a PRL szintet. Laktáló 

patkányok agykamrájába juttatva szintén növeli, ezzel ellentétben prosztaglandin 

szinkronizált ösztrusz ciklusú juhokban hasonló alkalmazást követően és ovarektomizált 

juhokban a nucleus arcuatus-on keresztül csökkenti a PRL szintet (Arbogast és Voogt 1994; 

Sawangjaroen és Curlewis 1994; Anderson és mtsai 1996; Chiodera és mtsai 1996; Huang és 

Pan 1996; Tohei és mtsai 2001). A PACAP ellentétes in vitro és in vivo hatásait a kísérleti 

állatok faji különbözőségei és eltérő élettani helyzete magyarázhatja (Vaudry és Arimura 

2003).  

Bizonyítást nyert az is, hogy a PACAP képes növelni saját, PAC1 receptorának 

expresszióját és ezen keresztül potencírozni a TRH által indukált PRL szekréciót (Mijiddorj 

és mtsai 2011). Ezekkel az adatokkal összhangban van az a megfigyelés, miszerint PACAP 

KO állatok esetében a PRL-szint alacsonyabb (Isaac és Sherwood 2008). Újszülött 

patkányokban a PRL szekréció szoptatással közvetített anyai szignált igényel. Az anyatejből 

felszívódó és az ivadékok keringésébe kerülő faktorok eredményezik a PRL szekretáló sejtek 

megjelenését. Erre utalnak Porternek és Frawleynek hypophysis elülső lebenyből származó 

sejtkultúrán végzett kísérletei, melyek során az anyatej vizes oldatának a PRL és GH 

szekrécióra kifejtett hatását vizsgálták. A korai időpontban fejt tejek (2-4. napok) a későbbi 

időpontokban (15-16. napok) gyűjtött tejmintákhoz képest szignifikánsan növelték a PRL 

szekretáló, differenciált sejtek számát. A nevezett kutatók kromatográfiás vizsgálatokkal 

bizonyították, hogy ezt a hatást egy az anyatejben megtalálható 2000-6000 Da méretű peptid 

okozza (Porter és Frawley 1991). Figyelemre méltó, hogy a PACAP molekulatömege is ebbe 
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a tartományba esik, így feltételezhető, hogy az előbb említett hatások hátterében akár a 

PACAP is állhat. 

 

4.5. A PAC1 receptor jelenléte az emlőhámsejteken 

4.5.1. Immuncitokémiai vizsgálatok sejttenyészeteken 

Berthon és mtsai, a VPAC1-2 és PAC1 receptorok izolálását megelőzően, vizsgálták 

különböző VIP-szerű peptidek hatását a HMEC és a HC11 sejtekre. A peptidcsalád tagjai a 

következő sorrendben emelték a cAMP szintet: VIP > PACAP38 > helodermin > PHI > PHM 

> peptide histidine valine (PHV) > helospektin > GHRH > szekretin. A cAMP emelkedés 

farmakológiailag aktív receptor jelenlétét feltételezte a sejteken (Berthon és mtsai 1992).  

A PACAP receptorok felfedezését követően MCF-7 sejteken PCR technikával 

azonosították a VPAC1 és PAC1 receptorok mRNS-ét, a VPAC2 receptor mRNS-e azonban 

nem volt detektálható a sejteken. Az eredményeket Western blot módszerrel is 

alátámasztották, amely szerint a PAC1 receptor fehérjéje 60 kDa-nál volt kimutatható (Leyton 

és mtsai 1999). 

Mikroszkópos vizsgálatainkkal ugyanezeken a sejtvonalakon közvetlenül 

demonstráltuk a PAC1 jelenlétét, és hasonló jelölődést láttunk az MDA-MB-468 sejteken is. 

4.5.2. Normál és laktáló emlőből származó minták szövettani vizsgálatai 

Humán biopsziás anyagokon PCR, Western blot és immunhisztokémiával is kimutatták a 

PACAP receptorok expresszióját. A normál emlőben a VPAC1 és a VPAC2 főként a duktális 

és glanduláris epitélsejteken expresszálódik, a strómális kötőszövet negatív. Hasonló eloszlás, 

de gyengébb intenzitás figyelhető meg a PAC1 receptor esetében (Leyton és mtsai 1999; 

Garcia-Fernandez és mtsai 2005).  

Saját vizsgálatainkban a nem laktaló emlőkben gyenge PAC1 receptor expresszió és 

kötőszöveti negatívitás mutatkozott, a laktáló emlőkben pedig a PAC1 expresszió 

emelkedését észleltük. Laktáló emlőből származó humán minták kísérletes vizsgálatok 

számára nem hozzáférhetők, ezért választottuk az összehasonlítás céljából birkák 

emlőszövetét. 
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4.5.3. Daganatos emlősejtek és szövetek VPAC1-2 és PAC1 receptorai 

A tumoros mintákon (duktális és lobuláris karcinómák) mindhárom receptor intenzitása 

erősebb, mint az egészséges emlőjáratok hámsejtjein. A PAC1, illetve VPAC1 és VPAC2 

stimulálását követően az adenilát-cikláz aktivitása dózisfüggően változik, és ez arra enged 

következtetni, hogy a normál és a tumoros emlősejtek PACAP receptorai funkcionálisan aktív 

állapotban vannak és szerepük lehet az emlő élettani és patológiás folyamatainak 

szabályozásában (Garcia-Fernandez és mtsai 2005). 

A PACAP receptoraival való kapcsolódás révén serkentheti egyes emlőtumorok 

proliferációját. A PAC1 receptor antagonista, PACAP6-38 proliferációt gátló hatása 

bizonyított, így az MCF-7 sejteken csökkenti az in vitro kolóniák számát, in vivo pedig a 

tumor-xenograft indukálta daganatképződést (Leyton és mtsai 1999). 

Reubi és mtsai in vitro receptor autoradiográfiás vizsgálatai szerint a metasztatikus 

axilláris nyirokcsomók kétszer akkora denzitásban mutatják a VPAC1 receptort, mint a 

primér emlőtumorok (Reubi és mtsai 2000). Ezek a megfigyelések lehetőséget nyújthatnak 

PACAP/VIP radioligandok kifejlesztésére (Schulz és mtsai 2004). A fentiek alapján az sem 

meglepő, hogy a VIP hibridek, mint VPAC antagonisták, képesek potencírozni a 

kemoterápiás szerek hatását (Zia és mtsai 1996; Moody és mtsai 2001). Az eredmények az 

emlődaganatok diagnosztikájában és terápiájában egyaránt felhasználhatók lehetnek.  

 

4.6. A HC11-es egér emlősejtek laktogén differenciációja 

4.6.1. A HC11 sejtvonal eredete és felhasználása laktogén differenciálódási modellekben 

(szilimarin, leptin, inzulin, IGF) 

A HC11 sejtvonalat középidős vemhes BALB/c egerekből izolálták (Ball és mtsai 1988). A 

sejtvonal alkalmas az emlő laktogén differenciálódásának in vitro vizsgálatára. A konfluens 

HC11 sejtek laktogén hormonok hatására tejfehérjéket termelnek, melyek közül egyebek 

mellett a β-kazein expressziójának kimutatásával igazolható a differenciálódás megtörténte 

(Doppler és mtsai 1989). 

A HC11-es sejtvonalon vizsgálták a szilimarin befolyását a laktogén 

differenciálódásra. A szilimarin egy hepatoprotektív flavonoid, amelynek antioxidáns, 

sejtmembrán stabilizáló, permeabilitás szabályzó, regeneráció-stimuláló és cirrózis ellenes 



50 

 

hatása van. Tehenek esetében növeli a tejhozamot és csökkenti az ellést követő fertőzések 

előfordulását. HC11 sejteken a szilimarin önmagában is szignifikánsan, és PRL jelenlétében 

még inkább, közel négyszeresére emeli a β-kazein mRNS szintet, azonban a STAT5 

aktivációját nem befolyásolja (Starvaggi Cucuzza és mtsai 2010).  

Arra a tényre alapozva, hogy a leptin megtalálható az anyatejben, vizsgálták hatását a 

HC11 sejtek β-kazein expressziójára. A leptin PRL és inzulin hiányában is képes potencírozni 

a β-kazein promoter aktivációját. Inzulin-helyettesítő képességét a hormon hipoglikémiás, 

perifériás inzulin szenzitivitást emelő tulajdonságával magyarázzák. A PRL szubsztitúciót 

pedig annak tulajdonítják, hogy a leptin receptor, a PRL receptorhoz hasonlóan, a citokin 

receptor családba tartozik, így a leptin és a PRL azonos intracelluláris jelátviteli utat 

(JAK/STAT5) aktivál (Baratta és mtsai 2003). 

Ugyancsak a HC11 sejtvonalon végzett vizsgálatok derítettek fényt az inzulinnak az 

emlőhámsejtek növekedésében, túlélésében és differenciációjában betöltött szerepére. A 

HC11 sejtek konfluens állapotának eléréséhez az EGF és az inzulin jelenléte nélkülözhetetlen. 

Az inzulin a vizsgálatainkban használt DIP mix elengedhetetlen összetevője. Inzulin 

hiányában a PRL és a dexametazon kettős kombinációja nem eredményez β-kazein 

expressziót. A fiziológiás dózisú inzulin védi az emlősejteket az apoptózistól (foszforiláció 

révén aktiválja az Akt-t), a PRL-nal együtt azonban laktogén hormon aktivitást mutat 

(serkenti a β-kazein szintézist) és előmozdítja a sejtproliferációt (fokozott DNS átíródás a p38 

MAPK/ERK foszforilációjának következményeként) (Merlo és mtsai 1996).  

Berlato és Doppler az inzulin-szubsztitúció kérdését a HC11 sejteken egy másik 

megközelítésből is elemezte. Vizsgálataik során sem a fiziológiás dózisban adott IGF-1, sem 

az IGF-2 nem volt képes helyettesíteni az inzulint a DIP mixben és nem stimulálta a 

tejfehérjék expresszióját sem. Differenciálatlan sejteken az inzulin és az IGF-ek egyaránt 

növelték az Akt és a MAPK/ERK foszforilációját, azonban a differenciált sejtek esetében ez a 

hatás csak az inzulin-adagolást követően volt megfigyelhető. A differenciálatlan és a 

differenciált sejtek eltérő viselkedésére az adhat magyarázatot, hogy az IGF-receptorok és az 

A-típusú inzulin receptorok (IR-A-k), melyek képesek kötni az IGF-eket, a differenciáció 

során downregulálódnak, kitüntetett szerepet biztosítva a csaknem szelektív inzulin kötő IR-

B-nek (Berlato és Doppler 2009).  

A laktogén differenciációban szerepet játszó jelátviteli útvonalakat a 15. ábra 

szemlélteti. 
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4.6.2. PACAP és a HC11 sejtek laktogén differenciálódása 

Kísérletünkben DIP kezelés hatására detektálni tudtuk a β-kazein expresszióját a HC11 

sejteken, de a PACAP nem befolyásolta sem a PRL-indukálta differenciálódást, sem a β-

kazein termelődést, sem a jelátviteli útvonalakat.  

 

15. ábra. Az emlőhámsejtek differenciálódásában szerepet játszó jelátviteli útvonalak. A PRL hatásának kifejtéséhez a 

glükokortikoidok és az inzulin jelenléte is szükséges. A tejfehérje megjelenését közvetlenül csak a PRL és a 

glükokortikoidok befolyásolják. A sejtek differenciálódásának létrejöttéhez a sejttúlélés fenntartása nélkülözhetetlen, ezt 

elsősorban az inzulin biztosítja. A citokinek különböző JAK-okat és egyéb STAT-okat aktiválnak, szerepük a 

differenciálódás jelátviteli mechanizmusában szintén feltételezett. Az ábrán példaként az IL-4 és IL-6 kapcsolódási pontjai és 

a PACAP „általános” jelátviteli rendszere is feltüntetésre került. A PACAP nem csak a sejtproliferációs útvonalakat képes 

aktiválni, hanem a PAC1 receptoron keresztül emeli az IL-6 expressziót, amely JAK/STAT3 foszforilációt eredményezhet. 

Kísérleti modellünkben a PACAP feltételezett kapcsolódását az Akt, STAT útvonalakhoz nem sikerült bizonyítani, és az IL-

ok nem adtak megfelelően értékelhető jeleket. 



52 

 

4.7. HC11 sejtek cito- és kemokin, valamint növekedési faktor szekréciója 

4.7.1. Inzulinszerű növekedési faktorok és hordozó fehérjéik 

Az „angiogenezis array”-vel egyebek mellett vizsgáltuk az IGF-ek hordozó fehérjéinek, az 

IGFBP-ek szekrécióját differenciált és differenciálatlan HC11 sejteken. Méréseink szerint, 

hasonlóan a Comma-1D (HC11 progenitor) sejteken végzett korábbi vizsgálatokhoz (Skaar és 

Baumrucker 1993), a differenciálatlan sejtek médiumaiban az IGFBP3 jól detektálható. 

Figyelemre méltó, hogy az IGFBP3 expressziója DIP kezelés hatására saját vizsgálatainkban 

csökkent, ez jól összevethető az IGFBP-ek laktáció alatt észlelhető fiziológiás csökkenésével 

(Allar és Wood 2004). A szállítófehérje funkciót betöltő IGFBP-ek csökkenése növelheti 

ugyanis a szabad IGF szintet, ezzel maximális hatást biztosít a PRL által indukált alveoláris 

differenciáció számára.  

Az IGF szerepét a PRL indukálta alveoláris morfogenezisben bizonyítja, hogy IGF-2 

KO egerek alveoláris morfogenezise megkésett, illetve az exogén IGF-2 javítja a PRL 

receptor KO egerek kóros alveoláris morfogenezisét. Bizonyított, hogy a ciklin D1 hiányos 

emlősejtek képtelenek a PRL válaszra, nem proliferálnak, azonban IGF-2 adást követően a 

ciklin D1 expresszió emelkedik. A PRL emeli az IGF-2 mRNS szintet, amely 

következményes ciklin D1 protein expressziót és proliferációt idéz elő, ezért az IGF-2-t a 

PRL indukált alveologenezis mediátorának tekintik (Brisken és mtsai 2002b). 

A differenciálatlan sejtek IGFBP3 szekréciója ellentmondó. Phillips és mtsai szerint a 

differenciálatlan HC11 sejtek nem szekretálnak IGFBP3-at. A differenciált sejtek 

médiumaiban az IGFBP2 csökkent, az IGFBP5 szekréciója pedig nőtt (Phillips és mtsai 

2003). A szerzők az IGFBP2 szekréciójában bekövetkező csökkenést és az IGFBP5 

szintjének emelkedését nem differenciációs hatásnak, hanem a dexametazon gátló és a PRL 

stimuláló hatásának tulajdonították, és a modellt nem tartották alkalmasnak az IGF-IGFBP 

tengely egzakt vizsgálatára.  

4.7.2. Interleukinok 

A laktogén differenciálódást nem hormonális úton befolyásoló tényezőkről a bevezető 

fejezetben már történt említés. Khaled és mtsai a HC11 sejtekhez hasonló KIM2 sejteken 

vizsgálta a citokinek differenciáció során bekövetkező expressziós és szekréciós változásait. 

A különbség a két sejtvonal között az, hogy a HC11 sejtek spontán, ezzel szemben a KIM2 

sejtek feltételesen immortalizált sejttenyészetek (Gordon és mtsai 2000). Vizsgálataikban DIP 
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stimulációt követően az emlősejtek laktogén differenciációt mutattak, a 2. naptól β-kazeint és 

a 8. naptól pedig WAP-ot expresszáltak. Az IL-ok differenciációban betöltött szerepére az 

utalt, hogy a sejtek IL-13Rα és az IL-4Rα expressziója a differenciáció 2. napján emelkedett. 

IL-4 és IL-13 adását követően a sejtek STAT6 fehérjéje foszforilálódott (Khaled és mtsai 

2007). Ehhez hasonló IL-4 mediált STAT6 aktivációt és β-kazein promoter indukciót 

figyeltek meg a HC11 sejtek esetében is (Moriggl és mtsai 1997).  

A KIM2 sejteken végzett citokin array vizsgálatok során magasabb IL-4, illetve 

csökkent G-CSF és IL-6 szekréciót észleltek a 8 napos differenciált sejteken, az egyéb Th2 

citokinek (IL-2, IL-3, IL-5, IL-9, IL-10 és IL-13) nem mutattak különbséget. QRT-PCR-ral a 

differenciáció indukciójával egyidejű Th1/Th2 citokin váltást figyeltek meg: az IL-12 és 

TNFα downregulálódott, egyidejűleg az IL-4, IL-5 és IL-13 upregulálódott (Khaled és mtsai 

2007). 

Saját kísérleteinkkel nem tudtunk alátámasztani hasonló változásokat az IL-4, IL-6 és 

G-CSF expresszióban differenciált HC11 sejteken, amely feltehetően sejtvonal specifikus 

hatásnak és az eltérő indukciós módszereknek tulajdonítható. Az általunk használt citokin 

array-en az IL-ok gyenge, analízisre alkalmatlan jelet adtak.  

4.7.3. Kemokinek 

Eredményeink szerint a laktogén differenciáció során szignifikánsan csökkent a HC11 sejtek 

IP-10 és RANTES kemokin szekréciója. Az IP-10 és a RANTES kemokinek felelősek a T-

limfociták és egyéb leukociták „recruitment”-jéért (Schall és mtsai 1990; Angiolillo és mtsai 

1995). Az IP-10 és a RANTES megtalálható az anyatejben és az emlőben és szerepet játszik a 

limfocita „homing” egyensúlyának fenntartásában az emlő különböző fejlődési stádiumaiban 

(Michie és mtsai 1998; Takahata és mtsai 2003). Terhesség ideje alatt a T-sejtek, laktáció 

során pedig az Ig-A-t tartalmazó B-sejtek kolonizációja dominál az emlőben (Tanneau és 

mtsai 1999). Így a HC11 sejtek csökkent T-sejt kemoattraktáns IP-10 és RANTES szekréciója 

T- és B-sejtek váltására utalhat a laktáló emlőben.  

4.7.4. Növekedési faktorok 

A differenciált HC11 sejtek médiumaiban az EGF-receptor (EGFR) ligandok, az AREG és az 

EGF, szignifikáns csökkenését észleltük. Az EGFR ligandok strukturálisan és funkcionálisan 

hasonló fehérjék, melyek sejtproliferációt és differenciációt okoznak. A családba tartozik az 

EGF, az AREG, a heparin binding EGF-like growth factor (HB-EGF), a TGF-α, a 
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betacellulin, az epigen, az epiregulin, a heregulin és a neuregulin. A csoportban legnagyobb 

strukturális hasonlóságot az AREG, az EGF és a TGFα mutat. Az AREG egy heparin kötő, 

glikozilált protein, C-terminálisának 38 %-a megegyezik az EGF C-terminálisának aminosav 

összetételével. A fehérjét az MCF-7-es sejtek EGFR ligandjaként azonosították (Shoyab és 

mtsai 1988).  

Az AREG KO anyaállatok nem szoptatnak megfelelően, az újszülöttek mortalitása 

magas, gyomruk egyáltalán nem, vagy csak kis mennyiségben tartalmaz tejet. Az AREG a 

duktális morfogenezishez nélkülözhetetlen, ezzel szemben az EGF és a TGFα elhanyagolható 

ebben a folyamatban (Luetteke és mtsai 1999). Az AREG membrán asszociált prekurzorként 

expresszálódik, majd szekretálódva kötődik a strómában lévő EGFR-okhoz, és fontos szerepet 

játszik a strómasejtek FGF, HGF és IGF1 termelésében. Ezt követően a strómasejtek által 

termelt növekedési faktorok stimulálják a környező emlőhámsejtek proliferációját (McBryan 

és mtsai 2008).  

Ismert, hogy az EGF blokkolja a differenciációt (β-kazein, WAP termelés) és akár 

dedifferenciációt is okozhat. Az emlő differenciációja a stimuláló (PRL, inzulin, 

dexametazon) és a gátló (TGFβ, progeszteron) hatások egyensúlyának függvénye. Az EGF 

szerepére hívja fel a figyelmet, hogy plazma szintje és receptorának expressziója terhességkor 

nő, és a laktáció előtt csökken (Oka és mtsai 1991). Az EGF hatására a differenciált sejtek 

ellapulnak, az intracelluláris zsírcseppek száma csökken, a WAP drámai, a β-kazein 

expresszió enyhe csökkenést mutat, és hasonlóképpen csökken a mammary-derived growth 

inhibitor (MDGI) szintje is. Ezzel ellentétben az EGF stimulálja a TGFα-t, ezért feltételezik, 

hogy a TGFα mediálja az EGF hatását (Spitzer és mtsai 1995).  

A differenciált HC11 sejtek vizsgálatainkban észlelt csökkent AREG és EGF 

szekréciója tükrözheti a proliferációs szakaszból a laktogén differenciálódásra történő 

átváltást és összhangban van a felsorolt kísérleti adatokkal. Az AREG átíródását a PRL 

szabályozza, azonban a PRL által regulált AREG, illetve EGF szekrécióról nem áll 

rendelkezésre adat (Ormandy és mtsai 2003). Kísérleteinkben a PRL az alkalmazott 

hormonkeverék állandó összetevője volt, így nem kizárt, hogy akár közvetlen hatása lehet az 

AREG szekréciójára. 
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4.8. A PACAP hatása a differenciálatlan emlősejtek AREG és EGF szekréciójára 

4.8.1. Az EGF, AREG és TGFα szekréció szabályozása 

A PACAP indukálta AREG és EGF szekréció csökkenés a differenciálatlan HC11 sejteken 

csökkent ligand „shedding” és/vagy csökkent EGFR ligand expresszió következménye lehet. 

Az AREG, az EGF és a TGFα „shedding”-jéért, valamint a következményes EGFR 

aktivációért az „a disintegrin and metallopeptidase domain (ADAM)-17” metalloproteináz a 

felelős, melyet a TGF-β gátolni képes (Sternlicht és mtsai 2005). A TGF-β hatását az 

ADAM17-en a tissue inhibitor of metalloproteinase (TIMP)-3 upregulálásán keresztül fejti ki 

(Leivonen és mtsai 2013). A TGF-β PACAP KO egerekben downregulált, és kísérletes adatok 

utalnak arra, hogy a PACAP közvetlenül képes stimulálni a TGF-β-t (Tan és mtsai 2009; 

Wada és mtsai 2013). A felsoroltak alapján feltételezhető, hogy a TGF-β és ennek 

következményeként a TIMP3 a PACAP hatására upregulálódik, és ez gátolja az ADAM17-et, 

és ezen keresztül az AREG és az EGF „shedding”-jét (16. ábra). Az általunk megfigyelt 

PACAP indukálta EGFR ligand szekréció csökkenés hátterében álló mechanizmus pontos 

feltérképezése újabb kísérletek kiindulópontja lehet. 

 

16. ábra. A PACAP által kiváltott ligand „shedding” és EGFR transzaktiváció feltételezett mechanizmusa. 
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4.8.2. EGF és AREG, valamint egyes neuropeptidek és az EGFR aktivációja 

Az EGFR aktivációjának kitüntetett szerepe van a sejtproliferáció megindításában és 

fenntartásában. A receptor transzaktivációját elsősorban az EGF, az AREG és a TGFα 

szekréciója szabályozza, melynek mechanizmusát HC11 sejteken is vizsgálták. A HC11 

sejtek egyaránt expresszálják az EGFR-t és a HGF receptorát a MET-t. Azonban sem rövid, 

sem hosszú idejű inkubáció után nem tapasztalható EGF indukálta MET, illetve HGF mediált 

EGFR aktiváció. A transzaktiváció ezen formája tehát ebben a modellben kizárhatónak látszik 

(Accornero és mtsai 2010).  

A folyamatot egyebek mellett különböző neuropeptidek is elindíthatják. VIP kezelést 

követően human epidermal growth factor receptor (HER)-2, illetve EGFR transzaktiváció 

figyelhető meg prosztatából és vastagbélből származó tumorsejteken (Bertelsen és mtsai 

2004; Sotomayor és mtsai 2007). Valdehita és mtsai a VIP transzaktiváló hatását vizsgálták 

ösztrogén-dependens (alacsony EGFR és magas HER2 expresszió) és ösztrogén-independens 

(EGFR overexpresszió és HER2 hiány) emlőkarcinómás sejteken. A HER2, 3 és 4 receptorok 

mellett az EGFR is a HER receptor család tagja. Az idézett kísérletben a VIP egyaránt 

stimulálta a HER2 és az EGFR foszforilációját, amely VIP receptor antagonista adásával 

gátolható volt (Valdehita és mtsai 2009). 

Kissejtes tüdőkarcinómán végzett kísérletek szerint a GPCR agonista bombesin és 

neuromedin B a TGFα szekrécióján keresztül képes az EGFR-t transzaktiválni (Lui és mtsai 

2003; Moody és mtsai 2010). Moody és mtsai ugyancsak kissejtes tüdőkarcinómás 

sejtvonalon végzett vizsgálataiban PACAP-kezelés után is EGFR transzaktiváció volt 

mérhető, azonban ez elmaradt VIP, PACAP6-38 és anti-TGFα adását követően. Ennek 

alapján a transzaktivációs folyamat a következőképpen írható le: a PAC1/PACAP interakció a 

cAMP/PKA jelátviteli útvonalon keresztül stimulálja Src/ADAM17-et, megnövelve a TGF-α 

szekréciót, amely végül aktiválja az EGFR-t (16. ábra). Anti-AREG adása nem befolyásolta a 

transzaktivációt, így arra lehetett következtetni, hogy a vizsgálatokban nem az AREG 

„shedding”-je emelkedett (Moody és mtsai 2012). 

4.8.3. Az AREG szerepe az emlőtumorok növekedésében 

Az AREG kiemelkedően fontos növekedési faktorként ismert az emlőtumorok 

proliferációjának és a tumorsejtek EGFR transzaktivációjának szabályozásában. AZ EGFR 

dependens emlőtumorok ugyanis ADAM közvetített EGFR ligand „shedding”-et használnak, 

így az AREG ígéretes támadáspontja lehet az emlőtumorok kezelésének. Az AREG szerepét 
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az emlőtumor kialakulásában és progressziójában az is bizonyítani látszik, hogy szintje 

magasabb az invazív, mint az in situ duktális karcinómákban, vagy a normál emlőben. In vivo 

szuppressziója csökkent tumor formációt eredményez (McBryan és mtsai 2008). Érdekes, 

hogy az AREG a csontmetasztázis kialakulásában is szerepet játszik, mivel az EGFR-on 

keresztül stimulálja a parathyroid hormone-like hormone (PTHLH) termelést, és ezen 

keresztül előmozdítja a csontresorpciót (Gilmore és mtsai 2007). Eredményeink arra 

utalhatnak, hogy a PACAP az emlőhámsejteken a VIP-pel ellentétes hatást fejthet ki az EGFR 

aktivációja tekintetében, ezért az általunk észlelt PACAP-mediált AREG és EGF 

szekréciócsökkenés a kísérletes daganatkutatás számára is értékes adatként szolgálhat. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

5.1. Vizsgálataink tárgya 

Kísérleteink során RIA-val detektáltuk az anyatej PACAP38-IR változását a laktációs 

periódus alatt és meghatároztuk a PACAP38-IR-t a kereskedelmi forgalomban kapható 

tehéntej alapú tejporokban, tápszerekben és pasztörizált tehéntejben. Tömegspektrometriával 

vizsgáltuk, hogy a tápszermintákban a RIA-val mérhető aktivitás valóban a PACAP38-nak 

felel-e meg.  

Mikroszkóposan elemeztük a PAC1 receptor expresszióját laktáló és nem laktáló 

emlőmintákon, valamint különböző emlőhámok sejttenyészetein (HMEC, MCF-7, MDA-MB-

468, HC11).  

Egérből származó HC11 emlőhámsejteken laktogén differenciálódást idéztünk elő, 

melynek megtörténtét Western blot analízissel igazoltuk. Vizsgáltuk a PACAP esetleges 

szerepét a sejtdifferenciálódásban. Egér citokin és angiogenezis array segítségével 

összehasonlítottuk a differenciált és a differenciálatlan sejtek által szekretált cito- és 

kemokinek, valamint növekedési faktorok szintjét, továbbá nyomon követtük, hogy a nevezett 

faktorokra a sejt eltérő differenciálódási állapotában a PACAP kezelés milyen hatással van. 

 

5.2. Vizsgálataink eredményei 

 Szignifikánsan magasabb PACAP38-IR mértünk a humán kolosztrumban az érett 

anyatejhez viszonyítva. Kimutattuk a PACAP38 felhalmozódását az anyatejben a 

szoptatás 10. hónapját követően. Nem találtunk különbséget a mért PACAP38-IR 

tekintetében az átmeneti tejben, valamint az elő- és utótejben.  

 Pasztörizált és friss tehéntejek, valamint tejporok esetében hasonló PACAP38-IR 

mértünk. A tömegspektrometriás analízis szerint a PACAP38 jelen volt a 

kereskedelmi forgalomban kapható tehéntej alapú tápszerekben. A hipoallergén, 

extenzíven hidrolizált tápszerek esetében szignifikánsan magasabb volt a PACAP38-

IR, mint a nem hipoallergén tápszermintákban.  

 A PAC1 kimutatható volt az összes vizsgált hisztológiai és citológiai mintánkban. A 

laktáló emlőben fokozott PAC1 receptor expressziót észleltünk a nem laktáló 

mintákhoz képest. 
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 Vizsgálatainkban a PACAP nem befolyásolta az emlősejtek differenciációját, sem a 

differenciációra specifikus β-kazein expresszió, sem pedig a differenciációban 

szerepet játszó jelátviteli útvonalak (STAT5, p38 MAPK, Akt) szintjén.  

 Egyes kemokinek és növekedési faktorok, így a RANTES, IP-10, AREG, EGF és 

IGFBP3 szekréciója szignifikánsan alacsonyabb volt a differenciált HC11 sejtek 

médiumában, mint a differenciálatlanokéban.  

 A PACAP-kezelt differenciálatlan HC11 sejtek szignifikánsan alacsonyabb szinten 

szekretálták az AREG-t és az EGF-t. 

 

5.3. Eredményeink értékelése 

Vizsgálataink bizonyítják, hogy a PACAP biológiailag effektív koncentrációban mérhető az 

anyatejben és különböző tejalapú készítményekben, ebből következően feltételezhető, hogy 

hatást gyakorolhat nem csak az újszülött fejlődésére, hanem magára az anyai emlőszövetre is. 

Jellegzetes a PACAP koncentrációjának változása az anyatejben a szoptatás során. Az 

egészen korai (kolosztrum) és késői fázisban (szoptatás terminációs szakasza) magas, a köztes 

időszakban (érett tej) pedig alacsonyabb, de stabil értékeket mutat. Ezek a változások 

bizonyos párhuzamosságot sejtetnek az emlőszövetben lezajló, jól ismert proliferációs és 

differenciációs folyamatokkal. 

A PAC1 receptorok mikroszkópos vizsgálata arra utal, hogy a PAC1 receptor 

expresszió az emlősejtek konstitucionális sajátossága, az expresszió mértéke azonban függ a 

sejt származásától (faj, normál, illetve tumoros sejt) és annak differenciáltsági állapotától. 

A PACAP-nak az emlőhámsejtek laktogén differenciációra kifejtett hatását igazolni 

nem tudtunk, de az erre irányuló vizsgáltok során néhány szekretált cito- és kemokin, 

valamint növekedési faktorra vonatkozóan figyelemre méltó adatokat nyertünk. 

Az emlősejtek differenciálódásával összefüggő, a cito- és kemokineket, valamint a 

növekedési faktorokat érintő szekrécióváltozások nem csak a proliferáció és a differenciáció 

fázisait követő és azokkal összhangban álló jelenségként érdekesek, hanem alapvető 

regulatórikus összefüggésekre is rámutathatnak. Ebből a szempontból külön figyelemre méltó 

lehet a PRL és az AREG feltételezett kapcsolata. 
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A PACAP által befolyásolt EGF és AREG szekrécióval kapcsolatos irodalmi 

hivatkozással nem találkoztunk, ezért ez a megfigyelésünk új adatnak számít. A HC11 sejtek 

viselkedése modellértékű a laktogén differenciálódás vonatkozásában. Arra vonatkozóan 

azonban nem tudunk nyilatkozni, hogy a HC11 sejteken a növekedési faktorok tekintetében 

észlelt változások sejtvonal specifikusak, vagy az emlősejtekre általánosan jellemzőek, esetleg 

alapvető sejtbiológiai jelentőséggel bírnak.  

Eredményeink a PACAP regulatórikus funkcióját feltáró további érdekes vizsgálatok 

alapjául szolgálhatnak (szállítófehérjéjének meghatározása a tejben, befolyása az újszülött 

PRL szekréciójára és bélflórájára, valamint szerepének tisztázása EGFR aktivációjában). 
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9. MELLÉKLET 

 

Kérdőív 

 

Név: 

Cím: 

Elérhetőség (telefon, e-mail): 

Életkor: 

Jelenleg szoptatott gyermek(ek) életkora: 

Gyermek neme: 

Hányadik hétre született gyermeke? 

Van-e gyermekének veleszületett vagy szerzett betegsége (ha igen a betegség rövid leírása)? 

 

Volt-e valami komplikáció terhesség vagy szülés során? 

 

Milyen gyakran szoptatja gyermekét, egy-egy alkalommal mennyit szopik gyermeke? 

 

Van-e valami olyan tényező, amely nehezíti a szoptatást (sebes emlőbimbó, emlőgyulladás 

stb.)? 

 

Az anyatej mellett mással is táplálja-e gyermekét, ha igen mivel (tápszer neve, egyéb 

élelmiszerek), mi az anyatej és egyéb élelmiszerek aránya a táplálkozásban? 

 

Mi jellemző az Ön táplálkozására (kiegyensúlyozott, vegetáriánus, diéta stb.)? 



 
 

 

Fogyaszt-e valamilyen táplálék kiegészítőt? 

 

Szed-e valamilyen gyógyszert (terhes vitamin, fogamzásgátló, stb.)? 

 

Milyen gyógyszereket fogyasztott terhesség alatt? 

 

Fogyaszt-e kávét, alkoholt, drogot? 

 

További gyermekek kora és neme:  

 

Korábbi gyermekek szoptatásának rövid leírása (mennyi ideig szoptak, hozzátáplálás ideje, 

koraszülés, veleszületett vagy szerzett betegség): 

Beleegyező nyilatkozat 

Alulírott ..................................................................... kijelentem, hogy a kellő mértékű 

tájékoztatás birtokában beleegyezésemet adom az anyatejem tudományos kutatási célú 

felhasználására. A tudományos munka célja egy emberben még kevésbé ismert 

fehérjetermészetű anyag (PACAP) tejben mérhető mennyiségének meghatározása. 

A beleegyezésemet önkéntesen adom, adataim és vizsgálati eredményeim az orvosi titoktartás 

alá esnek. Tisztában vagyok azzal, hogy a beleegyezésemet bármikor visszavonhatom. 

Beleegyezésem visszavonása esetén adataimat törlik és mintáimat megsemmisítik.  

 

.................................................. 

Nagyon köszönjük segítségét! 


