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1. Bevezetés 

1.1.Az exokrin hasnyálmirigy 

A hasnyálmirigy egy összetett szerv, amely exokrin és endokrin részekkel rendelkezik. Az 

exokrin hasnyálmirigy két fő sejttípusból áll: acinus és duktális sejtekből. Az acináris sejtek 

izotóniás, NaCl-ban gazdag folyadékot választanak ki, amely számos enzimet és prekurzor 

enzimet tartalmaz. Bár a duktusz sejtek csupán a hasnyálmirigy 5%-át alkotják, a szekretált 

HCO3
—-ban gazdag hasnyálmirigy folyadék nagy része a hasnyálmirigy duktális epithél 

sejteknek (PDES) köszönhető. A lúgos szekrétum élettani funkciója az acinus sejtek által 

szekretált protonok semlegesítése, az emésztőenzimek duodenumba történő kimosása, valamint 

a duodenumba jutó gyomorsav semlegesítése. 

1.2.A hasnyálmirigy duktális HCO3
− szekréció élettana 

Az acinus sejtek által szekretált Cl−-t a duktusz sejtek HCO3
−-ra cserélik, így lúgos folyadék 

keletkezik, amely nélkülözhetetlen a normális emésztéshez. A HCO3
− felhalmozódása a 

duktális sejtben a bazolaterális membránon keresztül feltehetően a Na+/HCO3
− 

kotranszportereken (pNBC1), illetve a szén-dioxid (CO2) passzív diffúziójával történik. A CO2-

t a szénsav-anhidráz enzim szénsavvá alakítja, majd HCO3
− és H+-ra hidrolizálja. A protonok 

visszafelé történő transzportját Na+/ H+-cserélők (NHE-k) és a H+-ATPáz közvetítik. A HCO3
− 

szekréció a PDES-ek apikális membránján keresztül a Cl-/HCO3
- anioncserélők (SLC26 

transzporter család tagja) és a cisztás fibrózis transzmembrán konduktancia regulátor (CFTR) 

segítségével történik. Bár a CFTR elsősorban Cl− csatorna, képes a HCO3
−- és más anionok 

áteresztésére is. Gray és munkatársai arról számoltak be, hogy a CFTR 3-5-ször szelektívebb a 

Cl−, mint a HCO3
− számára.  

1.3.A hasnyálmirigy duktális szekréció szabályozása a Ca2+ jelátvitel által  

A hasnyálmirigy duktális HCO3
− szekréciójának fiziológiás szabályozásáért komplex jelátviteli 

rendszer felelős, amelyben az intracelluláris Ca2+ döntő szerepet játszik. Azonban a 

kontrollálatlan Ca2+ felszabadulás intracelluláris Ca2+ túlterheléshez és toxicitáshoz vezethet, 

beleértvey a mitokondriumok és az ATP-termelés károsodását. Két mechanizmus tartja fenn az 

intracelluláris Ca2+-koncentráció ([Ca2+]i) egyensúlyát: a Ca2+ bejutása a citoszolba a 

plazmamembrán ioncsatornáin keresztül és a Ca2+ kiürülése a citoszolból a plazmamembrán 

Ca2+-pumpáján keresztül. Ha képesek lennénk blokkolni a bejutást vagy fenntartani a kiürülést, 

akkor csökkenteni tudnánk a tartós Ca2+ jelek toxicitását és ezáltal a sejtkárosodást. 



 

 

1.4.Ca2+ beáramlás 

A korábbi évek kutatásai kimutatták, hogy a biológiailag aktív vegyületek (például epesavak 

vagy zsírsav-etilészterek) mobilizálják a Ca2+ raktárakat, elsősorban az ER-ból történő Ca2+ 

felszabaduláson keresztül. Az ER Ca2+ depléciót követően a Stim1 Ca2+ szenzor fehérje 

aktiválódik és az ER PM junkciókba transzlokálódva aktiválja az Orai1 Ca2+ csatornát, amin 

keresztül az extracelluláris Ca2+ beáramlik a sejtekbe. Ezt a folyamatot, „store-operated” Ca2+ 

beáramlásnak (SOCE) nevezzük. A Ca2+ bejutás másik szereplője a tranziens receptor potenciál 

melasztatin-2 (TRPM2), amely érzékeny az oxidatív stresszre, és az [Ca2+]i emelkedését 

válthatja ki. Az utóbbi években sikerült új, szelektív kis molekulájú Orai1 gátlószereket 

szintetizálni, melyek segítségével a csatorna szelektíven gátolható. Wen és mtsai. kimutatták, 

hogy az Orai1 csatorna szelektív gátlásával megelőzhető a toxikus Ca2+ szignál kialakulása 

hasnyálmirigy acinus sejtekben. Továbbá igazolták, hogy a csatorna gátlása szignifikánsan 

csökkenti a hasnyálmirigy gyulladás súlyosságát három akut pankreatitisz modellben. Bár a 

szelektív Orai1 gátlás kedvező hatása az AP-ben már igazolt, pontosan nem ismert, hogy az 

Orai1 gátlás hogyan befolyásolja a hasnyálmirigy duktális szekréciót. 

1.5.Patofiziológiai Ca2+ jelek keletkezése a hasnyálmirigy duktális sejtekben 

Jól ismert, hogy a károsodott hasnyálmirigy duktális folyadék- és HCO3
− szekréció a 

hasnyálmirigy károsodásához és AP kialakulásához vezethet. Az AP a gasztrointesztinális 

traktus egyik leggyakoribb gyulladásos betegsége, amely magas morbiditással és mortalitással 

jár. Számos különböző kockázati tényező okozhat AP-t, mint például az epekő, az erős 

alkoholfogyasztás, a hypertrigliceridaemia vagy az olyan orvosi kezelések iatrogén 

mellékhatásai, mint az aszparagináz vagy az ERCP, ami jelentős klinikai kihívást jelent. Több 

tanulmány is kimutatta, hogy tartós intracelluláris Ca2+ emelkedést indukáltak az akut 

pankreatitisz leggyakoribb patogén faktorai, mint az epesavak, a nem oxidatív etanol 

metabolitok és a tripszin a hasnyálmirigy duktális sejtjeiben, ami gátolja a sejtfunkciókat. Ezek 

az eredmények arra utalnak, hogy a kontrollálatlan Ca2+ felszabadulás tartós intracelluláris Ca2+ 

emelkedéshez vezethet, ami az akut pankreatitisz során sejtkárosodást okoz. 

A Ca2+ jelátvitel szerepének megerősítésére a hasnyálmirigy HCO3
− szekréciójának 

szabályozásában Venglovecz és munkatársai a nem konjugált epesav-chenodeoxikolát (CDC) 

dózisfüggő kettős hatását mutatták ki, amely a Ca2+ jel típusától függhet. A CDC alacsony 

koncentrációja (100 μM) által kiváltott ismétlődő, rövid ideig tartó Ca2+ oszcillációk serkentik 

a HCO3
− szekréciót a PDES luminális membránján. Ezzel szemben a nagy koncentrációjú (1 



 

 

mM) CDC adagolása toxikus tartós Ca2+ emelkedést idézett elő, és mitokondriális károsodást 

okozott.  

A túlzott etanol fogyasztás a másik vezető oka az AP-nek. Az epesavakhoz hasonlóan az etanol 

és a nem oxidatív etanol-metabolitok is hasonló intracelluláris változásokat idézhetnek elő a 

PDEC-ben, és kettős hatással vannak a hasnyálmirigy duktális HCO3
− szekrécióra is. 

Kísérleteinkben az alacsony koncentrációjú etanol a foszfolipáz C és az IP
3
 által közvetített ER-

ból történő Ca2+ felszabadulás stimulálásán keresztül fokozza a HCO3
− szekréciót a CAPAN-1 

sejtekben. Másrészt, magas koncentrációjú etanol és nem oxidatív etanol-metabolitok (POA) 

tartós intracelluláris Ca2+ emelkedést idéznek elő azáltal, hogy Ca2+-t szabadítanak fel az ER-

ból IP
3
-on és a ryanodin-receptor aktiválásán keresztül. Emellett ATP depléció volt 

megfigyelhető, ami a sejtek nekrózisát okozta és csökkenti a HCO3
− szekréciót a PDES-ben az 

apikális Cl−/ HCO3
− cserélő és a CFTR gátlásán keresztül.  

1.6.Tranziens receptor potenciál Melastatin 2  

A cAMP és a Ca2+ mellett a reaktív oxigén szabadgyökök (ROS) is fontos szereplői a sejtekben 

zajló jelátvitelnek. A ROS-ok a mitokondriális légzés során a mitokondriális 

elektrontranszportlánc I. és III. komplexéből származnak. A tranziens receptor potenciál 

melasztatin-2 (TRPM2) a TRP-fehérjék melasztatin alcsaládjának tagja. A TRP-csatornák nem 

szelektív kationcsatornák, amelyeket különböző kémiai és fizikai ingerek aktiválnak. A 

TRPM2 a Ca2+ számára is permeábilis, és döntő szerepet játszik a redox-szignalizációval és az 

oxidatív stresszel kapcsolatos különböző fiziológiai és patofiziológiai folyamatokban. A 

TRPM2 számos különböző sejttípusban és szervben expresszálódik, beleértve a hasnyálmirigy 

β-sejtjeit, a lépet, a neuronokat, a csontvelősejteket és az immunsejteket, például a T-

limfocitákat, a makrofágokat és a neutrofileket. Számos publikáció bizonyította, hogy a 

TRPM2 kulcsszerepet játszhat az inzulinszekréció szabályozásában, és új célpontot jelenthet a 

cukorbetegség terápiájában, azonban a TRPM2 szerepét a hasnyálmirigy egyéb szekréciós 

funkcióiban, például a PDES folyadék- és HCO3
− szekréciójában még nem vizsgálták.  

2. Célkitűzés 

Nyilvánvaló, hogy a Ca2+ jelátvitel fontos szerepet játszik a hasnyálmirigy csatornák 

fiziológiájának és patofiziológiájának szabályozásában, azonban számos alapvető kérdésre még 

nincs válasz. Ezért PhD munkám során két plazmamembrán Ca2+ csatorna expresszióját és 

működését vizsgáltam hasnyálmirigy duktális sejtekben. 



 

 

1. cél. Az Orai1 Ca2+ csatorna gátlása megakadályozta az intracelluláris Ca2+ tartós emelkedését 

a hasnyálmirigy acinus sejtekben, és szignifikánsan csökkentette a kísérletes akut pankreatitisz 

súlyosságát. Az Orai1 csatorna szerepe a hasnyálmirigy duktális epitél sejtek fiziológiai és 

patofiziológiai működésében azonban jelenleg nem ismert. Ezért célul tűztük ki a következőket: 

- Az Orai1 expressziójának és funkciójának jellemzését a hasnyálmirigy duktális sejtekben  

- Orai1 szerepének vizsgálatát az epesav és etanol/PA által kiváltott duktális sejtkárosodásban 

- az Orai1 gátlás szerepének vizsgálatát a hasnyálmirigy AP alatti működésére. 

 

2. cél. A TRPM2 egy nem szelektív kation csatorna, amely oxidatív stressz során számos 

sejttípusban közvetíti az extracelluláris Ca2+ beáramlást, azonban a TRPM2 jelenléte és szerepe 

a hasnyálmirigy duktális sejtekben ismeretlen. Ezért célul tűztük ki a következőket: 

- a TRPM2 csatorna expressziójának és funkcionális aktivitásának vizsgálatát izolált 

hasnyálmirigy duktális fragmentumokban  

- a TRPM2 szerepének jellemzését az epesav által kiváltott hasnyálmirigy duktális 

sejtkárosodásban. 

 

3. Anyagok és módszerek 

3.1.Kísérleti állatok 

Az egereket (8-12 hét, 20-25 g) állandó szobahőmérsékleten, 22-24 ° C-on tartottuk 12 órás 

világos-sötét ciklus alatt. Szabadon hozzáférhettek az ételhez és a vízhez. Minden kísérleti 

csoport esetében a nemek aránya 1: 1 volt. A TRPM2 +/+ (VT) és a TRPM2 -/- (KO) egereket 

TRPM2 +/- állatok keresztezésével hoztuk létre. A genotipizálást polimeráz láncreakcióval 

(PCR) végeztük. Az egereket az NIH irányelv és a 2010/63 / EU irányelv tiszteletben tartása 

mellett használtuk a tudományos célokra. A tanulmányokat az Állatkísérletek Országos 

Tudományos Etikai Testület XXI./1541/2020 és XXI./2523/2018 engedélyszámmal fogadta el. 

3.2.Egér hasnyálmirigy duktális fragmentek izolálása 

Pentobarbitál indukálta terminális érzéstelenítést követően a hasnyálmirigyet sebészeti úton 

eltávolítottuk, jéghideg DMEM/F12-be helyeztük, és 100 E/ml kollagenázt, 0,1 mg/ml tripszin-

gátlót, 1 mg/ml szarvasmarha-szérumot tartalmazó oldattal injektáltuk, majd 37°C -on 30 percig 

rázattuk. Ezután kis intra- és interlobuláris duktuszokat izoláltunk sztereomikroszkóp alatt 

mikrodisszekciós módszer segítségével.  



 

 

3.3.Gén expressziós analízis és géncsendesítés 

Az Orai1 gén expressziójának vizsgálatához a reverz transzkripciós PCR (RT-PCR) és a 

hagyományos PCR kombinációját alkalmaztuk, és cDNS-specifikus Orai1 primerrel végeztük 

(forward: 5 ’CTTCGCCATGGTAGCGAT 3’;reverse: 5 ’TGTGGTGCAGGCACTAAAGA 

3’). A géncsendesítéses vizsgálatokhoz az izolált egér duktális fragmenteket 50 nM előre 

megtervezett siRNS-sel transzfektáltuk Stim1 vagy siGLOGreen transzfekciós indikátorral, 

Lipofectamine 2000-vel 24 órán keresztül. 

3.4.Immunofluoreszcens festés 

Az FVB/N, valamint TRPM2 VT és a TRPM2 KO egerek hasnyálmirigyéből izolált 

duktuszokat fagyasztás után metszettük és festettük. A fixálás és a blokkolás után a metszeteket 

anti-Orai1 antitesttel, valamint ATTO-594 konjugált nyúl poli-klonális elsődleges antitesttel 

inkubáltuk 16 órán át 4 ° C-on. Ezt követően a magokat 1 μg/ml Hoechst33342 -vel festettük 

15 percen keresztül, majd a metszeteket Fluoromount -val rögzítettük. A képeket Zeiss LSM880 

konfokális mikroszkóppal készítettük, 40X -es olajos objektív alkalmazásával (Zeiss, NA: 1.4). 

3.5.Intracelluláris Ca2+, Cl− és pH mérés 

[Ca2+]i, intracelluláris Cl− koncentráció ([Cl−]i) vagy intracelluláris pH (pHi) méréshez a 

sejteket Fura-2-AM (2 μmol/L), MQAE (2 μmol/ L) vagy BCECF-AM (1 μmol/L) fluoreszcens 

festékkel töltöttük. Az izolált duktális fragmenteket egy poli-L-lizinnel bevont fedőlemezre 

helyeztük, és MT-20 megvilágítási rendszerrel felszerelt Olympus IX71 fluoreszcens 

mikroszkópra tettük. A jelet Hamamatsu ORCA Flash 4.0 V3 CMOS kamera rögzítette 20x -

os objektív (Olympus; NA: 0.8) segítségével, 1 mp időbeli felbontással. A ratiometriai 

képelemzést az Olympus szoftver végezte. 

3.6.In vivo akut pancreatitis modellek 

A cerulein által indukált AP modellben az egerek 7 óránként ceruleint (50 μg/kg, i.p.), a kontroll 

állatok fiziológiás sóoldatot kaptak. Egy órával az első cerulein injekciót követően CM-5840-

et (20 mg/kg, i.p.) adtunk.  

A 4% Na-taurokolsav intraductális beadásával AP-t indukáltuk. Az egereket ketamin és xilazin 

(ill. 125 mg/kg, illetve 12,5 mg/kg, ip) koktéllal altattuk el, majd medián laparotómiát 

végeztünk. Majd a Vater-papillán keresztül katétert vezettünk be a Wirsung-vezetékbe. Ezután 

az egerek 2 µl/ttkg 4% -os Na-taurokolsavat (Na-TC), vagy fiziológiás sóoldatot kaptak 10 



 

 

µL/perc perfúziós sebességgel (TSE System GmbH). Egy órával a 4%-os Na-TC infúzió után 

az állatokat CM-5480-at (20 mg/kg, i.p.) kezeltük.  

Az alkohol okozta akut hasnyálmirigy-gyulladás kiváltása során az egerek kétszer, 1 óra 

különbséggel kaptak etanolt (1,35 g/kg, ip.) és palmitolsav (150 mg/kg) keveréket. Egy órával 

az első után és közvetlenül a második etanol /POA injekció beadása előtt CM-5480-at (20 mg 

/kg, i.p.) adtunk be. A kontroll egerek 200 µl fiziológiás sóoldatot (i.p.) kaptak etanol/POA 

helyett.  

3.7.A hasnyálmirigy-folyadék in vivo mérése 

Minden kísérleti hasnyálmirigy-gyulladás modellben a hasnyálmirigy nedvet in vivo gyűjtöttük 

össze közvetlenül a feláldozás előtt. Az egereket ketamin/xilazin koktéllal (125 mg/kg és 12,5 

mg/kg, i.p.) altattuk, és melegített párnára helyeztük a testhőmérséklet fenntartása érdekében. 

Az operációt 4% Na-TC-indukált AP-nál leírtak szerint végeztük. Majd a szekretinnel (0,75 

klinikai egység/kg, i.p.) végzett 30 perces stimulációt követően a hasnyálmirigy nedvet 

összegyűjtöttük, és a szekréciós sebességet µl/testtömeg g-ban számoltuk 1 órára 

vonatkoztatva. 

3.8.Statisztikai elemzés 

A statisztikai elemzést Graphpad Prism szoftverrel végeztük. Minden adat átlag ± SEM. 

Paraméteres (egy-irányú varianciaanalízis) és a nem paraméteres (Mann Whitney-teszt és 

Kruskal-Wallis-teszt-az acináris sejtek túlélési vizsgálatának elemzésére használt) teszteket 

egyaránt használtunk az adatok eloszlásának normalitása alapján. A 0,05 alatti p értéket 

statisztikailag szignifikánsnak tekintettük. 

4. Eredmények 

4.1.Az Orai1 a hasnyálmirigy duktális sejt apikális plazmamembránján expresszálódik 

Először vizsgáltuk az Orai1 expresszióját az egér hasnyálmirigy duktális hámsejtekben. Az 

izolált acinus- és duktális fragmentumok végpont-PCR-elemzése megerősítette, hogy az Orai1 

a hasnyálmirigy acinus és duktális sejtekben is expresszálódik. Az izolált egér hasnyálmirigy 

duktuszok keresztmetszeteinek immunfluoreszcens festése kimutatta, hogy az Orai1 csatorna a 

duktális sejtek apikális membránjában lokalizálódik leginkább. Ezt követően az egér 

hasnyálmirigy duktális sejtjeiben az Orai1 működőképességének bemutatására a SERCA 

pumpát 25µM-os ciklopiazonsavval (CPA) gátoltuk Ca
2+

 mentes közegben az ER Ca
2+

 

raktárainak kiürítésére, a SOCE aktiválásához. Ilyen körülmények között az 1 mM 



 

 

extracelluláris Ca
2+

 újbóli hozzáadása jelentős extracelluláris Ca
2+ 

beáramlást eredményezett, 

amelyet 10 µM CM-5480, egy szelektív Orai1 inhibitor gátolt. 

Bár a maximális gátlás nem növekedett magasabb CM-5480 koncentrációk alkalmazása esetén, 

de szignifikánsan gyorsabban történt. Hasonlóképpen, az egér hasnyálmirigy duktuszokban a 

CM-5480 hozzáadása az extracelluláris Ca
2+

 újbóli hozzáadása előtt az extracelluláris Ca
2+

 

beáramlás jelentős csökkenését eredményezte. Figyelemre méltó, hogy az Orai1 csatornák 

gátlása ellenére az extracelluláris Ca
2+

 beáramlás jelentős része megmaradt, ami arra utal, hogy 

más Ca
2+

 csatornák is hozzájárulhatnak az extracelluláris Ca
2+

 beáramláshoz a duktális 

sejtekben. 

4.2.Az Orai1 csatorna gátlása megszünteti az epesav, valamint az alkohol és metabolitjai 

által kiváltott extracelluláris Ca
2+

 beáramlást a hasnyálmirigy duktális sejtekben 

Megvizsgáltuk az Orai1 által közvetített Ca
2+

 beáramlás szerepét az epesavak, valamint az 

etanol és metabolitjai által indukált, intracelluláris Ca
2+

 emelkedés kialakulásában. Ezekben a 

kísérletekben az izolált egér hasnyálmirigy duktuszokhoz 250 µM CDC-t vagy 100 mM etanol 

és 200 µM palmitinsav (PA) kombinációját adtuk, amelyről ismert, hogy az intracelluláris Ca
2+

 

koncentráció tartós emelkedését idézi elő. Ezt követően, a duktális fragmentumokhoz 10 µM 

CM-5480-at adtunk, aminek hatására jelentősen csökkent az extracelluláris CDC által kiváltott 

Ca
2+

 beáramlás. Mivel azonban a kiváltott Ca
2+

 jel platófázisa nem volt egyértelműen 

elkülöníthető etanol/PA esetén, a CM-5480-at egyidejűleg alkalmaztuk az etanol/PA 

kezeléssel. A CDC-hez hasonlóan az Orai1 CM-5480 által közvetített gátlása is jelentősen 

rontotta az etanol/PA által kiváltott Ca
2+

-beáramlás hatását. Ezek az eredmények arra utalnak, 

hogy a CM-5480 képes megakadályozni az epesav- vagy etanol indukálta Ca
2+

 terhelés által 

közvetített funkcionális és morfológiai károsodását a duktális sejtekben. 

4.3.Az Orai1 csatorna gátlása megakadályozza az epesav, valamint az etanol/PA által 

kiváltott HCO3
− szekréció és CFTR funkció csökkenését a hasnyálmirigy duktális 

sejtekben 

A HCO3
− szekréciót jelentősen rontja az epesav és etanol okozta tartós Ca

2+
 szint emelkedés és 

a mitokondriális károsodás. Az Orai1 gátlásnak a duktális HCO3
− szekrécióra gyakorolt 

lehetséges védőhatásának felméréséhez az izolált duktuszokat CDC-vel vagy etanollal és PA-

val kezeltük CM-5480 jelenlétében vagy hiányában, és összehasonlítottuk a HCO3
− kiáramlást 



 

 

az apikális membránon keresztül. Ezekben a kísérletekben az izolált egér duktuszokat 20mM 

NH
4
Cl és HCO3

− tartalmú oldattal perfundáltuk. Az eredmények arra utalnak, hogy a CM-548 

jelentősen javította az apikális HCO3
− kiáramlást a CDC vagy etanollal és PA-val kezelt izolált 

duktuszokban. Ezután a Cl− érzékeny MQAE fluoreszcens indikátort használtuk a CFTR által 

vezérelt Cl− kiáramlás követésére az ép hasnyálmirigy duktális fragmentumokban. Figyelembe 

véve, hogy az MQAE által közvetített fluoreszcencia fordítottan korrelál a [Cl−]i-vel, a 

megnövekedett MQAE jel Cl− kiáramlást jelent. Az extracelluláris Cl− eltávolítása a 

HCO3
−/CO2 oldatból [Cl−]i csökkenést eredményezett, valószínűleg a citoszolból származó 

CFTR által közvetített Cl− kiáramlás miatt. Míg a duktális sejtekben a 250 µM CDC vagy a 100 

mM etanol és 200 µM PA a CFTR aktivitás jelentős csökkenését eredményezte, ezt jelentősen 

javította a 10 µM CM-5480 együttes alkalmazása. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a 

CM-5480 kezelés megakadályozhatja a hasnyálmirigy duktális HCO3
− szekréció és a CFTR-

aktivitás AP-indukált gátlását. 

4.4.Az epesav és alkohol által kiváltott Orai1 csatorna közvetített extracelluláris Ca
2+

 

belépés a Stim1 aktivációjától függ 

A duktális sejtek epesavaknak és etanolnak való kitettsége Ca
2+

 felszabadulást eredményez az 

intracelluláris raktárakból - leginkább az ER-ből -, ami a Stim1 konformációs változását idézi 

elő, ami Orai1 közvetített Ca
2+

 beáramlást vált ki. Annak érdekében, hogy felmérjük a Stim1 

részvételét az epesav- és alkohol-indukálta duktális sejt funkcionális károsodásban, az izolált 

duktuszokat specifikus siRNS-sel kezeltük, hogy leállítsuk a Stim1 expressziót. A 

hasnyálmirigy duktális sejtek siStim1-vel történő kezelése nem változtatta meg a CFTR által 

közvetített HCO3
− vagy Cl− szekréciót. Míg a CDC vagy az etanol/PA jelentősen rontotta a 

HCO3
− szekréciót és a CFTR-aktivitást a siGLO-Green-nel kezelt hasnyálmirigy-duktális 

sejtekben, a siStim1-gyel való kezelés kivédte ezt a gátló hatást. Ezek az eredmények azt 

mutatják, hogy az epesavak és az etanol indukálta, Orai1 által közvetített Ca
2+

 beáramlás Stim1-

függő. 

4.5.Az Orai1 csatorna gátlása javítja a duktális szekréciót in vivo akut hasnyálmirigy 

gyulladás során 

Végül in vivo is bizonyítani akartuk, hogy az Orai1 gátlása megakadályozza a hasnyálmirigy 

duktális funkció károsodását. AP kiváltása után szekretin stimulált folyadék szekréciót mértünk 



 

 

altatott egerekben és kimutattuk, hogy az in vivo folyadék szekréció mindhárom AP csoportban 

szignifikánsan károsodott.  

A CM-5480 kezelés önmagában nem befolyásolta a szekretin által stimulált hasnyálmirigy-

szekréciót. Valójában mind a ceruleinnel, mind az etanollal és POA-val kezelt állatokban a CM-

5480 szignifikánsan javította az in vivo folyadék szekréciót a kezeletlen egészséges kontroll 

csoporthoz hasonló szintre. Ezenkívül a Na-TC-vel kezelt csoportban a CM-5480 csaknem 

kétszeres folyadék-szekréciót eredményezett a Na-TC csoporthoz képest; a különbség azonban 

nem érte el a statisztikai szignifikanciát. Ezen eredmények további megerősítése érdekében 

izoláltunk hasnyálmirigy duktális fragmentumokat cerulein által indukált AP egerekből, és in 

vitro mértük a HCO3
− szekréciót. Amint az várható volt, a cerulein jelentősen csökkentette a 

HCO3
− szekréciót a duktális fragmentekben, azonban a CM-5480-al kezelt és cerulein-

indukálta AP-s egerekből izolált duktális fragmentekben ez a gátló hatás nem volt 

megfigyelhető. Fontos, hogy ezek az eredmények megerősítették, hogy az Orai1 gátlása 

megőrzi a hasnyálmirigy duktális HCO3
- és a folyadék szekréciót in vitro és in vivo az AP 

különböző formáiban. 

4.6.Funkcionális TRPM2 csatornák vannak jelen a hasnyálmirigy duktusz sejtjeiben 

A TRPM2 egy nem szelektív kation csatorna, amely az extracelluláris Ca
2+

 beáramlást közvetíti 

az oxidatív stressz alatt. Így további célunk volt a TRPM2 funkcionális aktivitásának jellemzése 

a hasnyálmirigy duktális sejtekben. Vizsgálataink során duktuszokat izoláltunk TRPM2 VT és 

KO egerekből, és kimutattuk, hogy a TRPM2 a duktális sejt apikális részén lokalizálódik.  

Megállapítottuk továbbá, hogy a H2O2 indukált oxidatív stressz aktiválja a TRPM2-t. 1 mM 

H2O2 megnövekedett [Ca
2+

]i-t indukált a TRPM2 VT hasnyálmirigy duktusz sejtekben. 

Ezekben a sejtekben a Ca
2+

 emelkedés Ca
2+

 mentes körülmények között szignifikánsan 

alacsonyabb volt. Ez arra utal, hogy a [Ca
2+

]i H2O2-re adott tartós emelkedése nagyrészt a 

TRPM2-csatorna által közvetített extracelluláris Ca
2+

 beáramlásnak köszönhető. A CDC mind 

a TRPM2 KO, mind a TRPM2 VT duktális sejtekben gátolta a HCO3
− szekréciót, a TRPM2 

genetikai kiütése nem járt védőhatással, ami arra utal, hogy az epesavak TRPM2 független 

mechanizmuson keresztül hatnak a duktális sejtekre.  

 

 

 

 



 

 

5. Megbeszélés 

Az intracelluláris Ca
2+

 tartós emelkedése az AP által közvetített sejtkárosodás kialakulásának 

egyik jellemzője. Bár a szelektív Orai1 gátlók megakadályozták az acinus sejtek károsodását és 

csökkentették az AP súlyosságát több állatmodellben, pontosan azt, hogy az Orai1 gátlás 

hogyan befolyásolja a hasnyálmirigy duktális sejtek funkcióit, jelenleg nem ismerjük. Ebben a 

tanulmányban először bebizonyítottuk, hogy az Orai1 a hasnyálmirigy duktális sejtek apikális 

membránjában található, ahol az extracelluláris Ca
2+

 beáramlást közvetíti az ER Ca
2+

 raktár 

kiürülése után. Ezt követően bizonyítékokat szolgáltattunk arra vonatkozóan, hogy az epesav 

és etanol által közvetített SOCE aktiváció hozzájárul a tartós intracelluláris Ca
2+

 emelkedéshez, 

ami károsítja a duktális szekréciót. Végül az intracelluláris Ca
2+

 túlterhelés megelőzése 

szelektív Orai1 inhibitorokkal megőrizte a hasnyálmirigy duktális folyadék- és HCO3
- 

szekréciót, valamint fenntartotta az exokrin hasnyálmirigy szekréciót az AP alatt.  

Az Orai1 expresszióját exokrin hasnyálmirigy acinus sejtekben korábban két csoport is leírta. 

Lur és munkatársai Stim1 transzlokációt és Orai1 aktivációt mutatott a laterális és a bazális 

membránban, míg Hong és munkatársai erőteljesebb Orai1 expresszióról számolt be az apikális 

membránban. Kísérleteinkben Orai1 expressziót figyeltünk meg a duktális sejtek apikális 

membránján. Érdekes, hogy a CM-5480 okozta Orai1 gátlás nem szüntette meg teljesen az 

extracelluláris Ca
2+

 beáramlást. Valójában vizsgálatainkban maximálisan körülbelül 50% -os 

gátlást értünk el, mind a 10 µM, mind a 30 µM CM-5480 esetében, ami arra utal, hogy további 

PM-ben tartózkodó Ca
2+

 csatornák járulnak hozzá a SOCE-hez a duktális sejtekben. Érdekes, 

hogy a TRPC3 Ca
2+

 csatorna genetikai deléciója a hasnyálmirigy acinus sejtjeiben 

megakadályozta az epesav, valamint az etanol és metabolitjai által kiváltott tartós Ca
2+

 

emelkedést és az intracelluláris tripszin aktivációt. Ezek a jótékony hatások végül a cerulein 

indukált AP súlyosságának csökkentését eredményezték in vivo. Hasonló eredményeket értek 

el a Pyr3 használatával, ami egy specifikus TRPC3 inhibitor. Azonban a TRPC3 hozzájárulása 

a SOCE-hez a hasnyálmirigy duktális sejtekben jelenleg nem ismert.  

A leggyakoribb, AP-t indukáló biológiailag aktív molekulák - beleértve az epesavakat, a nem 

oxidatív etanol metabolitokat és a tripszint - toxikus, tartós intracelluláris Ca
2+

 emelkedést 

indukálnak az exokrin hasnyálmirigyben. Korábbi adatok azt mutatták, hogy a nem konjugált 

epesav dózisfüggően károsítja a hasnyálmirigy duktális sejtjeinek HCO3
− szekrécióját a tartós 

Ca
2+

 emelkedés és az azt követő mitokondriális károsodás révén. Figyelembe véve a nagy 



 

 

mennyiségű etanol fogyasztásának káros hatását - a nem oxidatív etanol metabolitokkal (mint 

például a zsírsav-etilészterek (FAEE)) kombinálva - az acinus és duktális sejtekre, csoportunk 

korábban kimutatta az etanol/POA gátló hatását az apikális SLC26 Cl-/HCO3
− cserélő és a 

CFTR Cl- csatorna aktivitására, ezáltal a duktális sejtek HCO3
− szekréciójára. Az etanol és a 

POA tartós Ca
2+

 emelkedést idézett elő az IP3- és a ryanodine receptor által közvetített, ER-ból 

történő Ca
2+

 felszabaduláson keresztül, és az extracelluláris Ca
2+

 beáramlással kombinálva, 

amit a hasnyálmirigy acináris sejtjeiben is leírtak. Az Orai1 részvételére az AP kialakulásában 

először Gerasimenko és munkatársai hívták fel a figyelmet, amikor kimutatták, hogy az Orai1 

gátlása in vitro csökkentette az acináris sejtek nekrózisát. Valójában az Orai1 GSK-7975A-

mediált gátlása koncentrációfüggő módon gátolta a SOCE-t, és csökkentette a tartós Ca
2+

 

emelkedést, a tripszin aktivációt és az acinus nekrózist FAEE hatására. Mások megállapították, 

hogy a CalciMedica által kifejlesztett GSK-7975A és CM_128 jelentősen csökkentette az 

epesav által kiváltott extracelluláris Ca
2+

 beáramlást és a tartós Ca
2+

 túlterhelést a hasnyálmirigy 

acinus sejtekben, és jelentősen csökkentette a hasnyálmirigy ödémát, gyulladást és nekrózist az 

AP kísérleti modelljeiben. A CM-5480 - a CalciMedica egy másik szelektív Orai1 csatorna 

blokkolója, amely jelenleg klinikai vizsgálatokban van - alkalmazásával Waldron és 

munkatársai kimutatták, hogy a SOCE gátlása megakadályozta a tripszinogén aktiválódását, az 

NF-κB és NFAT aktiválódását és a gyulladásos válaszokat több in vitro és in vivo modellben. 

Vizsgálatunkban az Orai1 gátlása a hasnyálmirigy duktusz sejtekben és organoidokban 

jelentősen csökkentette az epesavak és az etanol/PA által közvetített extracelluláris Ca
2+

 

beáramlást. Az Orai1 CM-5480 által közvetített gátlása elegendő volt ahhoz, hogy jelentősen 

javítsa az in vitro HCO3
− szekréciót és a CFTR aktivitást a hasnyálmirigy duktális sejtekben. 

Mivel az ER Ca
2+

 szenzor fehérje, a Stim1 specifikus siRNS kiütése reprodukálta a szelektív 

Orai1 farmakológiai gátlás hatását, úgy tűnik, hogy a CDC- és etanol/PA-indukálta Orai1-

aktiváció Stim1-függő. A hasnyálmirigy duktális folyadék- és HCO3
− szekréció fontosságát az 

exokrin hasnyálmirigy fiziológiás működésében több független vizsgálat is alátámasztja. Di 

Magno és munkatársai kimutatták, hogy CFTR KO egereknél súlyosabb cerulein-indukált AP 

alakul ki, amely fokozott hasnyálmirigy ödémával, neutrofil infiltrációval és gyulladásos 

mediátorok expressziójával jár együtt. Ezen kívül csoportunk kimutatta, hogy a Na+/ H+-cserélő 

szabályozó faktor-1 (NHERF-1) - egy fehérje, amely a CFTR-t az apikális PM-hez rögzíti - 

genetikai deléciója csökkenti a hasnyálmirigy folyadék- és HCO3
− szekrécióját egerekben. A 

vad típusú állatokhoz képest az NHERF-1 KO egereknél súlyosabb AP alakult ki cerulein 

hiperstimuláció vagy epesav infúzió hatására. Ezenkívül a CFTR funkció és expresszió alkohol 



 

 

okozta károsodása a kísérletes AP fokozott súlyosságát eredményezte. Vizsgálataink során 

kimutattuk, hogy az Orai1 in vivo CM-5480 által közvetített gátlása egerekben jelentősen 

csökkenti az AP súlyosságát három különböző modellrendszerben. Fontos, hogy mindhárom 

AP modellben a CM-5480-val kezelt állatokban javult a szekretin által stimulált in vivo 

hasnyálmirigy folyadékszekréció.  Figyelemre méltó, hogy a vizsgált dózisban a CM-5480 nem 

volt hatással magára a szekretin által stimulált in vivo hasnyálmirigy folyadék szekrécióra a 

kontroll csoportokban.  

A hasnyálmirigy folyadékszekréció helyreállítása kedvező hatással lehet a betegség 

kimenetelére. Egészséges hasnyálmirigyben az acinus által termelt emésztőenzimeket a HCO3
− 

-ban gazdag folyadék a duodenumba mossa ki, ahol az semlegesíti a helyi pH-t. Korábban 

csoportunk kimutatta a tripszinogén pH-függő autoaktiválódását, valamint a tripszinogén 

megnövekedett aktivitását savas környezetben, ami a HCO3
−-nak a tripszinogén korai 

autoaktiválódásának megakadályozásában játszott elsődleges szerepére utal. Emellett Zeng és 

munkatársai arról számoltak be, hogy a CFTR expressziójának és aktivitásának farmakológiai 

korrekciója javítja a hasnyálmirigy acinus sejtek működését és csökkenti az autoimmun 

pankreatitisz által kiváltott gyulladást, ami tovább hangsúlyozza a megfelelő duktális funkció 

fontosságát a betegség kimenetelében. Nemrégiben a Saraf - egy Orai1 csatorna szabályozó 

fehérje - szerepéről számoltak be az AP-ben. A Stim1 és az Orai1 állandó expressziós szintjével 

ellentétben a Saraf expressziós szintje csökkent az AP során mind egerekben, mind emberben. 

Ezen kívül, míg a Saraf knockout egereknél súlyosabb AP alakult ki, amelyet fokozott Ca
2+

 

beáramlás kísért az acinus sejtekben, addig a Saraf overexpressziója csökkentette a Ca
2+

 

beáramlást és csökkentette az AP súlyosságát. A közelmúltban egy 2. fázisú klinikai 

vizsgálatban értékelték az Auxora - a CalciMedica által kifejlesztett szelektív Orai1-gátló 

gyógyszer - biztonságosságát AP, SIRS és hipoxémia esetén. Ebben a klinikai vizsgálatban a 

betegek alacsony vagy magas dózisú Auxorát és standard kezelést (SOC) kaptak. 

Összességében nem jelentettek különbséget a súlyos nem kívánatos események számában az 

Auxora és a csak SOC között. Az alacsony dózisú Auxorát kapó, mérsékelt AP-vel rendelkező 

betegek 36,5%-a javult enyhe AP-re. Nagyon érdekes, hogy az Auxorát kapó betegek jobban 

tolerálták a szilárd ételeket, kevésbé volt tartós SIRS-ük, és a SOC-hoz képest csökkent a 

kórházi kezelések aránya. Csábító a feltételezés, hogy a szilárd ételekkel szembeni fokozott 

tolerancia a jelenlegi vizsgálatunkban megfigyelt jobb exokrin hasnyálmirigy szekrécióval 

magyarázható. Ezen eredmények alapján további klinikai vizsgálatokra van szükség az Orai1 

gátlás hasznosságának tisztázására AP betegeknél.  



 

 

Ahogy a bevezetőben említettük, a Ca
2+

 bejutását a sejtekbe a TRPM2, egy ROS érzékeny 

csatorna is közvetíti acinus sejtekben. Ezért tanulmányoztuk a TRPM2 expresszióját egér 

hasnyálmirigy duktuszokon, amely a luminális membránon volt található. A TRPM2 

expresszióját korábban már kimutatták különböző sejttípusokban, többek között gyulladásos 

sejtekben, myocitákban és epitélsejtekben. Tudomásunk szerint mi mutattuk ki először a 

TRPM2 expresszióját az exokrin hasnyálmirigyben. Amikor izolált TRPM2 VT duktusz 

sejteket H2O2-vel perfundáltuk, jelentősen megemelkedett a [Ca
2+

]i, ami a TRPM2 csatorna 

által közvetített beáramlásnak volt köszönhető. Perides és munkatársai kimutatták, hogy a 

hasnyálmirigy acinus sejtjeinél a G-fehérjéhez kapcsolt sejtfelszíni epesav receptor (Gpbar1 

vagy TGR5) aktiválása tartós Ca
2+

 emelkedéshez és az emésztőenzimek intracelluláris 

aktiválásához vezet. További kísérleteinkben CDC-vel csökkentettük a HCO3
- szekréciót mind 

a TRPM2 KO, mind a TRPM2 VT duktális sejtekben, és kimutattuk, hogy a TRPM2 genetikai 

deléciójának nem volt védő hatása, ami arra utal, hogy az epesavak a duktális sejtekre TRPM2 

független mechanizmuson keresztül hatnak. 

Összességében arról számoltunk be, hogy a TRPM2 genetikai deléciója megvédi a 

hasnyálmirigy duktusz sejtjeit a H2O2 által kiváltott tartós intracelluláris Ca
2+

 túlterheléstől. 

Valamint az Orai1 gátlása megvédi a hasnyálmirigy duktusz sejtjeit az epesavak és az etanol 

meg metabolitjai által kiváltott tartós intracelluláris Ca
2+

 túlterheléstől. Fontos, hogy ez a 

védelem elegendőnek tűnik ahhoz, hogy az AP alatt mind in vitro, mind in vivo fenntartsa a 

létfontosságú duktális funkciókat, mint például a folyadék- és HCO3
- szekréciót. Jelenlegi 

eredményeink tovább segíthetik az AP specifikus farmakológiai kezelésének fejlesztését. 

6. Az új eredmények összefoglalása 

• Ez az első olyan vizsgálat, amely bemutatja az Orai1 expresszióját a hasnyálmirigy duktális 

epitel sejtjek apikális membránjában 

• Leírtuk az Orai1 funkcionális aktivitását izolált egér hasnyálmirigy duktális sejtekben 

• Az Orai1 gátlása megszünteti az epesav vagy etanol+palmitinsav által kiváltott extracelluláris 

Ca2+ beáramlást a hasnyálmirigy duktális sejtekben, ezáltal megakadályozza a duktális sejtek 

Ca2+-túlterhelés által közvetített funkcionális és morfológiai károsodását 

• Az Orai1 gátlása megakadályozza az epesav és etanol által kiváltott HCO3
- szekréció és CFTR 

funkció csökkenését a hasnyálmirigy duktális sejtekben 



 

 

• Eredményeink arra utalnak, hogy az epesavak és az etanol Stim1-függő módon indukálják az 

Orai1 által közvetített Ca2+ beáramlást. 

• Az Orai1 gátlása megőrzi a duktális ion- és folyadékszekréciót mind in vitro, mind in vivo az 

AP különböző formáiban 

• Ez az első olyan tanulmány, amely bemutatja a TRPM2 expresszióját és működését 

hasnyálmirigy duktális epitél sejtekben 

• A H2O2 hatására a [Ca2+]i tartós emelkedése nagyrészt a TRPM2 csatorna által közvetített 

extracelluláris Ca2+ beáramlásnak köszönhető 

• A CDC gátolta a HCO3
- szekréciót mind a TRPM2 KO, mind a TRPM2 WT duktális 

sejtekben, a TRPM2 genetikai kiütésének nem volt protektív hatása, ami arra utal, hogy az 

epesavak TRPM2-független mechanizmuson keresztül hatnak a duktális sejtekre. 
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