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Bevezetés

Jelen dolgozat a PTF. AOK Orvosi Biológia intézetében folyó, a "Rtis fehérjék sztre/A- a

Szeberényi József professzor. Az intézet egyik tó célkitűzésé az. idegsejt növekedés, faktor (MGI-) 

áltál kiváltott neuronalis diíFeienciációhoz vezető jelátviteli folyamatok részleteinek tisztázása. Erre 

a célra a legszélesebb kórben - így általunk is - használt modellrendszert a PC 12 patkány 

phaeochroniocytoina sejtvonal kepezi; bar a rendszer által szolgáltatott eredményeket általános 

következtetések levonása szempontjából számos kutató limitáltnak tartja, ezidáig megbízhatóbban 

detektálható és reprodukálható morfológiai változásokat produkáló sejtvonalat létrehozni még nem 

sikeaiit. Az eredetileg kis, kerek kromaffin sejtek NGF kezelés hatására hosszú nyúlványokat 

növesztenek, alakjuk megváltozik, osszessegeben tipikus, szimpatikus jellegű neuronokhoz hasonló 

fenotípust alakítanak ki. Az ehhez vezető intracelluláris jelátviteli utakban központi szerepet játszik 

egy - számos különböző humán tumorban etiológiai tényezőként felismeri - onkogénfehérje. a Ras 

Ez a kis G-fehérjék csoportjába tartozó, a membrán belső felszínén elhelyezkedő molekula közvetíti 

a sejtfelszíni receptorra érkező növekedési faktorok által generált szignált a citoplazmatikus 

jelátviteli rendszer enzimei felé Effektorai közül - eddigi ismereteink alapján - egy fehérjekináz- 

kaszkád képezi a legfontosabb differenciácios útvonalat. Ezen kaszkád elemei közül a mitogén- 

aktivalt proteinkinázok (MAPK-ok) családjába tartozó extracelluláris szignál által reguláit kináz 

(ERK) enzimek aktivitásának időkinetikáját és sejten belüli lokalizációs változásait kritikus 

jelentőségűnek tartják a differenciációs válasz szempontjából. Ezek az enzimek aktiválják ugyanis a 

jelátviteli rendszer végső célpontjait képező, a sejtmagban található transzkripciós faktorokat, 

amelyek a diflferenciációban szerepet játszó egyes korai és késői gének indukciójában vesznek részt.

Kutatási témámban elsősorban az ERK-ek és néhány egyéb (p90Es\  JNK, p38MAPK. 

p70S6 kináz), PC 12 sejtek jelátviteli útjaiban részt vevő Ser/Thr specifikus feherjekináz szerepet - 

aktiválódásukat, annak idökinetikáját, transzportjukat, nukleáris tran szlá c ió ju k at, ill. ezen 

folyamatok Ras-fuggését - vizsgáltam, különös tekintettel arra. miiven jelentőséggel bírnak 

mindezek a differenciációs szignál továbbításának szempontjából. Bizonyossággal állítható, hogy a 

fenti enzimek eltérő idő- és térbeli aktivációs mintázatot mutatnak különböző növekedési faktorok 

es másodlagos messenger analógok hatasara, es szerepük jelentős mértékben különbözik egymástól 

az MCiF ált?.! indukált jelátviteli folyamatokban. Bízom abban, hogy a dolgozatban leírt



megfigyelések hozzájárulhatnak az egyes fehérjék specifikus szerepének és viselkedésbeli 

különbségeinek ezen keresztül periig az NCrK-szignnliznció hnmokrlt mechanizmusának jobb 

megenesehez.



A téma elméleti háttere: az NGF jelátvitel

Az NGF

Az idegsejt növekedési faktor (NGF) - a neurotrofinok csoportjának elsőként felfedezett 

tagja - olyan polipeptid természetű növekedési faktor, amely a szimpatikus idegrendszer neuronjai 

és egyes érzőneuronok túlélését és differenciálódását segíti elő [56], Szerkezetét tekintve két, 

egymáshoz nem kovalensen kapcsolódó, 128 aminosavból álló monomer alegység által alkotott 

homodimer, melynek másodlagos struktúrája főleg [3 hélixből áll. Intracelluláris jelátvitelének 

komponenseit az elmúlt évtizedben kezdték el feltárni, főként a - ma már klasszikus 

modellrendszernek nevezhető - PC 12 sejtvonal felhasználásával [98]

A P C 12 sejtek

A PC 12 patkány phaeochromocytomából származó sejtvonal, amely sejtkultúrában kis 

méretű, kerek vagy poligonális, kromaffin sejtekre jellemző fenotípust mutat. NGF kezelés hatására 

azonban ezek a sejtek - számos biokémiai változás által kisért - gyors morfológiai átalakuláson 

mennek keresztül: a kezelést követően már néhány napon belül neuritokat kezdenek növeszteni és 

10 - 14 nap alatt teljesen differenciált, szimpatikus jellegű neuronokká alakulnak át (1. ábra) [37, 

38], Kísérleti célokra rendkívül alkalmassá teszi őket, hogy - szemben az NGF in vivo célsejtjeivel - 

életben maradásukhoz nem igényelnek neurotrofinokat, differenciációjuk viszont könnyen 

észlelhető és számszerűsíthető (a fent ismertetett) morfológiai változással jár.

PC 12, K PC 12, NGF, 7 nap

1. ábra. NGF kezelés hatására bekövetkező neuritnövekedés vad típusú PC 12 sejtekben (hematnxilin festés. 

lOOOx)



A :  M  il- receptor

\y  NGF hatasa! úgy fejti ki. hogy :: !>C' n sejkT pla/m nnvmhmnjő- 'T A T -;.-::v ,T toő!:;-, 

kötődik Ez olyan fehérjekomplex, amely a receptor-tirozinkinazok családjába tartozó protoonko- 

protein TrkA fehérjéből es a tumor nekrozis faktor ( I NK) receptorhoz hasonló, enzimaktivitassal 

nem rendelkező p75NGFR fehérjéből épül lel Általánosan elfogadón hogy a nenmnális 

ditterenciáció jelátvitelében az előbbi - nagy aftlnitású receptornak is nevezett - TrkA alegység 

játssza a kulcsszerepet; a kis affinitásu p75NGFR valószínűleg csak modulálja ennek működését 

[4J. Ezt támasztják ala a PC 12 nnr5 sejtvonallal - egy olyan PC 12 szubklón amelyből hiányzik a 

nagy affinitásu NGF receptor - végzett kísérletek is [8], NGF hatásara a TrkA - hasonlóan a 

katalitikus receptorok csoportjának többi tagjához - oligomerizálódik, autofoszforilalodik majd az 

ennek hatására hozzákötődött fehéijéket foszforiláJja, az ily módon aktivált jelátviteli felleljék aztán 

több párhuzamos úton közvetítik a szignált a sejt belsejébe [9],

A receptor által ktirvelletríil aktivált fehérjék

Ilyen, a TrkA által közvetlenül aktivált feltétje pl. a foszfatidil-inozitol-3-kináz (PI3K), 

amely az NGF apoptózist kivédő hatását közvetítheti [121], vagy a foszfolipáz Cy (PLCy), 

amelynek aktivácioja membrán foszfoinozitidek hidrolízisén keresztül vezet több szolubilis 

másodlagos messenger (DAG, IP3, Ca ) koncentrációjának megemelkedéséhez [50, 111], 

Általánosan elfogadott azonban, hogy az NGF differenciációs hatásának tő közvetítői a receptort a 

Ras fehérjékkel összekötő ún. adapter proteinek. Ezek közé tartozik az She, melynek foszforilált 

formája a Grb2 fehetjével alkot komplexet. .Az adapterléheijék alapvető jellegzetessége, hogy SH2 

és SH3 doméneket tartalmaznak; az előbbin keresztül foszfotirozin tartalmú fehéijékhez, az utóbbin 

at pedig prolinban gazdag régiókhoz képesek nagy affinitással kapcsolódni. Célfehérjéik között 

szerepelnek olyan GTP nukleotid kicserélő faktorok is (guanin nucleotide exchange factor - GEF, 

Sós), amelyek a Ras aktiválásában vesznek részt [65, 91],

A Ras fehérjék

A ras géncsalád tagjai (Ha-ras, Kt-ras. N-ras) olyan kisméretű, a sejtmembrán belső 

felszínéhez kötődő fehérjéket - molekulasúlyuk alapján p21 fehérjéknek is nevezik őket - kódolnak, 

amelyek minden emlős sejtben megtalálhatok, és szekvenciájuk az evolúció folyamán 

nagymértékben konzerválódott 1421. Guanin nukleotidokat kötnek meg; GTP-kötött állapotban 

aktívak, es saját GTPaz aktivitásuk revén a GTP-t GDP-ve hidrolizálva kerülnek vissza az inaktív



alapállapotba [64], Ezt az intrinsic GTP-áz aktivitást a foszforilált NGF receptorhoz kötődött GTP- 

áz aktiváló proteinek (GAP) stimulálják M3]

A Ras központi jelentőségét az NGF által kiváltott differenciáció jelátvitelében számos 

kísérleti bizonyíték támasztja ala: PC 12 sejtek tertözese transzformáló ras onkogéneket hordozó 

vírusokkal neurit növekedést ide/ elő. onkogen Ras l'eherje mikroinjekcioja ugyanilyen hatasu, míg 

anti p21 monoklonalis antitest mikroinjekciója kivédi az NGF neuritképzödést előidéző hatását [ I A 

41, 75] A legközvetlenebb bizonyítékot azok a kísérletek szolgáltatták, amelyekben egy domináns 

gátló hatasu Ha-ras gént expresszaltak a PC 12 sejtekben [31], A gén 17. kodonjának 

pontmutaciója következtében a Ras fehéije ebben a pozícióban szerin helyett aszparagint tartalmaz 

(Ha-Ras Asn-17 fehéije), aminek következtében Mg -kötőhelye aberránssá válik, és a fehérje 

preferenciáJisan GDP-t köt GTP-vel szemben [30], Mindez oly módon gátolhatja az endogén Ras 

működését, hogy a mutáns fehéije egy guanin nukleotid kicserélő faktorén kompetál vele [95], 

Ezen domináns negatív génnel transzfektált PC 12 sejtek a gén promoterétől függően különböző 

menékben expresszálják a gátló fehérjét, ennek alapján erősen expresszálo (pl. az M-M 17-26) ill. 

gyengén expresszaló (pl. a Z-M17-5) szubklónokat különböztetünk meg. Az ezeken a 

sejtvonalakon elvégzett kísérletek szerint a Ha-Ras Asn-17 fehéije sem alacsony, sem magas 

koncentrációban nem befolyásolja a PC 12 sejtek proliferációját, ám mindkét esetben gátolja az 

NGF által indukált neuronális diflferenciációt [99], Ezek a megfigyelések egy' olyan gátló 

mechanizmus mellett szólnak, amelyben a Ha-Ras Asn-17 szelektíven blokkolja az endogén Ras ill 

az általa ellenőrzött jelátviteli utak működését.

A Ras effektorai

Számos, más sejttípusokban fontos szerepet játszó citoplazmatikus jelátviteli fehéije - 

többek között az adenilát-cikláz, foszfolipáz A2, protein kináz C - NGF-szignalizációs szerepét 

próbálták meg igazolni az elmúlt évtizedben, többnyire sikertelenül, ill. felemás eredménnyel [5, 7, 

100], Ma már bizonyosnak tűnik, hogy PC 12 sejtekben egy szerin/threonin protein kináz kaszkád 

képviseli a fö differenciációs útvonalat [9, 22], Ezen kaszkád Ras-hoz legközelebb eső tagjai a 

protoonko-protein Raf fehérjék családjába tartoznak, melyek közül a Raf-1 és a B-Raf is 

foszforilálódik és aktiválódik NGF kezelés hatására, es ez kivédhető a domináns negatív Ras 

expresszi ójával [109] A Ras és a Raf-1 közötti kötődés létrejöttét számos m  vitro kísérletben 

mutatták ki. úiahb adatok alapján azonban valószínű hogy a R-Raf szerepe jelentősebb a 

differenciáció jelátvitelében [51. 72] Az aktiw á vált Raf ezután foszforilálja és aktiválja a MF.K



enzimeket (MAPK-ERK aktiváló kiná2ok), amelyek ún. kettős specificitású kinázok: célfehérjéiket 

mind tírozin, mind thrconir; oldalláncúkon képesek foszforilálni [57, 110], Ezen cclfchérjék 

legfontosabb képviselői az ERK (extracelluláris szignál által reguláit kináz) enzimek, amelyeket a 

citoplazma és a sejtmag közötti jeltovábbítás elemeinek tekintenek [78, 83, 103], Két, szerepüket 

tekintve eleddig nem elkülöníthető izoformajuk ismeretes: az ERKI (p44MAPK) és az F.RK2 

(p42MAPK). Viselkedésük - különös tekintettel aktivációjuk időbeli lefolyására - eltérést mutat a 

PC12 sejtek differenciációját kiváltani képes ágensekkel (pl az NGF) vagy proliferációs hatású 

növekedési faktorokkal (pl. az EGF) történő kezelés során: míg az NGF tartós, órákig elhúzódó 

ERK aktiválódást eredményez, az EGF hatása átmeneti (mintegy fél órán belül megszűnik) [36, 

45], A tartós ERK aktivitás pedig - az átmenetivel szemben - egyes kísérleti adatok alapján együtt 

jár az enzim sejtmagba történő transzlokációjával [25, 76, 106, 107], Ezek a megfigyelések 

szolgáltatták az alapját annak a modellnek, amely szerint a prolongált ERK aktivitás az enzimek 

nukleáris transzlokációját eredményezi és - többek között - ez a lokalizációs változás szükséges a 

neuronális differenciádéhoz (2, ábra) [63],

2. ábra. PC 12 sejtekben differenciációt ill. proliferációt okozó növekedési faktorok hatásmechanizmusának 

modellezése.



Ami az ERK-ck citoplazmatikus szubsztratjait illeti, a MAPKAP-ok (MAPK áltál aktival! protein 

kinázok) év Vlnk k f\1 \PK  interacting kinases) közül PC !2 e te k b e n  a,- VG!" kezeié, álla! 

kiváltott ERK aktiváció a p90fck ( M APKAP-KI) fosztorilációját cs aktiválódását eredményezi, 

ráadásul e két enzim fizikai asszociációja ts kimutatható 119. 92], A p90'^ -nak három izoformája 

ismeretes (Rsk 1, 2 és 3), amelyek szovetspecifikus expressziot mutatnak es igen szerteágazó 

jellegű szubsztratokat kepesek tosztorilálni, pl. a Sos-I [27], a H3 his/tont [89] vagy a Na -H 

antiportert [102] Legfontosabb célfehérjéik azonban a magban található, a "bekapcsolni kívánt" 

gének indukcióját irányító egyes transzkripciós faktorok [9, 33, 119],

A transzkripciós faktorok

A differenciációt indukáló ágensek hatására beinduló foszforilációs eseménysor számos 

magban található fehérje aktiválódását eredményezi. Ezek közül kiemeit jelentőséggel bimak a 

nyugalmi állapotú, NGF-el nem kezelt PC12 sejtekben is jelen levő transzkripciós faktorok, melyek 

foszforilációja a kezeléstől függő specifikus génexpressziós mintázat kialakulásához vezet [101], 

NGF hatására PC 12 sejtekben korai és késői gének egyaránt expresszálódnak; a korai gének 

indukciója gyors és tranziens, míg a késői géneké lassabb és elnyújtott -, ez utóbbihoz de nova 

fehérjeszintézis szükségeltetik. A korai gének termékei általában éppen az előbb említett 

transzkripciós faktorok, amelyek képesek egyrészt saját génjeik, másrészt a késői gének átíródásat 

indukálni. PC 12 sejtekben a legintenzívebben tanulmányozott korai gének a c-fos, a c-jun, a ~if26H 

és a tnir77 [66], A protoonkogén c-fos egy leucincipzár tipusú fehérjét kódol, amely a szintén 

leucincipzár jellegű c-Jun feltétjével alkot heterodimert; az így létrejött transzkripciós faktor az 

aktivátor protein-1 (AP-I) Az eddigi kísérleti adatok alapján valószínűsíthető, hogy a c-Fos inkább 

a PC 12 sejtek proliferációjában, és nem dififerenciációjában játszik fontos szerepet [2, 40] A c-fos 

génhez hasonlóan a c-jun transzkripciója is számos ágens (növekedési faktorok, torbolészter, 

ciklikus AMP) hatására gyorsan indukálódik PC 12 sejtekben [6], Ugyanez elmondható a Zn -ujj 

DNS-kötő dómén tartalmú fehérjét kódoló zif26S génről is, melynek NGF-indukciója ráadásul Ras- 

fiiggő módon valósul meg. Ami a  nur?7-& illeti, a gén egy ún. "árva" szteroid receptort kódol, 

amely fehérjetermékének foszforilációja és nukleáris transzlokációja differenciációs ágensek 

hatására és Ras-tól független módon következik be, utalva ezzel a Nur77-nek a differenciációban 

esetlegesen betöltött specifikus szerepére [29].

A felsorolt transzkripciós faktorok közös jellemzője hogy hatásukat a célgének promoter 

régióiban található specifikus szekvenciaelemekhez kapcsolódva fejtik ki. Az NGF-el kezelt PC 12

8



sejtekben bekövetkező génindukcióban szerepet játszó legfontosabb promoterelemek az SRE 

(semm response element) a TRF. (TPA response element) és a CRE (cAMP response dement} 

mindhárom megtalálható pl. a c-fos protoonkogén promoterében [ I08J. .Az SRE - mint arra neve is 

utal - számos szerumkezeles hatasara indukálódó gén promotereben ielen van; az itt ható 

transzkripciós faktor egy SRE dimer í serum response factor - maga is egy a / N'GF áltál stimulált 

korai gcnck termékéi közül) es a TCF (ternary complex factor) családba tartozó Elkl fehérje 

asszociálódásával létrejött komplex [46, 52], In virro kísérletekben kimutattak, hogy az SRF a 

p90Ksk, az Elkl pedig az ERK. enzimek szubsztrátja, ráadásul a kritikus pozícióban bekövetkező 

foszforilációjuk döntő fontosságú a  komplex aktiválódásában [60], Mindezek alapján 

valószínűsíthető, hogy a prontoterúkben SRE-t hordozó gének fontos célpontjai az NGF által 

megindított jelátviteli eseménysornak A TRE aktivációja az előbbiekben már ismertetett API 

transzkripciós faktor hatására következik be, az első fázisban Jun/Jun homodimerek, majd később a 

helyüket átvevő Fos/Jun heterodimerek alkotják az A Pl-et Bár az aktiválódását végrehajtó kináz 

ezidáig nem ismert, a c-Fos foszforilációjának NGF-hatásra bekövetkező megnövekedése 

bizonyított [21], A CRE szekvencia az ún. CREB ("CRE-kötő") fehérjék által reguláit. 

Aktivációjuk mind cAMP, mind Ca , mind növekedési faktorok hatására bekövetkezik 

feltételezések szerint a CREB fehérjék számos sejtben e különböző módon indukált jelátviteli utak 

konvergenciapontjaként szolgálhatnak [23, 93], Kimutatott, hogy NGF-hatásra bekövetkező 

foszforilációjukat PC 12 sejtekben a p90R''1' katalizálja [34],

Ami a késői géneket illeti, transzkripciójuk a korai génekével szemben fehérjeszintézis- 

függő, azaz átíródásukhoz újonnan képződött transzkripciós faktorok szükségesek. 

Fehérjetermékeik megjelenése csak órákkal a kezelés után kezdődik, és napokkal később éri el a 

maximalis szintet. Ezek a fehérjék járulnak aztán hozzá a növekedési faktor által indukált specifikus 

fenotipus-változáshoz Az NGF-hatásra képződő legismertebb késői fehérjék a periferin 

(neuronspecilikus intermedier filamentum fehérje) [104], egyes neurofilamentum fehérjék [58], a 

membránhoz kapcsolódó SCGIO [96] és a szekretált metalloproteázok közé tartozó tranzin [26] 

Ez utóbbi génjének promoterében mind A PI, mind Zif268 felismerési hely jelen van, és 

differenciációt okozó ágensek hatására erőteljesen - és Ras-túggö módon - indukálódik [59]

Összegezve az NGF jelátvitelre vonatkozó kísérleti eredményeket, az idegsejt növekedési 

faktor hatására számos fehérje aktiválódik PC 12 sejtekben, de ezeknek csak kis része tűnik 

abszolút elengedhetetlennek a differenciádéhoz. Ráadásul tovább bonyolítja a képet, hogy ezen 

fehériek több parallel, egymással interkommunikáló útvonalba rendeződnek, amelyek közül nehéz
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eldönteni melyik igazán fontos és melyik kevésbé. Az adatok összevetése alapján azonban mégis 

vázolható egy olyan számos részletében mindmáig tisztázatlan - jelátviteli útvonal, amely az NGF 

receptortól adapter fehérjéken, a Ras-on és egy Ser/Thr kinázokból álló citoplazmatikus kaszkádon 

keresztül juttatja a differenciációs szignált a sejtmagba, ahol az aktívvá váló transzkripciós faktorok 

specifikus genek átírását indukálják, kiváltva ezzel a sejt fenotipus-valtozásban megnyilvánuló 

biológiai válaszát (3. ábra)

3. ábra. NGF állal befolyásolt jelátviteli utak PC 12 sejtekben. (A folyamatos nyilak többszörösen 

bizonyított, a szaggatott nyilak feltételezett ill. elükisérleíekkel igazolt kapcsolatokat jelentenek.)



Kísérleti módszerek

Sejnenyésztés

A normal PC 12 sejtek ill. mutáns szubklónjaik (Z-M I7-5, M-M 17-20 és nnr5 scjtvonalak) 

tenyésztését Dulbecco áltál módosított Fagle médiumban vegeztnk Az optimális növekedési 

teltételek biztosításává a médiumot 3% borjú-, ill. 10% loszcrummal egészítettük ki. A sejtek 

különböző ágensekkel történő kezelése - az egyes kísérleteknél feltüntetett ideig - az alábbi 

koncentrációkban történt. NGF - 50-100 ng/ml; EGF - 20-50 ng/ml; dbcAMP (dibutiril ciklikus 

AMP) - 0,5 mM, TPA ( 12-0-tetradekanoil fórból-13-acetát) - 20 nM; ionomycin - 0,25 pM; 

anisomycin - 10 ng/ml; okadailsav - 1-10 nM; ortovanadát - 1-10 pM; Trk inhibitor K252a - 200 

nM; MF.K inhibitor PD98059 - 20 pM; p38MAPK inhibitor SB203580 - I pM

A differenciádé m orfológiai vizsgálata

A sejttenyeszíés 24 lyukú tenyesztöedényben történt, majd a megfelelő sejtszám elérese 

után (10 sejt/lyuk) az egyes ágensekkel alacsony szérumtartalmú (0,5% lószérum) médiumban 

végeztük a kezelést két héten át. A tenyészetekben két-három naponként határoztuk meg a 

differenciáció mértékét, oly módon, hogy megállapítottuk azon sejtek százalékos arányát, amelyek 

több mint egy, a sejttestük átmérőjénél kétszer hosszabb nyúlványt növesztettek.

Western biot analízis

A sejteket 100 mm átmérőjű tenyésztőedénybe ültettük ki (5x10* sejt/edény), majd a 

megfelelő kezelest megelőzően a médiumot két napra teljesen szérummentes médiumra cseréltük 

le, hogy a lehető legalacsonyabb mértékűre szorítsuk a vizsgálni kívánt kináz alapaktivitását. A 

kezeléseket ezt követően friss, szérummentes médiumban végeztük. A médium eltávolítása után az 

edényt 4°C-os PBS-el ( I0*PBS: 1,36 mM NaCl; 2,7 mM KCI; 4,3 mM Na2H P0.i*7H :0; 1,4 mM 

KFPPOi: pH -  7.3) leöblítettük, majd a sejtek feltárását I ml R1PA pufferrel (l*PBS-ben oldjuk, 

1% NP40; 0,5% Na-dezoxycolat; 0,1% SDS) végeztük el, amelyet frissen hozzáadott foszfátaz es 

proteáz inhibitorokkal (aprotinin, PMSF, ortovanadát) egészítettünk ki. A sejteket lekapartuk, majd 

a lizátumot 2-3x 2IG-S tűn passzíroztuk át, a DNS szétroncsolása céljából. 30 perces jégen történő 

inkubációt követően a lizátumot 15.000 g-vel 20 percen keresztül centrifugáltuk, majd a felülúszó 

40 pl-et ugyanilyen mennyiségű mintaputterrel összekeverve 5 percig forraiiuk. Rövid hűtés után a 

fehérjéket SDS jelenleleben )0%-os poliakrilamid gelben választottuk szét (50 mA, 2 óra), majd



elektroblotot vegeztiink (200 mA, 12 óra). A membránon a keresett feherjek specifikus antitesttel 

történő kimutatása 37. alábbi protokoll szerint történt: háttérblokkolás s°v>-ns tejnnr'PRS-hen I 

órán át, első antitest a megfelelő hígításban (anti P-ERK 1:1000. anti P-CREB I 1000. anti F.RK2 

1:5000, anti P-p3t$MAPK 1:500, anti JNK i : 1000, anti P-JN k 1:1000, ami pbö"'" i .2000, anti 

p70S6 kináz I 1000. ami Nck 1.1000) l?o-os tejpor/PBST-ben ( I0*PBS: 1,3b mM NaG; 2.7 mM 

KCI; 4,3 mM NaiHP04*7H20 ; 1,4 mM KHttPO.*; pH -  7,3; 0,1% Tween-20) lórán at. 3x5 perc 

mosás 1%-os tejpor/PBST-ben (, második antitest (HRP-konjugált anti nyúl vagy anti egér 

immunglobulin 1:2000 vagy 1:1000) 1%-os tejpor/PBST-ben 30 percen at. 3x20 perc mosás 1%- 

os tejpor/PBST-ben, végül kemilumuneszcencián alapuló detektálás ECL kit felhasználásával.

Nck kötődési teszt

A sejttenyésztés az előbbiekben leírtak alapján történt, a sejtek feltárásához ez esetben 

lemezenként I ml, proteáz- és foszfatázgátlokkal frissen kiegészített Harvest puffért (1% Triton X- 

100; 50mM Tris puffer. pH 7,5; ImM EGTA; 5mM NaF; 5 mM benzatnidin; 100 mM NaCI; I 

mM NasVO-i, 1 Mm PMSF; 30 pl/ml aprotinin) használtunk. Lekaparás és 13.000 g-n 5 percig 

történő centrifíigálás után a felülúszót kettéosztottuk, egyik felét 20 pl teljes Nck/GST vagy Nck- 

SH2/GST vagy Nck-SH3/GST jelenlétében, másik felét 5 pl kontroll GST-vei együtt 1 órán át 

keréken forgatva inkubáltuk, 1000 g-n 5 percig történő centrifugálás után az üledéket 

mosópufferben szuszpendáltuk fel majd újra centrifugáltuk, ezt a lépést 5.x megismételve. Az utolsó 

centrifugálás után a felülúszót Hamilton fecskendővel távolítottuk el, majd az üledékhez 30 pl 

mintapuffert hozzáadva azt 5 percig forraltuk Az SDS-poliakrilamid gélelektroforézis és az ezt 

követő elektroblot a fent leírtak alapján történt. A kapcsolódott fehérjék specifikus kimutatására 

anti P-Tyr antitestet használtunk (1:10.000-es hígításban), egyebekben a Western blotnál leírt 

protokollt követtük.

( iélben végzett kiná: aktivációs esszé

A sejttenyésztés, kezelés és feltárás előbbiekben részletezet! lépéseinek els'égzése után az 

extraktumot olyan SDS-poliakrilamid gélben futtattuk, amely - a gelbe polimerizált formában - 0,5 

mgúnl koncentrációjú mielin bázikus proteint (MBP) tartalmazott foszfátakceptorként. Az 

elektroforézis elvégzése után a kinázreakciót íy ' P)ATP felhasználásával végeztük el. A nem 

inkorporálódott radioaktív foszfátcsoportok intenzív mosással történő eltávolítása után az ERK- 

eket jellemző sávok vizualizálása és kvantitálása Phosphor Imager segítségével történt



fedett fedölcmczcken történt (5xlOJ sejt/edény). A megfelelő kezelesek után PBS-el történő mosást 

követően a sejteket -20"C-os metanol/aceton 7:3 aranyu keverekeben fixáltuk 2 percig. 3x5 perces 

PBS-el toneno mosás man a / endogén peroxidaz aktivitás gátlása céljából 10 percig 0 .1%-os 

H.rO:-ban inkubálltik a sejteket, majd az. ABC festési eljárás protokollját követve az alábbi 

lépésekkel mutattuk ki a fehérjék sejten belüli lokalizációját: 1,5%-os blokkoló szerum/PBS I órán 

át, első antitesttel történő inkubáció (anti ER.K2 1:2000, anti P-ERK. 1:250, anti p90k* 1: 15UU, anti 

p70S6 kináz 1.500, anti CREB 1.1000, anti P-CREB 1:1000, anti Jun 1:1000, anti Fos 1:1000, anti 

p38MAPK 1:500, anti JNK 1:500) éjszakán at 4"C-on, 3x5 perc mosás PBS-ben, inkubáció biotin- 

konjugált második antitesttel (anti nyúl vagy ami egér 1:1000) 30 percig, 3x5 perc mosás PBS-ben, 

inkubáció avidin-biotin enzimreagenssel 30 percig, 3x5 perc mosás, inkubáció peroxidáz- 

szubszlráttal (Vectastain Nova Red vagy Ni-DAB) a megfelelő szinreakció eléréséig (egyes 

esetekben ezüst-intenzifikálással kiegészítve), végül dehidratálás felszálló alkoholsorozattal és 

xilollal majd lefedés DePex vagy VectaMount lefedőszerrel. (Egyes esetekben metilzölddel ill 

metilzöld-pironinnal történő sejtfestést is alkalmaztunk )

Immuncitukcniiii



Célkitűzések és kísérleti eredmények

1/ ERK aktiváció. különös tekintettel annak idöfiiggésére

Évek óta ismén, több sejttípusban is leírt megfigyelés, hogy az ERK enzimek stimulációja 

számos külső hatásra igen gyorsan (percek alatt) bekövetkezik, ám eltérő biológiai hatást kiváltó 

ágensek az enzimek eltérő idejű aktiváltsagi állapotát képesek fenntartani PC 12 sejtekben például a 

sejtek proliferációját kiváltó növekedési faktorok (ilyen az EGF) átmeneti, mintegy 30 percen belül 

megszűnő, míg differenciációt kiváltani képes ágensek (pl. az NGF) elnyújtott, több órán át is 

észlelhető ERK aktivációt okoznak [36, 45]. Amennyiben az ERK aktivációt mesterségesen teszik 

tartóssá. pl. EGF receptor overexpressziojat követő EGF kezdesse!, úgy a sejtek az NGF hatására 

kialakuló nyúlványokhoz hasonló nettótokat növesztenek [107], Ezeken a megfigyeléseken alapul 

az az elmélet, mely szerint a különböző növekedési faktorok eltérő hatásukat (legalábbis részben) 

az általuk okozott eltérő időkinetikájú ERK aktiváció fenntartásán keresztül érik el (2. ábra) [63],

Ras szerepe az ERK akiivációban

Elsődleges célkitűzésünk a fenti hipotézis bizonyítása volt, az általunk használt kísérleti 

rendszer segítségével. Ennek érdekében 5-től 180 percig tartó, EGF-el ill NGF-el történő kezelés 

után speciális, csak a foszforilált - azaz aktivált állapotban levő - fehérjékhez kapcsolódó antitestek 

segítségével végzett Western biot analízissel követtük nyomon az ERK aktivációt a 

rendelkezésünkre álló sejtvonalakon. Vad típusú PC 12 sejtjeinkben - az irodalmi adatokkal 

összhangban - az alábbi eredményeket kaptuk: EGF-hatásra az ERK foszt'oriláció csúcspontja 5 

perces kezelésnél jelentkezik, 15 percnél ehhez képest mintegy 50%-os intenzitással észlelhető, 

majd 45 percnél teljesen lecseng; az NGF kezelés hatására bekövetkező foszforiláció csúcspontja 

azonban 5-15 perc körül látható és fokozatos csökkenés után csak mintegy 3 órás kezelés után 

tűnik el teljesen (4. A ábra). Amennyiben a sejtek kezelését NGF mellett az ERK-eket aktiváló 

MEK enzimek specifikus inhibitorával (PD98059) egészítettük ki, még átmeneti ERK aktivació 

sem következett be, és a neuronális differenciació is elmaradt (4. B ábra. 17. A ábra dpanel). Ez a 

megfigyelés egyértelművé teszi, hogy az ERK-ek esszenciális szerepet játszanak a diftérenciaciós

.nézve azonban nincs adatunk, vajon van-e jelentősége az ERK foszforilációnak a fenotipusváltozás



későbbi szakaszaiban. NGF-el 1 -tői 7 napig kezelt PC 12 sejtek anti P-ERK Western biot analízise 

azonban nem mutatott detektálható ERK foszforilációt ezen időintervallumban - azaz ilyen hosszan 

fennálló ERK aktivitás bizonyosan nem szükséges a neuritnövekedéshez.

A. PC 12
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4. ábra. A. Növekedési faktorok hatására bekövetkező ERK foszforiláció időfüggésének vizsgálata vad 

típusú PC.12 sejtekben (P-ERK Western blot). B. MEK gátlás hatása az NGF által indukált ERK 

foszforilációra (P-ERK Western biot)

Vad típusú PC 12 sejtekkel szemben a domináns gátló Ras-t expresszáló PC 12 sejtvonalak NGF 

kezelésre nem mutatnak differenciációt - kiváncsiak voltunk, vajon ERK foszforiláció 

bekövetkezik-e ezekben a sejtekben növekedési faktor-stimuláció hatására. Eredményeink szerint a 

gátló Ras teherjet alacsony mértekben expresszáló Z -M 17-5 sejtekben mind EGF, mind NGF képes 

gyenge, Western blot-tal alig kimutatható ERK aktiváció előidézésére. A foszforiláció itt is,



csakúgy mint a vad típusú PC 12 sejtekben, 5 perces kezelés után jelentkezik, ám mindkét 

növekedési faktoi cselében 30 perc elteltével le is cseng - azaz intakt Ras funkció hiányában nem 

csak a differenciáció marad el, de elnyújtott ERK aktiváció sem következik be. Ami a magas gátló 

Ras expressziójú M -M 17-26 sejtvonalat illeti, ezekben a sejtekben sem EGF-, sem NGF-hatasra 

bekövetkező ERK töszforilácíót kimutatni nem tudtunk (5. ábra).
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5. ábra. Növekedési faktorok hatására bekövetkező ERK foszforiláció vizsgálata gátló Ras-t expresszáló 

PCI 2 sejtvonalakon (P-ERK Western biot).

Még feltűnőbb volt az egyes sejtvonalak, ill. az EGF/NGF hatás közti különbség, ha az ERK 

aktivációt gélben végzett kináz esszé segítségével vizsgáltuk meg. Ebben az esetben 10 perces 

NGF-hatásra M-M 17-26 sejtekben a szubsztrátként használt myelin bázikus protein (MBP) ERK- 

ek általi foszforilációja a kezeletlen sejtekben mérhető értékhez képest (Phosphor Imager analízis 

alapján) alig 5x-ösére, míg Z-M17-5 sejtekben mintegy 15x-ösére emelkedett - ez jóval kisebb 

mértékű volt, mint normál PC 12 sejtekben, ahol az ERK aktivitás-növekedés kb. 40x-esnek 

mutatkozott (6. A ábra) Elnyújtott idejű NGF kezelés még szembetűnőbb különbséget mutatott: 

mig normál PC12 sejtekben 120 perc elteltével is jelentős ERK aktivitás volt kimutatható, a Z- 

M17-5 sejtvonalban az ERK aktivitás mintegy 30 perc elteltével az alapaktivitas értékére esett 

vissza, feltűnően hasonló módon ahhoz, ahogy az vad típusú PC 12 sejtekben EGF hatására 

következik be (6. B  ábra) Ezek az eredmények egyértelműen megerősítik egyrészt azt, hogy 

normál Ras funkció esszenciális az elnyújtott ERK aktivitáshoz, másrészt, hogy tartós ERK 

aktivitás csak neuronális diflei'enciáciút kiváltani képes növekedési faktor hatására játszódik le



A.

B.

6. ábra. A. NGF által indukált ERK aktiváció vad típusú PC 12 sejtekben és PCI2-MI7 szubklónokban 

(gélben végzett kináz esszé). B. ERK aktiváció időkinetikája (gélben végzett kináz esszé. Phosphor Imager 

analízis).

Másodlagos messenger analúgok-kiváltolta ER K  aktiváció

A z  ERK aktivitás jelentőségét vizsgáló kísérleteink következő fázisában különböző 

másodlagos messenger analógokkal önmagukban, ill. növekedési faktorral kombinálva kezeltük a 

sejteket. Kísérleti adatok ugyanis mind Ca' mind cAMP-fuggő hatásoknak több vonatkozásban is 

szerepet tulajdonítanak a differenciációs jelátvitelben; KCl-indukálta, emelkedett Ca influxhoz 

vezető membrán depolarizáció pl. Ras által közvetített ERK aktivációhoz vezet [87], ráadásul KCI 

EGF-el kombinációban történő adása neuritnövekedést indukál PC12 sejtekben [61] Ami a 

ciklikus AMP-t illeti, az önmagában nem képes differenciációs válasz kiváltására, de potencírozza 

az NGF ilyen irányú hatását [82], másfelől egyes adatok szerint EGF/cAMP kombinációs kezelés 

hatására a sejtek neuritokat növesztenek [62, 122], Ugyanilyen eredményhez vezet, ha PC 12 

sejtekben a cAMP jelátviteli utat az agyalapi mirigyből származó cAMP-aktivátor polipeptiddel



(PACAP) stimulálják [24]. Ami a cAMP út ERK aktivációra kifejtett hatását illeti, mind az 

adenilát-cikláz-akiiváu-r forskoünnn!. mind a cAMP analóg dih.ityri! c.AMP-ve! történő kezelés 

átmeneti ERK stimulációt eredményez. mégpedig Ras-függő módon [28. 22], Leírták azonban azt 

is. hogy egy nem hidrolizálódó. rendkívül membrán-permeabílis cAMP analog, a 8-t,4- 

chlorophenylthiof-c.AMP (CPT-cAMP) tanús ERK aktivációt és evvel járó neurimövekedcst képes 

indukálni PC 12 sejtekben [ 123 1. Érdekes megfigyelés ugyanakkor, hogy bár a forbolésztcrek közé 

tartozó 12-0-tetradekanoil fórból-13-acetát (TPA) is képes elnyújtott ERK aktivációt okozni, ezt 

nem kíséri morfológiai változás [123]. Kísérleteink során tisztázni szerettük volna ezeket a nemileg 

ellentmondásos eredményeket, megpróbálván ok-okozati összefüggést találni az ERK aktiváció 

tartóssága és a neuronális diff'erenciáció között. Munkánkban egyrészt - az előbbiekben már leírt 

anti föszfo-ERK Western biot analízis segítségével - az ERK foszforilációt vizsgáltuk, másrészt 

nyomon követtük a sejtmorfológiában bekövetkező esetleges változásokat. Ami az ERK aktivációt 

illeti, az összes általunk használt másodlagos messenger analóg - dbcAMP. TPA és a Ca ionofór 

ionomycin - képes ERK foszforilációt indukálni, mégpedig egymáshoz nagyon hasonló, és az EGF 

hatásával megegyező módon: az 5 perces kezelésekre jelentkező erőteljes foszforiláció 30 perc 

elteltével már alig észlelhető, órákkal később pedig teljesen eltűnik. Vagyis ezen ágensek hatása az 

ERK aktivációra önmagukban egyértelműen átmeneti. Amennyiben a másodlagos messengerekkel 

EGF-el kombinációban kezeltük a sejteket, hatásuk nem változott: EGF-el együtt adva sem voltak 

képesek sem az ERK aktiváció felerősítésére, sem tartóssá tételére (7. ábra).

PC 12
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7. ábra. Másodlagos messenger analógok és másodlagos messenger analóg/EGF kombinációk állal 

kiválloll ERK josz/oriláció időfiiggése vad lipmii Pé 12 sejtekben lP-ERK Western hton.

Összhangban ezekkel az eredményekkel, sem dbcAMP. sem ionomycin, sem TPA. sem pedig 

ezeknek EGF-el történő kombinációja nem volt képes az NGF hatásához hasonló différenciacios 

választ kiváltani PC 12 sejtekben. Tény. hogy az EGF/dbcAMP és EGF/ionomycin kombinációs



kezelések hatására a sejtek alakja megváltozik, sőt, 10-15%-ban még rövid nyúlványokat is 

növesztenek, ám ezeknek sem hossza, sem száma, sem arborizációja nem emlékezte* a? NGF-re 

adott diíferenciációs válasz során megfigyelhető neuritnövekedéshez (8. ábra).

8. ábra. Másodlagos messenger analógok és másodlagos messenger analóg/EOF kombinációk halasa a 

neuritnövekedésre vad típusú PC12 sejtekben (fáziskontraszl mikroszkóp. 400x).

Ezekben az esetekben bizonyos tehát, hogy - legalábbis az általunk használt sejtvonalakon - 

neuronális differenciáció nem következik be, amikor az ERK aktiváció gyorsan lecseng (1. 

táblázat). Nem tudjuk, hogy az elnyújtott ERK aktiváció és a neuritnövekedés között ok-okozati 

összefüggés áll-e fenn, de az bizonyos, hogy a két jelenség az általunk vizsgált esetekben együtt jár; 

az ezt leíró elméletet pedig olyan körülmények között támasztottuk alá, ahol modellrendszerünkben 

a különböző sejtvonalak mindegyikén ugyanarról a receptorról induló jelátviteli utakat tudtunk 

tanulmányozni [10], E rendszer nagy előnye, hogy kizárja esetleges egyéb szignálok jelenlétét, azaz 

nyilvánvalóbbá teszi, hogy az egyes sejtvonalak ugyanarra a jelre adott eltérő válasza mögött
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fellelhető különbségek - mint a tartós vs. átmeneti ERK aktivació - alapvető jelentőséggel birnak 

ezen eltérő biológiai ' á la to k  kialakításában

Egyéb fchérjekiiKizok ukim icioju a dijjei c iiu a a o  .során

Végeztünk kísérleteket egyéb, a diftérenciációs jelátviteli utakban meg hevesbe tisztázott 

jelentőségű feherjekináz aktiváciojat illetően is. Vizsgálatainkat a MAPK csalad egyes elemeire, a 

JUN kinázokra és a p38MAPK-ra ill az F.RK-szubsztrát p90 riboszómális S6 kinázra (p9ü'''k) és a 

p70S6 ktnazra terjesztettük ki. EGF. NGF és esetenként másodlagos messenger analog kezelések 

hatására az enzimek aktivációs állapotában bekövetkező változásokat próbáltuk meg detektálni, 

egyrészt a foszt'orilált állapotú fehérjét felismerni képes antitesttel végzett Western biot, másrészt -  

ahol ilyen antitest még nem áll rendelkezésre -  a foszforiláció által előidézett esetleges vándorlási 

"shift" kimutatásának segítségével A JUN kinázok (JNK) a MAPK-k azon családját kepezik, 

amelyek tőként a sejtet érő stresszhatásokra aktiválódnak, de a tumor nekrózis faktor (TNF) vagy 

növekedési faktorok hatására bekövetkező indukciójuk is leírt [67, 94], PC 12 sejtekben a sejtek 

NGF által indukált differenciacióját gátolni képes anisomycin JNK aktiváciot idéz elő, melyet a 

Ras-gátlás alig befolyásol [105], Ez a megállapítás a p38MAPK-ra is igaz, amely enzimet 

egyébként elsőként mint lipopoliszacharidok által aktiválódni képes kinázt írták le, majd más 

megfigyelések a cAMP hatásainak közvetítésében tulajdonítottak neki szerepet [44], Mindkét fent 

említett enzim reszt vesz az NGF-megvonás kiváltotta apoptózisban PC12 sejtekben [118], de a 

difFerenciációs válaszban betöltött esetleges szerepük nem ismeretes. Ami P-JNK és anti P- 

pjSM APK Western blotjaink alapján valószínűsíthető, hogy ez a szerep nem is lehet túl jelentős, 

ugyan vad típusú PC 12 sejtekben mind EGF-re, mind NGF-re bekövetkezik JNK foszforiláció, ez 

azonban jóval gyengébb és rövidebb ideig tartó, mint az anisomycin-indukálta aktivácio - 

anisomycin azonban nem okoz differenciációt ráadásul ugyanezt az eredményt kaptuk gátló Ras-t 

expresszálo sejtvonalainkon is (9. A ábra). Ami a p38MAPK-t illeti, cAMP kezelés Itatására 

gyengébb, anisomycinre valamivel markánsabb foszforilációt detektáltunk, növekedési faktorok 

azonban ebben a tekintetben hatástalannak bizonvultak (9. H ábra).



A.

9. ábra. A. Növekedési faktorok hatása a JNK foszförilációra vad típusú PC 12 sejtekben (P-.JNK Western 

blot). B. Növekedési faktorok hatása a p3HMAPKfoszforilációra vad típusú PC! 2 sejtekben (P-píHMAPk 

Western htot).

Mint arról már az elméleti háttér tárgyalása során esett szó, az ERK-ek egyik legismertebb és 

legsokoldalúbb citoplazmatikus szubsztrátja a p90 riboszómális S6 kináz. amely számos célfehérje - 

elsősorban transzkripciós faktorok - foszforilációját végzi [9, 33], A két enzim eukarióta sejtekben 

heterodimerként, egymással fizikai asszociációban található a citoplazmában in vivo [92], és 

lokalizációjuk megváltozása is együtt zajló folyamat [16, 41], Ugyanakkor a p90 '^  foszforilációs 

kinetikája nem mindig korrelál az ERK aktivációval, vagyis indukciójában egyéb fehérjekinázok is 

szerepet játszhatnak. PC 12 sejtekben kimutatott, hogy NGF-hatásra a p90R* is aktiválódik, 

mégpedig az ERK-hez hasonlóan Ras-fuggő módon [ 115], Miután az Rsk foszforilált formája elleni 

antitest nem áll rendelkezésre, aktiválódásának nyomon követésére olyan Western biot eljárási 

alkalmaztunk, melynek során a fehétjének a foszforiláció hatására a gélben bekövetkező lelassult 

vándorlását próbáltuk meg detektálni. Kísérleteink alapján Rsk foszforiláció mind növekedési 

faktorok, mind ionomycin hatására bekövetkezik, és a jelenség Ras-fuggő módon valósul meg ( 10. 

A ábra), ami pedig az NGF-kiváliolta akti váció tartósságát illeti, a foszforiláció 2 órás kezelés 

során is kimutatható {10. B ábra). Ez erősen emlékeztet az ERK aktiváció idökinetikájára. ami 

sugallhatja a p90l<sk-nak a differenciációban az ERK enzimekéhez hasonló szerepét.
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JO. ábra. A. Növekedési faktorok hatására bekövetkező p9 (fs>‘ foszforiláció vizsgálata vad típusú PC 12 

sejtekben (Rsk Western biot, vándorlási "shift" analízis). B. NGF-indukálta p9(fsk foszforiláció 

időkinetikája (Rsk Western biot, vándorlási "shift" analízis).

Ami a p70S6 kinázt illeti, az enzim riboszómális fehérjék foszforilálását végzi, és mitogén hatások 

során aktiválódik [53, 81], Aktivációját növekedési faktorok, inzulin vagy interleukinok hatására a 

foszfatidil-inozitol 3 kináz (PI3K) mediálja [18, 71], függetlenül a Ras-tól és a MAPK 

szignalizációs kaszkádtól [3, 68], Az enzim NGF-kiváltotta differenciációban betöltött esetleges 

szerepének tisztázására fordított erőfeszítéseink sajnos nem jártak eredménnyel - vándorlási 

"shiftet" a p70S6 kináz esetében egyik általunk alkalmazott kezelés során sem sikerült kimutatnunk. 

Összefoglalva a JNK, p38MAPK, pÓO^, p70S6K enzimek vizsgálata során kapott eredményeket, 

pozitív, az ERK-eken kívül a differenciációban jelentőséggel bíró fehérje szerepének betöltésére a 

fentiek közül egyedül a p90R* bizonyult alkalmas jelöltnek.

2/ ERK transzlokáció jelentősége

ERK iranszhkáció Ras-függése

Az ERK enzimek citoplazmából a magba történő transzlokációja számos különböző



hatásra (hormonok, növekedési faktorok), számos különböző sejttípusban bekövetkező jól ismert 

jelenség [35. 54. RK1 4 fentiekben már részletesen ismertetett elmélet szerint mindez olyan 

körülmények között valósul meg. amikor az ERK enzimek aktivitása tartósan fennáll - ez a 

..mennyiségi" ERK-különbség vezet valamilyen módón ..minőségi" (azaz lokalizációs) eltéréshez 

Bár maga a jelenség jól ismert, a transzlokáció mechanizmusára vonatkozóan rendkívül szerenvek 

az irodalmi adatok. Bizonyos, hogy az ERK-ek nem rendelkeznek nukleáris lokalizacios szignállal, 

így a klasszikus, importint és Ran fehérjéket felhasználó sejtmagba történő transzport esetükben 

nem működik. Simaizomsejtekben kimutatták, hogy bombezin hatására bekövetkező kontrakció 

során az ERK a Hsp27 chaperonfehérjével együtt transzlokálódik a sejtmagba [121], Más adatok 

szerint egy rövid élettartamú, az ERK aktivációt kiváltani képes ágensek hatására szintetizálódó 

nukleáris horgonyfehérje játszana szerepel a transzlokációban [55], Bármi is azonban a 

transzlokáció tényleges mechanizmusa. PC 12 sejtekben kimutatott, hogy az átmeneti ERK 

aktivációt előidéző EOF hatására nem, a tartós ERK aktivációt okozo NGF hatására azonban egy 

órán belül bekövetkezik az enzimek magba történő vándorlása. Kísérleteink során sejtvonalainkon 

anti ERK ill. anti P-ERK antitestekkel végzett immuncitokémiai festés segítségével határoztuk meg 

az enzimek lokalizációját, ill követtük nyomon az egyes kezelések során bekövetkező 

változásaikat. Normái körülmények között (szérum tartalmú tápoldatban) tenyésztett vad típusú 

PC 12 sejtekben immunlokalizáció alapján az enzimek mind a citoplazmában, mind a sejtmagban 

fellelhetők; általában a citoplazma mutatott erősebb festödést, de számos sejtben a magban található 

ERK populáció is jelentős. Ugyanezt a némileg meglepő eredményt kaptuk akkor is. amikor az 

alacsony gátló Ras expressziót mutató Z-M17-5, ill. a magas gátló Ras expressziójú M -M 17-26 

típusú sejteken végeztük el az immuncitokémiai testest. Miután ilyen körülmények között a sejtek 

természetesen nem differenciálódnak, kézenfekvő a következtetés, hogy egy bazális ERK-jelenlét a 

sejtmagban semmiképpen nem elégséges feltétele a neuritnövekedéshez szükséges génexpressziós 

változások előidézésének. Amikor a festést két napos szérumeheztetést kővetően végeztük el, az 

immunreakció mindhárom sejtvonalban szinte kizárólag a citoplazmában jelentkezett; a sejtek 

mintegy' 80%-ában az ERK enzimek a sejtmagon kívül lokalizálódtak. Egy órás EGF kezelés ezen 

gyakorlatilag nem változtatott - hatására transzlokació nem következett be Ezzel szemben 

ugyanilyen idejű NGF kezeles markáns változást indukált: a normál PC 12 sejtek mintegy 70%-ában 

az enzimek a sejtmagba vándoroltak, az immunfestödés erőteljes nukleáris és gyenge 

citonlazmatikus lokalizációt mutatott. Z-M17-5 és M-M 17-26 sejtekben azonban ez nem 

következett be; a sejtek túlnyomó többségében az enzimek a citoplazmaban maradtak ( / / .  uhra)
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Ezek az eredmények világosan igazolják, hogy még a részleges Ras-gátlás - amely az ERK 

aktíváéiul nem gátolja, vsak átmenetivé teszi - is képes az ERK iranszlokáció gyakorlatikig teljes 

megakadályozására [1 Oj.

Z-MI7-5. NGF M-M17-26. K M-M17-26. NGF

11. ábra. ERKI NGF kezelést követő intracellulárís disztribúciójának vizsgálata vad típusú PC 12 

sejtekben és PC 12-MI 7 szubklórtokban (Ni-DAB immuncitokémia ezüst-intenzifikálással. metilzöld-pironin 

festés. lOOOx).

Másodlagos messenger analógok hatása az ERK transzlokációra

Az ERK aktiváció vizsgálatánál alkalmazott másodlagos messenger analógokkal történő 

kezeléseket megismételtük az ERK transzlokáció tanulmányozása során is. Immuncitokémiai 

festéseink eredményeit összegezve megállapítható, hogy sem dbcAMP, sem ionomycin, sem TPA - 

mindegyikük átmeneti ERK aktivációt indukál - nem képes ERK transzlokáció előidézésére vad 

típusú PC 12 sejtekben. Amennyiben a fenti kezeléseket EGF-el egészítettük ki, az eredmény 

ugyanaz maradt - kombinált kezelések sem vezettek ERK-lokalizációs változáshoz (12. ábra) 

Összegezve elmondható tehát, hogy átmeneti ERK aktivációt kiváltó ágensek egyik esetben sem 

voltak képesek előidézni az enzimek magba történő transzportját, tartós ERK aktivációt előidézők 

azonban igen (/. táblázat) - hozzátéve mindehhez, hogy a transzlokáció bekövetkezéséhez kb. egy
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órás kezelés is elégséges, azaz nem szükséges hozzá az általunk detektált három órán át is elhúzódó 

ERK foszíbriláció.

12. ábra. Másodlagos messenger analógok és másodlagos messenger/EGE kombinációk halasa az ERK 

transzlokációra vad típusú PC 12 sejtekben (avidin-biotin immuncitokémia. NovaRed szubsztrát. lOOOx).



A.
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I. táblázat. KRK aktívádé idöfiiggesének. ERK-ck nukleáris iramzlokáaéjának év H  '12 sejtek neuranahs 

differenciáeiójának összehasonlítása. A. Vad típusú PC 12 sejtek vizsgálata. Ij. (latié Ras feltétjei 

expresszá/á P( ’ / 2 szubklónok vizsgálata.

f  oszforilál/ KRK ixtpitláció Iranszlokácioja

Kísérleteink másik részében azt szerettük volna kideríteni, hol aktiválódnak pontosan az 

ERK-ck, ill. hol aktiválják célfchéijéiket. A transzlokáció funkcionális jelentőségét ugyanis az. 

támasztaná alá, ha sikerülne bizonyítani, hogy ténylegesen a foszforilált (azaz aktiválódott) ERK 

szubpopuláció vándorol a sejtmagba a differenciádét előidézni képes kezelések hatására Ezen 

ERK frakció nyomon követese erdekeben anti P-bRK antitesttel végeztünk immuncitokemiai
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vizsgálatokát. Eredményeink szerint két napig szérummentes tápoldatban tenyésztett PC12 sejtek 

immunieakeiút egyáltalán nem mutatnak, bennük még bazális ERK foszforiláció sent detektálható 

Ehhez képest normál szérumtartalmú oldatban tenyésztett sejtek mintegy 50%-ában a 

citoplazmában enyhe festődés észlelhető - azaz ebben az esetben bekövetkezik egy igen alacsony 

mértékű ERK aktivació. 5 perces NGF kezelest követően mind a jelölődött sejtek száma, mind a jel 

erőssége egyértelműen megnő, ám a festődés lokalizációja továbbra is kizárólag citoplazmatikus; 

60 perces NGF kezelés után azonban - hasonlóan a „normál” anti ERK antitest alkalmazása során 

észleltekhez - a citoplazmában már alig, míg az addig festetlen magokban erőteljes immunfestödés 

észlelhető. Ezek az eredmények mindenképpen arra utalnak, hogy az NGF-hatásra bekövetkező 

ERK foszforiláció szintere a citoplazma, ahonnan az így aktiválódott ERK szubpopuláció az, ami a 

sejtmagba vándorol. Abban az esetben, ha EGF-el kezeltük a sejteket, 5 perc után itt is markáns 

citoplazma festődés volt detektálható, ami azonban 60 perces kezelés után jelentősen gyengült, 

lokalizációs változás nélkül - vagyis EGF-hatásra az ERK aktiváció egy órán belül lecsengett és 

transzlokáció nem következett be (13. ábra).

13. ábra. b'oszforilált ERK populáció NGF-indukálta nukleáris iranszlokációjának vizsgálata vad lí/rusú 

PC 12 sejtekben (Ni-DAJB immuncitokémia ezüst-inienziflkálással. metilzöld-pironin festés, lOOOx).
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Ami a bekezdés elején feltett kérdés második felét illeti (azaz hol történik a transzkripciós faktorok 

ERK-ck általi foszfotilációja), a probléma megközelítéséhez mind anti Fos, an! i Jóm (mindkét 

fehéije az ERK in vitro szubsztrátjaként kimutatott) [16], mind a normál CREB-et il! annak csak 

foszforilált formáját felismerni képes antitestek (anti CREB és anti P-CREtí) íélhasznalásavai 

végeztünk immuncitokémiai testeseket. Kontroll és NGF-kezelt PC 12 sejteket festve elmondható, 

hogy az összes általunk vizsgált transzkripciós faktor mindkét esetben kizárólagosan nukleáris 

lokalizációja Anti P-CREB festés esetén kezeletlen sejtekben jel nem volt detektálható, de 1 órás 

NGF kezelés után a sejtmagok itt is erőteljes festödést mutattak Miután a foszforilálatlan 

transzkripciós faktor eleve a sejtmagban lokalizálódik, a CREB-foszforiláció színtere egyértelműen 

a sejtmag {14. ábra)

14. ábra. Transzkripciós faktorok immunlokalizációja vad típusú PC12 sejtekben (Nt-DAB 

immuncitukémia czüsl-inlenzifikálással, metilzókl-pironin festés. l(K)Ox).

Egyéb fehérjekinázok trcmszlokációja

Az ERK-eken kívül más fehétjekinázoknak is szerepük lehet az NGF génexpressziós 

hatásainak közvetítésében, kézenfekvő tehát a kérdés, vajon transzlokálódnak-e a citoplazmatikus 

kaszkád egyéb elemei is NGF ill. kombinált kezelések hatására a különböző sejtvonalakban9 A
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génindukciós hatás közvetítésére számos jelölt akad, közülük a legesélyesebbek a CREB-kinázok, 

melyek közűi a Ca* -indukálta CREB foszforiláció fo közvetítője az Rsk2 izoenzim [1 19 120] 

Kimutatott, hogy a p90fok lokalizációja növekedési faktorok hatására az ERK-ekkel együtt változik

[16], sót PC 12 sejtekben depolarizáció hatására is végbemegy a fehérje nukleáris transzlokacioja

[48]. Vizsgálataink szerint NGF kezeles hatásara a p90R* magba lönénö vándorlása vad típusú 

PC12 sejtekben az ERK-éhez hasonlóan lejátszódik, míg Z-M17-5 sejtekben elmarad. Ugyanakkor 

az ERK transzlokációval ellentétes eredmény, hogy ionomycin is képes a pÚO^1 sejtmagba történő 

transzportjának előidézésére, ráadásul - miután ez Z-M17-5 és M -M 17-26 sejtekben is 

bekövetkezik - egy Ras-tól független jelpálya szerepe valószínűsithető ebben a folyamatban (15. 

ábra). Ebben a kérdésben ugyanakkor ellentmondás van azzal az ugyancsak általunk leírt 

megfigyeléssel, hogy az ionomycin-kiváltotta Rsk foszforiláció viszont Ras-függő módon valósul 

meg ilO.A ábra!, jelenlegi ismereteink alapján ezt a jelenséget megmagyarázni nem tudjuk. Ezek az 

eredmények mindenesetre azt sugallják, hogy ebben az esetben a transzlokáció talán nem függ az 

enzim aktuális aktiváltsági állapotától.)

15. ábra. p9(f*  NGF és ionomycin hatására bekövetkező nukleáris iranszlokáciöjának vizsgálata vad 

típusú PC 12 sejtekben és PC 12-M17 sejtvonalakban (Ni-l)AB immuncitokémia. lOOOx).
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A továbbiakban vizsgálatainkat kiterjesztettük a JNK, p70S6 kináz és a p38MAPK enzimekre is. 

Az aktivációs vizsgálatok eredményei alapján nem meglepő módon, egyik fehérje esetében sem 

sikerült nukleáris transzlokációt kimutatnunk EGF ill. NGF kezelés hatására vad típusú PC12 

sejtekben Az egyetlen pozitív eredményt JNK esetében a sejtek anisomycinnel történő kezelése 

szolgáltatta - ez a megfigyelés azonban inkább az enzim stressz-aktivalta jelátviteli utakban, 

semmint a differenciádéban betöltött szerepére utal (16. ábra)

16. ábra. JNK. piSMAPK és p70S6 kináz NGF kezelést követő immunlokalizációja vad típusú PC 12 

sejtekben (Ni-DAB immuncitokémia. lOOOx).

3/ ERK-fiiggetlen, alternatív differenciációs útvonalak

Amint arról az előzőekben esett már szó, NGF hatására sem Z-M17-5, sem M -M 17-26 

sejtekben - ahol a Ras gyengén ill erőteljesen gátolt állapotú - nem következik be neuronális



differenciáció. Ez a gátlás azonban részlegesen megkerülhető NGF plusz ionomycin ill. NGF plusz 

dbcAMP együttes stimulációjával -, ezekben az esetekben az NGF által normal P C !2 sejtekben 

kiváltott neuronális difFerenciációhoz mind morfológiájában, mind arányában hasonló biológiai 

válasz észlelhető a gátló Ras-t expresszáló sejtvonalakon [100], sőt, a kombinált kezelések korai 

válasz gének indukciójához is vezetnek [77], Amennyiben a tartós ERK aktivacio és az ezzel együtt 

járó transzlokáció valóban esszenciális a neuronális difFerenciációhoz - ahogy azt eddigi 

eredményeink sugallják a fenti kombinációs kezeléseknek ebből a szempontból is képesnek 

kellene lenniük a Ras-gátlás megkerülésére. Az alább ismertetésre kerülő kísérletek azonban ennek 

ellenkezőjét bizonyítják, feltételezve ezzel, hogy egyes esetekben ERK-független jelátviteli utakon 

közvetített szignálok is eredményezhetnek neurit növekedést.

Kombinációs kezelések állal indukált differenciáció Ras- M EK- és Trk-fuggése

Kísérleteink első részében vad típusú PC 12 és a domináns gátló Ras-t magas fokban 

expresszáló M -M 17-26 sejtvonalak morfológiai változásait vizsgáltuk meg. Az NGF/ionomycin ill. 

NGF/dbcAMP kombinációs kezeléseken túl kiváncsiak voltunk arra is, hogy bekövetkezik-e 

neuritnövekedés azokban az esetekben, ha a Ras-gátlás mellett a jelátviteli pálya más állomásait is 

kiiktatjuk speciális gátlószerek segítségével. Eredményeink szerint normál PC 12 sejtekben az NGF- 

indukálta neuritnövekedés az ERK-aktivátor MEK PD98059 általi gátlásával blokkolható, ám az 

NGF plusz ionomycin ill. NGF plusz dbcAMP kezelés kiváltotta differenciáció ebben az esetben is 

bekövetkezik. Amennyiben azonban a kezelések során a nagy affinitású NGF receptor aktivitását 

gátoltuk (specifikusnak tekintett gátlószere a K252a jelű ágens) a neuritnövekedés mindegyik - a 

kombinált kezelések esetében is - elmaradt (17. A és B  ábra).

A.
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B.

PC 12. NGF/iono./PD PCI2. NGF/dbcAMP/PD PC 12. NGF/dbcAMP/K252a PC 12. NGF/dbcAMP

17. ábra. A. Kombinált kezelések-indukálta neuritnövekedés kvantitatív analízise. B. Trk és MEK gátlás 

hatása a kombinált kezelések által indukált neurttnövekedésrc vad típusú PC 12 sejtekben (fáziskontraszt 

mikroszkóp. 400x).

Ugyanez volt megfigyelhető M -M 17-26 sejtek vizsgálata során is, az NGF/ionomycin ill 

NGF/dbcAMP kombinált kezelések által indukált neuritnövekedés (mely mértékében ugyan 

elmarad a PC 12 sejtekben NGF hatására bekövetkezőtői, de a neuritok hossza és száma 

tekintetében megközelíti azt) [100] TrkA gátlásával kivédhető, MEK gátlásával azonban nem (IS. 

A és B ábra).



A.

18. ábra. A. Kombinált kezelésck-indukálta ncurimövekcdés kvantitatív analízise. B. Trk és MEK gátlás 

hatása a kombinált kezelések által indukált neuritnövekedésre M-MJ7-26 sejtekben (fáziskontraszt 

mikroszkóp. 400x).
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Kombinált kezelések hatása az ERK aktívádéra és transzlokádóra

Miután az ERK-ek egyetlen ismert aktivátora a MEK (pontosabban ?. MEK! és ? 

izoenzim), az a megfigyelés, hogy a MEK gátló PD98059 csak egy igen enyhe inhibitorikus hatást 

volt képes kifejteni a kombinált kezelések által kiváltott diiferenciációra, erősen kérdésessé teszi az 

ERK-ek szerepet is ebben a folyamatban Ami az ERK-eknek a kombinációs kezelések során 

használt másodlagos messenger analógok hatására bekövetkező foszforilációját illeti, mint arról az 

ERK aktiváció részletes tárgyalása során már volt szó, mind ionomycin, mind dbcAMP átmeneti 

ERK foszforilációt indukál vad típusú PC 12 sejtekben (7. ábra), NGF-el együtt adva pedig annak 

hatását az ERK aktivációra kimutatható mértékben egyik ágens sem potencírozza. M -M 17-26 

sejtekben azonban a másodlagos messengerek sem önmagukban, sem NGF-el kombinálva nem 

képesek még átmenetileg detektálható ERK foszforiláció előidézésére sem (holott mint láttuk, ez 

utóbbi esetekben a sejtek neuritokal növesztenek, 19. ábra). Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a 

neuritnövekedéshez vezető szignáltranszdukcióban az ERK aktiváció nem játszhat szerepet.
PC 12 M-M 17-26

P-ERK ^

kezelés '  NGF ' NGF NGF/iono. NGF/dbcAMP

időlíirtam 5' 30' 120' 5' 30' 120' 5' 30' 120' 5' 30' 120'

19. ábra. Kombinált kezelések halasa az ERKfoszfort ládára M-M 17-26 sejtekben (P-ERK Western biot).

Megvizsgálva az ERK-ek nukleáris transzlokációját hasonló körülmények között, az aktivációs 

kísérletekkel összhangban M-M17-26 sejtekben sem NGF, sem a differenciációt okozó 

NGF/ionomycin ill. NGF/dbcAMP kombináció nem képes az ERK-ek magba történő 

transzportjának előidézésére (Ez a megfigyelés, azon túl, hogy további bizonyítékkal szolgál egy 

ERK-ek nélküli dilferenciációs jelátviteli útvonal jelenlétére, újfent megerősíti eddigi 

eredményeinket, melyek szerint tartós ERK aktiváció hiányában nincs transzlokáció (20. ábra)



35

20. ábra. ERK2 nukleáris transzlokaciojanak vizsgálata kombinált kezelések során M-Ml 7-26 sejtekben 

(avidin-biottn immuncitokémia. NovaRed szubsztrát. JOOOx).

A fenti eredmények tehát egy olyan, NGF által indukált és mind cAMP, mind Ca szignálokkal 

potencirozható differenciációs jelátviteli pálya meglétét valószínűsítik, amely független a klasszikus 

Ras/MEK/ERK úttól, de szükséges hozzá az NGF receptor épsége. (Ez utóbbit azok a 

megfigyeléseink is megerősítik, melyek szerint PC12nnr5 sejtek, amelyekből hiányzik a nagy 

affinitású TrkA receptor, rezisztensnek bizonyultak az NGF/ionomycin ill. NGF/dbcAMP 

kombinációs kezelésekre.) Ez természetesen nem kérdőjelezi meg az ERK-ek differenciációban 

betöltött jelentőségét, de egyértelműen jelzi, hogy egymással interkommunikáló szignalizációs 

mechanizmusok kivételes esetekben egy mégoly esszenciálisnak hitt komponens helyettesítésére is 

képesek lehetnek [11],

Rsk szerepe a kombinációs kezelések által kiváltott differenciációban

Felmerül természetesen a kérdés, hogy ha nem az ERK-ek, akkor a jelátviteli utak mely 

egyéb elemei lehetnek felelősek a differenciációs válasz közvetítéséért ezekben az esetekben 

Irodalmi adatok alapján szóba jöhetnének az új PKC család egyes tagjai, pl. a PKC8, amelyről 

kimutatták, hogy szerepet játszik a neuritnövekedésben [20], a Ca hatásokra PC 12 sejtekben 

génexpressziót indukáló kalmodulin dependens kinázok (CaMK) [69], a cAMP-stimulációra 

foszforilálódó p38MAPK [44J, vagy az előbbiekben más összefüggésben már tárgyait ERK 

szubsztrát p90Ri - rru e két utóbbi enzim lehetséges szerepét vizsgáltuk meg a rendelkezésünkre
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álló sejtvonalakon. A cAMP-szupportálta jelátviteli útban való részvételre elsődleges jelöltünk a 

p38MAPK enzim volt, de - annak ellenére, hogy egyes megfigyelések szerint gátlása 

megakadályozza a forskolin-indukálta neuritnövekedést [44] specifikus gátlószerének 

(SB203580) alkalmazásakor sem a sejtek túlélésében, sem differenciációjában nem láttunk változást 

a kontrolihoz kepest a kombinációs kezelések során Ezek az eredmények erősen kérdésessé teszik 

- ha nem is zárják ki teljes bizonyossággal - a p38MAPK részvételét az NGF/cAMP-indukálta 

neuritnövekedésben. Ezek után figyelmünk az NGF/ionomycin kombinációs kezelés által beindított 

szignalizációs mechanizmus felé fordult, a p90K4l-ról ugyanis már az előzőekben leírtuk, hogy 

ionomycin hatására Ras-fiiggő módon aktiválódik, de Ras-fíiggetlen módon képes nukleáris 

transzlokációra (10. A ábra, 15. ábra). Foszforiláció által okozott vándorlási shift anti póO1̂  

Western biot detektálásával ráadásul sikerült kimutatnunk, hogy M -M 17-26 sejtekben az Rsk NGF 

kezelésre nem, de NGF/ionomycin kombinációra enyhe aktiválódást mutat, sőt, az enzim magba 

történő vándorlását CREB foszforiláció megjelenése kíséri (21. A, B é s C  ábra).

A.
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C.

21. ábra. A. NGF'ionomvcin kombináció által indukált p9(fd!foszforiláció vizsgálata M-Mt 7-26 sejtekben 

(Rsk Western biot. vándorlási "shift" analízis). R  NGF és ionomycin hatására bekövetkező CREB 

foszforiláció vad típusú PC 12 sejtekben (P-CREB Western blot). C. NGF és ionomycin hatására 

bekövetkező CREB fósztoriláció M-M l 7-26 sejtekben (P-CREB Western biot).

Miután a CREB az a transzkripciós faktor, amelyet növekedési faktorok, cAMP és Ca'-vezére lte  

szignálok konvergenciapontjának tekintenek, feltételezhető, hogy az általunk alkalmazott kísérleti 

rendszerben az NGF/ionomycin és NGF/dbcAMP kombinált kezelések során is betöltheti ezt a 

szerepet (Nem szabad ugyanakkor figyelmen kívül hagyni, hogy CREB foszforiláció önmagában 

nem elégséges a differenciációhoz.) Mindazonáltal abban a jelátviteli útban, amely az NGF 

receptorról indulva, Ca -indukálta szignálok segítségével kerüli meg a Ras/MEK/ERK utat, 

eredményeink szerint talán a pÓO1̂  töltheti be az ERK-eknek a citoplazma és a mag közötti 

jeltovábbításban játszott szerepét [12],

4/ Az EGF és NGF eltérő hatásának hátterében álló lehetséges mechanizmusok

Kísérleteink egyik fő célkitűzését - az egyes fehéijekinázok specifikus szerepének 

felismerése mellett - az EGF és NGF által beindított intracelluláris folyamatok közötti, az eltérő 

biológiai hatás kiváltásában szignifikáns különbségek feltérképezése jelentette A kérdés 

megközelítését sajnálatos módon meglehetősen nehezíti az a tény, hogy eddigi ismereteink alapján 

mindkét növekedési faktor ugyanazt a - Ras-Raf-MEK-ERK - jelátviteli útvonalat használja a sejten 

belül, azzal, a fentiekben már bőségesen tárgyalt különbséggel, hogy az ERK-ek aktivációjának 

időkinetikája az egyes esetekben eltérő Arról azonban még nem esett szó, hogy mi lehet az EGF ill 

NGF által kiváltott átmeneti vs. tartós ERK aktiváció mechanizmusa0



foszfatázok szerepe az f.RK  aktiváciában

A/ FRK ek nftvekeJési faktorok alfnl történő aktivációsát specifikus tirozin cs Kennm 

oldalláncaik foszforilációja eredményezi a kettős spécifícitású MEK enzimek által Kézenfekvő 

felteves, hogy az aktivacio tartósságát betolyasolhatja ezen tosztátcsoportok tumovere. ameiv 

folyamatban protein loszlatá/ enzimek játszhatnak kulcsszerepet [47. 1 12. I 131 liven s/abalvozasi 

mechanizmus jelenlétére az első bizonyítékot azok a kísérletek szolgaitattak, amelvek szerint 

kezeletlen PC 12 sejtekből származó citoplazma-extrakt képes az ERK aktivitás redukálására, és 

mindez foszfataz inhibitorokkal gátolható [79J. A lehetséges foszfatáz jelöltek közül kiemelkedik a 

nemrégiben felfedezett, és évről évre új taggal bővülő MAPK-foszfatázok (MKP-k) csoportja - 

ezek különböző sejttípusokban expresszálódó kettős speeificitású foszfatázok, amelyek mindegyike 

képes az ERK-ek in vitro defoszforilációjára, es tagjaik között mintegy 40-80%-os 

szekvenciarokonság mutatkozik [39, 49, 73, 86, 97, I 14], PC12 sejtekben az eddigi kutatások 

alapján tőként az. MKP2 es MKP3 szerepe lehet jelentős: kimutatott, hogy NGF kezeles hatására 

indukciójuk fokozódik és képesek az Elk-I transzkripciós faktor (az ERK-ek egyik 

legfontosabbnak tartott célpontja) aktiválódásának megakadályozására [70, 74, 116]. Egyes adatok 

szerint aktivációjukat maga az ERK kaszkád indukálná, bekapcsolva így' egy negatív feed-back 

mechanizmust önmaga leállítására [14], Az ERK akti váció szabályozásának egy másik lehetséges 

kulcsenzime a PP2A foszfatáz, amelyről kimutatott, hogy képes PC 12 sejtekben az ERK-ek 

specifikus treoninon bekövetkező defoszforilálására és inaktiválására [1], Kísérleteink első részében 

az ortovanadát (protein tirozin foszfatáz inhibitor) és az okadailsav (protein Ser/Thr foszfatáz 

inhibitor, amely már igen kis koncentrációban - loM  - blokkolja a PP2A-t) ERK aktivációra, 

transzlokációra és a neuronalis diflferenciációra gyakorolt hatását tanulmányoztuk. Feltételezésünk 

az volt, hogy amennyiben foszfatázok EGF-hatásra indukálódnának - így' téve átmenetivé az ERK 

aktivációt foszfatázgátló plusz EGF kezelés tartós ERK aktivációt és ezzel együtt járó 

neuritnövekedést kellene, hogy eredményezzen. EGF/ortovanadát ill. EGF/okadailsav egyidejű 

adásával azonban PC I2 sejtekben - P-ERK Western biotok alapján - nem váltható ki tartós ERK 

aktiváció (foszforiláció 30 perc elteltével már egyik esetben sem észlelhető. 22. ábra). Ezzel 

összhangban, ilyen kombinációs kezelések ERK transzlokáció kiváltására sem bizonyultak 

alkalmasnak {23. ábra) - ezen adatok tehát kizárják egy EGF-hatásra aktiválódó, majd az ERK- 

eket defoszforiláló foszfatáz működését, amely az átmenetivé váló ERK aktívádéért ily módón 

lenne felelős



39

22 ábra. Foszfatázgátlók hatása az ERK foszfort ládára vad típusú PC 12 sejtekben (P-ERK Western biot).

23. ábra. Foszfatázgátlók hatása az ERK transzlokációra vad típusú PC12 sejtekben (Ni-DAB 

immuncitokémia ezüst intenzifikálással, metilzöld-pironin festés, JOOOx).

Ami a differenciációs kísérleteket illeti, az ezzel kapcsolatos irodalmi adatok meglehetősen 

ellentmondásosak; egyes szerzők szerint a foszfátáz inhibitorok serkentik, mások szerint gátolják az 

NGF-indukálta neuritnövekedést [17, 85, 117] Az általunk használt vad típusú PC 12 sejteken az 

ezekben a cikkekben leírt koncentrációban mind az ortovanadát, mind az okadailsav toxikus 

hatásúnak bizonyult, alacsonyabb koncentrációkat alkalmazva pedig önmagában egyik 

foszfatázgátló sem váltott ki neuronális differenciációt Kombinációs kezelések során sem EGF 

plusz ortovanadát, sem EGF plusz okadaiksav nem bizonyult képesnek neuritnövekedés kiváltására 

(2d. ábra). Amennyiben a foszfatázgátlókat NGF-el együtt adva kezeltük a sejteket, az ágensek a 

neuritnövekedés kezdeti stádiumát nem gátolták (sőt, számos esetben még gyorsították is a 

folyamatot), ám hosszan tartó kezelés során a differenciációs folyamatok leálltak, és egy hét után 

egyre jelentősebb sejtpusztulás volt megfigyelhető. (Két hét elteltével már alig érte el a 20%-ot a 

túlélő sejtek aránya, azaz hosszú távon még a legalacsonyabb, a foszfatáz-gátlás szempontjából
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hatásos koncentráció is toxikus a sejtek számára. Nyilvánvaló, hogy a foszfatázok generális gátlása 

számos, a sejtek ciciben maradásához is szükséges mechanizmust blokkol - ilyen körülmények 

között azonban a differenciációra kifejtett esetleges hatásuk érdemben nem vizsgálható) 

Végeztünk elökísérleteket a foszfatázgátlók korai és késői gének expressziójára kifejteti hatását 

illetően is. Ezek szerint önmagukban sem fo s , sem tranzin indukciót nem okoznak, de nem is 

gátolják az NGF ilyen irányú hatásait. Mindebből messzemenő következtetést levonni nem lehet, az 

azonban nyilvánvaló, hogy ezek az ágensek nem gátolják az NGF által kiváltott jel sejtmagba 

jutását. Összefoglalva, a foszfatázok szerepét célzó kisérleteinkböl csupán negatív 

következtetéseket vonhattunk le: valószínűsíthető, hogy nem ilyen típusú enzimek felelősek az EGF 

ill. NGF-hatásra bekövetkező eltérő idejű ERK aktivációért.

24. ábra. Foszfatázgátlók hatása az NGF-indukálta neuritnövekedésre vad típusú PC 12 sejtekben 

(hematoxilin festés, a. b. e, f  JOOOx. c. d  400x).

Nck adapterfehérje jelentősége

Az EGF-NGF hatás különbségeit vizsgálva azt is megpróbáltuk kideríteni, lehetnek-e 

eltérések a két jelátviteli pálya receptorokhoz legközelebbi szintjén, nevezetesen, hogy kötődnek-e 

az egyes esetekben különböző adapterfehérjék a receptorokhoz. Figyelmünk elsősorban az Nck 

aaapterfehéije felé irányult, men egyes adatok szerint ennek overexpressziója kepes az NGF áitai 

előidézett neuronális differenciáció megakadályozasara [84] A fehétje egy SH2 és három SFL3



alegységből áll és ismereteink szerint az eddig vizsgált összes sejttípusban ubikviter módon 

exprcsszálódik. (Western blot-a! kimutathatóan a mi PC 12 sejt vonalainkba;; is.) Vizsgálatához - 

SOTE Biokémiai Intézetétől kaptunk értékes segítséget, rendelkezésünkre bocsájtva az Nck GST 

fúziós fehérje formájában általuk előállított változatát. Ezen fehérjével ún. kötődési tesztet 

végeztünk, amely során a növekedési faktorokkal stimulált sejtek extraktumában vizsgáltuk az 

Nck-hoz való kötődést: a kapcsolódott fehérjéket anti P-Tyr Western biot segítségével mutattuk ki 

Kísérleteink alapján 5 perces EGF kezelést követően mind normál PC 12, mind Z-M17-5 sejtekben 

bekövetkezik az Nck és az aktiválódott EGF receptor összekapcsolódása, ám hasonló időtartamú 

NGF kezelés ezt egyik sejttípusban sem képes kiváltani - az NGF receptor és az Nck között nem 

jön létre asszociáció. A foszforilálódott EGF receptorhoz való kötődés viszont abban az esetben is 

bekövetkezett, ha az Nck-nak egy csonkított, csupán az SH2 domént tartalmazó darabjával 

végeztük el a kísérletet. A csak SH3 doméneket tartalmazó rész használata esetén azonban a 

csonka Nck nem asszociálódott az EGF receptorhoz - azaz a kötődés (elméleti ismereteink alapján 

is várható módon) az SH2 doménen keresztül valósul meg (25. A. fí  és C  ábra)

41



Ezen kísértelek alapjait valószínűsíthető, hogy mar a receptorokhoz toborzódó adapterek szintjében 

is van különbség az EGF ill NGF jelátvitele között. Ennek tényleges jelentősegét az Nck eseteben 

akkor ismerhetnénk fel. ha lél tudnánk térképezni a fehérje SH.l dolmenjein keresztül a receptorhoz, 

"downstream" kapcsolt további jelátviteli komponenseket. Erre a szerepre az egyik jelölt az 

immunsejtekben kimutatoilan az Nek-hoz kötődni képes p2l -aktivált kináz (PÁK) lehetne, 

amelynek tőként a JNK jelátvitelben tulajdonítanak szerepet [80]. A másik, esetünkben még 

érdekesebb pedig a guanin nukleotid kicserélő faktorként a Ras-t aktiválni képes Sós fehérje. A Sós 

esetleges jelentőségére különösen azok az adatok hívják fel a figyelmet, melyek szerint T- 

limfocitákban EGE kezelésre gyors ERK aktíváció következik be, aminek következményeképpen a 

Sós is foszforilálódik. A Sós löszforilacioja az adapterfehérjéknek a receptortól való 

disszociálódásahoz vezet, ami leállítja - vagyis átmenetive teszi! - az ERK-aktivációt [15], Nem 

tudjuk, hogy ez a mechanizmus müködik-e PC 12 sejtekben, de EGF receptor-Nck-Sos 

koimmunprecipitaciós kísérletekkel tisztázni lehetne ezen fehé/jék egymáshoz való kötődését. 

Amennyiben ez az asszociáció bekövetkezik - hozzátéve, hogy az Nck differenciációt gátló hatású

[86] -, úgy a fenti mechanizmus is magyarázatul szolgálhat az ERK aktiváció tranzienssé válására, 

ennek következményeképpen pedig a neuritnövekedés elmaradására. Az Nck szerepét tovább 

vizsgálva, a fenti lehetőség tisztázása további terveinkben szerepel.

IX )F  és N( iF  egyiil/es halm ai

Végezetül végeztünk elökisérleteket az EGF és NGF együttes hatásának vizsgálata céljából 

- ilyen irányú kísérletek nem szerepelnek az irodalomban, pedig erdekes lehetne a sejt biológiai 

válaszának, es az esetlegesen e mögött meghúzódó eltérő jellegű ERK aktivációnak a detektálása 

olyan körülmények között, amikor a sejt egyidejűleg van kitéve mindkét stimulációnak. Különösen, 

ha az EGF valóban egy általa aktivált mechanizmussal „terelné" az ERK aktiváció! átmeneti, a sejt 

biológiai válaszát pedig a proliferácio irányába. Eredményeink szerint azonban a kettős kezelések 

során mind az ERK aktiváció és transzlokáció, mind a sejt biológiai válasza vonatkozásában 

egyertelmüen az NGF hatása érvényesül, amennyiben a sejteket NGF/EGF kombinációval kezeljük 

elnyújtott ERK foszforiláció következik be, ezt követő nukleáris transzlokacioval, a sejtek pedig 

neuritokat növesztenek. Nem tudjuk, miért dominál az NGF által indukált szignál az EGE jelátvitel

sejtekben (Nek kötődési teszt, l ’-'iyr Western bloll. A. Intakt Nek jeherju vizsgálata, li. Nek SH2 dómén



43

feleit, különösen azon megfigyelés tükrében, hogy a genindukcióra kifejtett hatásuk egymást 

potencirozza z i f  indukció nyomon követése egvértelmüen a gén fökozodó átírását mutatja a 

kombinált kezeles során. Mindazonaltal az a hipotézis, miszerint az EGF nem átmeneti ERK 

aktivaciot indukálná, hanem elnyújtott LRK aktivaciot rövidítene ic. a fenti ered menyek 

ismeretében nem tűnik támogathatónak.

5/ Összefoglalás

Elvégzett kísérleteink részletes tárgyalása során már megpróbálkoztam az egyes 

eredményekből levonható következtetések megfogalmazásával; jelen fejezet célja, hogy röviden, 

"pontokba szedve" foglalja össze az áltáluk szolgáltatott, másutt nem publikált adatokat.

1. Kimutattuk, hogy részleges Ras-gátlás jelentősen lecsökkenti és átmenetivé teszi, teljes Ras- 

gátlás pedig megszünteti az NGF-hatásra bekövetkező ERK akti vációt

2. EGF és másodlagos messenger analógok mind önmagukban, mind egymással kombinációban 

csak átmeneti ERK aktiváció indukálására képesek.

3. Tranziens ERK aktivációt egyetlen általunk vizsgált esetben sem követ ERK transzlokáció.

4. Tranziens ERK aktiváció egyetlen esetben sem jár együtt neuritnövekedéssel.

A fentiekből következik egyrészt, hogy intakt Ras funkció szükséges az elnyújtott ERK  

aktíváéi éthoz és az enzimek magba történő transzportjához, másrészt, hogy amennyiben a  

différenciáciéts szignói a  klasszikus ERK útvonalon tremszdukálódik. annak átviteléhez az ERK-ek 

lartéts aktivitása és nukleáris Iranszlokáciétja szükséges.

5. Speciális esetekben (NGF/dbcAMP ill. NGF/ionomycin kezelesek során) a bekövetkező 

neuronális ditTerenciacióhoz nem szükséges MEK és ERK aktiváció és ERK transzlokáció.

6. Szükséges azonban hozzá az N'GF receptor épsége.

.=> Léteznek Ras M E K  IdlKfitggelleti. alternatív jelátviteli utak, amelyek az N G E receptorról 

indulnak ki. és m ind ( a  -. mind cAKIR-függő halások segítségével képesek neuronális 

d iff erei iciáció előidézésére.

7. Az ERK-eken kívül, az általunk vizsgált egyéb enzimek közül sem a JNK. sem a p38MAPK, 

sem p70S6K nem mutat NGF-hatasra bekövetkező szignifikáns foszforilaciot és nukleáris 

transzlokációt PC 12 sejtekben, míg a p90l<sL igen.

8. NGF-el szemben ionomvein kezelés Ras-független módón is képes Rsk -  de nem ERK -
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aktiváció és transzlokáció kiváltására.

9. Az ilv morion hekovetkezo ksk iransziokácio CRF.B tos/.ioriiaciovai tar együtt.

Az N(H- ionomycin kezelésre Ras-lól függetlenül bekövetkező, nenritnovckedeshez vezető 

jelúlvifeli utakban a p ö t f"  helyettesítheti az / .RK-eket.

10. Fosztátazgatlok (sem okadailsav. sem ortovanadat) nem képesek az EGF által kiváltott 

tranziens ERK aktivacio tartóssá tctclere es az ERk-ek nukleáris transzlokaciojának kiváltására

11. EGF plusz foszí'atázgátló kezelés nem okoz neuritnövekedést.

12. A sejtek EGF és NGF-el történő együttes kezelese során az NGF liatasai érvényesülnek.

Az EG F valószínűleg nem egy - ezidáig ismeretlen - általa aktivált mechanizmussal teszi 

átmenetivé az E RK akiiváciéit; ha mégis, azt nem foszfátén enzimek indukciója révén éri el.

13. A megfelelő növekedési faktor stimulációját követően az NGF receptor nem. az EGF receptor 

azonban asszocialódni képes az Nck adapterfehéijéhez.

A z ÉGI-' v.v. N G F je lá tvitel már a sejtmembránhoz legközelebbi szinten, a  receptorokhoz 

kapcsolóidét adapterek vonatkozásában is különbségeket mutat.



A kutatás jelentősége a gyakorlat szempontjából

Jelen Ph D dolgozat tárgya fehérjekinázok szerepe az NGF jclát\ itelcben az 

alapkutatás részét kepe/i. s mint ilyen az altala szolgáltatón adatok önmagán túli jelentősége 

nehezen megbecsülhető. Mégis, van tálán két olyan területe az orvostudománynak, ahol az át 

közölt szerénv eredmények - a talán nem is túl távoli jövőben - a gyakorlatban is hasznosítható 

tudásunk gyarapodásához járulhatnak majd hozzá.

Has mutáció jelentősége a  maligtnts transzformációban

Az elmúlt évtizedek intenzív - és mind eredményesebb - kutatásai világossá tettek, hogy a 

daganatok etológiájában és patogenezisében központi szerepet játszanak a normális 

sejtproliferációt kontrolláló protoonko-proteinek génjeiben bekövetkező mutációk. Ezek a fehérjék 

olyan jelátviteli mechanizmusok részét képezik, amelyek a sejt környezetéből érkező, annak 

sejtciklusát szabályozó faktorok által indukált szignált továbbítják a sejt specifikus génjeihez. Mint 

ilyenek, alapvetően fontos szerepet töltenek be minden sejt eletében, ha azonban regulációjuk 

zavart szenved, az a sejtosztódás szabályozhatatlanná válásához vezethet. Számos képviselőjük ma 

már jól ismert, csakúgy, mint mutációik lehetséges módjai: ismeretesek közöttük növekedési 

faktorok, növekedési faktor receptorok, adapter fehérjék, G-proteinek, Tyr és Ser/Thr kinázok 

valamim transzkripciós faktorok egyaránt. Kontrollálhatatlanul aktívvá válásuk négy fo molekuláris 

mechanizmus útján valósul meg; pontmutáció, kromoszóma-transzlokáció, génamplitikáció és 

inszerciós rnutagenezis is ide vezethet (2. táblázat).
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Onkogén kódok fehérje
Aktiváció

mechanizmusa
! Jelenléte j 
! tumorokhan

nett receptor tirozin-kináz amplifikáció 1 neuroblastoma
Gs-protcin u - 1 pontmutáció

1--------TT , .
i t o p o ly  paj/snungy • 
! daganatok p

rasH ntotturner ( í-proieiti J ponmnttáciö ; puj:srnm g\\ bolyag. ;
j bőr. sth. Javultatok i

rusK m onomer ( l-prolein j jsunm ttitKio j vastagbél, tüdő, 
hasnyálmirigy, sth. 

daeanulok
] rasN monomer ( l-prolein /xm lnnthidó neuroblastoma, 

leukémiák, sth.
ab! nonreceptor

tirozin-kináz
transzlokáció krónikus mieloid 

leukémia
ntye transzkripciós faktor transzlokáció

amplifikáció
Burkitt limfórna, emlő 

cs tüdő karcinóma
bel-2 antiapoptotikus fehérje transzlokáció follikuláris B-sejtes 

limfóma
FR A D I ciklin D transzlokáció mellékpajzsmirigy

adenóma
erbB-2 receptor tirozin-kináz amplifikáció emlő és ovárium 

karcinóma

2. táblázat. Human tumorokban leggeakrabhan előforduló önkorénak és aktiváeiójuk mechanizmusa

Ami a  Ras fehérjéket illeti, az elsőként felfedezett, humán tumorban szerepet játszó onkogén a H- 

Ras fehérje génje volt. A kísérletet 1981-ben Cooper és Weinberg végezte el géntranszfer 

segitsegevel, human hólyagtumor sejtekből kiindulva. Ma már tudjuk, hogy a ras géncsalád tagjai 

az emberi daganatokban leggyakrabban mutációt szenvedő gének közé tartoznak; az összes 

tumorok mintegy' 20, akut leukémiás és kolonkarcinomás esetek 50, míg hasnyálmirigy-karcinomás 

esetek közel 90%-ában(!) mutattak ki ras mutációt. (Aktív onkogénne válásuk mechanizmusa jól 

ismert: a típusos eset az, amikor a gén 12. kodonjában bekövetkező pontmutáció miatt az itt 

eredetileg kodolt glicint valin helyettesíti, aminek következtében a mutáns fehérje rezisztenssé válik 

a GAP fehérjék hatásával szemben és konstitutív módon aktivált állapotban marad.) A Ras-on kívül 

a differenciációs jelátviteli utakban részt vevő egyéb fehérjék is szerepet játszhatnak a 

karcinogenezisben; kísérleti eredmények igazolják, hogy konstitutívan aktív ERK 

sejttenyészetekben malignus transzformációt indukálhat, sőt, egyes renális tumorokban és kissejtes 

tüdőkarcinómában ERK overexpressziót sikerült kimutatni. (Raadasul ez utóbbi esetben



összefüggés mutatkozott az aktivitás mérteke és a tumor "grading" között.) Az ERK-hez hasonló 

módón számos humán tumorban konstitutív MRK aktivitást észleltek. T-scitcs leukeminbnn nedio n 

JNK overexpresszióját mák le

Kutatásunk során oiyan jelátviteli folyamatokat tanulmányoztunk, amelyekben központi 

szerepet tölt be a Ras lehelje és az ERK kaszkad, es amelyek specifikus gének aktivációjához 

vezetnek PC 12 sejtek differenciációja során. Kísérleti rendszerünk alkalmas a Ras és az ERK-ek 

jelátvitelben betöltött szerepének pontosabb megismerésére, amely pedig elősegítheti a 

scjtproliferacio es differenciacio normális regulációjának jobb megértését. így az áltálunk hasznait 

modellrendszer segítségével nyert eredmények közvetve adatokat szolgáltathatnak a fenti fehérjék 

szabályozhatatlan funkciójának a neoplasztikus transzfomációban játszott szerepére vonatkozóan

,V( ]]■' felhasználási lehetőségei tietirocfegenerativ betegségekben

Az idegrendszerben betöltött szerteágazó funkciójának köszönhetően már a 70-es években 

felmerült az NGF egyes neurológiai betegségekben való esetleges alkalmazhatósága. A neurotrofin- 

család prototípusaként felfedezett fehérje számos fiziológiás hatása ismeretes: mind a központi, 

mind a perifériás idegrendszerben részt vesz az idegsejtek túlélésében, differenciációjában és 

regenerációjában. Kézenfekvőnek tűnik, hogy képes lehet a degenerativ betegségekben 

bekövetkező neuronális diszfunkciók ill. neuronpusztulás progressziójának lassítására, esetleg a 

folyamat megfordítására vagy megelőzésére is; számos ilyen irányú próbálkozás ellenére azonban 

jelentős áttörést ezen a területen mostanáig nem sikerült elérni. Perifériás neuropáliákban 

alkalmazható az NGF szisztémás adminisztrációja (jelenleg III. fázisú klinikai kipróbálás alatt), de 

klasszikus neurodegeneratív betegségekben (Alzheimer kor, Parkinson kór, amiotrophiás 

iateralsclerosis) - ahol a központi idegrendszerben a neuronok körülírt populációjának 

lünkcióvesztése következik be - az NGF célba juttatása ily módon nem kivitelezhető. Ex vivo 

génterápiás próbálkozások során azonban sikerült olyan NGF-et szekretáló graflot létrehozni, 

amelv főemlősök központi idegrendszerébe való juttatása után képe* volt megelőzni az Alzheimer 

kórban fellépő kolinerg neuron degenerációt. Flasonló módszerrel, mesterségesen létrehozott 

germcvelöserülések után, sikerült fokozott szenzoros és motoneuron regenerációt kimutatni. Ami a 

központi idegrendszerbe való NGF-bejuttatás problematikáját illeti, ezen a területen továbblépést 

jelenthet olvan kismolekuláiú szintetikus drottok előállítása, amelyek kepesek átjutni a vér-agv 

uaton es mimikálják az NGF hatásait, ill. a neurotrofin genek szabályozásának pontosabb
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megismerése, melynek segítségével az endogén NGF produkció stimulálasa lenne elérhető. 

Történnek próbálkozások az NGF alkalmazhatóságanak felderítésére epilepsziákban. HÍV- 

asszociált neuropátiában. sőt egyes pszichiátriái betegségekben is. Az egyik legigeretesebb terület a 

diabetesben fellépő neuron degeneráció kísérletes modellezése: állatkiscrictck során leírtak, hogy az 

NGF szint csökkenésének mértéke korrelál a DRG (diabetic dorsal root ganglion) sejtek 

funkcióvesztésével, és NGF/BDNF/neurotiofin 3 "koktél" adminisztrációja preventív hatassa! bír a 

folyamatra.

A fent ismertetett esetek többségében a neuropátia oka és kialakulási mechanizmusa nem 

ismert, joggal feltételezhető azonban, hogy az NGF jelátviteli folyamatainak bármely szintjén 

fellépő diszfunkció a neuronok működési zavarához vezethet. Ahhoz azonban, hogy a kóros 

működés lényegét megértsük, mindenekelőtt az. NGF jelátvitel normális lefolyásává! kell tisztában 

lennünk. A szignáltranszdukció komponenseinek ismerete raadasul olyan "célmolekulákat" is 

biztosíthat szamunkra, amelyek manipulációja - különös tekintettel az NGF direkt 

alkalmazhatóságának nehézségeire - NGF hiányában is előidézhetne olyan hatásokat, melyeket 

fiziológiás körülmények között csak az NGF volna képes indukálni.
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detektálását végezte el; Hetigl M imikái és Kiss (jyörgynél a P l E AOK Orvosi Biológia 
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AOK Orvosi Biológia Intézetének vezetőjét, Szeherényi Józsefei, aki amellett, hogy a munkámhoz 

minden teltételt biztosított, folyamatos útmutatás és értő iiányílás mellett is mindvégig hagyott teret 

nekem a kísérletek önálló megtervezésében.
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Rövidítések jegyzéke

API: aktivator protein 1. BDNF: brain derived growth factor (agvi eredetű növekedési faktor), 

CRT,. cAMP iespouse elemeiH (cAMP válaszelem), CREB eAMP response element binding 

protein (cAMP válaszelem kötő fehérje). DAB: diantino benzidin. DAC: diacil-glicerol, dbcAMP: 

dibutiríl-ciklikus adenozin monofosztát, DRG: dorsal root ganglion (hátsó gyöki due), EGF: 

epidermal growth factor (epidermális eredetű növekedési faktor), ERK: extracellular signal- 

regulated kinase (extracellularis szignál által reguláit kináz), GAP: GTPáz aktivator protein, GDP: 

guanozin difoszfát, GEF: guanin nucleotid exchange factor (guanin nukleotid kicserélő faktor), 

GST: glutation-S-transzferáz. GTP: guanozin trifoszfat, IP inozitol trifoszfát, HRP horseradish 

peroxidase, JNK: c-Jun N-terminális kináz, MAPK: mitogen-aktivált protein kináz, MAPKAP: 

VIAPK-aktivalt protein kináz, MBP: mielin bazikus protein, MER. MAPK/ERK kináz, Mnk. 

MAPK-interacing kinase (MAPK-val interakcióba lepő kináz), NGF: nerve growth factor (idegi 

eredetű növekedési faktor), OKA: okadailsav, OV'N: ortovanadát, PBS: phosphate buffered saline 

(foszfát-pufférolt sóoldat), PER: foszfatidil inozitol 3 kináz, PKC protein kináz C, PLC: 

foszfolipáz C, PMSF: fenil-metil-szulfonil fluorid, p70S6K: p70 riboszómális S6 kináz, p75NGFR: 

p75 NGF receptor, Rsk: riboszómális S6 protein kináz, SDS: sodium dodecyl sulphate (natrium 

dodecil szulfát), SRE: serum response element (szérum válaszelem), SRF: serum response factor 

(szérum válasz faktor), SH 1,2,3: src homológ dómén 1,2,3, TBS: tris buffered saline (trisz- 

putferolt sóoldat), TCF: ternary complex factor (harmadlagos komplex faktor), TNF: tumor 

nekrózis faktor, TPA: tetradecanoil phorbol acetate (tetradekanoil forbolészter), TRE TPA 

response element (TPA válaszelem)
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