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Rövidítések 

 

ATP: adenosine triphosphate, adenozin-trifoszfát 

BDNF: brain-derived neurotrophic factor, agyi neurotrófikus faktor 

Bip: binding immunoglobulin protein, kötő immunglobulin fehérje 

CHIP: C terminus of Hsp70-Interacting Protein, a Hsp70 C-terminálisához kötődő fehérje 

DMEM: Dulbecco's modified Eagle's medium, Eagle Dulbecco által módosított médiuma 

DMSO: dimethyl-sulfoxyde, dimetil-szulfoxid 

DUB: dezubikvitináló enzim 

EDTA: ethylenediaminetetraacetic acid, etiléndiamin-tetraecetsav 

EGTA: ethyleneglycoltetraacetic acid, etilénglikol-tetraecetsav 

ERK1/2: extracellular signal-regulated kinase 1 and 2, extracelluláris szignál által 

szabályozott kináz 1 és 2 

GA: geldanamycin, a Hsp90 egy inhibítora 

GAP: GTPase activating protein, GTPáz aktiváló protein 

GDP: guanosine diphosphate, guanozin-difoszfát 

GTP: guanosine triphosphate, guanozin-trifoszfát 

HRP: horseradish peroxidase, tormagyökér-peroxidáz 

Hsp40: heat shock protein 40, 40 kDa molekulatömegű hősokkfehérje 

Hsp70: heat shock protein 70, 70 kDa molekulatömegű hősokkfehérje 

Hsp75: heat shock protein 75, 75 kDa molekulatömegű hősokkfehérje 

Hsp90: heat shock protein 90, 90 kDa molekulatömegű hősokkfehérje 

LNGFR: Low affinity nerve growth factor receptor, kis affinitású idegi növekedési faktor 

receptor, más néven p75NTR (lásd ott) 

MAPK: mitogen-activated protein kinase = MAP kinase, mitogén-aktivált proteinkináz 

MAPKK: MAPK-kinase, MAPK-kináz 

MAPKKK: MAPKK-kinase, MAPKK-kináz 

MEK: MAPK/ERK-kináz 

MHC I és II: major histocompatibility complex, I-es és II-es osztályú fő hisztokompatibilitási 

komplex 

mTOR: mammalian target of rapamycin, rapamicinnel gátolható fehérje (egy proteinkináz) 

NGF: nerve growth factor, idegi növekedési faktor 
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NLR: nucleotide‑binding site and leucine‑rich repeat domain containing, nukleotid-

kötőhelyet és leucinban gazdag ismétlődő szekvenciát tartalmazó (fehérje) 

NT-3: neurotrofin-3 

NT-4/5: neurotrofin-4/5 

p75NTR: 75 kDa molekulatömegű neurotrofin receptor, más néven LNGFR (lásd ott) 

PBS: phosphate buffered saline, foszfát-pufferolt sóoldat  

PDK1: phosphoinositide-dependent kinase 1, foszfatidilinozitol-függő kináz 1 

PI3K: phosphatidylinositol 3-kinase, foszfatidilinozitol 3-kináz 

PIP2: phosphatidylinositol-bisphosphate, foszfatidilinozitol-biszfoszfát 

PIP3: phosphatidylinositol-trisphosphate, foszfatidilinozitol-triszfoszfát 

PKA: proteinkináz A 

PKB: protein kinase B, proteinkináz B, mely Akt-ként is ismert (AKT8 vírus onkogén 

celluláris homológ) 

PLC-γ: phospholipase C-γ, foszfolipáz C-γ 

PMSF: phenylmethanesulfonyl fluoride, fenil-metil-szulfonil-fluorid 

PP5: protein phosphatase 5, fehérje foszfatáz 5 

PPI: peptidil-prolil izomeráz 

PTEN: phosphatase and tensin homolog, foszfatáz és tenzin homológ 

PVDF: polyvinylidene difluoride, polivinilidén-difluorid  

S.D.: standard deviation, szórás 

SDS: sodium dodecyl sulfate, nátrium-dodecil-szulfát 

SH2: Src homology 2, Src homológia 2 

snoRNS, vagy snoRNA: small nucleolar RNA, a sejtmagvacskában található kisméretű RNS 

SRE: serum responsive element, szérum-reszponzív elem 

SRF: serum responsive factor, szérum-reszponzív faktor  

TBS: tris-buffered saline, tris-pufferolt sóoldat  

TPR: tetratricopeptide repeat, egy 34 aminósavból felépülő speciális térszerkezetű 

polipeptidrégió 

TCF: ternary complex factor, hármas komplex faktor, a transzkripciós faktorok egy családja 

TRAP1: tumor necrosis factor receptor-associated protein 1, tumor nekrózis faktor 

receptorhoz kapcsolódó fehérje 1 
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TrkA, B és C: tropomyosin receptor kinase, tropomiozin receptor kináz; gyakran: 

tropomyosin-related kinase, tropomiozinnal rokon kináz A, B és C 
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Összefoglalás 

 

 Munkánk során olyan mechanizmusok felderítése volt a célunk, melyek 

megmagyarázhatják, hogy a Hsp90 hősokkfehérje kémiai kiiktatása milyen módon gátolja az 

NGF (nerve growth factor, idegi növekedési faktor) jelátvitelét patkány pheochromocytoma 

sejtekben. A geldanamycin elnevezésű antibiotikumot eredetileg azon tulajdonsága alapján 

fedezték fel, hogy képes kötődni a Hsp90-hez. Ez a kölcsönhatás a Hsp90-t tartalmazó 

multimolekuláris komplexek széteséséhez vezethet, a disszociált partnerfehérjék működése 

gátlódhat, illetve a proteinek le is bontódhatnak. Bizonyos rendszerekben, például PC12 

sejtek esetében, ez apoptózist is okozhat. A kezdeti apoptotikus események bekövetkezése 

előtt azonban az ERK 1/2 (extracellular signal-regulated kinase, azaz extracelluláris szignál 

által szabályozott kináz 1 és 2) és a proteinkináz B/Akt aktivációjának jelentős csökkenése 

figyelhető meg ebben a sejttípusban, mely együtt jár a nagy affinitású idegi növekedési faktor 

receptor, a TrkA (tropomyosin receptor kinase, tropomiozin receptor kináz A; gyakran: 

tropomyosin-related kinase, tropomiozinnal rokon kináz A) csökkent expressziójával. Az 

MG-132 nevű proteaszóma gátló képes hatékonyan ellensúlyozni a TrkA expresszió 

geldanamycin által kiváltott csökkenését, az ERK1/2 foszforilációját pedig újra indukálhatóvá 

teszi NGF által. Ez utóbbi hatás a proteinkináz B/Akt esetében azonban nem volt 

megfigyelhető. A TrkA fehérje sejten belüli eloszlása megváltozott a geldanamycinnel és 

proteaszóma gátlóval egyaránt kezelt PC12 sejtekben, ezzel pedig részben megmagyarázható, 

hogy az NGF kezelés ekkor miért nem hatásos a proteinkináz B/Akt aktiváció szempontjából. 

A proteinkináz B/Akt stimuláció elmaradása viszont részben oka lehet annak, hogy az NGF 

kezelés miért nem menti meg a PC12 sejteket a geldanamycinnel kiváltott programozott 

sejthaláltól. Megfigyeléseink segíthetnek abban, hogy jobban megértsük a geldanamycin 

hatásmechanizmusát, ami azért is fontos lehet, mert e szer és különféle származékai komoly 

terápiás potenciállal bírnak, akár az emberi gyógyászatban is. 
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A témaválasztás indoklása 

 

 Amikor tudományos diákkörösként bekapcsolódtam az Orvosi Biológiai Intézetben 

folyó kutatómunkába, akkor ott már több éve vizsgálták az PC12 sejtekben, mint az idegi 

differenciáció modell rendszerében az NGF hatására lejátszódó jelátviteli folyamatokat, és 

máig ez maradt az egyik fő kutatási területünk. Témavezetőmnek, ifj. Dr. Sétáló Györgynek a 

New York-i Columbia Egyetemen eltöltött több, mint három éve során került látóterébe a 

geldanamycin nevű vegyület, melynek gátló hatását az ösztrogén jelátvitelében is részt vevő 

ERK fehérjékre vizsgálta egér és patkány nagyagykéreg explantátumokban. Pécsi 

laboratóriumunkban aztán munkacsoportunk a PC12 sejtekben kezdte tanulmányozni a Hsp90 

fehérje szerepét az NGF indukálta Ras-ERK jelátvitelben. Miután feltártuk, hogy az ERK 

foszforiláció szintje a mi sejtjeinkben is csökken geldanamycin hatására, a jelátviteli úton 

mintegy „felfelé haladva” kívántuk feltérképezni azokat a pontokat, ahol a Hsp90 fehérje 

szerepe meghatározó lehet. A gátlások lehetséges mechanizmusának megértése végett, illetve 

azok kivédése kapcsán vetődött fel az MG-132 proteaszóma gátló használatának ötlete, 

melynek részletesebb hatásait PC12 sejtekre aztán intézetünk egy másik munkacsoportjával 

vizsgáltuk tüzetesebben. 
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Bevezetés 

 

A PC12 sejtek 

 

A PC12 patkány pheochromocytoma sejtvonal népszerű modell rendszere az idegsejt 

jellegű differenciáció in vitro tanulmányozásának (Greene és Tischler, 1976). Szérumot is 

tartalmazó tenyésztőmédiumban a PC12 sejteknek nincs szüksége NGF-re a túléléshez, de 

egy ezzel a faktorral végzett több napig tartó kezelés hatására a sejtek osztódása leáll, méretük 

megnő, és hosszú nyúlványokat növesztve mind megjelenésük, mind biológiai viselkedésük 

szimpatikus idegsejtekéhez lesz hasonló. Nyúlványnak akkor tekinthető egy ilyen 

képződmény, ha hossza meghaladja a sejt átmérőjéét (1. ábra). Ligandjának megkötése után a 

TrkA nagy affinitású NGF receptor transzfoszforilációja (autofoszforilációja) és 

dimerizációval kísért aktivációja (Kaplan és Miller, 2000) az ERK-kaszkád elnyújtott 

stimulációját váltja ki PC12 sejtekben, mely végül differenciációhoz vezet (Tischler és 

Greene, 1975; Vaudry és mtsai, 2002). PC12 sejtekben NGF jelenlétében elmarad a 

széruméheztetésre bekövetkező programozott sejthalál is (Ferrari és Greene, 1996). 

 

1. ábra: Kontroll PC12 sejtek (a) és NGF által kiváltott differenciációjuk (b) 

 

A Ras-ERK és a proteinkináz B/Akt jelátviteli út PC12 sejtekben 

 

A polipeptid természetű NGF ligand nem képes átjutni a sejthártyán, így az abban 

található transzmembrán elhelyezkedésű, 140 kDa molekulatömegű, nagy affinitású TrkA 

NGF receptor molekulához kapcsolódik. Ennek a fehérjének - a TrkB-hez és TrkC-hez 

hasonlóan - a neurotrofin receptorok családtagjaként, szerkezetére extracelluláris ligandkötő 

és hidrofób, alfa hélix szerkezetű, transzmembrán domén mellett tirozin proteinkináz 
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aktivitással rendelkező, intracelluláris elhelyezkedésű funkcionális alegység jellemző. A 

receptor család egyéb tagjai, a TrkB az agyi neurotrófikus faktor (brain-derived neurotrophic 

factor, BDNF) és a neurotrofin-4/5 (NT-4/5) receptora, a TrkC-t pedig a neurotrofin-3 (NT-3) 

aktiválja (Snider, 1994; Martin-Zanca és mtsai, 1989). A másik, kis affinitású, 75 kDa 

molekulatömegű NGF-receptor (LNGFR, Low affinity nerve growth factor receptor, más 

néven p75NTR, 75 kDa molekulatömegű neurotrofin receptor) pontos biológiai szerepe a mai 

napig nincs megnyugtatóan tisztázva. Rendelkezésre állnak adatok arról, hogy a p75NTR a 

TrkA receptorhoz kötődve erősíti annak ligandkötő képességét (Esposito és mtsai, 2001). 

Több tanulmány szerint a TrkA jelenlététől és különböző jelátviteli eseményektől függően az 

NGF ezen kisebb receptorhoz való kötődése a sejtek túlélését, illetve apoptózisát is okozhatja 

(Reichardt, 2006; Barker 2004). 

Az NGF bekötődésének hatására a TrkA dimerizálódik, az intracelluláris domének 

tirozin proteinkináz típusú katalitikus képessége aktiválódik, melynek segítségével ezek a 

receptor alegységek egymást több tirozin oldalláncon is foszforilálják. Az így létrejött 

foszfotirozinok kötőhelyekként funkcionálnak SH2 (Src homology 2, Src homológia 2) 

doménnel rendelkező jelátviteli fehérjék számára. A folyamat eredményeként több jelátviteli 

út indul el, a legfontosabbak a PI3K út (phosphatidylinositol 3-kinase, foszfatidilinozitol 3-

kináz), a PLC-γ út (phospholipase C-γ, foszfolipáz C-γ) és a Ras-ERK út. Az utóbbi 

aktiválódása úgy valósul meg, hogy SH2 doménnel rendelkező adapter proteinek (pl. Shc és 

Grb2) működésbe hoznak egy guanin nukleotid kicserélő faktort (Sos) (2. ábra). Ez a 

sejtmembrán belsejéhez rögzült G-proteint, a Ras-t aktiválja oly módon, hogy az ahhoz 

kötődő GDP (guanozin-difoszfát) molekulát GTP-re (guanozin-trifoszfát) cseréli. A Ras 

későbbi inaktiválódásához pedig a GAP nevű GTPáz aktiváló protein szükséges. Ennek 

serkentő hatására a Ras saját - nyugalmi állapotában csak gyenge - GTPáz-aktivitása a 

megkötött GTP-t GDP-vé alakítja vissza. Még ez előtt azonban, GTP kötött, aktív állapotában 

a Ras elindít egy egymást foszforiláló proteinkinázokból álló láncolatot, az ERK kaszkádot, 

mely a MAPK (mitogén-aktivált proteinkináz) kaszkádok egyik típusa. Ennek sorban 

következő elemei a Raf (egy MAPKKK, azaz MAPKK-kináz), a MEK (mely a MAPKK, 

tehát MAPK-kináz osztályba sorolható), és a névadó ERK (extracelluláris szignál-regulált 

kinázok). A Raf és az ERK a szerin/treonin-specifikus kinázok közé tartozik, azaz a 

célfehérjéik ezen aminósavak oldalláncaihoz képesek foszfátcsoportot kapcsolni. Az aktivált 

receptorokkal ellentétben ezek a foszfoszerinek és foszfotreoninok nem biztosítanak 
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kötőhelyet más fehérjék számára, hanem az erősen negatív töltésű foszfátcsoport a foszforilált 

proteinek konformációját megváltoztatva azok aktivitását a körülményektől függően tovább 

serkentheti, vagy gátolhatja, illetve ki is kapcsolhatja. (A MEK a kettős specificitású 

fehérjekinázok közé tartozik, célfehérjéit treonin és tirozin oldalláncokon is képes 

foszforilálni.) A különféle sejttípusokban többféle MAPK kaszkád, és ERK izoforma is 

létezik, egyesek a stressz által kiváltott apoptózis szignalizációjában is részt vesznek. Az 

általunk vizsgált, Ras-indukálta jelátviteli úton a 42 és 44 kDa molekulatömegű ERK1 és 

ERK 2 fehérjék (ERK1/2) töltenek be meghatározó effektor szerepet. Ezek a citoplazmatikus 

célfehérjék foszforilálásán kívül a sejtmagba jutva transzkripciós faktorokat is működésbe 

képesek hozni, például a két SRF (serum responsive factor, szérum-reszponzív faktor) és egy 

TCF (ternary complex factor, hármas komplex faktor) fehérjét tartalmazó trimert. Ez a 

komplex az SRE (serum responsive element, szérum-reszponzív elem) enhancer 

szekvenciával rendelkező géneket képes aktiválni. A leghamarabb, néhány perccel az NGF 

bekötődése után az ún. korai válasz gének expressziója indul be, melyek olyan fehérjéket 

kódolnak mint a Fos, a Jun, vagy a Myc transzkripciós faktorok. Ezek aztán egy későbbi 

génindukciós hullámot indítanak be, melynek során az ún. késői válasz gének által kódolt 

fehérjék termelődnek. A késői válasz gének fehérje termékei végül fenotípusos változást, 

szimpatikus neuronális differenciációt, bizonyos esetekben proliferációt, vagy a sejtek 

túlélését idézhetik elő. Az ERK enzimek tehát a transzkripció befolyásolásán keresztül, a 

differenciációt előmozdító génexpressziós változásokat indukálhatnak. A Ras-ERK út 

jelentőségét az is mutatja, hogy az emberi daganok mintegy 85 százalékában mutatható ki a 

normálisnál fokozottabb aktivitása (Segal és Greenberg, 1996; Szeberényi és Erhardt, 1994; 

Szeberényi, 1996). 
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2. ábra: Az ERK-kaszkád és a PKB út általános sémája. GAP: GTP-ase activating protein 

= GTPáz aktiváló fehérje, a G-fehérjék GTP bontó aktivitását serkenti. Shc, Grb2: adapter 

fehérjék. Sos: egy guanin-nukleotid kicserélő faktor, mely a G-fehérjék által kötött GDP-

nek GTP-re történő cseréjét segíti. Ras: egy monomer G-fehérje. Raf, MEK (MAPK/ERK 

kináz), ERK (extracelluláris szignál által szabályozott kináz), PKB/Akt (proteinkináz B), 

PDK1 (foszfatidilinozitol-függő kináz 1), mTOR (mammalian target of rapamycin, 

rapamicinnel gátolható fehérje): proteinkinázok. SRE: serum responsive element, szérum 

reszponzív-elem = egy enhancer. SRF: serum responsive factor, szérum-reszponzív faktor 

= az SRE régióhoz kötődő transzkripciós factor. TCF: ternary complex factor, hármas 

komplex faktor, = az SRF segédfaktora. PI3K: phosphatidylinositol 3-kinase, 

foszfatidilinozitol 3-kináz: egy lipidkináz. PIP3: phosphatidylinositol trisphosphate, egy 

lipidtermészetű másodlagos hírvivő molekula, mely PIP2-ből (phosphatidylinositol 

bisphosphate) képződik. PTEN: phosphatase and tensin homolog, foszfatáz és tenzin 

homológ: egy lipidfoszfatáz. 

 

 

A növekedési faktorok megvonása PC12 sejtekben is aktiválja a programozott 

sejthalál gépezetét, míg az NGF általi stimuláció a TrkA receptoron keresztül indirekt módon 

serkenti többek között a proteinkináz B/Akt fehérjét, ezzel meggátolva az apoptózist (Greene, 

1978) (2. ábra). A PI3K úton az aktivált TrkA egy foszfotirozin oldalláncán megköti a PI3K 

fehérje SH2 doménnel rendelkező alegységét. Az így aktiválódó PI3K enzim egy lipidkináz, a 

sejthártya belső foszfolipid rétegében található foszfatidilinozitol-biszfoszfátból (PIP2, 

phosphatidylinositol-bisphosphate) foszforilációval foszfatidilinozitol-triszfoszfátot (PIP3, 

phosphatidylinositol-trisphosphate) hoz létre. A fordított irányú folyamatot, a PIP3 későbbi 



12 

 

visszaalakítását PIP2-vé a PTEN (phosphatase and tensin homolog, foszfatáz és tenzin 

homológ) végzi. A sejthártya belső felszínén feldúsuló PIP3 másodlagos hírvivő (messenger) 

molekulák több különféle, a citoszól széli részeire jutó fehérjét hozhatnak működésbe, köztük 

a PDK1 (phosphoinositide-dependent kinase 1, foszfatidilinozitol-függő kináz 1) 

szerin/treonin proteinkinázt, mely nélkülözhetetlen a PKB (proteinkináz B), más néven Akt 

aktivációjához. A foszforilált, aktív PKB/Akt szintén egy szerin/treonin proteinkináz, mely 

sokféle célfehérje működésének beindításán, illetve gátlásán keresztül szabályozza a sejt 

alapvető funkcióit és a génexpressziót. Például a p53 és Bad fehérjék gátlásával a sejthalál 

blokkolódik, az mTOR szerin/treonin proteinkináz aktiválása a riboszómák képződésének 

fokózódását és a transzláció iniciációjának serkentődését okozza. A PI3K/PKB/Akt útvonal a 

sejtek túlélésének szempontjából a legjelentősebbnek tekinthető, működése minden második 

emberi daganatban fokozott. A PKB/Akt tehát összefoglalva különböző fehérjék 

foszforilációján keresztül a sejttúlélést és a sejtnövekedést mozdítja elő. (Chao, 2003; Cantley 

2002, Porta és mtsai 2014). 

 A fent vázolt jelátviteli utak proteinkinázai a citoszól szabad poliszómáin, illetve a 

TrkA membránfehérjék az endoplazmatikus retikulumhoz kötött riboszómáin képződnek. 

Zavartalan termelésük a folyamat számos pontján igényli ún. chaperone, azaz dajkafehérje 

közreműködését. A jelátviteli láncolatok különböző, már elkészült elemei hatékonyabb 

kölcsönhatásaik biztosítása érdekében multimolekuláris fehérjekomplexekbe szerveződnek. 

Ezek létrehozásában nélkülözhetetlen az olyan dajkafehérjék szerepe, mint a Hsp90. 

Korábban kimutatták már például a TrkA interakcióját Hsp90-nel emberi neuroblastoma 

(Farina és mtsai, 2009), és akut leukémiás sejtekben (Rao és mtsai, 2010). 

 

Hősokkfehérjék és dajkafehérjék  

 

 A Hsp90 (heat-shock protein 90) egy 90 kDa molekulatömegű hősokkfehérje. Ez 

utóbbi elnevezés arra utal, hogy az ilyen típusú proteinek expressziója fokozódik a 

megemelkedett hőmérséklet, de akár más jellegű, sejt szintű stresszhatás, például ultraibolya 

sugárzás vagy citotoxikus szerek által is. A különböző típusú hősokkfehérjék szerepe is eltérő 

lehet, egyesek hővédő hatású diszacharidokat termelnek, mások a károsodott fehérjék 

lebontását végzik, az olyan dajkafehérjék pedig, mint a Hsp90, hozzákötődnek a denaturált 

fehérjékhez, és segítenek visszaalakítani fiziológiás térszerkezetüket (Riezman, 2004; 
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Lanneau és mtsai, 2010). A chaperone fehérjék (melyek közül nem nevezhető az összes 

egyben hősokkfehérjének is) fontos feladata a transzláció során újonnan képződő (naszcens) 

fehérjékhez való kötődéssel azok megfelelő felcsavarodásának (folding), azaz a funkcionális 

szempontból helyes háromdimenziós konformáció kialakulásának elősegítése, 

megakadályozva ezzel azok denaturálódását, esetleg összecsapzódását. Ilyen szerepet töltenek 

be a durva felszínű endoplazmatikus retikulum lumenében található Bip (binding 

immunoglobulin protein, kötő immunglobulin fehérje), mely a Hsp70 (heat shock protein 70, 

70 kDa molekulatömegű hősokkfehérje) család tagja, illetve a membránban elhelyezkedő 

kalnexin (Buchner, 1996). Hasonló módon a sejtmagban is léteznek chaperone-ok, melyek a 

DNS vagy RNS molekulák térszerkezetét befolyásolják, például a nukleoszómális szerkezet 

vagy a riboszómák bonyolult struktúrájának szerveződéséhez szükséges nukleoplazmin, az 

elsőként felfedezett molekuláris chaperone család tagja (Frehlick és mtsai, 2007). Ha a 

képződött fehérje hibás, például génmutáció miatt, akkor a dajkafehérjék egyfajta 

minőségellenörző feladatot is ellátnak: hozzákötődnek a nem megfelelő térszerkezetű 

fehérjékhez és nem engedik továbbjutni azokat eredeti céljukhoz a sejtben. Ha a konformációs 

hiba nem korrigálható, a chaperone-ok elindíthatják a hibás fehérjét a fehérjebontó 

rendszerek, főleg az ubikvitin-proteaszóma rendszer irányába (Lee és Tsai, 2005). Számos 

esetben a chaperone fehérjék tartósan hozzákötődnek más proteinekhez, és egy bizonyos fajta, 

például kiterített konformációt stabilizálnak, lehetővé téve a megfelelő célkompartmentbe 

történő szállítást, így transzportálódnak például a mitokondriális fehérjék is a citoszólból a 

mátrixba (Martinus és mtsai, 1995). Más körülmények között is szükség van arra, hogy a 

dajkafehérjék egy másik proteint funkcionálisan inaktív formában tartsanak, így kényszeríti a 

Hsp90 is a szteroid receptorokra a hormon fogadására kész, nyugvó állapotot a citoszólban 

mindaddig, amíg a ligand bekötődése meg nem történik. A dajkafehérjék ugyanakkor gyakran 

elemei olyan multimer komplexeknek is, ahol a kliens fehérje aktiválása szempontjából 

nélkülözhetetlen a chaperone-ok jelenléte. Ilyen jelenséget figyelhetünk meg a Hsp90 és 

számos, többek között a sejten belüli jelátvitelben fontos „dajkált” fehérje esetében. 

 

A Hsp90 és homológjai 

 

A Hsp90 dajkafehérje a sejtben igen nagy mennyiségben expresszálódik, a teljes 

citoplazmatikus fehérjekészletnek akár 1-2%-át is kiteheti (a sejtmagban az összes Hsp90-nek 
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csak mintegy 5-10%-a van jelen). Ráadásul hősokkfehérje lévén mennyisége a sejtet ért 

különböző stresszhatásokra (hő, toxikus anyagok, hypoxia, glükóz hiány, dehidratáció, stb.) 

ennek is többszörösére nőhet. Ubikviter, az evolúció során nagymértékben konzervált protein, 

bár archeákban génjét nem találták meg. Bakteriális analógja a HtpG, ez azonban a magasabb 

rendű sejttípusokban található Hsp90-nel ellentétben nem esszenciális, és pontos feladata sem 

ismert. A gerincesek sejtjeinek citoszóljában két izoforma ismert: a stresszhatásokkal 

indukálható Hsp90α és a konstitutívan expresszált Hsp90β. A fehérjecsalád tagjai továbbá a 

sejtek más kompartmentjeiben található homológok: az endoplazmatikus retikulumban 

elhelyezkedő Grp94, mely endoplazminként is ismert, és a mitokondriális TRAP-1 (tumor 

necrosis factor receptor-associated protein 1, tumor nekrózis faktor receptorhoz kapcsolódó 

fehérje 1) (Li és Buchner 2013). 

A Grp94 az olyan fontos szekretált és membránfehérjékkel kapcsolatban tölt be 

chaperone funkciókat, mint például a MHC II (major histocompatibility complex, II-es 

osztályú fő hisztokompatibilitási komplex), az immunglobulin láncok, integrinek, vagy a 

kollagén. Ezen felül feladata még a kalcium megkötése, az endoplazmatikus retikulum stressz 

elleni védekezés és az MHC-I-hez kapcsoltan zajló antigénprezentációban való részvétel is, 

specializált immunsejtekben (Marzec és mtsai, 2012). A TRAP-1, más néven Hsp75 (heat 

shock protein 75, 75 kDa molekulatömegű hősokkfehérje), részt vesz az oxidatív stressz és az 

apoptózis elleni védelemben, illetve a retinoblasztóma fehérjéhez is kötődik (Altieri és mtsai, 

2012). 

 

A Hsp90-komplex működése 

 

A Hsp90 homodimer szerkezetű (3. ábra), ATP (adenozin-trifoszfát) –függő és 

gyenge ATPáz aktivitással rendelkező molekuláris dajkafehérje (Whitesell és Lindquist, 

2005), amelyben a monomerek négy felismerhető részre tagolhatóak: az ATP-kötő N-

terminális domén, egy flexibilis, töltött aminósav-oldalláncokkal rendelkező kapocs régió, 

egy középső domén, és a dimerizációért felelős C-terminális domén. Az ATP hidrolízise azzal 

jár, hogy a domének elmozdulnak egymáshoz képest, melyet az N-terminális rész ATP-kötő 

zsebe közelében levő kis fedélhez hasonlító szakasz vált ki. Az N-terminális domének 

érintkezésével a nyílt dimer-konformációból egy zárt és megcsavarodott szerkezet alakul ki, 

mely az N-terminális és a középső domén segítségével végrehajtott ATP-hidrolízis után 
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visszahajlik az eredeti állapotba. A C-terminális és a középső domén közelében kötődő kliens 

fehérjék valószínűleg ennek a mozgásnak a kihasználásával nyerik el a kívánt 

konformációjukat. A C-terminális vég közvetlen közelében található metionin-glutaminsav-

glutaminsav-valin-aszparaginsav (MEEVD) pentapeptid lehetővé teszi TPR 

(tetratricopeptide) régióval rendelkező kofaktorok, úgynevezett ko-chaperone-ok kötődését, 

mint például a Hop/Sti1 (Eckl és Richter, 2013). További vizsgálatok feltártak egy alternatív, 

C-terminális nukleotid-kötőhelyet is, melynek főleg akkor lehet szerepe, ha az N-terminális 

ATP-kötő zseb már foglalt. Ennek az ATP-re kevésbé specifikus kötőhelynek a jelentősége 

még kevéssé ismert (Sőti és mtsai, 2003).  

 

3. ábra. A Hsp90 dimer felépítése, konformációváltozása és az ATP kötődése. N: N-

terminális domén, M: középső domén, C: C-terminális domén (Eckl és Richter, 2013 

alapján) 

 

A Hsp90 abban különbözik a többi, a sejtben nagy mennyiségben jelen levő 

dajkafehérjétől, például a Hsp70-től, hogy nem annyira a naszcens fehérjék általános 

formálása a feladata, hanem inkább a kliens fehérjék egy korlátozottabb létszámú 

csoportjának a végső érését segíti. A több mint húszféle, ismert ko-chaperone-nal együtt, 

multimolekuláris komplexek részeként, a Hsp90 több száz proteinnek, többek között szteroid 

hormon receptoroknak, transzkripciós faktoroknak, mint például a p53-nak, és jelátviteli 

szerepet betöltő proteinkinázoknak adhat segítséget a funkcionális szempontból helyes 

konformációjuk kialakításához (Pearl és mtsai, 2008; Pratt és Toft, 2003). Szerepe így 

túlmutat az egyszerűbb fehérje felcsavarási feladatokon, hiszen fontos szereplője a sejten 

belüli transzport- és jelátviteli folyamatoknak, a proteinek lebontásának is. 

A Hsp90 tartalmú komplexek szubsztrát proteinjei közül a legismertebbek és 

legjobban leírtak a különböző szteroid receptorok, melyekről a dajkafehérjék a hormon 
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bekötődése, s a receptor-hormon komplexnek a magba való transzlokációja után leválnak. A 

receptor Hsp90-hez való kötődésekor is megfigyelhető egy ciklikus működés, melyben a 

dajkafehérjéhez kötődő ATP, a ko-chaperone-ok, és maga a kliens fehérje vezérli a 

konformációváltozásokat, ez a prototípusa sokféle célfehérje alakításának is (4. ábra). A 

Hsp70/Hsp40 tartalmú „korai komplex” szállítja a receptort a nyílt állapotú Hsp90-hez, 

melyről a kötődés során a Hsp40 leválik. Az adapter szerepét ebben a Hop/Sti1 ko-chaperone 

tölti be, így alakul ki az „intermedier komplex”. Az ATP, egy PPI (peptidil-prolil izomeráz) 

és a p23 co-chaperone kapcsolódásával az „aszimmetrikus komplex” jön létre. Ez még mindig 

nem képes a hormon megkötésére, ehhez a Hsp90 zárt konformációjának elérése szükséges. 

Erre úgy kerül sor, hogy leválik a Hsp70, és adaptere a Hop/Sti1. A stabilizáló szerepű p23 

kofaktor kötődésével így kialakul a „késői komplex”, melyben a megváltozott térszerkezetű 

Hsp90 ATPáz aktivitása is beindulhat. Ha a receptor megköti a ligandot, a mikrotubuláris 

citoszkeleton rendszerhez rögzített dinein motorfehérjék segítségével a komplex bejut a 

sejtmagba, ott a chaperone segítségével megfelelő konformációt nyert aktív receptor 

felszabadul, dimerizálódik, és a DNS-en enhanceréhez kötődve génexpressziós változásokat 

indít be. A komplexről leválik a p23, a PPI, az ADP és a foszfát is, az ismét nyílt 

térszerkezetű Hsp90 pedig egy új ciklusba kezdhet. Ha a hormon kötődése nem történik meg, 

az inaktív receptor újra beléphet a ciklusba (Li és Buchner 2013; Eckl és Richter, 2013). 
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4. ábra. A szteroid receptort kötő Hsp90-komplex ciklikus működése. Leírása a 

szövegben (Li és Buchner, 2014 alapján). 

 

A Hsp90-hez kötődő, különböző jelátviteli folyamatokban részt vevő proteinkinázok 

közt, sejttípustól függően, ott vannak az ERK kaszkád egyes elemei is. Irodalmi közlések 

említik még a Ras-t, a Raf-ot, a MEK-et (mitogen-activated protein kinase/ERK kinase, 

mitogén-aktivált proteinkináz/ERK kináz). Az említett TrkA receptoron kívül kliensei közé 

tartozhat még a PKB/Akt is. A proteinkinázok általában katalítikus régiójukkal kapcsolódnak 

a Hsp90 N-terminálisához közel található, vagy a középső doménben elhelyezkedő 

kötőhelyéhez. Az így kialakuló Hsp90 komplexek nélkülözhetetlen tagjai az Aha1 és a Cdc37 

elnevezésű proteinek, mely utóbbi néhány kinázhoz a Hsp90 nélkül is tud kapcsolódni, ilyen 
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például a PKB/Akt. A kinázok kötésekor a szteroid receptoroknál látotthoz hasonlóan szintén 

megfigyelhető a Hsp90 rendszer ciklusos működése (5. ábra). Az újonnan szintetizált 

kinázok itt is a Hsp70-nel és a Hsp40-nel alkotnak egy „korai komplexet”. A Hsp40 

leválásával a Hsp70/kináz heterodimer aztán a Hop/Sti1 és a Cdc37 kinázokra specifikus ko-

chaperone segítségével összekapcsolódik a nyílt konformációjú Hsp90-nel, együtt létrehozva 

az „intermedier komplexet”. Ezután a Hsp70 és a Hop/Sti1A leválik a multimerről, 

hozzákapcsolódik viszont a PP5 (protein phosphatase 5, fehérje foszfatáz 5) is, mely a Cdc37 

és a Hsp90 foszforilációs állapotának szabályozásával segíti a ciklus vezérlését. Az Aha1, 

mely az eddig említett ko-chaperone-októl eltérően erős ATP-áz aktiváló hatású, szintén a 

Hsp90-hez kapcsolódik, felgyorsítva ezzel a ciklus haladását. Az ATP megkötésével 

stabilizálódik a Hsp90 zárt konformációja, ezzel párhuzamosan a feleslegessé vált Cdc37 

elhagyja a dajkafehérjét. Az ATP hidrolízisével a Hsp90 visszacsavarodik a nyílt 

térszerkezetű állapotába, ezzel a kötődő kináz is elnyeri végső, már aktiválható 

konformációját. Az Aha1, a PP5, az ADP és a foszfát leválása szabaddá teszi a Hsp90-et, 

mely így egy másik kinázzal egy új ciklusba kezdhet (Stancato és mtsai, 1997; Brugge és 

mtsai, 1981; Csermely és mtsai, 1998; Hutchinson és mtsai, 1992; Jaiswal és mtsai, 1996; 

Scheibel és mtsai, 1998, Miyata és mtsai, 2001; Richter és Buchner, 2001; Li és Buchner 

2013; Eckl és Richter, 2013). 
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5. ábra. A proteinkinázt kötő Hsp90-komplex ciklikus működése. Leírása a szövegben (Li 

és Buchner, 2014 alapján). 

 

A Hsp90-nek a szteroid receptorokon és a kinázokon kívül sok más kliens fehérjéje is 

lehet, hasonló ciklusos működés mellett kapcsolódnak például a különböző patogének 

felismerésében szerepet játszó NLR proteinek. Részletesebben vizsgálták még a p53 kötését a 

C- terminális és középső doménhez, ami poláris, elektrosztatikus jellegű, ellentétben számos 

„dajkált” fehérjével, ahol az interakció inkább hidrofób-hidrofób kölcsönhatáson alapszik. A 

Hsp90 komplex részt vehet még az snoRNS-ek (small nucleolar RNS, a sejtmagvacskában 

található kisméretű RNS-ek) érésében és az RNS polimeráz összeszerelésében, a működési 
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ciklust ezekben az esetekben még nem tárták fel részletesen (Eckl és Richter, 2013; Li és 

Buchner 2013). 

A Hsp90 passzív, ATP vagy ADP kötéstől független chaperone funkcióra is képes. In 

vitro megfigyelések mutattak rá erre a passzív dajkafehérje funkcióra, amikor egy gyengébb 

ATP kötés történhet (Jakob és mtsai, 1995; Scheibel és mtsai, 1998; Shankovich és mtsai, 

1992). 

Bár maga a Hsp90 főleg célfehérjéinek stabilizálásáért és megfelelő felcsavarodásáért 

felelős, részt vesz különböző fehérjék lebontási folyamataiban is, a citoszólikus proteineken 

kívül források megemlítenek néhány endoplazmatikus retikulumban találhatót, például a 

citokróm P450 enzimrendszer egy tagját is. A CHIP (C terminus of Hsp70-Interacting 

Protein, a Hsp70 C-terminusához kötődő fehérje) felfedezése szintén alátámasztja ezt a 

szerepet: ez a TPR doménnel rendelkező ubikvitin ligáz a Hsp70-hez és a Hsp90-hez kötődve 

azokat a fehérjéket jelölheti meg proteaszómális lebontórendszer számára, melyek valamilyen 

okból kifolyólag nem estek át a megfelelő térszerkezetváltozáson. Újabban több más ubikvitin 

ligázról, például az Ubr1 és a Cul elnevezésűről igazolták, hogy szintén kötődnek a Hsp90-

hez, ezzel alátámasztva a feltételezést, hogy ez a chaperone is részt vesz kliens fehérjék 

minőségkontrolljában és az ezzel kapcsolatos lebontásukban (Li és Buchner 2013). 

A Hsp90 többféle mechanizmussal szabályozható, a foszforiláció a leggyakrabban 

észlelt típus. Ennek során kinázok általi finom hangolásra van lehetőség és szükség, mert a 

dajkafehérje hiper- és hipofoszforilált állapota egyaránt gátolja működését, azonban a kapott 

foszfátcsoport pozíciója is fontos: a tirozin foszforiláció gátolja például a Cdc37, de elősegíti 

az Aha1 kötődését. A C-terminális közeli foszforiláció vezérlése pedig a Hop/Sti1 és a CHIP 

megkötése közötti választást teszi lehetővé, ily módon választási lehetőséget kínálva a folding 

funkció és a lebontás között. A Src nonreceptor tirozin-specifikus és a PKA (proteinkináz A) 

szerin/treonin-specifikus kináz képes többek közt foszforilálni a Hsp90-et, melyek érdekes 

módon egyben a kliensei is a chaperone-nak. Az M domén acetilációja gátolja a célfehérjéhez 

való kötődését, így a deacetiláció serkentő hatású. Az S-nitroziláció, a NO molekula kovalens 

kötése cisztein oldalláncokhoz a Hsp90 fehérjén a nyitott konformációt stabilizálja, azaz gátló 

hatású (Li és Buchner 2013). 

A Hsp90 olyan betegségekben, mint a rosszindulatú daganatok, a neurodegeneratív 

kórképek és vírusfertőzések, az abnormális, esetleg mutáns, káros hatású fehérjéket képes 

nagy mennyiségben stabilizálni és működőképes állapotba hozni. Ilyenek lehetnek a ráksejtek 
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onkoproteinjei, az Alzheimer-betegségben szenvedő páciensek sejtjeinek toxikus tau fehérje 

aggregátumainak kialakulásában részt vevő p35 nevű protein, vagy a polio- és 

paramyxovírusok fehérjéi. A dajkafehérje túltermelődésének felismerése az ilyen kóros 

sejtekben már korán felvetette az olyan Hsp90-gátlószerek terápiás használatának lehetőségét, 

mint például a geldanamycin, melyet elsőként fedeztek fel, vagy a radikolol és a novobiocin. 

Ez utóbbi támadáspontja a dajkafehérje C-terminális doménje, a geldanamycin és a radikolol 

viszont az N-terminális ATP-kötő zsebhez kötődnek (Eckl és Richter, 2013).  

 

A geldanamycin 

 

A geldanamycinről először affinitáskromatográfia segítségével igazolták, hogy a 

Hsp90 a célmolekulája (Whitesell és mtsai, 1994). Ezt a benzokinon vegyületet, mely az 

ansamycin antibiotikum család tagja, eredetileg Streptomyces baktériumokból izolálták 

(DeBoer és mtsai, 1970). Hatékonyan, kompetitív módon gátolja a Hsp90, a Grp94 és a 

TRAP-1 ATP kötését, mert e nukleotid szerkezeti analógjaként a dajkafehérje N-terminális 

régiójában található ATP-kötő helyére kapcsolódik be, ezzel egyúttal lehetetlenné teszi a 

Hsp90 konformációs változását (Grenert és mtsai, 1997, 1999; Jez és mtsai, 2003; Onuoha és 

mtsai, 2007; Prodromu és mtsai, 1997; Rao és mtsai, 2009). Ez a hősokkfehérje, illetve 

dajkafehérje funkció károsodásához vezet, mely a Hsp90 tartalmú komplexek szétesését 

okozhatja, ami a stabilitásukat veszélyezteti, és megváltoztathatja sejten belüli 

elhelyezkedésüket. A Hsp90 geldanamycint vagy származékait kötő állapotában már nem a 

kliens fehérjék helyes konformációjának újbóli kialakítását, hanem azok lebontását segítheti 

elő (Schneider és mtsai, 1996).  

A vizsgált sejttípustól függően a geldanamycin kezelés eredménye lehet 

differenciáció, vagy programozott sejthalál. N2A neuroblastoma sejtekben az előbbi volt 

megfigyelhető, míg PC12 sejtek esetében apoptózist válthat ki a geldanamycin. Érdekes 

módon ez akkor is lejátszódik, ha a geldanamycin kezeléssel együtt NGF-et is adnak a 

tenyészetekhez (López-Maderuelo és mtsai, 2001).  

Az említett betegségtípusokban, ahol a Hsp90 sejten belüli felszaporodása figyelhető 

meg, elsősorban rákos megbetegedésekben kézenfekvő lenne a gátlószer terápiás használata. 

A geldanamycin azonban rossz oldhatósága és jelentős toxikussága miatt nem alkalmazható 

gyógyszerként. Félszintetikus származéka, a 17-allyamino-desmethoxygeldanamycin, és 

egyre több szintetikus derivátuma viszont már a klinikai tesztelés fázisában van. A 
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geldanamycin származékok jótékony orvosi hatása részben azzal magyarázható, hogy 

bizonyos, a tumorsejtben nagy mennyiségben található onkoproteinek (pl. Her2, Bcr-Abl, 

p53) működése nagymértékben függ a fent említett chaperone-októl. Tumorsejtekben ismert a 

Hsp90 és a Grp94 akár 5-10-szeres túltermelődése. A dajkafehérjék védő hatásának 

hiányában az erre érzékeny onkoproteinek lebomlanak, a tumorsejt működése zavart szenved. 

A másik lehetséges mechanizmus, hogy a geldanamycin több jelátviteli utat, például a sejtek 

túlélésében és osztódásában rendkívül fontos és tumorokban gyakran túlzottan aktivált PI3K 

vagy Ras-ERK utakat szétkapcsolva, akár számos ponton egyszerre támadja meg és gátolja a 

túlzott osztódásra serkentő és apoptózist gátló szignálokat (Neckers és mtsai, 1999; 

Blagosklonny, 2002; Barrott és Haystead, 2013). 

 

Az ubikvitin-proteaszóma rendszer és az MG-132 

 

 A sejtekben használt két fő fehérje-degradációs rendszer a lizoszómális bontás és az 

ubikvitin-proteaszóma-út. Az előbbi során a károsodott, lebontásra váró sejtalkotók körül 

először egy membránburok jön létre, így alakul ki az autofagoszómának nevezett vezikula. A 

Golgi-apparátusról leváló, hidrolítikus enzimeket tartalmazó, savas pH-jú primer lizoszómák 

membránfúzió útján egyesülnek ezzel, kialakítva a szekunder lizoszómát. Ez a lebontási út 

nagyobb mennyiségű molekula együttes lebontását teszi lehetővé, a fehérjék válogatására 

kevésbé van mód, és viszonylag lassabb is a folyamat. Ezen az úton lebomolhatnak továbbá a 

sejten kívülről endocitózissal felvett, vagy az endocitotikus membránban lefűződő sejtfelszíni 

fehérjék, például az NGF megkötése után megtörténhet a TrkA receptor ilyen úton történő 

sejtbe jutása majd degradációja is. A lefűződés folyamatát az endocitózis során gyakran a 

sejthártya belső felszínén, majd egy ideig az endocitotikus vezikula felszínén található 

burkolófehérje, a klatrin segíti (Geetha és Wooten, 2008). 

 Az ubikvitin-proteaszóma út használatával lehetővé válik specifikus fehérjék 

egyenkénti megjelölése és gyorsabb lebontása. A megsemmisítésre ítélt fehérjékhez 

háromféle enzim együttműködésével a kisméretű, 8,5 kDa molekulatömegű ubikvitin 

peptidek kötődnek. Először az ubikvitin aktiváló enzim, mely E1-es típusként is ismert, ATP 

energiájának felhasználásával magához köti az ubikvitint. Ezután az E2 csoportba tartozó 

ubikvitin konjugáló enzim átveszi azt és aktív centrumába rögzíti. Végül az E3-as ubikvitin 

ligáz az E2-es enzimről az ubikvitint izopeptid kötéssel hozzákapcsolja a célfehérje egy 
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kitüntetett lizin oldalláncához. A már rögzült ubikvitin(ek)hez az enzimek segítségével 

továbbiak kötődhetnek, az így létrejött poliubikvitin lánc jelöli ki a fehérjét proteaszómális 

lebontásra. Az eukariota 26S (2400 kDa molekulatömegű) proteaszómák viszonylag 

nagyméretű, hengeres felépítésű multienzim komplexek, melyek proteáz enzimei elhasogatják 

a poliubikvitinált fehérjéket. A fehérjebontó enzimek a központi, cső alakú 20S alegységben 

találhatóak, melynek két nyílásához kapcsolódik a két gyűrűszerű 19S szabályozó alegység. 

Ez utóbbiak egy kis tetővel is rendelkeznek, melyek azokat a kijelölt fehérjéket kötik meg, 

melyekhez legalább négy láncba kapcsolt ubikvitin kapcsolódik. Az itt elhelyezkedő 

dezubikvitináló enzimek (DUB) levágják az ubikvitineket, majd a bejutó fehérje 7-8 

aminósavból álló peptidekre hasítódik, melyek a csőszerű szerkezet végén távoznak. Ezek 

további bontással aminósavakra esnek szét, amik később újra felhasználhatóak a 

fehérjeszintézishez. A Hsp90-hez kötődő CHIP enzim az E3 típusú enzimek közé tartozik, így 

tud ez a dajkafehérje részt venni a hibás proteinek minőségkontrolljában. A geldanamycin, 

azzal, hogy az ATP kötést gátolva lehetetlenné teszi a célfehérje megfelelő felcsavarodását, 

legtöbbször a CHIP-en keresztül az ubikvitin-proteaszomális lebontórendszer útján ítéli 

megsemmisítésre a Hsp90 kliens fehérjéit (6. ábra) (Pickart és Eddins, 2004; Shen és mtsai, 

2013). 
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6. ábra. A geldanamycin 

kiváltja a Hsp90 kliens fehérjéinek 

poliubikvitinációját és protea-

szómális lebontását. (Garcia-

Carbonero és mtsai, 2013 alapján.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A monoubikvitináció, vagyis egyetlen ubikvitin kapcsolása egy célfehérjéhez, és a 

multi-monoubikvitináció, azaz több ubikvitin a fehérje több különböző lizinjéhez kapcsolása 

nem a proteaszomális lebontási út felé vezet, hanem szabályozó hatású: befolyásolja a sejten 

belüli szállítást és elhelyezkedést, az endocitózist, de például a DNS javítását is. A TrkA 

esetében például az ubikvitináció az endocitózis kiváltásához és a különböző lebontási utak, 

esetleg a receptor recirkuláció felé irányításhoz járul hozzá (Pickart és Eddins, 2004; Wooten 

és Geetha, 2006; Geetha és Wooten, 2008). 

Az ubikvitin-proteaszóma rendszer számos olyan kulcsfontosságú szabályozófehérje 

mennyiségének befolyásolásán keresztül, mint például a ciklinek és a p53, fontos szerepet tölt 

be a sejt olyan életfolyamatainak szabályozásában, mint a sejtciklus és az apoptózis. Ezért is 

merült fel proteaszóma gátlók használata számos betegség, így a rákbetegségek kezelésére is 

(Garcia-Carbonero és mtsai, 2013). 
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Az MG-132 egy peptidil-aldehid (Z-Leu-Leu-Leu-al) típusú, peptidomimetikus hatású 

proteaszóma gátló vegyület. Egy intermedier szubsztrát analógjaként a kimotripszin-szerű 

aktivitás gátlásán keresztül bénítja le a 20S alegységet reverzibilis módon (Lee és Goldberg, 

1998). A többi proteaszóma gátlóhoz hasonlóan, ez is kiválthatja az apoptózist, például a 

JNK- és a p38 MAPK stressz-jelátviteli utak aktiválásával PC12 sejtekben (Giasson és mtsai, 

1999). 

 

A geldanamycin indukálta apoptózis 

 

 Nagyobb dózisú és hosszabb idejű geldanamycin kezelés kiváltja nemcsak a 

tumorsejtek, hanem a normál sejtek apoptózisát, programozott sejthalálát is. A többi Hsp90 

gátlóhoz hasonlóan hatására destabilizálódhatnak a túlélési jelátviteli utakat serkentő, 

apoptózist gátló fehérjék, és lebontódhat számos, a sejt  működéséhez szükséges protein. A 

nagy mennyiségű, nem megfelelő térszerkezetű fehérje jelenléte aztán beindíthatja a stressz 

jelátvitelt. Mindezek aktiválhatják az apoptózis intrinsic, azaz mitokondriális útját. Ennek 

során a Bcl-2 családba tartozó, proapoptotikus fehérjék hatására a mitokondriumokból 

citokróm c molekulák szabadulnak fel. Ezek az Apaf-1 fehérjékkel és az iniciátor pro-

kaszpáz-9 enzimmel együtt az apoptoszóma nevű komplexet alkotják, amiben kialakul az 

aktív kaszpáz-9. Ez a többi kaszpázhoz hasonlóan proteáz aktivitással rendelkezik, melynek 

segítségével aktiválja az effektor kaszpáz-3-at. Ez a végrehajtó enzim sokféle célfehérjét hasít 

el, melyek aztán egyenként kialakítják az apoptózis részjelenségeit. Így aktiválódik a 

sejtmagban a gátló fehérjéjének elhasításával egy endonukleáz is, mely a kromatin 

gyöngyfűzér szerkezetének nukleoszómái közötti linker régiónál hasítja a DNS-t. Mivel 

véletlenszerű, hogy mely linkereknél következik be a vágás, a folyamat eredménye egy olyan 

DNS fragmentum sorozat, ahol a láncok körülbelüli hossza a nukleoszómához tartozó DNS 

lánc hossza és ennek egész számú többszörösei. Ezek a DNS tördarabok agaróz 

gélelektroforézissal könnyedén kimutathatók egy úgynevezett DNS létra formájában (López-

Maderuelo és mtsai, 2001; Ola és mtsai, 2011). 
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Célkitűzések 

 

Munkánk során olyan mechanizmusokat próbáltunk azonosítani, melyek 

megmagyarázhatják, hogy a geldanamycin kezelés hogyan befolyásolja a TrkA receptoron 

keresztül történő NGF szignalizációt. Geldanamycinnel kezelt PC12 sejtjeinkben meg 

kívántuk vizsgálni: 

- a TrkA nagy affinitású NGF receptor, mint Hsp90 kliens fehérje szintjének 

változását, és ennek hatását a proteinkináz B/Akt és ERK1/2 jelátviteli utakra; 

- a TrkA-t és Hsp90-t tartalmazó komplexek esetleges szétesését; 

- az MG-132 proteaszóma gátló azon hatását, mely szerint képes lehet a TrkA 

koncentráció változását befolyásolni; 

- a proteinkináz B/Akt fehérje aktiválhatóságát MG-132-vel kombinált 

geldanamycin kezelések során, melynek kapcsán magyarázatot találhatnánk a 

geldanamycin kezelés apoptotikus következményeire; 

- a TrkA sejten belüli eloszlásának esetleges eltérését a kontroll sejtekétől, mely 

megváltozott jelátviteli folyamatok hátterében állhat; 

- munkacsoportunk további kutatásai során elemezte a proteaszóma gátló ERK1/2 

foszforilációt kiváltó hatását. 
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Anyagok és módszerek 

 

Reagensek 

 

 Minden vegyszer a Sigma-Aldrich (St. Louis, USA) terméke volt, hacsak külön nem 

szerepel más jelzés. Az NGF származási helye az Alomone Labs (Jeruzsálem, Izrael). 

 

Sejtkultúra 

  

 A PC12 patkány pheochromocytoma sejteket (G.M. Cooper ajándéka), melyek 5 és 15 

közötti passzázsszámmal rendelkeztek, műanyag tenyésztőedényekbe illetve Thermanox 

(Nalgene Nunc International, Rochester, NY, USA) fedőlemezekre ültettük ki 50%-os és 

30%-os konfluenciát elérve. A megfelelő letapadás érdekében 24 óráig a sejteket 10% ló- és 

5% magzati borjúszérumot is tartalmazó DMEM-ben (Dulbecco's modified Eagle's medium, 

Eagle Dulbecco által módosított médiuma) tenyésztettük. A kultúrákat 37 °C-os 

hőmérsékletre beállított és 5% CO2-ot tartalmazó párásított atmoszférájú termosztátban 

tartottuk. Másnap a szérumban található növekedési faktorok által aktivált jelátviteli 

események csillapítása érdekében a médiumot 0,5% lószérumot tartalmazóra cseréltük a 

kezeléseket megelőző 24. órától. 

 

Immunprecipitáció és Western blot 

 

 Kezelések után a sejtkultúrákat jégen tartott lízispufferben gyűjtöttük össze (50 mM 

Tris bázis, pH 7,4, 150 mM NaCl, 10% glicerin, 1 mM EGTA (ethyleneglycoltetraacetic acid, 

etilénglikol-tetraecetsav), 1 mM Na-ortovanadát, 5mM ZnCl2, 100 mM NaF, 10 mg/ml 

aprotinin, 1 mg/ml leupeptin, 1 mM PMSF (phenylmethanesulfonyl fluoride, fenil-metil-

szulfonil-fluorid), 1% Triton X-100), majd -20 °C-on tároltuk. A kiolvasztott mintákat 20 

másodperces vortexezéssel homogenizáltuk. A lizátumokat 40,000 x g –vel centrifugáltuk 20 

percen át 4 °C-on, majd meghatároztuk a felülúszók fehérjekoncentrációját (Lowry szerint, 

detergens kompatibilis esszé kit, Bio-Rad, Hercules, CA, USA). A kaszpáz-3 aktivitás 

méréseihez a sejteket Chaps sejtextrakciós pufferben homogenizáltuk és az antitest 
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forgalmazója (Cell Signaling Technology, Beverly, MA, USA) által javasolt utasítások szerint 

dolgoztuk fel. 

Az immunprecipitációhoz a minták egyenlő mennyiségű fehérjét (kb. 0,5 mg) 

tartalmazó térfogatait 0,5 μg/μl koncentrációra higítottuk lízispufferrel, majd 2 órán át 

immunprecipitációt végeztünk 1 μg anti-TrkA antitesttel (R&D Systems, Minneapolis, MN, 

USA) 4 °C-on, lassú forgatás mellett. Az immunkomplexeket ezután protein A/G PLUS-

agarózgyöngyök felszínén (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA) kötöttük meg 

és néhány másodperces centrifugálással gyűjtöttük össze. A tisztító mosás a gyártó leírásának 

megfelelően történt, a nemspecifikus Hsp90 szennyeződés minimalizálásának érdekében a 

munkacsoport által korábban leírt módon változtattunk a feltételeken (ifj. Sétáló és mtsai, 

2002).  

Az egyenlő mennyiségű (az immunprecipitációnál említett módon, illetve egyszerű 

Western blothoz, TrkA kimutatáshoz 50 μg, a többi esetben 25 μg) összfehérjéből higított 

lizátumokat Laemmli-pufferrel (a 4x törzsoldat: 0,25 M Tris-HCl, pH 6,8, 40 v/v% glicerin, 

27,74 mM SDS (sodium dodecyl sulfate, nátrium-dodecil-szulfát), 10mM EDTA 

(ethylenediaminetetraacetic acid, etilén-diamin-tetraecetsav), 10 mM EGTA és 0,01 v/v% 

brómfenolkék) kevertük össze és 100 °C-on denaturáltuk. A mintákat ezután SDS-tartalmú, 

10%-os (TrkA-hoz 7,5%-os, a hasított kaszpázhoz 18%-os) poliakrilamid gélre töltöttük és 

elektroforézissel molekulatömeg alapján szeparáltuk. A géleket PVDF (polyvinylidene 

difluoride, polivinilidén-difluorid) membránokra (Hybond-P, GE Healthcare, Little Chalfont, 

United Kingdom) elektroblottoltuk. 

A keresett fehérje immunológiai kimutatásához először a membránokat TBS (tris-

buffered saline, tris-pufferolt sóoldat)-Tween-ben (10 mM Tris bázis, pH 8,0, 150 mM NaCl, 

0,2% Tween-20) oldott 3% zsírmentes tejporral blokkoltuk, majd éjszakán át inkubáltuk a 

megfelelő elsődleges antitesttel [anti-foszfo-p44/42 MAP kináz antitest a foszfo-ERK1/2 

detektálásához, anti-Akt és foszfo-Akt (Ser 473), béta-aktin és foszfo-TrkA (Tyr490), hasított 

kaszpáz-3 (Asp175), (Cell Signaling Technology), ERK-1 (C-16), vagy ERK-2 (C-14), Trk 

(C-14), Hsp90 (Santa Cruz Biotechnology)], melyet a blokkoló oldatban hígítottunk. Az 

antiszérumokat 1:1000 arányban higítottuk. Előkísérletek során ennél a hígításnál az antigén-

deficiens (nnr5) sejtekből izolált mintáknál (anti-TrkA vagy anti-foszfo-TrkA esetében), vagy 

az elsődleges antitest elhagyásakor (minden esetben) specifikus immunjel nem volt 

tapasztalható a várt molekulasúly-tartományban. A nem specifikusan kötődött antitesteket 5-
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ször 15 perc TBS-Tween-es mosással távolítottuk el. A membránokat ezután tormagyökér 

peroxidázzal (HRP, horseradish peroxidase) kapcsolt, kecske anti-nyúl másodlagos antitesttel 

(Pierce, Thermo Fischer Scientific, Rockford, IL, USA) inkubáltuk, melyet 1:10,000 arányban 

higítottunk a blokkoló oldattal. TBS-Tween-es mosásokat követően röntgenfilm expozícióval 

detektáltuk a kemilumineszcens (Immobilon Western, Millipore Corporation, Billerica, MA, 

USA) jelet. Az immunprecipitáció esetében az ábra a háromszor hasonló eredménnyel 

megismételt kísérlet jellemző képeit mutatja. A többi esetben digitális dokumentáció után a 

denzitometriát az ImageJ szoftverrel végeztük el (National Institutes of Health, Bethesda, 

USA).  

 

A Western blot eredmények kiértékelése 

 

 A bemutatott képek hasonló eredményű sorozatok reprezentatív példái. A grafikonok a 

relatív denzitásokat mutatják a kezeletlen kontrollhoz képest, az aktin töltési kontroll, vagy 

foszforilált fehérje vizsgálatánál a nem foszforilált forma értékeire normalizálva (ahol 

mindkettő szerepel ott mindkettőre). Az ábrázolt számértékek négy (TrkA, foszfo-TrkA) vagy 

öt (foszfo-ERK1/2, foszfo-Akt) független kísérlet átlagai ± S.D. (standard deviation, szórás). 

Többszörös összehasonlítások során a különbségek szignifikanciáját ANOVA módszerrel és 

Bonferroni korrekcióval vizsgáltuk. A P ˂ 0,05 értékeket tekintettük szignifikánsnak. A 

fontosabb eredmények szempontjából releváns szignifikáns különbségeket az ábrákon 

szimbólumok jelzik, a hozzájuk tartozó P értékeket az ábramagyarázatok tartalmazzák.  

 

A DNS fragmentáció analízise elektroforézissel 

 

A letapadó, és az úszó/halott sejteket kaparással a saját médiumukban egyaránt 

összegyűjtöttük, majd 15 ml-es műanyag csövekben centrifugáltuk. A felülúszó eltávolítása 

után a sejtes frakciót 0,5 ml lízispufferrel (5 mM Tris-HCl pH 7,4, 5 mM EDTA, 0,5 % 

Triton-X 100) jégen homogenizáltuk. A detergensben nem oldódó törmeléket centrifugálással 

távolítottuk el (40,000 x g-vel, 30 percig 4 °C-on), a lizátumot ezután fehérjéitől kétszeri 

fenolos, majd egyszeri kloroformos extrakcióval mentesítettük. A DNS-t éjszakán át, -20 °C-

on, 50 µl 3 M-os nátrium-acetát (pH 5,5) és 1 ml abszolút alkohol keverékével kicsaptuk, 

majd centrifugálással kiülepítettük (100,000 x g, 30 percig 4 °C-on). Ezután 0,5 ml 70%-os 
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etilalkohollal sómentesítettük a DNS-üledéket, majd azt vákuumban megszárítottuk, végül 20 

µl Tris-EDTA pufferbe (pH 7,4) vettük fel. Az esetleges szennyező RNS-t RNáz A kezeléssel 

(2 mg/ml, 37 °C, 60 perc) lebontottuk. A megmaradt DNS fragmentumokat 1,8%-os agaróz 

gélben elektroforézissel szeparáltuk, és százszorosan higított SYBR Gold nukleinsav festék 

(Molecular Probes, Eugene, OR, USA) segítségével láthatóvá tettük.  

 

Fluoreszcencia mikroszkópia 

 

A kezeléseket egy gyors 37 °C-os PBS-sel (phosphate buffered saline, foszfát-

pufferolt sóoldat: 1,37 mM NaCl, 0,27 mM KCl, 0,43 mM Na2HPO4·7H2O, 0,14 mM 

KH2PO4, pH 7,4) végzett mosással állítottuk le, amit 1 órás fixálás követett 

szobahőmérsékleten, 4% paraformaldehidet tartalmazó PBS oldatban (pH 7,4). A felesleges 

fixálószert háromszor egymás után PBS-sel, majd szintén háromszor TBS-sel (50 mM Tris-

HCl, pH 7,4, 150 mM NaCl) mostuk ki. A nemspecifikus kötőhelyeket TBS-ben oldott 5% 

zsírmentes tejporral blokkoltuk 1 órán át 4 ˚C-on enyhe rázás mellett. Az elsődleges 

antitesteket (TrkA: R&D Systems, Hsp90: Santa Cruz Biotechnology, foszfo-ERK1/2: Cell 

Signaling Technology) 1:500 arányban hígítottuk a blokkoló oldattal egy éjszakán át 4 ˚C-on, 

ismét enyhe rázás mellett. Ezt ötszöri mosás követte TBS-ben. A fluoreszcens jelet a Cy3-mal 

konjugált, szamár, anti-nyúl antitest (Jackson Immuno Research, Cambridgeshire, UK) 

hozzáadása biztosította, melyet 1:500 arányban kevertünk a blokkoló oldathoz. Ennél a 

hígítási aránynál az antigén-deficiens (nnr5) sejtekből (az anti-TrkA-nál) illetve a primer 

antitest hozzáadása nélkül (az összes mintánál) nyert metodikai kontroll preparátumok nem 

mutattak immunfluoreszcens jelet a mikroszkóp beállított leképezési paraméterei mellett. A 

sejtmagokat Hoechst 33342 (Calbiochem, La Jolla, CA, USA) alkalmazásával festettük meg.  

A mintákról egy Olympus FV-1000 lézer-pásztázó konfokális fluoreszcencia 

mikroszkóp-rendszerrel készítettünk digitális felvételeket. A reprezentatív területekről egy-

egy síkban képeztünk le optikai metszeteket a 40X fáziskontraszt objektíven keresztül. A 

mikroszkópiás kísérleteket háromszor ismételtük, a bemutatott képek a hasonló sorozatok 

legjellemzőbb mintáit mutatják. 

A P-ERK1/2 immuncitokémia esetében a felvételeken megállapítottuk a sejtmagok 

területén található képpontok átlagos intenzitását ImageJ szoftver segítségével (National 

Institutes of Health, Bethesda, USA), majd ezt az adott képek átlagos háttérintenzitásához 
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viszonyítva grafikonon ábrázoltuk. Az értékek a sejtmagok relatív átlagos pixelintenzitásainak 

átlagát mutatják ± S.D. A különbségek szignifikanciáját ANOVA módszerrel és Bonferroni 

korrekcióval elemeztük, a P ˂ 0,05 értékeket tekintettük szignifikánsnak. A fontos 

szignifikáns eltéréseket az ábra szimbólumokkal jelzi, melyek leírását és a P értékeket az 

ábramagyarázat tartalmazza.  
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Eredmények 

 

Előkísérletek 

 

Korábbi megfigyeléseink ismételten igazolták, hogy a dimetil-szulfoxid (DMSO, 

dimethyl-sulfoxyde), a geldanamycin és az MG-132 vivőanyaga nem gyakorolt hatást a 

megfigyelt paraméterekre az alkalmazott koncentrációkban (0,025 v/v % a külön, és 0,05 v/v 

% az együttes kezeléseknél) (ezek az eredmények itt nincsenek feltüntetve).  

 

A geldanamycin hatása a PC12 patkány pheochromocytoma sejtekre idő- és dózisfüggő 

 

A PC12 sejtek idő- és dózisfüggő módon reagáltak a geldanamycinre. Az irodalmi 

adatokhoz (Toyomura és mtsai, 2012) hasonlóan mi is azt tapasztaltuk, hogy ha a sejteket 

folyamatosan az antibiotikum nagyobb, 1,78 μM-os (1 µg/ml) dózisával kezeltük, azok már 

16 óra elmúltával apoptózissal reagáltak, ahogy ezt a kaszpáz-3 aktiváció is mutatja Western 

blotunkon. (7.A ábra, felső panel). Ezen dózis tizedének (0,178 μM) legalább 24 óráig jelen 

kellett lennie a kultúrákban, hogy a kaszpáz-3 a hasítás kezdeti jeleit mutassa, viszont csupán 

16 óráig alkalmazva biztonságosnak bizonyult és nem követte programozott sejthalál. Ezeket 

az eredményeket a DNS fragmentáció analízisével is alátámasztottuk (7.B ábra): az apoptózis 

jelei 1,78 μM (1μg/ml) geldanamycin jelenlétében észlelhetőek voltak 24 óra elmúltával, a 

kisebb, 0,178 μM dózis esetén 16 óránál viszont még nem.  
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7. ábra. A geldanamycin kezelés dózis- és időfüggése PC12 sejtekben. A: Az effektor 

kaszpáz-3 aktivációját demonstráló Western blot (felső panel). A membrán anti-aktin 

antitesttel történt vizsgálata azt mutatja, hogy a mintákat egyenletesen töltöttük a gélbe 

(alsó panel). B: A PC12 sejtek geldanamycin hatására bekövetkező internukleoszómális 

DNS fragmentációjának analízise. A kísérleteket négyszer ismételtük, a bemutatott kép a 

hasonló eredmények reprezentatív mintája. 

 

 

A geldanamycin csökkenti a TrkA szintjét 

 

 Ezután megvizsgáltuk a geldanamycin hatását a TrkA NGF receptor expressziós 

szintjére az említett, apoptózist nem okozó kísérleti feltételek mellett. A sejthalált még nem 

kiváltó kezelés a TrkA receptor koncentrációjának jelentős csökkenéséhez vezetett a PC12 

sejtkultúrában (8. ábra, felső panel és a grafikon, a kezeletlen kontrollt és a 16 óráig végzett 

0,178 μM geldanamycin kezelést összehasonlítva). 

 

A proteaszóma gátló részlegesen visszaállítja a TrkA fehérje mennyiségét PC12 sejtekben 

 

 Amikor az MG-132 specifikusan proteaszómákat gátló vegyületet együtt alkalmaztuk 

geldanamycinnel, ez utóbbinak a TrkA mennyiségét csökkentő hatása lényegesen gyengébb 

volt (8. ábra, felső panel és a grafikon, a geldanamycinnel és MG-132-vel együttesen kezelt 

oszlopok). 
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8. ábra. A TrkA expressziós 

szintjei PC12 sejtekben 

geldanamycin kezelés hatására MG-

132-vel végzett proteaszóma gátlás 

mellett és anélkül (felső panel). Az 

aktin egyidejű vizsgálata a Western 

blot membránon a töltési kontroll 

szerepét töltötte be (alsó panel). * = 

szignifikánsan eltér a kezeletlen 

kontrolltól (P=0,0005). ¤= 

szignifikánsan eltér a kezeletlen 

kontrolltól (P=0,0007). # = 

szignifikánsan különbözik az egyedül 

GA kezelttől (0,178 µM) (P=0,0021). 

§ = szignifikánsan különbözik az 

egyedül GA kezelttől (1,78 µM) 

(P=0,0016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TrkA és Hsp90 disszociációja geldanamycin kezelés hatására 

 

A Hsp90 gátlás hatására bekövetkezett TrkA szint csökkenést látva úgy döntöttünk, 

hogy megvizsgáljuk a nagy affinitású NGF receptor és a 90 kDa-os dajkafehérje egymáshoz 

való kötődését ko-immunprecipitációs technika segítségével. Míg a TrkA és a Hsp90 

kezeletlen PC12 sejtekből származó mintákban együtt precipitálódtak a kísérlet során, 

geldanamycin kezelés után interakciójuk már nem volt megfigyelhető. Proteaszóma gátló és a 

Hsp90 gátló együttes hozzáadása esetén ez a kapcsolat nem jött újra létre (9. ábra, felső két 

panel). A TrkA receptorhoz kötődő chaperone mennyiségének csökkenését nem a 

dajkafehérje sejten belüli koncentrációjának megváltozása eredményezi (9. ábra, alsó panel).  
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9. ábra. A geldanamycin kezelés hatása a TrkA és a Hsp90 egymáshoz való kötődésére 

MG-132 nélkül és annak jelenlétében, PC12 sejtekben. IP és W: TrkA 

immunprecipitáció után anti-TrkA, vagy anti-Hsp90 antitesttel végzett Western blot. W: a 

sejtlizátumok Western blot vizsgálata anti-Hsp90 antitesttel.  

 

 

A proteaszóma funkció gátlása visszaállítja az NGF indukálta TrkA foszforilációt 

geldanamycinnel kezelt PC12 sejtekben  

 

 Annak érdekében, hogy megtudjuk, a lebontástól MG-132 által „megmentett” TrkA 

fehérje még mindig aktiválható-e NGF-fel, Western-blot vizsgálatokat végeztünk a TrkA 

foszforilált formájára specifikus antitestekkel a geldanamycin és MG-132 kezeléseket 

követően. A geldanamycinnel blokkolt TrkA foszforiláció NGF általi indukálhatósága a 

proteaszómák egyidejű gátlásával sikeresen visszaállítható volt (10. ábra, felső két panel és 

grafikon). Sőt, a geldanamycinnel és MG132-vel egyaránt kezelt mintákból származó 

lizátumokban a TrkA foszforiláció NGF általi indukálhatósága még erősebbnek is 

mutatkozott, mint ahogy azt a növekedési faktoron kívül más szerrel nem kezelt kontroll 

tenyészetekben láttuk. Ez a megfigyelés összhangban áll a Song és mtsai (2009, 2011) által az 

MG-132-nek a TrkA-ra gyakorolt hatásáról leírtakkal.  
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10. ábra. A TrkA foszforiláció 

stimulációja (P-TrkA, felső panel) 

NGF-fel geldanamycin kezelés 

előtt és után, MG-132 proteaszóma 

gátló hozzáadása nélkül és 

jelenlétében. A minták TrkA 

tartalmát a középső panel mutatja. 

Az aktin fehérjére megvizsgált 

Western blot membrán töltési 

kontrollként szolgált (alsó panel). * = 

szignifikánsan eltér a kezeletlen 

kontrolltól (P=0,0067). # = 

szignifikánsan különbözik a csupán 

NGF-fel kezelt mintától (P=0,0073). 

§ = az eltérés szignifikáns az egyedül 

GA kezelt mintához képest 

(P=0,0033). ‡ = szignifikáns 

különbség a GA + MG-132 

kezeléshez képest (P=0,0178). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ERK 1 és 2 foszforiláció csökkenése geldanamycin kezelést követően 

 

Ezek után megvizsgáltuk, a visszatért NGF általi TrkA aktiváció sikeresen átadódik-e 

a jelátviteli úton lejjebb található proteinkináz kaszkád tagjainak geldanamycinel és MG-132-

vel egyaránt kezelt sejtekben. Az ERK 1 és 2 foszforilációjának kimutatása, mely az NGF 

jelátviteli hatásának könnyen megfigyelhető fokmérője, felfedte, hogy az apoptózist még nem 

okozó alacsony dózisú és rövidebb idejű geldanamycin kezelés már jelentősen meggyengítette 
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az NGF által indukált ERK 1 és 2 aktivációt (11. ábra, a bal oldali négy minta a felső panelen 

és a grafikonokon).  

 

11. ábra. NGF-fel kiváltott 

ERK1/2 foszforiláció (P-ERK1 

és 2) kimutatása Western blottal 

geldanamycin kezelés előtt és 

után, illetve a P-ERK szignál 

helyreállása MG-132 

proteaszóma gátló kezeléssel 

PC12 sejtekben (felső panel). Az 

ERK1/2 detektálása töltési 

kontroll szerepét töltötte be (alsó 

panel). * = szignifikáns különbség 

a kezeletlen kontrollhoz 

viszonyítva (P<0,0001 P-ERK1 és 

P-ERK2 esetén is). # = a 

különbség szignifikáns az egyedül 

NGF-fel kezelthez (P<0,0001 P-

ERK1-nél és pERK2-nél 

egyaránt). § = szignifikáns eltérés 

a kizárólag GA-kezelthez képest 

(P=0,0184 P-ERK1 esetén, 

P=0,0314 P-ERK2-vel). ‡ = 

szignifikánsan különbözik a GA + 

MG-132-kezelttől (P<0,0001 a P-

ERK1-nél és a P-ERK2-nél ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A proteaszóma funkció gátlása helyreállítja az NGF által indukált ERK1/2 foszforilációt 

geldanamycinnel kezelt PC12 sejtekben 

 

A Hsp90-gátlóval együtt adott MG-132 proteaszóma gátló vissza tudta állítani az 

ERK1/2 NGF hatására létrejövő aktivációját (11. ábra, a jobb oldali négy minta a felső 
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panelen és a grafikonokon) a pusztán geldanamycinnel és NGF-fel kezelt sejtkultúrákhoz 

képest (11. ábra, a bal oldali négy minta a felső panelen és a grafikonokon). Az ERK 

foszforiláció proteaszóma gátlásnál némileg megemelkedett alapszintje az MG-132 ERK 

aktivációt kiváltó hatásával magyarázható meg (Hashimoto és mtsai, 2000). A membránok 

újbóli vizsgálata a nem foszforilált, azaz teljes ERK1/2 frakcióra kizárta, hogy az ERK 1/2 

foszforiláció megjelenített különbségeit géltöltési eltérések, vagy egyéb technikai hibák 

okozták volna (11. ábra, alsó panel).  

 

A geldanamycin kezelés gátolja az Akt foszforilációt  

 

A Hsp90 dajkafehérje gátlása miatt nemcsak az ERK1/2, hanem a proteinkináz B/Akt 

NGF által kiváltott aktivációja is sérült (12. ábra, a bal oldali négy minta a felső panelen és a 

grafikonokon). Az Akt alapszintű foszforilációja is lecsökkent egy alig érzékelhető szintre 

geldanamycin kezelés után.  

 

12. ábra. Az Akt foszforiláció 

(P-Akt) NGF általi stimulációja 

geldanamycin kezelés előtt és 

után, MG-132 proteaszóma 

gátlóval és anélkül PC12 

sejtekben (felső panel). Az anti-

Akt antitest alkalmazása a Western 

bloton az esetleges töltési 

egyenetlenségek feltárását szolgálta 

(alsó panel) * = szignifikánsan 

különbözik a kezeletlen kontrolltól 

(P=0,038). ¤ = szignifikánsan eltér 

a kezeletlen kontrolltól (P=0,0153). 

~ = szignifikánsan különbözik a 

kezeletlen kontrolltól (P=0,0072). 
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A proeaszómák gátlása nem állítja helyre a proteinkináz B/Akt NGF által indukált 

foszforilációját geldanamycinnel kezelt PC12 sejtekben.  

 

Amikor az MG-132 proteaszóma gátlót a geldanamycinnel együtt ugyanolyan 

körülmények között alkalmaztuk, mint amelyek hatására az NGF által okozott ERK1/2 

aktiváció visszatért, a proteinkináz B/Akt foszforiláció növekedés nem állt helyre NGF adása 

után (12. ábra, a jobb oldali négy minta a felső panelen és a grafikonokon). Az alapszintű Akt 

aktiváció azonban magasabb volt proteaszóma gátlóval történt előkezelés után, ahogy ezt 

korábban Moises és mtsai (2009) is kimutatták.  

 

 

A TrkA fehérje sejten belüli eloszlása megváltozik geldanamycinnel és MG-132-vel kezelt 

PC12 sejtekben  

 

Az MG-132 proteaszóma gátló és a geldanamycin együttes alkalmazása hatékonyan 

megvédte a degradációtól a TrkA fehérjék jelentős hányadát, ahogy ezt Western blotjaink is 

mutatták (8. ábra, felső panel és grafikon). A „megmentett” TrkA intracelluláris lokalizációja 

azonban drámai különbségeket mutatott a kezeletlen PC12 sejtek immunpozitív mintázatához 

képest. A nem kezelt kontroll sejtekben a TrkA jelentős hányada a sejthártya közvetlen 

közelében volt megfigyelhető (13. ábra, A). A Hsp90 gátló geldanamycinnel kezelt sejtek 

TrkA jele az egyes sejtek szintjén alig detektálható volt (13. ábra, B). A geldanamyicinnel és 

az MG-132 proteaszóma gátlóval együttesen kezelt kultúrák sejtjeiben a TrkA 

immunreaktivitás visszanyerte a kontrollban látott erősségét, de az már nem a sejthártya 

mentén volt intenzívebb, hanem egyenletesen megoszlott az egész citoplazmában (13. ábra, 

C). Az önmagában alkalmazott proteaszóma gátlás nem volt hatással a TrkA eloszlás sejten 

belüli mintázatára a kezeletlen kontrollhoz képest (a kép itt nem szerepel). (A P-TrkA 

intracelluláris lokalizációját sajnos nem tudtuk megvizsgálni, mert a Western blot során 

használt antitest a gyártó leírása szerint nem alkalmas immuncitokémiai módszerek 

véghezvitelére, amit ismételten sikertelen saját próbálkozásaink is alátámasztottak.)  
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A Hsp90 PC12 sejteken belüli megoszlása megváltozik geldanamycin és MG-132 kezelés 

hatására  

 

Miután észleltük a TrkA eloszlás változásait, megvizsgáltuk a Hsp90 sejten belüli 

elhelyezkedésének változásait is. Kezeletlen sejtekben (13. ábra, D) és geldanamycin 

hatására (13. ábra, E) a Hsp90 immunjel főleg a citoplazma feletti, egyenletes megoszlást 

mutatott. Miután azonban a geldanamycin kezelést MG-132-vel is kombináltuk, a Hsp90 

inkább a citoplazma perifériájára helyeződött át (13. ábra, F). Az egyszerű proteaszóma gátló 

kezelés nem volt hatással a Hsp90 immunjel intracelluláris mintázatára a kezeletlen 

kontrollhoz képest (a kép itt nem szerepel). A Hsp90 fehérje szintjét nem befolyásolták a 

geldanamycin és/vagy MG-132 kezelések, ezt a korábbi Western blotjaink is igazolták (9. 

ábra, alsó panel). 
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13. ábra A-C. Geldanamycin kezelés hatása a TrkA fehérje (vörös jel) szintjére és 

sejten belüli eloszlására PC12 sejtekben MG-132 proteaszóma gátló nélkül, és annak 

jelenlétében (a Hoechst 33342 fluorofórral festett sejtmagokat itt zöld színnel jelenítettük 

meg). A: A TrkA immunjel túlnyomóan perifériás, membránhoz asszociált a kezeletlen 

PC12 sejtekben. B: A geldanamycin kezelés után a citoplazmatikus immunpozitivitás alig 

volt észlelhető. C: MG-132 hatására a TrkA mennyisége részben helyreállítódott, de 

megoszlása kiterjedt a PC12 sejtek egész citoplazmájára.  

D-F. Geldanamycin kezelés hatása a Hsp90 fehérje (vörös jel) sejten belüli eloszlására 

PC12 sejtekben MG-132 proteaszóma gátló nélkül, és annak jelenlétében (a Hoechst 

33342 fluorofórral festett sejtmagokat itt zöld színnel jelenítettük meg). D: Hsp90 

immunjel kezeletlen PC12 sejtekben. E: Geldanamycin kezelés után nem változott 

jelentősen a Hsp90 jel. F: Az MG-132 proteaszóma gátló és geldanamycin a Hsp90 

immunjel sejthártya alatti, perifériás felhalmozódását váltotta ki PC12 sejtekben. 

 

 

Az MG-132 proteaszóma gátlóval kiváltott ERK1/2 foszforiláció kinetikája PC12 sejtekben 

 

 Az önmagában történő MG-132 kezeléseknél észlelt ERK1/2 aktivációt Hashimoto és 

mtsai (2000) nyomán kutatócsoportunk további munkája során tüzetesebben is vizsgáltuk. A 

sejtek különböző idejű MG-132 kezelései után anti-foszfo-ERK1/2 antitestekkel végeztünk 

Western blot vizsgálatokat (14. ábra, A). Az ERK1/2 a kezeletlen kontrollhoz képest 
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emelkedett foszforilációja már 15 perc elteltével észlelhető és ezután elnyújtott jellegű volt, a 

mérsékeltebb szintről felemelkedve a 6 órás előkezelésnél jelentkező csúccsal. 24 óra 

elteltével az aktiváció szintje még mindig magasabb volt, mint a kezeletlen tenyészetekben. A 

különböző minták teljes ERK1/2 tartalmát ugyanazon a membránon megvizsgálva (14. ábra, 

B) normalizáltuk a denzitometriás analízis értékeit (14. ábra, B és grafikon). (Tarjányi és 

mtsai, 2013). 

 

14. ábra. Az MG-132 által 

indukált ERK1/2 foszforiláció 

időfüggése. A: A PC12 sejteket a 

jelzett időtartamokig MG-132 (2.5 

µM) kezelésben részesítettük, majd az 

ERK1/2 foszforilációt Western blot 

segítségével tanulmányoztuk. B: 

Miután a foszfo-ERK1/2 antitesteket 

eltávolítottuk a membránról, töltési 

kontrollként az összes ERK1/2 

fehérjét láthatóvá tettük. * = 

szignifikánsan különbözik a 

kezeletlen kontrolltól. (A páronkénti 

összehasonlítás P értékei balról jobbra 

számozva a mintákat, P-ERK1 

esetében: P1-4=0,0364; P1-5<0,0001; 

P1-6<0,0001; P1-7<0,0001; P1-

8<0,0001; P1-9=0,0005; és a P-ERK2-

nél: P1-3=0,0101; P1-4=0,0425; P1-

5=0,0027; P1-6=0,0001; P1-7<0,0001; 

P1-8<0,0001; P1-9=0,0002.) 

 

 

 

 

 

 

A foszforilált ERK1/2-nek a PC12 sejtek magjába történő áthelyeződése az MG-132 

proteaszóma gátló hatására  

 

 A foszfo-ERK1/2 sejten belüli megoszlásának változását MG-132 előkezelés után 

fluoreszcens immuncitokémia segítségével vizsgáltuk. Kezeletlen tenyészetekben a gyenge jel 
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főleg citoplazmatikus elhelyezkedésű volt (15. ábra, A). A 6 órás MG-132 proteaszóma gátló 

kezelés megnövelte a citoplazmatikus és a sejtmagban található aktivált ERK1/2 mennyiségét 

(15. ábra B és grafikon), hasonlóan a 3 órás NGF kezeléshez (15. ábra C és grafikon). A 

foszfo-ERK1/2 magba történő ezen áthelyeződése és fenntartott aktivációja alátámasztja azt a 

jelenséget, mely szerint az MG-132 kezelés az NGF-hez hasonlóan nyúlványok növekedését 

eredményezi PC12 sejtekben (Hashimoto és mtsai, 2000, Song és mtsai 2009 és 2011). 

 

 

15.  ábra. Az MG-132 proteaszóma gátló hatása a P-ERK1/2 (vörös jel) PC12 

sejteken belüli elhelyezkedésére. (A Hoechst 33342 fluorofórral festett sejtmagokat itt is 

zöld színnel jelenítettük meg). A: kezeletlen kontroll sejtek, B: 6 óráig 2,5 µM-os 

koncentrációjú MG-132 proteaszóma gátlóval kezelt sejtek, C: 3 órás, 100 ng/ml-es dózisú 

NGF kezelésnek kitett sejtek. A kétfajta kezelés az elvártak szerint növeli a sejten belüli jel 

intenzitását. Grafikon: az oszlopok a sejtmagok területén elhelyezkedő vörös képpontok 

átlagos intenzitását mutatják, a mindenkori háttér átlagos pixelintenzitásához viszonyítva. 

A proteaszóma gátló az NGF kezeléshez hasonlóan kiváltja a sejtmagban található P-

ERK1/2 jel intenzitásának növekedését. *= szignifikáns növekedés a kezeletlen 

kontrollhoz képest, P mindenhol <0,0001. 
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Diszkusszió 

 

Kutatásunk eredményeivel igazoltuk, hogy a vad-típusú PC12 patkány 

pheochromocytoma sejtek geldanamycinnel való kezelése a TrkA fehérje szintjének 

csökkenéséhez vezet, még jóval a programozott sejthalál folyamatának kezdete előtt. A 

különböző sejtvonalak, például a PC12 sejtek érzékenysége a szerre a klonális különbségek, a 

passzázsszám és a tenyésztési körülmények függvényében változhat (Romero és mtsai, 2010). 

A geldanamycin általunk alkalmazott dózisa csak tizede volt annak, amit más kutatócsoportok 

apoptózis kiváltására használtak (López-Maderuelo és mtsai, 2001). Az általuk leírt kezelési 

időket továbbá körülbelül harmadával csökkentettük. Az enyhébb kezelés ellenére az NGF 

okozta ERK1/2 és proteinkináz B/Akt stimuláció egyaránt gátlódott ezen körülmények között. 

Az MG-132 proteaszóma gátló egyidejű hozzáadása segített magasabban tartani a 

TrkA expresszióját, mint ahogy azt a csupán geldanamycinnel kezelt kultúrákban láttuk, 

valamint a receptor NGF általi foszforilációját is ismét lehetővé tette. A TrkA NGF-fel 

kiváltott aktivációja még intenzívebb is volt a geldanamycin és proteaszóma gátló kettősével 

kezelt tenyészetekben, mint az előkezelésben nem részesült PC12 sejtekben. Az MG-132 

proteaszóma inhibítor NGF hatást felerősítő képességét Song és mtsai (2009, 2011) is 

feltárták. Mindazonáltal az NGF Trk-re kifejtett aktiváló hatása a geldanamycinnel és MG-

132-vel egyaránt előkezelt kultúrákban csak az ERK1/2 irányába vezetődött tovább a 

jelátviteli utakon, a proteinkináz B/Akt-ra nem.  

Kezeletlen PC12 sejtekben a TrkA jel intracelluláris eloszlása az előzetes 

elvárásoknak megfelelően citoplazmatikus volt, miközben az immunpozitivitás jelentős része 

a periféria felé, a sejthártya közvetlen közelében koncentrálódott. A Western blot 

eredményeknek megfelelően a TrkA immunjel geldanamycin hatására jelentősen gyengébb 

lett, de visszanyert erősségéből, ha a Hsp90 antagonista kezeléssel egyidejűleg az MG-132 

proteaszóma gátló is jelen volt. A visszatérő intenzitás ellenére a TrkA eredeti, 

sejtmembránhoz asszociált frakcióját az MG-132 nem állította helyre a geldanamycinnel 

kezelt sejtekben. A TrkA ezen újonnan szerzett sejten belüli pozíciója felveti annak 

lehetőségét, hogy ez lehet a jelátviteli utak mentén lefelé mutató kapcsolódások 

megváltozásának hátterében. Érdekes módon, a geldanamycinnel és MG-132-vel együtt kezelt 

sejtekben a Hsp90 egy ellenkező irányú eltolódást mutatott a sejthártya felé. Jelenleg csak 

találgathatjuk ez utóbbi megfigyelés jelentőségét. Lehetséges, hogy az MG-132 egy igen 
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hidrofób vegyületként elsősorban a citoplazma perifériás régióit éri el diffúzióval. Itt a Hsp90 

partner fehérjéinek felgyülemlését okozhatja, melyeket a geldanamycin kiszakított a 

dajkafehérjével alkotott komplexből, de az MG-132 megmentett a proteaszómális 

lebomlástól. Ezen fehérjék felhalmozódása a Hsp90 kompenzatórikus átrendeződését 

eredményezheti ugyanabba az irányba. Ez egy olyan jelenség, mely méltán számíthat további 

figyelmünkre.  

Ismeretes, hogy a multimolekuláris komplexek szerveződése jelentősen növeli a sejten 

belüli jelátvitel hatékonyságát. A TrkA megváltozott intracelluláris elhelyezkedése 

geldanamycinnel és MG-132-vel együttesen kezelt sejtekben felveti annak lehetőségét, hogy a 

TrkA proteinek jelentős hányada nincs elég közel a sejthártyához ahhoz, hogy összes 

célfehérjéjét és jelátviteli útjai további kaszkádjait hatékonyan stimulálni tudja. Jullien és 

mtsai (2003) leírták, hogy a gp140 TrkA a TrkA egyetlen olyan formája, mely a PC12 sejtek 

felszínén detektálható. Vizsgálataik során az NGF kezelés megkezdése után 15 perccel a 

receptor ezen típusának 70%-a eltűnt a sejt felszínéről. Grimes és mtsai (1996) hasonló 

eredményei szerint a korábban a sejtfelszínen megjelölt receptorok 66%-a az NGF kezelés 20. 

percében már a sejt belsejében tartózkodott. Jelenleg nem tudjuk pontosan megmondani, hogy 

a geldanamycinnel kezelt sejtekben proteaszóma gátlással megmentett TrkA receptorok miért 

nem tértek vissza eredeti, sejthártyához asszociált pozíciójukba. Több olyan pont is létezik a 

TrkA szokásos és mindemellett dinamikus forgalmában, ahol a proteaszómák gátlása 

beavatkozhat a történésekbe. Sommerfeld és mtsai (2000) kísérleteiben a TrkB, a BDNF 

receptora a ligand kötődését követően szintcsökkenést mutatott. Ez a folyamat a 

proteaszómák gátlásával megelőzhető volt. NGF adagolása után a TrkA gyorsan, egyes 

esetekben tranziens módon ubikvitinálódik. Ez lehet a Nedd4 E3 ubikvitin ligáz által végzett 

multi-monoubikvitináció, melynek hatása a receptor klatrinfüggő endocitózisa, és később 

lizoszómális lebontása. A másik lehetőség egy olyan internalizáció, mely valószínűleg nem 

klasszikus, klatrinnal segített út, és amelyben szerephez jut a p75NTR kis affinitású NGF 

receptor is. Ez aktiválja az UbcH7-TRAF-6 (tumor necrosis factor receptor-associated factor, 

tumor nekrózis faktor receptorhoz kötődő faktor 6) E2-E3 komplexet, az általuk végzett 

poliubikvitináció viszont a proteaszómák irányába jelöli ki a TrkA útját. A p62 nevű 

strukturális protein ingázó fehérjeként működik közre a TrkA internalizációjában és 

transzportjában, itt először mintegy kapocsként működik a poliubikvitin lánc és az 

UbcH7/TRAF-6 komplex között (Geetha és mtsai, 2008). A sejtbe való bejutás után a 
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következő lépcső a koraiból a késői endoszómába, majd multivezikuláris testecskékbe való 

átjutás. Ez utóbbi úgy alakul ki, hogy az endoszómát határoló membránból kis hólyagok 

fűződnek le a lumen felé. Ezt a folyamatot a membránfehérjék ubikvitinácója határozza meg, 

és ezzel eldőlhet azok későbbi sorsa is. Itt például a p62 fehérje képes a poliubikvitinhoz 

kötődve a TrkA fehérjét a proteaszómák 19S alegységének tetőszerű részéhez kötni, ahol a 

proteaszóma DUB enzime képes a receptort dezubikvitinálni. Ez a kovalens módosulás ebben 

az esetben tehát csak időleges volt. Az így újból módosult receptorokra végül a lizoszómális 

degradáció vár. Ez utóbbi alternatívája lehet a TrkA visszajutása a multivezikuláris 

testecskéből a sejthártyába recirkuláló endoszómák segítségével, ez történik a p75NTR-rel is 

(Wooten és Geetha, 2006; Piper és Katzmann, 2007; Geetha és Wooten, 2008).  

Zhang és mtsai (2000) tanulmánya szerint a PC12 sejtek neuronális differenciációját a 

sejten belüli endoszómákban elhelyezkedő katalitikusan aktív Trk fehérjék segítik elő. Ezzel 

ellentétben a túlélési válaszokat az aktivált receptorok sejt felszínén elhelyezkedve 

kezdeményezik, ahonnan a proteinkináz B/Akt elnyújtott aktivációját idézik elő. A TrkA és az 

intracelluláris jelátvivő molekulák közötti kölcsönhatást mind az aktivált receptorok 

foszfotirozin oldalláncai, mind a TrkA fehérje elhelyezkedése befolyásolja. Az aktiválódott 

receptor alegységek foszforilálódott tirozinjaik segítségével több enzimet és egyéb jelátvivő 

fehérjét tartalmazó komplex felépülését teszik lehetővé (Lemmon és Schlessinger, 1994). A 

TrkA megváltozott sejten belüli eloszlása, a fehérjelokalizáció szempontjából legalábbis, 

megmagyarázhatja, hogy a receptor NGF okozta aktivációja miért nem vezetett a proteinkináz 

B/Akt foszforilációjához az említett körülmények között. 

A 17 klinikai fejlesztési fázisig eljutott Hsp90 gátlószer között, melyeket szinte 

kizárólag rákos megbetegedések terápiája céljára tesztelnek, ott szerepelnek a geldanamycin 

származékai, a 17-allyamino-desmethoxygeldanamycin, a 17-dimethyl-aminoethylamino-17-

desmethoxygeldanamycin, a rezorcin származékok, purin analógok is. A szerek alkalmazása 

során gyakran léptek fel komolyabb mellékhatások, többnek a fejlesztését leállították, és még 

egy szer sem jutott át a klinikai kipróbálás szakaszán. Felmerülhet a kérdés, hogy egyáltalán 

lehet-e a Hsp90 gátlásával tumorsejt ellenes hatást elérni, miközben ez a fehérje az egészséges 

sejtekben is nagy mennyiségben van jelen, és sokféle kulcsfolyamat vezérléséhez 

nélkülözhetetlen? A válaszhoz meg kell vizsgálnunk, mi a különbség a rákos- és normál 

sejtekben található Hsp90 között. Először is, ennek a dajkafehérjének a mennyisége tumor 

sejtekben nagymértékben, legalább 2-3-szorosára, de egyes esetekben még inkább 
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megnövekszik a felhalmozódó kóros fehérjék okozta génindukció miatt. Ez azt jelenti, hogy a 

gátlószer nagyobb hatással lehet ezekre a sejtekre a normális mennyiségű chaperone-t 

tartalmazó sejtekhez képest. Másodsorban a ráksejtekben található Hsp90 legalább egy 

frakciója aktiváltságában különbözhet a normál dajkafehérjéktől. Ez részben az eltérő 

poszttranszlációs módosulásokat, a foszforilációt, acetilációt és nitrozilációt jelenti, de a ko-

chaperone-ok eltérő kombinációjának kötődését is. Maga a transzformáló hatású kliens 

onkoprotein is kialakíthatja a stabil Hsp90 komplexet, ellentétben a dinamikusan változó 

normál multimerrel. Ezek az aktivált, stabil komplexek működése pedig érzékenyebb lehet a 

gátlószerekre az alkalmazott, nem toxikus terápiás dózis mellett. Harmadrészt pedig a Hsp90 

elhelyezkedése is megváltozhat ráksejtek esetében. Részben szintén poszttranszlációs 

módosulások által vezérelve ez a dajkafehérje kikerülhet a sejthártyába, sőt akár 

szekretálódhat is az extracelluláris mátrixba, elősegítve ezzel a sejtmozgást és a 

tumorinváziót, hozzájárulva ezzel a patomechanizmushoz. Akárcsak kísérleteink során, a 

megváltozott elhelyezkedésű, jelátvitelben is fontos proteinkomplexek eltérő működése 

részben kiváltója lehet a sejten belüli szignalizáció felborulásának. A sejtfelszíni, illetve 

szekretált Hsp90 pedig könnyebben célpontja lesz a gátlószereknek normál sejtek citoszólikus 

dajkafehérjéihez képest, különösen, ha a kevésbé diffúzibilis szer nehezen hatol át a 

membránon. Mindezek alapján tehát a Hsp90 gátlószereknek van létjogosultságuk a 

terápiában, célszerű ezeket az általánosabb hatású anyagokat kombinálni olyan, az 

onkoproteinekre specifikus inhibítorokkal mint például a Glivec, de a proteaszóma gátlókkal 

együtt adagolás is kipróbálás alatt van már (Barrott és Haystead, 2013; Garcia-Carbonero és 

mtsai, 2013). 

Bár a Hsp90 még a proteaszómák összeszereléséhez is szükséges lehet (Makhnevych 

és Houry, 2012), a geldanamycin nem tekinthető proteaszóma gátlónak. Sőt, klinikai 

vizsgálatok során a geldanamycin származékok és a proteaszóma gátlók, például a 

tanespimycin és a bortezomib kombinációja myeloma multiplexben szenvedő pácienseknél 

alkalmazva jobb eredményeket mutatott az egyedüli Hsp90 gátló alkalmazásával 

összehasonlítva. Ennek hátterében az állhat, hogy a Hsp90-komplexről a geldanamycin 

származék révén leváló nagy mennyiségű, nem megfelelő térszerkezetű, akár toxikus protein 

felszaporodik a sejtben a proteaszómák egyidejű gátlása miatt. Ez nagymértékű stresszt jelent 

a sejt számára, és a Hsp90 gátlás egyéb hatásaival egyidejűleg így hatékonyabban váltódik ki 

apoptózis (Garcia-Carbonero és mtsai, 2013). 
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Az MG-132 hatásainak felderítéséhez munkacsoportunk tovább folytatta kísérleteit, 

melynek nyomán fény derült arra, hogy a proteaszóma gátló az NGF-hez hasonló módon 

elnyújtott jellegű ERK1/2 foszforilációt váltott ki annak sejtmagba történő áthelyeződésével 

párhuzamosan. Az ERK ezen viselkedése PC12 sejtekben neuritnövekedéshez, illetve idegi 

irányú differenciációjához vezet, így nem meglepő módon az MG-132 kezelés szintén 

nyúlványképződést indukált ezekben a sejtkultúrákban. Tovább vizsgáltuk azt is, hogy az 

NGF receptor- ERK kaszkád tengely mely elemei szükségesek a leírt aktivációhoz, külön 

figyelmet fordítottunk a Src nonreceptor-tirozin proteinkinázra (Tarjányi és mtsai, 2013). 

Kísérleteinkkel rávilágítottunk arra, hogy a fehérje-fehérje interakciók, a multiprotein 

komplexek létrejötte, ezen belül is az ubikviter Hsp90 fehérjét tartalmazó heteromultimerek 

szerveződése létfontosságú a jelátviteli folyamatok szempontjából. Úgy hisszük, hogy 

megfigyeléseink elősegíthetik a geldanamycin és az MG-132, e két jelentős emberi terápiás 

potenciállal rendelkező szer hatásmechanizmusainak megértését.  
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tudtam volna hatékonyan megosztani időmet a különböző kutatási és az oktatási 

tevékenységeim között. 

 Köszönöm Dr. Bátor Juditnak, hogy megosztotta velem tapasztalatait a PhD eljárással 

és a dolgozat megírásával kapcsolatban, és segített a hibák kigyomlálásában. Remélem, a 

jövőben még lesz lehetőségünk egy másik kutatási témában is együtt dolgozni. 

 Nagyon köszönöm a segítséget az Orvosi Biológiai Intézet többi munkatársának, akik 

tevékenyen részt vettek a kutatási projektben, vagy háttérmunkával, anyagok előkészítésével 

és tanácsaikkal segítettek munkám során. 

 Nagyon örülök és hálás vagyok számos kooperációs partnerünknek, hogy ennyiféle 

különböző érdekes projektben vehettem részt, melyekben szaktudásommal értékes segítséget 

nyújthattam. Szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen sokféle biológiai problémával 

találkozhatok munkám során, melyek újra és újra lenyűgöznek. 
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