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Tudom ányos háttér

Az eukariota sejtek normális fejlődésük és túlélésük érdekében számos külső ingerre 

válaszolnak. Egyes ingerek kiválthatnak sejtosztódást, növekedést, másuk differenciádul vagy 

apoptózist. A válaszok hátterében gyakran génexpressziós változások állnak; a jelnek a 

membrántól a sejtmagig történő továbbítása és a sejtmagban végbemenő folyamatok vizsgálata az 

elmúlt negyed század sejtbiológiájának egyik legfontosabb tevékenysége volt, bár a részletek ma 

sem teljesen tisztázottak. A normális sejt jelátvitelének felderítése nem csak azt segít megérteni, 

hogyan válaszolnak a sejtek extracelluláris jelekre, de információt nyújthat arról is, milyen 

molekuláris biológiai elváltozások állnak bizonyos betegségek hátterében (ilyen többek között a 

nem mzulindependens diabetes mellhús, a nephrogen diabetes insipidus, a cholera, és a 

daganatok). A leggyakrabban alkalmazott leírás a jelátviteli utakat biokémiai események 

kaszkádjainak mutatja be, amelyek hasonló szerkezetűek, de eltérő funkciójúak, egymással 

párhuzamosán iáinak, kapcsolódnak, konvergálnák es divergálnák. Az utakat gyakran egyik 

központi enzimükről, a mitogén-aktiválta protein kináz (MAPK) család egyik tagjáról nevezik el. 

A sejtet érő stresszválasz (DNS károsodás, toxikus anyagok, hipoxia, hő és ozmotikus sokk, 

citokinek és fehérjeszintézis gátlók) által aktivált jelátviteli utak közé tartozik a stressz-aktiválta 

protein kináz (SAPK)/c-Jun N terminális kináz (JNK) út és a p38 MAPK út. Munkánk során 

ezeknek a stressz-aktiválta utaknak a szerepét vizsgáltuk, kísérleteinket PC 12 sejtvonalon és ezen 
sejtvonal szubklónjain végeztük.

A PC 12 sejvonal: a neuronális differenciáció és apoptózis modellje

A neurotrof hormonok, mint például az idegsejt növekedési faktor (NGF) számos hatást 

kifejtenek célsejtjeiken, mint proliferáció, differenciáció, neurit növekedés, plaszticitás, repair, 

túlélés. A legtöbb, NGF-re válaszoló sejtvonal NGF hiányában nem marad életben, így nem 

alkalmas a faktor adása előtti és az adás utáni jelátviteli mechanizmusok összehasonlítására. A 

patkány phaeochromocytomából nyert PC 12 sejtvonal NGF hiányában is osztódik, széles körben 

használt a neuronális differenciáció, proliferáció és apoptózis molekuláris mechanizmusának 

vizsgálatára (Greene és Tischler, 1976; Greene, 1984). A naiv, kezelésben nem részesült PC 12 

sejtek kromaffín jellegűek: kis méretű, kerek vagy poligonális, nyúlvány nélküli sejtek. NGF 

kezelést követően néhány óra múlva neuritokat kezdenek növeszteni és pár nap alatt teljesen



differenciált, szimpatikus jellegű ncuronokká alakulnak át. Ezek mögött a változásuk mögött 

transzkripció-függő és -független események állnak. Különböző laboratóriumokban körülbelül 50 

gént azonosítottak, amelyek NGF kezelésre válaszolnak (Greenberg és mtsai. 1985; Leonard és 

mtsai, 1987; Velculescu és mtsai, 1995; Angelastro és mtsai, 2000). Ezek között találunk korai 

válasz géneket és viszonylag későn expresszálódó géneket is (Szeberényi és Erhardt, 1994, 

Szeberényi, 1996; Scgal és Greenberg, 1996). A késői válasz gének termékei általában 

kapcsolatba hozhatók a neuronális differenciációval: ilyen termék például a tranzin

metalloproteináz, melynek a neuritnövekedesben tulajdonítanak szerepet. Míg a PC 12 sejtek 

életben maradásukhoz nem igényelnek neurotrofinokat, a széruméheztetés hatására bekövetkező 

apoptózis kivédhető NGF-el. A PC 12 sejtvonal tehát kitűnő modell rendszert szolgáltat mind a 

differenciációs, mind a túlélési szignál transzdukció tanulmányozására.

Az NGF hatását két sejtfelszíni receptoron keresztül fejti ki (Szeberényi és Erhardt, 1994; 

Frade és Barde, 1998; Friedman és Greene, 1999). A nagy affínitású NGF receptor (NGFR), a 

pMOTrkA protein tirozinkináz receptor. (A pl40TrkA a humán vastagbélből izolált 70kD

receptor (p75LNGIR) a tumor nekrózis faktor (TNF) receptorcsaládba tartozik. A PC 12 nnr5 

sejtekből hiányzik a nagy affínitású NGF receptor, így különösen alkalmasak a kis affínitású 

receptor jelátviteli hatásainak vizsgálatára (Green és mtsai, 1986). A neuronális differenciáció 

jelátvitelében a kulcsszerepet a TrkA alegység játssza, a p75 polipeptid valószínűleg csak 
modulálja a tirozinkináz receptor működését (Barbacid, 1993).

Az NGF intracelluláris jelátvitelének komponenseit a PC 12 sejtek tanulmányozásával az 

elmúlt évtizedben kezdték el feltárni. Az NGF nagy affínitású receptora az NGF kötődését 

követően autofoszforilálódik és a foszforilált tirozinok adapter molekulákat vonzanak magukhoz. 

Rajtuk keresztül számos párhuzamos, de egymással és más faktorok által aktivált jelátviteli 

utakkal több helyen kapcsolódó szignalizációs kaszkád indul el a sejt belseje felé. Az aktivált 

fehérjék közé tartozik a foszfatidilinozitol-3-kináz (PI3K), a foszfolipáz Cy (PLCy) és a 

neuronális differenciációban központi szerepet játszó Ras (1. ábra).
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1. ábra: Növekedési faktor- és stressz-jelátvitel PC I2 sejtekben

A PI3K heterodimer szerkezetű enzim: szabályozó alegysége adapter fehérjeként 

működve az aktivált receptorhoz köti a katalitikus alegységet. Ez utóbbi a sejtmembrán belső 

felszínén inozitolfoszfolipideket foszforilálva másodlagos messengerként működő foszfolipideket 

(pl. foszfatidilinozitol-3,4-biszfoszfátot, foszfatidilinozitol-3,4,5-triszfoszfátot) hoz létre.

A PI3K-t gátló wortmannin kivédi az NGF antiapoptotikus hatását, tehát a PI3K az NGF 

túlélést biztosító hatásának fő közvetítője (Yao és Cooper, 1995). A PI3K utat az elmúlt években 

részletesen felderítették: a PI3K effektora a protein kináz B (PKB)/Akt; ennek az enzimnek több, 

a sejttúlélésben feltehetően szerepet játszó szubsztrátját írták le (Datta és mtsai, 1999): a Bad 

fehérjét, a kaszpáz 9 enzimet, a Forkhead transzkripciós faktor család tagjait, a glikogén szintáz 

kinázt (GSK-3), az NFkB transzkripciós faktort szabályozó IKK-t. Az Akt központi szerepét 

aláhúzza az a megfigyelés is, hogy más sejtvonalakban (Cos-7) a PI3K-tól függetlenül, protein 

kináz A-n keresztül is aktiválható, ami szintén antiapoptotikus hatású (Filippa és mtsai, 1999). 

Létrehoztak PC 12 nnr5 sejteket, melyekben a kívülről bevitt mutáns TrkA receptor csak a PI3K-t 

aktiválta. Ezekben a sejtekben az NGF kivédte a széruméheztetés okozta apoptózist, bár egyéb 

hatásai (pl. morfológiai differenciáció) nem érvényesültek. így feltehetően PC 12 sejtekben a 

P13K döntő szerepe az. (elsősorban Akt-on keresztül kifejtett) antiapoptotikus hatásban van 
(Aschroft és mtsai, 1999).

A ras géncsalád által kódolt 3 Ras fehérje (Fía-Ras, Ki-Ras, N-Ras) az emlős sejtek 

mindegyikében megtalálható (Hall, 1990). Aminosavszekvenciájuk nagy része állandó maradt az 

evolúció folyamán, ami arra utal, hogy alapvető szerepet töltenek be a sejtek életében. A Ras



proliferációban játszott szerepét először NIH3T3 sejteken írták le (Feig és Cooper, 1988; Cai és 

mtsai, 1990). Nyugvó fibroblasztokba juttatott Ras elleni neutralizáló antitestek meggátolják a 

növekedési faktorok hatására létrejövő mitogén választ, amit aktivált Ras bevitele a növekedési 

faktorok jelenlété nélkül is kivált. PCI2 sejtekben vizsgálva a Ras proliferációban és 

differenciációban betöltött szerepét, azt találták, hosv a Ras nem s/iiksé^es a PC I1 s'jmk 

proliferációjához. az NGF indukálta neuritnövekedés azonban abs/olúl Ras-fuggő (Szeberenyi es 

mtsai, 1990, Cowley és mtsai. 1994). Aktivált ras gén hatására a sejtek NGF hiányában is 

differenciálódnak (Guerrero és mtsai, 1986) és az NGF indukálta differenciáció gátolható anti- 

Ras monoklonális antitest mikroinjekciójával, vagy domináns gátló Ras expressziójával. A Ha- 

ras gén domináns negatív mutáns változatát Feig és Cooper (1988) izolálta és írta le. A 17-es 
kodon pontmutacioja következtében a szerin aszparaginra cserélődik ki. Az így létrejött Ha-ras- 

Asn-17 kódolta fehérje szívesebben köt GDP-t mint GTP-t, és ezzel domináns gátló szerepet 

játszik a normál Ras-sal szemben. PCI2 sejteket domináns gátló Fla-rms-t hordozó vektorral 

transzferálva a szelektált kiónok között a Ha-/™ Asn-17-et különböző mértékben exnresszáló 

sejtvonalak izolálására nyílt lehetőség (Szeberényi és mtsai, 1990). Az erősen expresszáló 

szubklonok közé tartozik az M-M17-26, a gyengén expresszáló szubklónok közé a Z-M17-5. 

Ezekben a PC12 sejtvonalakban a Ras-fehérjék által közvetített jelátviteli utak eltérő mértékben, 

szelektíven gátlódnak; jellemzésük jelenleg is folyik (Szeberényi és mtsai, 1990; Bogiári és 

mtsai, 1998; Pap és Szeberényi, 1998; Szeberényi, 1998). A Ras fehérjék effektorai közül a 

Raf/MEK/ERK fehérjekináz kaszkád a legfontosabb differenciációs útvonal: mind a Ras, mind a 

MEK (mitogén-aktivált/extracelluláris szignál reguláit kináz kináz) gátlása a differenciáció 
gátlásához vezet (részletesen Id. később).

A Ras feherjek mellett más GTPáz fehérjék is szerepet játszanak a PC 12 sejtek 

jelátvitelében, mint a Rho család, a Rác, és a Cdc42. A RhoA domináns negatív formája elősegíti, 

konstitutivan aktív formája gátolja az NGF-okozta neuronális differenciációt (Sebők és mtsai,

1999) . A domináns negatív Rác és Cdc42 gátolja az NGF okozta neurit növekedést PC12 

sejtekben (Daniels és mtsai, 1998). A neuronális differenciáció eredményeként megjelenő 

neuritokat legkorábban néhány órával az NGF adása után észlelhetjük. Anti-aktm festést 

alkalmazva, három perccel az NGF adása után lamellipodiumok figyelhetők meg a PCI2 sejtek 

felszínén. Ez az aktin átrendeződés gátolható domináns negatív Rác fehérjével (Posem es mtsai
2000)  .

A transzcitoplazmatikus szignalizáció stimulálása a nyugalmi, NGF-el nem kezelt PC 12 

sejtek magjában is jelenlevő transzkripciós faktorok aktivációján keresztül korai válasz gének
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akti vációjához vezet (Szeberényi, 1996). Ezen gének termékei gyakran maguk is transzkripciós 

faktorok (ilyenek a c-Jun, c-Fos, Zif268), amelyek késői válasz gének transzkripcióját indukálják. 

A protoonkogén c-Fos fehérje leucincipzár transzkripciós íaktor. ami a szintén ieucmcipzár c-Jun 

fehérjével heterodimert alkot. Ez az AP-1 transzkripciós faktor, melynek enhancer eleme számos 

gén promoterében megtalálható, többek között a c-jun és c-fos eénck prorr.otercbcn is

A c-jun gén ía többi korai génhez hasonlóan) számos különböző, mitogén és .stressz 

szignál hatására átíródik. Szabályozása fehérjeszinten is működik, a Seró3 és Ser73 illetve 

Thr91/Thr93 helyek foszforilációja révén. In vitro körülmények között legerőteljesebben a 

stressz-aktiválta protein kináz (SAPK)/c-Jun N-terminális kináz (JNK) foszforilálja. Ugyanakkor 

a JNK nem indukálja a c-Jun expresszióját, ezt NGF hatásra az ERK út aktivációja eredményezi 
(Leppa és mtsai, 1998).

A zif268 gén a cinkujj családba tartozó transzkripciós faktort kódol. A gén növekedési 

faktorok (NGF, EGF, FGF) és másodlagos messenger analógok (dbcAMP, forbolészter) hatására 

erőteljesen indukálódik PCI2 sejtekben, így - a c-jun és c-fos génekkel együtt - alkalmas a korai 

génexpressziós jelenségek tanulmányozására (Gashler és Sukkatme, 1995). A korai gének 

aktivációja több útvonalon is történhet NGF hatásra: PC12D sejtekben (a PCI2 sejtek egyik 

variánsában) az ERK, a P13K, és a JNK egyaránt részt vesz a zif268 indukálásában (Kumahara és 
mtsai, 1999).

A késői válasz gének fehérjetermékei biztosítják a növekedési faktorra jellemző fenotipus 

megjelenését. Ilyen késői válasz gén a tranzin, a tirozin hidroxiláz, az SCG10 vagy a VGF génje. 

Kísérleteinkben a tranzin gént használtuk markergénként. A tranzin a matrix metalloproteinázok 

családjába tartozik (ezeknek a metalloproteinázoknak a zavara szerepet játszik a kötőszövet 

degeneratív betegségeiben (pl. arthritis) és a malignus tumorok disszeminációjában). A tranzin 

naiv PC 12 sejtekben nem expresszálódik. NGF kezelés hatására fehérjeszintézist igénylő módon 

orak után aktiválódik, és expressziója napokig magas marad (Machida és mtsai, 1991; Szeberényi 

és Erhardt, 1994). NGF általi indukciója abszolút Ras-fűggő és együtt gátlódik a 
neuritogenezissel (Szeberényi és mtsai, 1990).

A foszfohpáz Cy (PLCy) az NGF receptor elsőként leírt szubsztrátja. NGF kezelést 

követően foszforilálódik, és a foszfatidilinozitol-biszfoszfát hasításán keresztül másodlagos 

jelatvivő molekulákat, a diacilglicerolt és az inozitol-triszfoszfátot, hozza létre (Vetter és mtsai, 

1991; Kim és mtsai, 1991; Carter és Downes, 1992; Soltoff és mtsai, 1992; Szeberényi és 

Erhardt, 1994). A diacilglicerol a protein kináz C-t aktiválva, az inozitol-triszfoszfát pedig az 

mtracelluláris kalciumot mobilizálva fejti ki jelközvetítő hatását. A PLCy szerepe az NGF okozta



neuronális differenciációban még nem tisztázott teljesen. A PLCy-t specifikusan gátló U73122 

gátolja az NGF okozta neuronális differenciációt, de nem befolyásolja az NGF által indukált 

korai és késői \'álasz géneket (Törőcsik és mtsai, kézirat előkészületben). Ezek alapján a PLCy 

szerepet játszik az NGF okozta neuronális differenciációban, de nem befolyásolja annak 
központi, Ras fehérjén keresztül torteno jelátvitelét.

A NGF okozta neuronális differenciáció az NGF antimitogén hatásával társul. NGF 

kezelésre megváltozik a sejtciklus irányításában részt vevő fehérjék (ciklinek, ciki in dependens 

kinázok /Cdk/, p21 fehérje, proliferáló sejt nukleáris antigén /PCNA/) expressziója, ennek 

következtében a sejtek G0 fázisba lépnek (Yan és Ziff, 1995, 1997).

Az NGF aktiválja a protein kináz A-t (PKA) is, de ennek szerepe a neuronális 

differenciációban valószínűleg nem jelentős. A membránon átjutó cAMP származékok (pl. a 

dbcAMP) a PKA aktivációján keresztül az NGF kezeléshez hasonló differenciációt indukálnak 

PC12 sejtekben (Sugimoto és mtsai, 1988), de a nyúlványok rövidebbek. A PKA defíciens A126 
sejtek NGF kezelésre a PC 12 sejtekhez hasonló korai, illetve kés™

változatlanul differenciálódnak. Az NGF kivédi ezen sejtek szérummegvonás okozta apoptózisát 

is. A cAMP-nek ezekben a sejtekben nincs génindukciós, differenciációs és antiapoptotikus 

hatása. Ugyanakkor megőrzi antiproliferatív hatását, gátolja a timidin beépülését és fokozza 

antimitogén hatású fehérjék (ciklin D l, p21) expresszióját (Csernus és mtsai, kézirat 
előkészületben).

Az NGF receptorról tehát több szignalizációs pálya indul el a sejtmag felé. Ezek között 

létfontosságú utak is vannak (pl. a PI3K út), mások valószínűleg csak moduláló szerepet 

játszanak (pl. a PKA út). A mitogén-aktivált protein kináz (MAPK) kaszkádok a növekedési 
faktorok és stresszhatások alapvető fontosságú közvetítői PC 12 sejtekben.



Mitoeén-aktivált protein kiná? kaszkádok

A sejtfelszíni receptorokról induló, a citoplazmát és a magot átszövő jelátviteli hálózat 

képessé teszi a sejtet az extracelluláris térből jövő jelek felfogására és azok megválaszolására. A 

mitogén-aktivált protein kináz kaszkádok konzervált, univerzális jelátviteli rendszerek, 

szerepüket számos sejtválaszban, mint a differenciációban, proliferációban és az apoptózisban is 

leírták (Robinson cs C'obb, 1997; Cohen, 1997; Schaeffer és Weber, 1999) (2. ábra).

Stimulus Növekedési

faktorok
Sejtet érő stressz, 
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1 ~ t -------------
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4
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4 1

MAPKK MLKi/2 MKK 4/7 MKK 3/b 777 MKK 5
4 i i i

MAPK ERK 1/2 JNK p38 MAPK ERK 3 ERK 5
1 1 i i
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Differenciáéit)

Fejlődés
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Apoptózis

Fejlődés

2. ábra: MAPK-kaszkádok és biológiai jelentőségük

A kaszkádok tipikus moduláris szerveződése három kinázból: a mitogén-aktivált protein 

kinázból (MAPK), MAPK aktivátorból (MAPK kináz) és a MAPKK aktivátorból (MAPK kináz 

kináz) áll. Emlős sejtekben ezidáig öt ilyen egységet írtak le (2. ábra), melyekben 12 MAPK 

izozim szerepel (Minden és Karin, 1997; Widmann és mtsai, 1999). Ezek között találjuk az 

elsősorban a differenciációért és proliferációért felelős extracelluláris szignál-reguláit kináz 
(ERK) kaszkádot, cs a stressz válaszokért felelős JNK és p38 MAPK kaszkádor.

PC 12 sejtekben először a Ras/Raf/MEK/ERK út szerepe tisztázódott (Szeberényi és 

mtsai, 1990; Thomas és mtsai, 1992; Woods és mtsai, 1992): ennek a jelátviteli kaszkádnak a



tartós aktivációja elengedhetetlenül szükséges az NGF által kiváltott morfológiai 

differenciációhoz, átmeneti stimulációja pedig mitogén választ eredményez (Marshall, 1995). Bár 

a neuritnövekedést kísérő génexpressziós jelenségekhez az ERK úttól független szignalizációs 

mechanizmusok is hozzájárulhatnak (Szeberényi és mtsai, 1990, 1992; Pap és Szeberényi, 1998; 

Szeberényi, 1998), az ERK utat a fő differenciációs jelpályának tekinthetjük PC 12 sejtekben.

A stressz utak jelentőségét aláhúzza, hogy a JNKK-ra homozigóta null mutáns egér 

intrauterin elpusztul (Yang és mtsai, 1997; Ganiatsas és mtsai. 1998). A MAPK-ok biológiai 

hatásukat szubsztrátjaik foszforilációján keresztül fejtik ki. Az eltérő biológiai hatás ellenére 

számos MAPK közös transzkripciós faktorokat, mint például az Elkl-et vagy az ATF-2-t 

szabályozza. Ez az ellentmondás jelenleg is vizsgálatok tárgya.

Mivel az emlős rendszerek extracelluláris jelekre adott válaszai sejtspecifikusak, gyakran 

találunk ettől az általános leírástól eltérő viselkedést, a JNK aktiváció például egyes 

sejttípusokban sejtproliferációhoz vezethet. Mi több, PCI2 sejtekben az ERK átmeneti 

aktivációja proliferációt, elnyújtott aktivációja viszont neuronális differenciációt eredményez (ld. 

előbb, Marshaii, ívvé; i án es Kim, ryyyj. A proiaktin indukálta PL12 sejtproliteracioban a JNK. 
aktiváció játssza a központi szerepet (Cheng és mtsai, 2000).

A JNK és p38 út szerepe a PC 12 sejtek szabályozásában még nem pontosan ismert. Bár az 

NGF aktiválja ezeket az enzimeket (Minden és mtsai, 1994; Morooka és Nishida, 1998), az NGF 

visszavonása szintén elnyújtott aktivációjükhöz vezet (Xia és mtsai, 1995). Ezek alapján mind a 

differenciációban, mind az apoptózisban valószínűsíthetjük a stressz aktiválta utak szerepét.

Apoptózis

Minden többsejtű szervezet képes saját sejtjeinek az elpusztítására. Ez a fiziológiás 

sejthalál a fejlődés, a homeosztázis, az öregedés fontos eleme, aminek fokozott vagy éppen 

csökkent volta számos betegségben játszik szerepet (AIDS, Alzheimer kór, illetve tumorok, 

autoimmun betegségek, vírus fertőzések). Az apoptózis mechanizmusának megértése lehetőséget 

nyújt a sejthalál elősegítésére vagy gátlására terápiás célokból.

Az első gén, amit az apoptózis szabályozásával kapcsolatban leírtak, a bcl-2 volt (Vaux. 

és mtsai, 1988). A humán bel-2 (B-sejt lymphomadeukémia-2) gént a iymhomához kapcsódó 

t( 14; 18) kromoszóma transzlokáció kapcsán fedezték fel. A Bcl-2 fehérje az onkogenezis mellett 

a normális fejlődésben is szerepet játszik, és egy egyre növekvő fehérjecsalád tagja. A bcl-2 

expressziója megvédi a neuronokat a növekedési faktor megvonás okozta apoptózistól (Allsopp
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és mtsai, 1993). A Bcl-2 fehérje számos egyéb sejtvonalban is antiapoptotikus hatású, ezt a hatást 

a Bcl-2 családban található más, proapoptotikus fehérjék mint a Bax, Bak, Bad, Bcl-xs 

ellensúlyozzák. Közülük a Bad heterodimert képez a Bcl-2 vagy a Bcl-x, fehéijével, és ezzel 

gátolja azok védő hatását. A Bad foszforilált formája nem képes a Bcl-2 fehérjéhez és a család 

másik apoptózist gátló tágjához, a B ci-\L fehérjéhez kötődni, így antiapoptotikus hatású (Zha es 
mtsai, 1996).

A Bcl-2 fehérje expressziója mind transzkripciónál is, mind poszttranszkripcionális szinten 

szabályozott (Celli és mtsai, 1998; Suschek és mtsai, 1999; Reusch, 2000). PC 12 sejtekben az 

inzulin-szerű növekedési faktor (IGF-1) a p38 MAPK úton keresztül aktiválja a bcl-2 promoterét 

CREB foszforiláción keresztül, ezen túlmenően Bad foszforilációt és Akt aktivációt is okoz 

(Pugazhenthi és mtsai, 1999; 2000). Az NGF szintén fokozza a bcl-2 expressziót a 

PI3K/Akt/CREB úton keresztül (Riccio és mtsai, 1999). Ezek a biokémiai hatások döntően 

hozzájárulnak az említett növekedési faktorok túlélést biztosító jelátviteléhez.

A nagy és az alacsony affinitáséi NGF recentor eltérő szerepet iátszik a7 anrmtó™ 

szabályozásában. A TrkA aktivációja PI3K-on keresztül Akt aktivációhoz vezet, ami 

nélkülözhetetlen az NGF antiapoptotikus hatásához (Yao és Cooper, 1995; Andjelkovic és mtsai, 

1998; Aschroft és mtsai, 1999). A PI3K/Akt utat az NGF mellett számos egyéb hatás 

szabályozza, ilyenek az apoptózist okozó TNFct, UV sugárzás, és oxidatív stressz. Az oxidatív 

stressz apoptózist okozó hatása mellett antiapoptotikus jelenségeket is kivált, így a fokális 

adhéziós kináz (FÁK) stimulációján keresztül PI3K/Akt aktivációt okoz, ami humán 

glioblastoma sejtekben Bcl-2 expresszíóhoz vezet (Sonoda és mtsai, 1999). A TNFa és az UV 

sugárzás aktiválja a PTEN-t (foszfatáz és tenzin homológ), ez a foszfatáz defoszforilálja a FAK-t 
és gátolja a túléléshez vezető PI3K/Akt utat (Tamura és mtsai, 1999).

Az alacsony affinitáséi p75 NGF receptor apoptózishoz vezető utakat aktivál; ilyen a 

szfingomielin hidrolízise ceramiddá (Dobrowsky és mtsai, 1994). A ceramid gátolja az Akt utat 

PC 12 sejtekben (Salinas és mtsai, 2000) és a p75 receptor a ceramidon keresztül gátolni képes a 
TrkA aktivációt is (MacPhee és Barker, 1997).

A sejtet ért DNS károsító hatásra megemelkedik a p53 fehérje szintje. A p53 mint 

transzkripciós faktor kb. száz gén transzkripcióját serkenti, ezek termékei segíthetik a károsodás 

kijavítását vagy a sejt apoptózisba vitelét. Közéjük tartozik a p21 fehérje, ami Cdk-gátló 

hatásával a sejtciklusból való kilépést segíti elő. A p53 gátolja a Bcl-2 és serkenti a Bax 

expresszióját. A p53 promoterében találjuk az NFkB transzkripciós faktor kötőhelyét. Az NFkB



számos celluláris és virális gén szabályozásában játszik még szerepet. A virális példa a HÍV, 

ennek LTR régiójához kötődve a vírus szaporodását fokozza (Barkett és Gilmore, 1999). Az UV 

fényre bekövetkező NFkB aktíváéio sejtmag nélküli sejtben is lejátszódik (azaz nem a DNS 

károsodás indítja be a folyamatot, hanem citoplazmatikus elemek közvetítik) (Dcvary és mtsai, 

1993).
A Parkinson kór patogeneziséért egyes elméletek szerint a szabadgyökök felhalmozódása 

felelős. Mivel a dopamin a szabadgyökök egyik fő forrása, oxidált dopaminnal végeztek 

vizsgálatokat. Ezek alapján az oxidált dopamin DNS fragmentációt és JNK aktivációt okozott, 

erőteljesebben, mint a dopamin. Emellett Bcl-2 szint csökkenést és a Bax fehérje szintjének 

emelkedését találták (Kang és mtsai, 1998), A mangán a Parkinson kórhoz hasonló neurológiai 

betegséget okoz. PC 12 sejtekben a mangán kezelés DNS fragmentációt okoz, ami Bcl-2 

expresszióval kivédhető (Hirata és mtsai, 1998).

Az apoptózis végső, "kivégző" fázisában cisztein proteázok játszanak szerepet. Az egyre 

növekvő család tagjai az interleukin 1 konvertáló enzimhez való hasonlóságuk miatt az ICE 

proteáz nevet kapták (Vaux és Strasser, 1996). Újabban inkább a kaszpáz elnevezést használják. 

Ezen enzimek mutációja vagy gátlása az apoptózis gátlásához vezet (Nicholson és mtsai, 1995; 

Tewary és mtsai, 1995). A cisztein proteáz kaszkád aktivációja két fő fázisra osztható: első 

lépésben a kaszpázok egymást hasítják, hierarchikus rendszerben, majd a sejtműködésben és a 

sejtszerkezet fenntartásában fontos szerepet játszó fehérjék következnek. Közéjük tartoznak a 

topoizomerázok, nukleáris lamin fehérjék, egyes transzkripciós faktorok, fehérje kinázok, az 

aktin, és az aktinnal kapcsolódó fehérjék. Ezek kaszpáz-hasítása ma még kevéssé ismert 

mechanizmussal vezet az apoptózisra jellemző morfológiai és biokémiai változásokhoz.

Szérummentes médiumban a PC12 sejtek apoptózison mennek keresztül. Ebben a 

rendszerben az NGF, a ciklikus AMP (cAMP), az N-acetil-cisztein (NAC) vagy a bcl-2 endogén 

expressziója megvédi a sejteket az apoptózistól (Rukenstein és mtsai, 1991; Mah és mtsai, 1993; 

Lindenboim és mtsai, 1995; Yan és mtsai, 1995; Ferrari és mtsai, 1995; Yan és Greene, 1998). A 

fehérjeszintézis gátlók befolyásolják ezeket a folyamatokat, de a szerepük ellentmondásos: a 

sejttípustól és a kísérleti körülményektől függően elősegíthetik vagy gátolhatják az apoptózist. A 

fehérjeszintézis gátlók például csökkentik a neuronok növekedési faktoi megvonást követő 

apoptózisát (Martin és mtsai, 1988), míg az anizomicin a myocardialis sejtek apoptózisát okozza, 

dózis függő módon (Zacner és mtsai, 1998). Hasonlóképpen, a makromolekula szintézis nem 

minden esetben feltétele a túlélést elősegítő faktorok működésének (Rukenstein és mtsai, 1991; 

Edwards és mtsai, 1991; Batistatou és Greene, 1993; Martin és mtsai, 1988).



Számos apoptotikus/antiapoptotikus hatás függ attól is, hogy a PC 12 sejtek naiv, NGF-e! 

még nem találkozott sejtek, vagy differenciálódtak. A MAPK-ok szerepe az apoptózis 

szabályozásában egyre szélesebben feltárt terület: az apoptózis folyamatára az ERK, JNK, és a 

p38-MAPK családok különböző hatással bírnak (Cook és Poole-Wilson, 1999; Schaffer és 

Weber, 1999). Az ERK döntően antiapoptotikus hatású: az aktív ERK megvédi a 

szívizomsejteket az oxidatív károsodástól, és leírták szerepét a Bad 

foszforilációban/inaktivációban is. A JNK elsősorban proapoptotikus: többek között az oxidatív 

stressz és a tumor nekrózis faktor a (TNFa) apoptotikus hatását közvetíti. A p38 kináz hatása 

ellentmondásos: a kísérleti eredmények szerint aktivációja lehet proapoptotikus, antiapoptotikus, 

és hatástalan az apoptózis folyamatára.

Az apoptotikus és túlélési szignalizáció tehát szövevényes, kevéssé tisztázott rendszert 

alkot a sejtekben. Számos faktor befolyásolja azt, hogy egy adott stressz-szituációra a sejt 

túléléssel vagy pusztulással válaszol (a stresszhatás típusa és erőssége, a sejt differenciáltsági 
állapota, a sejtet érő egyéb hatások, faktorok stb.).

A JNK/p38 út szerepe a neuronális differenciádéban és az apoptózisban

NGF kezelés hatására a PC 12 sejtek szimpatikus idegsejtekké differenciálódnak. Az NGF 

hatás fő közvetítője az NGF nagy affinitáséi TrkA receptoráról induló jelátviteli kaszkád, aminek 

fő elemei a Ras, MAPKKK/Raf, MAPKK/ MEK, MAPK/ERK enzimek (ld. előbb).

Újabb tanulmányok emellett leírnak egyéb, a differenciáció más útjait sejtető 

mechanizmusokat is. A Rapl G protein gátolja az ERK elnyéijtott aktivációját, ugyanakkor nem 

befolyásolja az NGF okozta neuronális differenciációt, azt sugallva ezzel, hogy az ERK elnyújtott 

aktivációja nem feltétlen követelménye a differenciációnak (York és mtsai, 1998). A PI3K 

mikroinjekciója neuronális differenciációt okoz PC12 sejtekben, a \lf.K kma/toi fiivccllcnül. a 

Rac/JNK úton keresztül (Kita és mtsai, 1998). Egy másik tanulmányban a PC 12 sejtek egyik 

szubklónja, a PCI 2D sejtek változatlanul differenciálódnak MEK gátló mellett is (Sano és 

Kitajima, 1998). Előfordul az is, hogy egy ligand (a csont morfogén fehérje /BMP/) ERK 

aktiváció nélkül is differenciációt okoz PC 12 sejteken (Iwasaki és mtsai, 1999).

A PCI2 sejtek neuronális differenciáción mennek keresztül a heterotrimer G proteinek 

konstitutívan aktív Gaq és Gul6 formájának hatására is. Ez a differenciáció a JNK elnyújtott 

aktivációjával társul (Heasley és mtsai, 1996). A konstitutívan aktív c-jun önmagában is képes 

morfológiai differenciációt indukálni PC 12 sejtekben (Leppa és mtsai, 1998). A neuronális

12



I

differenciációt elősegítő protein kináz gátló staurosporin a JNK egy újabb izoformáját aktiválja 

(Yao és mtsai, 1997). A tranzin gén indukcióját ugyanakkor a staurosporin gátolja, feltehetően 
egy staurosporin érzékeny kinázon keresztül (Machida és mtsai, 1991).

A sejtet érő stresszhatások mellett a JNK és a p38 aktivációját növekedési faktorok is 

kiválthatják, mint például az NGF vagy az IGF. Újabban több tanulmány is leírta a p3S szerepet 

azNGF okozta ncuronális diffcrcnciációban (Xing és mtsai, 1998, Morooka és Nishida, 1998). A 

BMP hatására aktiválódó p38 kináznak központi szerepe van a BMP okozta differenciációban 
PC12 sejtekben (Iwasaki és mtsai, 1999).

Az apoptózis szignál regulába kináz 1 (ASK1) egy ubikviter módon expresszálódó 

MAPKKK, ami PC 12 sejtekben TNFa és anti-Fas antitest hatására aktiválódik. Konstitutívan 

expresszálódó formája PC 12 sejtekben növeli a neuron-specifíkus fehérjék expresszióját, a 

neurofilamentumok foszforilációját és neurit növekedést indukál (Takeda és mtsai, 2000). A 

neuritnövekedést a p38 gátló SB203580 megakadályozza, míg a MEK gátlása nincs hatással az 

ASK1 okozta differenciációra. Ezek alapján az ASK1 okozta neuronális differeneiáció n38-fíiooö 

útvonalon történik. Az ASK1 hatással van a PC12 sejtek túlélésére is. Mind a differenciációs, 

mind az apoptózisra gyakorolt hatás fiigg az expresszált ASK1 fehérje mennyiségétől: alacsony 

expresszió differenciációt és túlélést, a magas expresszió apoptózist okoz.

A JNK és a p38 út elsősorban a sejtet érő toxikus hatásokra aktiválódik, ilyenek az UV 

sugárzás, hő és ozmotikus sokk, citokinek, mint a TNFa, IL-1 (Raingeaud és mtsai, 1995, 

Verheij és mtsai, 1996). Növekedési faktorok megvonását követően a JNK és/vagy p38 út 

aktivációját figyelték meg differenciált PC 12 sejtekben és egyéb idegsejtekben (Xia és mtsai, 

1995; Park és mtsai, 1996; Kummer és mtsai, 1997; Watson és mtsai, 1998; Le Niculescu és 

mtsai, 1999). A ceramid okozta apoptózis szintén JNK aktívádéval jár (Hartfíeld és mtsai, 1998). 

Ugyanakkor a JNK út aktivációjának gátlása a c-jun domináns negatív formájával az apoptózis 

gátlásához vezet. A JNK gének null-mutációja egérben intrauterin elhalást okoz, súlyos agyi 

apoptotikus zavarok kíséretében (Kuan és mtsai, 1999). A Hsp72 hősokk fehérje védelmet nyújt 

az ischémia/reperfuzió okozta károsodással szemben. Ennek a jelenségnek egyik eleme, hogy a 
Hsp72 gátolja a JNK aktivációját (Gabai és mtsai, 2000).

Az inzulin, ami számos sejtvonal túlélését biztosítja, a p38 gátlását okozza. PC 12 

sejtekben NGF megvonást követően a p38 szintje megemelkedik, párhuzamosan az apoptózis 

egyéb jelenségeivel. Mind az inzulin, mind ap38 gátló PD169316 gátolja az apoptózist (Kummer 

és mtsai, 1997). A neuroblastoma sejtekben nitroprusszid-nátrium (NO donor) hatására 

bekövetkező kaszpáz aktiváció és sejtpusztulás kivédhető SB203580 p38 gátlóval. A p38 gátló
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megakadályozza a Bax transzlokációját a mitokondriumba, ami szintén a sejthalál egyik 

velejárója (Ghatan és mtsai, 2000). A p38 apoptotikus hatása mellett közvetíthet antiapoptotikus 

jeleket is, a Bcl-2 expressziójának emelésével (Pugazenthi és mtsai, 1999), és az NFkB 

aktivációjával (Zachner és mtsai. 1998).

szerepe ellentmondásos PC 12 sejtekben: a kísérleti körülményektől függően differcnciációs, 

túlélési és sejtpusztuláshoz vezető sejtválasz során is aktiválódhatnak ezek a jelátviteli utak. Az 

értekezésben összefoglalt kísérleteink célja az volt, hogy feltérképezzük a PC 12 sejtekben 

stresszhelyzetben fellépő jelátviteli folyamatokat és azok biológiai hatásait. Munkacsoportunkat 

elsősorban a stressz-reszponzív fehérjekináz kaszkádok, illetve a sejtek túlélési és apoptotikus 

szignalizációjának viselkedése érdekli. Az előbbiekben ismertetett kísérleti adatok tanúsága 

szerint a stressz-aktivált foszforilációs kaszkádok a differenciációs és a proapoptotikus 

szignalizációban is szerepet játszhatnak, de sem a jelátvitel pontos pályája, sem az utak 

működésének biológiai következményei nem világosak még. A stressz-aktivált jelátviteli utak 

PC12 sejtekben történő vizsgálatára a fehérjeszintézis gátló anizomicint alkalmaztuk.

Anizomicin

Az antibiotikumokat számos sejten belüli folyamat tanulmányozására használják, mint a 

replikáció, transzkripció, riboszóma szerkezet és funkció vizsgálata. Az 1954-ben Tanner és 

Sobin által felfedezett anizomicin az eukariota 60S riboszóma alegységhez kötődve gátolja a 

transzlációt (Barbacid és Vazquez, 1974).

Az antibiotikumokat emellett számos kísérleti körülmény között alkalmazzák, annak 

eldöntésére, hogy az adott folyamat igényli-e új fehérjék szintézisét vagy sem. Erre példa a 

génexpresszió (fehérjeszintézis nélkül történik a korai válasz gének növekedési faktorok általi 

indukciója; Greenberg és mtsai, 1986), a memória tanulmányozása (Tiunova és mtsai, 1998; 

Wustenberg és mtsai, 1998) vagy az apoptózis vizsgálata (Mesner és mtsai, 1992; Kharmalov és 

mtsai, 1995). A fehérjeszintézis gátlók erősíthetik az egyéb génindukciós hatásokat, 

szuperindukálják azokat (Greenberg és mtsai, 1986; Mahadevan, 1991; Baybis és Sálion, 1992). 

Az anizomicin fehérjeszintézist még nem gátló, nem toxikus koncentrációjában is képes 

szuperindukcióra (Mahadevan, 1991) és jelátviteli folyamatok serkentésére: aktiválja mind a 

JNK, mind a p38 utat (Mahadevan, 1991; Kardalinou és mtsai, 1994; Cano és mtsai, 1994, 1996; 

Hazzalin és mtsai, 1996, 1997, 1998; Morooka és Nishida, 1998). Az anizomicin fehérjeszintézist
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gátló koncentrációja szintén aktiválja a JNK-t PC12 sejtekben (Kawasaki cs mtsai, 1996). A szer 

szignáltranszdukciós hatásainak elemzése tehát alkalmasnak látszik a stressz-utak biológiai 

jelentőségének tanulmányozására.
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Célkitűzések

Mind a neuronális differenciáció. mind az apoptózis alapvető celluláris jelenségek az 

idegrendszer fejlődésében. A hátterükben álló molekuláris jelenségek megértése közelebb visz 

bennünket a hibás mechanizmusok felismeréséhez, új diagnosztikus és terápiás lehetőségeket 

nyújthat az idegrendszert érintő betegségekben, mint a Parkinson kór vagy az Alzheimer 

betegség. Kísérleteink célja az volt, hogy feltérképezzük a PC 12 sejtekben stresszhelyzetben 

fellépő jelátviteli folyamatokat. A stressz-szignalizáció biológiai jelentőségének analízisére 
anizomicin-kezelést alkalmaztunk.

1. Kísérleteink segítségével célul tűztük ki az alacsony koncentrációjú, fehérjeszintézist nem 

gátló anizomicin-kezelés által aktivált jelátviteli utak azonosítását és jellemzését PC 12 

sejtekben. Részletesen vizsgáltuk az anizomicin MAPK kaszkádokra és a kináz kaszkádokon 
keresztüli korai és késői génidukcióra kifejtett hatását.

2. Anizomicin kezelés segítségével tanulmányoztuk a stressz aktiválta kinázok biológiai 
szerepei a neuronans umerenciacioban.

3. A stressz aktiválta kinázok számos, PC 12 sejtben apoptózist okozó ágens hatására 

aktiválódnak, az aktiváció gátlása antiapoptotikus hatású. Kísérleteinkben vizsgáltuk a 

fehérjeszintézist nem gátló, de stressz utakat aktiváló anizomicin hatását a sejtek túlélésére.

4. A fehérjeszintézis gátlók apoptózisban játszott szerepe ellentmondásos. Célul tűztük ki az 

anizomicinen keresztül a PC12 sejtek apoptózisa és a fehérjeíszintézis gátlása közti kapcsolat 

tisztázását, azon jelátviteli fehérjék azonosítását, melyek expressziójának vagy működésének 
megváltozása felelős lehet az apoptózis kiváltásáért.
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Alkalmazott anyagok és módszerek 

Seitkultúrák

Munkánk során a jelátviteli folyamatok egyik, már klasszikusnak számító sejtvonalát, a 

PC12 sejtvonalat használtuk. A PCI2 patkány phaeochromocytomabol szármázó sejtvonal, mely 

NGF hatására neuronális differcnciációt mutat (Greene és Tischler, 1976). Az M-M17-26 

sejtvonal olyan PC 12 szubklón, ami domináns negatív mutáns Ras fehérjét expresszál. Ezekben a 

sejtekben a normális Ras fehérje működése gátolt (Szeberényi és mtsai, 1990). A PC 12 nnr5 

sejtvonal az NGF receptorok közül csak az alacsony affinitását expresszálja (Green és mtsai, 

1986). A sejteket 5% foetális borjú és 10% hővel inaktivált lószérumot tartalmazó, Dulbecco által 
módosított Eagle médiumban (DMEM) tenyésztettük.

A sejteket a következő anyagokkal kezeltük: NGF (50 ng/ml), anizomicin (1-1000 ng/ml), 

tetradekanoil fórból acetát (TPA; 20 nM), N-acetil-cisztein (NAC; 20 mM), dibutiril ciklikus 

AMP (dbcAMP; 0.5 mM). A p38-gátló SB 203580 végső koncentrációja 1 pM volt.

A neuronális differenciádé vizsgálata

A neuronális differenciácó vizsgálata során 24 lyukú lemezre 104 sejt/lyuk sűrűségben 

sejteket ültettünk ki. Másnap a médiumot 0.5% lószérumot tartalmazó médiumra cseréltük le, 

ebben a médiumban a sejtek nyugalmi fázisba kerülnek, az NGF differenciációs hatása iránti 

érzékenységük fokozódik. A differenciádé mértékének vizsgálatára 200 sejtet számoltunk meg 

lyukanként. A neuronális differenciáció kritériumának azt tekintettük, ha a kiültetéskor 

differenciálatlan, kerekded PC 12 sejtek a sejtátmérőjüket meghaladó hosszúságú némátokat 
növesztettek.

A fehérjeszintézis vizsgálata r3Hlleucin beépülés mérésével

A PC 12 sejteket 60 mm-es lemezekre (2xl05 sejt/lemez) ültettük ki, és 24 órán keresztül 

széruméheztettuk okét. A sejteket 16 órán keresztül kezeltük alacsony (10 ng/ml) illetve maaa.', 

(1000 ng/ml) koncentrációjú anizomicinnel. Ezt követte a 3 órás [3H]leucin jelölés, amely 

szérummentes médiumhoz adott radioaktívan jelzett leucinnal történt. A [3J4]leucin beépülést 
triklórecetsavas filter precipitációval igazoltuk.
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nNS fragmentácjójdzsgálata

Apoptózis tesztként az internukleoszomális DNS darabolódás kimutatását alkalmaztuk. A 

sejteket 100 mm-es lemezekre ültettük ki, 10" scjt/lemcz sűrűségben. A kezeléseket teljes 

szérumú médiumban végeztük. A kezelés befejeztével a sejteket saját médiumukba lekapartuk, 

lecentrifugáltuk, és teljes DNS-t izoláltunk belőlük. A fragmentumok szétválasztását 1.8%-os 

agaróz gélelektroforézissel végeztük (Yao es Cooper. IVÓM. A lathatova tetei ketteie módón 

történt: vagy etídium bromiddal festettük a gélt, vagy átblotoltuk, és a membránon kötődött DNS 

fragmetumokat radioaktívan jelölt, AcoRI-el emésztett teljes DNS-el hibridizáltuk. A hibridizáció 

során a membránhoz kötődött radioaktivitást Cyclone Phosphor Imagerrel detektáltuk.

Northern biot analízis

A teljes citoplazmatikus RNS izolálása, az elektroforézis formaldehidet tartalmazó agaróz 

gélben, és a hibridizáció 32P-ielölt próbával a már korábban leírt módon történt ('Szeherénvi és 

mtsai, 1990). Az alkalmazott próbák korai válasz génekre a c-fos, c-jun, zif26&, késői válasz 

génre a tranzin voltak.

Western biot analízis

A sejteket 100 mm-es lemezekre ültettük ki, 106 sejt/edény sűrűségben. A kiültetésre 

használt teljes médiumot másnap 0.5% lószérumot tartalmazó médiumra cseréltük, majd 

elvégeztük az egyes kísérleteknél leírt kezeléseket. A fehérje extraktumok izolálása az 

antitesteket gyártó cég leírása alapján történt (New England Biolabs, USA). Az SDS 

poliakrilamid gélelektroforézist követően a fehérjéket ECL membránra blotoltuk át, ezen a 

membránon történt az első és második antitest kötődése. Az immunkomplexeket 

kemilumineszcenciás detektáló kit és röntgenfilm-expozíció segítségével azonosítottuk.

JNK immunkomplex kináz analízis

A JNK aktivitás mérése egy korábban leírt módszer alapján történt, kis változtatásokkal 

(Mitchell és mtsai, 1995). A kontroll és a kezelt sejteket PBS pufferrel mostuk és lízis-pufferben 

összegyűjtöttük. A lizátumok centrifugálása után a feliilúszóval dolgoztunk tovább. A fehérje



|  koncentrációt Bio-Rad fehérje meghatározó kittel mértük meg, és a JNK-t JNK ellenes antitesttel

l és ProteinA-Sepharose gyöngyökkel immunprecipitálfuk. A kináz aktivitás mérésére GST-c-Jun

(1-79) fúziós fehérjét használtunk foszfát akceptorként (Derijard és mtsai. 1994). [y-32P]ATP-t 

foszfát donorként. (A fúziós fehérje elnevezésében a GST rövidítés a glutation-S-transzferázt 

takarja, a c-Jun(l-79) pedig a c-Jun fehérje N-terminálisán lévő 79 aminosavat jelenti, amelyet 

biztosan csak a JNK foszforilál.) Inkubáció után a reakcióelegyet 10%-os SDS poliakrilamid 

gélen választottuk szét. A kináz által a szubsztrátra átvitt y-32P aktivitásának detektálása Cyclone 

Phosphor Imagerrel történt.

Akt kináz analízis

Az Akt fehérje aktivitásának mérését Akt kináz kit (New England Biolabs, USA) segítségével 

végeztük. A sejtextraktumokból agaróz gyöngyökhöz kötött anti-Akt antitesttel

immunprecipitáltuk az Akt kinázt. A kináz aktivitás meghatározására GSK-3 szubsztrátot 

használtunk. A foszforiláció kimutatására foszforilált GSK-3 fehérje ellenes antitesttel Western 
blotot végeztünk.



20

Eredmények

a, pcnf PS 3 p38 út szerepe a neuronális differenciációban és génexpresszióban

Kísérleteink első részében fehérjeszintézis gátló koncentráció alatti (s/ubinhibitoros). 

sejtekre nem toxikus koncentrációban (1-10 ng/ml) alkalmaztuk az anizomicint. Anizomicin 

kezeléssel gátolni tudtuk az NGF által kiváltott neuronális differenciációt (1. melléklet. 1 A. ábrái 

és a differenciáció folyamatával közvetlen kapcsolatban álló késői génindukciót (I. melléklet, IC. 

ábra). Ez arra utal, hogy a stressz-aktivált kináz kaszkád serkentése gátolja a neuronális 

differenciációt, hatása ellentétes az ERK út aktivációjával. Ugyanakkor az anizomicin-kezelés is 

indukálta az NGF által aktivált korai válasz géneket, sőt, még szinergizmust is mutatott az NGF- 

fel (I. melléklet, 2A. ábra), ami alátámasztja azt a megfigyelést, hogy a korai gének akti vációja és 

a morfológiai differenciáció között nincs közvetlen kapcsolat (Szeberényi és mtsai, 1992; Pap cs 

Szeberényi, 1998). Az általunk vizsgált korai válasz gének (a transzkripciós faktorokat kódoló c- 

fos, c-jun, es zij26S) tehát egymással clienteles oioiogiai natasu ágensetekéi egyaránt 

indukálhatok, ami specifikus jelátviteli szerepüket kérdésessé teszi. Tanulmányozásuk azonban 
alkalmas az expressziójukhoz vezető szignál transzdukciós utak jellemzésére.

Megvizsgálva a korai válasz gének indukciójának Ras-függését, azt találtuk, hogy az 

anizomicin a domináns negatív Ras fehérjét expresszáló M-M17-26 szubklónban (Szeberényi és 

mtsai, 1990) változatlanul indukálja a c-jun-X, míg a c-fos és a z//268 indukciója részleges gátlást 

mutatott (I. melléklet, 2B. ábra). így, szemben az NGF jelátvitelével, ahol a korai válasz gének 

indukciója Ras-fiiggő, az anizomicin jelátvitelében egy Ras-függő és egy Ras-fiiggetlen 

komponenst is megkülönböztethetünk. Megvizsgálva ezen korai válasz gének promoterét, a c-jun 

promoter egyetlen enhancer eleme az AP-1 hely, míg a c-fos és a zz/268 promotere az AP-1 hely 

mellett más transzkripciós faktor kötőhelyeket is tartalmaz (Mc Mahon és Monroe, 1992). Ezek 

alapján az AP-1 hely tűnik a Ras-fiiggetlen jelátviteli út célpontjának, míg az összetettebb c-fos és 
z//268 promoterek cnhancerei a Ras-függő út célpontjainak.

A szabadgyökök újabban számos jelátviteli út résztvevőjeként kerültek az érdeklődés 

középpontjába (Lander, 1997). A nitrogénoxid szintetáz (NOS) gátlása megakadályozza PC 12 

sejtekben az NGF antimitogén és differenciációs hatását (Peunova és Enikolo^ov, 1995) de a 

szabadgyökök más útvonalakon is szerepet játszanak a PC 12 sejtek NGF indukálta 

differenciációjában (Kamata és mtsai, 1996). Kísérleteinkben az oxigén szabadgyökök 

képződését gátló N-acetil-cisztein (NAC) az anizomicin Ras-függő és Ras-független jelátviteli



útját is gátolta (I. melléklet. 2C. ábra), tehát a reaktív oxigén származékoknak szerepe van az 

anizomicin jelátviteli hatásainak közvetítésében. Az NAC nem befolyásolja a tetradekanoil fórból 

acetát (TPA) génindukciós hatását, ami igazolja, hogy az NAC okozta gátlás nem esetleges 

toxikus, nem-specifikus hatásának köszönhető.

Mivel az anizomicin génindukciós hatása részben Ras-tól függőnek bizonyult, 

megvizsgáltuk, hogy a neuronális differenciádé jelátvitelében a Ras fehérjét szabályozó TrkA 

tirozinkináz receptor is részt vesz-c az anizomicin hatásának közvetítésében. Kétféle kísérletes 

megközelítést alkalmaztunk. Egyrészt megállapítottuk, hogy a TrkA receptor enzimaktívításást 

specifikusan gátló K252a (Koizumi és mtsai, 1988) nem befolyásolja az anizomicin korai 

génindukciós hatását (I. melléklet, 2D. ábra). Másrészt viszont azt találtuk, hogy az anizomicin 

nem indukálja a zz/268 korai válasz gént a TrkA-deficiens nw5  sejtekben (I. melléklet, 2E. ábra). 

A TrkA receptor katalitikus aktivitása nem, fizikai jelenléte viszont szükséges az anizomicin 

hatás közvetítéséhez.

A p38 kináz specifikus gátlószere, az SB203580 (Cohen, 1997) gátolja az anizomicin 

okozta korai génindukciót (I. melléklet, 2F. ábra}, ami a p38 kináz központi . . .  Ad _

anizomicin jelátvitelében. Fibroblasztokban szintén a p38 út tűnik az anizomicin által kiváltott 

korai válasz gén indukció fő mediátorának (Hazzalin és mtsai, 1997).

Az anizomicin fehérjekináz kaszkádokra kifejtett hatását a megfelelő MAPK-ok 

foszforilált formája ellenes antitesttel végzett Western biot vizsgálatokkal igazoltuk. A JNK 

aktivációját emellett in vitro kináz reakcióval is vizsgáltuk. Az anizomicin aktiválja a JNK-t, az 

ERK-et, és a p38 kinázt PC 12 sejtekben. A JNK aktivációja az M-M17-26 és nnr5 sejtvonalon is 

bekövetkezik, míg az ERK aktivációja ezekben a sejtekben gátolt, ami a JNK aktivációhoz 

kapcsolt c-ju h , és az ERK aktivációhoz kapcsolt c-fos és zif26S indukció feltevését támasztja alá 

(I. melléklet, 3. ábra, 4A. ábra). NAC előkezelés gátolja az anizomicin okozta JNK és ERK 

aktivációt, a szabadgyököknek tehát az anizomicin kináz kaszkádokra kifejtett hatásában is 

szerepe van (I. melléklet, 4B. ábra). A p38 gátló SB203580 gyengíti az anizomicin ERK aktiváló 

hatását, míg az NGF által kiváltott ERK aktivációt nem befolyásolja. Ezek szerint az anizomicin 

jelátvitelében a p38 kináz aktivációja megelőzi az ERK stimulációt (I. melléklet, 4C. ábra). Az 

anizomicin eddig ismertetett jelátviteli célpontjait a 3. ábra foglalja össze.
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3. ábra: Az anizomic'm jelátviteli célpontjai. (A folytonos nyilak kísérletileg alátámasztott, a 

szaggatott nyilak pedig hipotetikus kapcsolatokat mutatnak. ROS, reaktív oxigén származékok.)

Szubinhibitoros és a fehérjeszintézist gátló koncentrációjú anizomicin jelátviteli hatásainak 

összehasonlítása

A stressz-aktivált utak vizsgálatára - a szakirodalom tanúsága szerint - általában nagy, a 

fehérjeszintézist gátló anizomicin-koncentrációt használnak. A specifikus, szignál transzdukciós, 

illetve nem-specifikus, toxikus hatások megkülönböztetésére [3H]leucin beépülés vizsgálatával 

kiválasztottunk egy fehérjeszintézist biztosan nem gátló (10 ng/ml) és egy fehérjeszintézist gátló 

(1 pg/ml) anizomicin koncentrációt (I. melléklet, 1B. ábra).

A magas koncentrációjú anizomicin gátolja a scjtproliferációt, sejtpusztulást okoz, míg az 

alacsony koncentrációjú anizomicin biológiai hatása az NGF által kiváltott neuronáiis 

differenciáció gátlása, toxikus mellékhatások nélkül. A magas koncentrációjú anizomicin által 

kiváltott sejtpusztulás apoptózissal történik: a fehérjeszintézist gátló koncentrációban az
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anizomicin intemukleoszomális DNS fragmcntációt okoz; kis koncentrációjú kezelés esetén ez a 

hatás nem jelentkezik (II. melléklet, 1. ábra). Az eltérő biológiai hatás hátterében az első 

megközelítés során nem találtunk eltérő jelátviteli utakat- a két különböző koncentráció 

ugyanazokat a fehérjekinázokat (JNK, ERK, p38) aktiválja (II. melléklet, 2A. ábra), CRF.R 

foszforilációt okoz, és korai válasz géneket (r//2ó8, c-fos, c-jun) indukál, egyforma kinetikával és 

mértékben (II. melléklet. 2B. ábra). A JNK aktiváció kivételével ezek a jelátviteli hatások p38 

függő úton keresztül érvényesülnek. Bár az apoptotikus hatások számos esetben járnak JNK 

aktivációval, és az aktiváció gátlása antiapoptotikus hatású (ld. a Tudományos háttérben), az 

anizomicin esetében ez nem tűnik elegendőnek. Feltételeztük, hogy az apoptotikus hatást nem - 

vagy nem csak - a MAPK-utak serkentése, hanem a magas koncentrációjú anizomicin 

fehérjeszintézist gátló hatása okozza.
Mivel az ERK, JNK és p38 utat a kis és nagy anizomicin koncentráció azonos módon 

befolyásolja (ld. előbb), a túlélésben alapvető jelentőségű PI3K út egyes elemeit is 

megvizsgáltuk. Rövid idejű (5 perc) NGF kezelés hatására PC 12 sejtekben megemelkedik a 

foszfo-Akt szintje. Ez az emelkedés rövid idejű, nagy koncentrációjú anizomicin kezeiessei 

gátolható. Ugyanakkor a kis koncentrációjú anizomicin Akt foszforilációhoz és aktivációhoz 

vezet (II. melléklet, 3. ábra). Kísérleteinkből kiderült, hogy az anizomicin hatásainak egy részét 

az NGF nagy affinitáséi receptorán keresztül fejti ki (ld. előbb). így az eltérő Akt szabályozás 

hátterében feltételezzük, hogy a kis koncentrációjú anizomicin elsősorban a nagy affinitást! 

receptoron keresztül hat: a TrkA/Akt úton keresztül antiapoptotikus hatású, míg a nagy 

koncentrációjú anizomicin a p75 receptoron keresztül is kifejti hatását, ceramid felszaporodáshoz, 

Akt inaktivációhoz, TrkA inaktivációhoz vezet. Mivel a p75 receptor a TNF-receptor családba 

tartozik, elképzelhető, hogy TNFa-hoz hasonló hatásokat is közvetít, így PTEN akti váción 

keresztül gátolja a FAK/Akt utat. (A hipotézis alátámasztására kísérletes bizonyítékunk még 

nincs.) Ehhez adódik, hogy az aktivált antiapoptotikus utak a nagy koncentrációjú anizomicin 

fehérjeszintézist gátló hatása miatt nem vezethetnek antiapoptotikus fehérjék szintéziséhez.

Olyan fehérjéket kerestünk, amelyek szintézisének gátlása felelőssé tehető a 

proapoptotikus hatásért. Hosszú távú (24 órás) kezelés hatására az ERK, JNK, p38, Akt enzimek 

expressziójában nem találtunk változást. A toxikus anizomicin kezelés tehát nem ezeknek az 

enzimeknek az "eltüntetésével" idéz elő sejthalált. Ezzel szemben az apoptózis kivédéséért felelős 

Bcl-2 fehérje mennyisége alacsony koncentrációjú anizomicin kezelésre 4 óra után 

megemelkedik, és még 12 óra után is megtalálható a sejtekben. Ez az emelkedés magas 

koncentrációjú anizomicin kezelésre teljesen elmarad (II. melléklet, 4. ábra). Feltételezzük, hogy



|  a gel-2 antiapoptotikus hatásának kiesése szerepet játszik az anizomicin apoptózist indukáló 

f  hatásában. Az Akt és Bcl-2 fehérjék leírt differenciált szabályozása természetesen nem zárja ki,

f  hogy a kis és nagy anizomicin koncentráció eltérő biológiai hatásának kialakításában más

” szignalizációs fehérjék is részt vesznek.

Megvizsgáltuk azt is, milyen jelátviteli utak aktiválása védi ki a nagy koncentrációin 

anizomicin kezelés okozta apoptózist (II. melléklet, 1B. ábra). A növekedési faktorok (NGF, 

FGF, EGF) hatástalanok, tehát az FRK illetve a PI3K út aktívációja nem elégséges az 

antiapoptotikus hatáshoz. Ugyanakkor a cAMP részleges védelmet nyújt, tehát a PKA-n 

keresztüli jelátviteli út aktivációja részben kivédi a magas koncentrációjú anizomicin apoptotikus 

hatását.
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Következtetések

A fentiekben ismertetett kísérleti megfigyeléseink legfontosabb következtetései az 

alábbiakban foglalhatók össze

1. A fehérjeszintézist nem gátló koncentrációjú anizomicin kezelés PCI2 sejtekben több 

szignál transzdukciós kaszkádot (JNK út, p38 út, ERK út) aktivál. Közülük a JNK és a p38

út az anizomicin kapcsán az irodalomban gyakran emlegetett jelátviteli út. Aktivációjuk PC12 

sejtekben (csakúgy, mint fibroblasztokban) Ras-tól függetlenül történik. Az anizomicin alacsony 

koncentrációja kísérleteinkben önmagában nem okozott morfológiai változást, a sejtek 

változatlanul proliferáltak. Az irodalomban a JNK aktivációjának hatására leírnak neuronális 

differenciációt (Heasley és mtsai, 1996), de ezt konstitutívan aktív G proteineken keresztül 

váltották ki, nem zárható ki más jelátviteli mechanizmusok részvétele. Az ERK út elsődleges 

szerepe az irodalom szerint a proliferáció, neuronális differenciáció jelátvitelének közvetítése. 

Kísérleteink alapjan az anizomicin okoz ERK aktivációt, amelyhez szükséges a TrkA és a Ras 

fehérje jelenléte. Ez az ERK aktiváció kísérleti körülményeink között nem okozott neuronális 

differenciációt, de az ERK út stimulációja nem elnyújtott, és vele párhuzamosan stressz utak is 

aktiválódnak. Bár PC 12 sejtekben leírtak az ERK aktivációtól független, a BMP hatására 

bekövetkező neuronális differenciációt, ebben az esetben a BMP hatására az ERK és a JNK nem 

aktiválódott szignifikánsan, a neuronális differenciációt a p38 (és csak a p38) aktivációja váltotta 

ki (Iwasaki, 1999). Ezt a feltevést megerősíti, hogy a p38 kináz aktivációjának gátlása 

megakadályozta a neuronális diferenciációt. A megfigyelést korábbi kísérleti eredmények is 

alátámasztják: Morooka és Nishida (1998) PC 12 sejtekben a p38 kináz inhibitorával gátolta az 

NGF-indukálta neuronális differenciációt, azaz a folyamatot p38-függőnek találta. Saját 

kísérleteink ellene szólnak annak a feltevésnek, hogy a JNK vagy a p38 út jelentős szerepet 

játszana a neuronális differenciáció jelátvitelében, aktivációjuk éppenséggel gátolhatja az NGF 

által indukált neuritnövekedést. Az ellentmondó eredmények oka a kísérleti rendszerek 

különbözőségében lehet: az említett szerzők kísérletükben overexpressziós rendszereket 

használtak, amelyek gyakran váltanak ki a fiziológiástól eltérő hatásokat. Magyarázatul 

szolgálhat az is, hogy a p38 gátló hosszú távú toxieitása elfedi a szer specifikus hatásának 

következményeit. Hasonlóképpen overexpressziós kísérleteteket végeztek az ASK 1 esetében: ez 

a fehérje szintén p38 MAPK-on keresztül okoz neuronális differenciációt (Takeda és mtsai, 

2000). Saját tapasztalatunk szerint az anizomicin-indukálta stressz-aktivált kaszkádok (p38 út,
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JNK út) együttes aktivációja, az ERK jelátvitellel ellentétesen hatva, az NGF által kiváltott 

neuronális differenciáció gátlásához vezet.

2. Az anizomicin által aktivált MAPK kaszkádok, a JNK, ERK, és p38 út közül 
legfontosabb és direkt célpontnak a p38 út tűnik. Ez az út anizomicin hatására Ras-tó! 

függetlenül indukálódik, és nélkülözhetetlen a korai válasz gének indukciójához A JNK utat az 

anizomicin szintén direkt módon serkenti, de aktivációja önmagában nem elegendő a korai gének 

(c-jun, c-fos, ziJ26S) aktivációjához. Az ERK aktivációja kísérleteink alapján sokkal 

proximálisabban kezdődik: az ERK, c-fos, d/268 indukcióhoz szükséges a Ras fehérje normális 

működése és a TrkA receptor jelenléte. Ugyanakkor, meglepő módon, az anizomicin hatására 

bekövetkező ERK aktivációt a p38 kináz aktivációja előzi meg, a kaszkádok között "párbeszéd” 

folyik.

3. Az anizomicin különböző utakat használ a korai gének indukciójára. Az anizomicin a 

vizsgált korai gének (c-jun, c-fos, zij268) kissé elhúzódó indukcióját váltja ki (az NGF korai 

génindukciós hatása 30 perc után lecseng, az anizomicin hatását egy óránál még tapasztaljuk). 

NGF-el kombinálva annak korai génindukciós hatását fokozza és tartósabbá teszi. Az NGF-el 

szemben (ami a domináns negatív Ras fehérjét expresszáló M-M17-26 szubklónban nem okoz 

korai génindukciót, azaz Ras-fuggő módon aktiválja ezeket a géneket) az anizomicin 

génaktivációs hatása differenciáltan érvényesül: a c-junt direkt támadásponttal, Ras-független 

úton aktiválja, míg a c-fos és a zij268 indukciója részben a Ras/ERK út közvetítésével történik. A 

Ras-függő út kiindulási pontjára az egyik lehetséges jelölt az NGF receptor. A TrkA-gátló 

K252a-val és a TrkA-deficiens nnr5 sejtvonallal végzett kísérleteink tanúsága szerint a Ras 

fehérjén keresztüli jelátviteli úthoz szükséges a nagy affinitású receptor jelenléte, de nem 

szükséges annak aktivációja.

A korai gének nem állnak közvetlen kapcsolatban az NGF okozta biológiai hatással, de 

mint transzkripciós faktorok szerepet játszhatnak késői gének indukálásában. Az anizomicin által 

stimulált stressz-aktivált kaszkádok (p38 út, JNK út) gátolják a differenciádéval közvetlen 

kapcsolatban álló tranzin gén indukciót. A gátlás molekuláris mechanizmusa ismeretlen, de az 

bizonyosnak látszik, hogy nem az AP-i és Zif2ó8 faktorok expressziójának transzkripciós szintű 
regulációján keresztül érvényesül.
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minden általunk vizsgált jelátviteli hatása gátolható volt az oxigén

|»adgyökök képződésének gátlásával. Az anizomicin-stimulálta ERK foszforiláció, a JNK 

.foszforilációja és aktivációja cs a c-jiui, c-fos, zz/268 indukciója mind igénylik az oxigén 

szabadgyökök jelenlétét. Újabban számos kísérleti eredmény számol be a szabadgyökök központi 

jelátviteli szerepéről. Az NGF szabadgyök képződést indukál, és az NGF számos hatása

(neuritnövekedés, AP-1 aktiváció) gátolható az antioxidáns NAC-el. Domináns negatív 

mutánsokkal végzett kísérletek alapján a reaktív oxigén származékok képzésében a Rác 1-nek 

tulajdonítanak szerepet (Suzukawa és mtsai, 2000). Ugyanakkor a hiperoxia neuronális 

differenciációt indukál, a Bcl-2 fehérjén és az ERK aktivációján keresztül (Katoh és mtsai, 1999). 

A képet tovább bonyolítja, hogy az oxidatív stressz okozta sejthalál kivédhető neurotrofinokkal 

(NGF-el) vagy Bcl-2 expresszióval (Satoh és mtsai, 1999). Az anizomicin által indukált oxigén 

szabadgyök képződés mechanizmusa egyelőre ismeretlen, de kísérleteink alapján a reaktív oxigén 

származékok nélkülözhetetlen közvetítőnek tűnnek PC 12 sejtekben.

\ 5. Az anizomicin kis koncentrációban nem befolyásolja a sejtproliferációt: a stresszutak

serkentése nem gátolja a sejtszaporodást és önmagában nem elegendő az apoptotikus 

sejtpusztulás előidézéséhez. A nagy koncentrációjú anizomicin ezzel szemben sejtpusztulást 

okoz, ami apoptózissal történik. PC12 sejtekben a JNK és a p38 út aktivációja nélkülözhetetlen 

az NGF megvonás által kiváltott apoptózisban (Xia és mtsai, 1995). Ugyanakkor ezeket a 

kísérleteket differenciált PC 12 sejtekben végezték, míg a mi kísérleteink olyan, naiv PC 12 

sejteken folytak, melyek NGF expozíciónak korábban nem voltak kitéve. Összevetve a kis és 

nagy koncentrációjú anizomicin jelátviteli hatásait ezekben a sejtekben, azt találtuk, hogy 

mindkettő azonos mértékben aktiválja az ERK, a JNK, és a p38 kinázokat, illetve rajtuk keresztül 

c-jun, c-fos, zi/268 indukciót okoznak. Annak ellenére, hogy a p38 kináz központi szerepet játszik 

az anizomicin jelátviteli hatásaiban, gátlása nem védi ki a nagy koncentrációjú anizomicin DNS- 

fragmentációt kiváltó hatását. Kísérleteink nem zárják ki, hogy a JNK aktivációja hozzájárul az 

anizomicin apoptózist indukáló hatásához, az azonban egyértelmű, hogy önmagában nem elég a 
PC 12 sejtek pusztulásának előidézéséhez.

6. Az anizomicin apoptotikus hatását túlélési fehérjék gátlása közvetítheti. A PC 12 sejtekben 

számos fehérje játszik antiapoptotikus szerepet, ilyen a PI3K, az Akt/PKB, az NFkB, a Bcl-2. 

Mivel a növekedési faktorok nem védik ki az anizomicin által okozott apoptózist, valószínű, hogy 

az ERK aktivációja nem játszik szerepet az antiapoptotikus mechanizmusokban. PC12 sejtekben
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azNGF feltételezett fő túlélési útvonalát a PI3K közvetíti (Yao és Cooper, 1995; Aschroft és 

mtsai, 1999), az Akt szerin/treonin mint célenzim útján (Dudek és mtsai, 1997; Andjelkovic és 

mtsai, 1998)- Kísérleteink alapján az NGF okozta Akt foszforilációt a nagy koncentrációjú 

anizomicin gátolja. Ez több útvonalon okozhat apoptotikus hatást, hiszen az Akt cclfchcrjci köze 

tartozó Bad, kaszpáz-9. IKKa, GSK-3 fehérjék a sejt túlélési/apoptotik11s jelátvitelének fontos 

komponensei (Khwaja, 1999; Datta és mtsai, 1999).

Újabban számos kísérleti eredmény igazolja, hogy az apoptózis szabályozásában szerepet 

játszó Bcl-2 fehérje szintje mind transzkripciós, mind posztranszkripciós szinten szabályozott 

(Celli és mtsai, 1998; Suschek és mtsai, 1999). Az IGF-1 PC12 sejtekben serkenti a Bad 

foszforilációját és inaktivációját a PI3K/Akt útvonalon keresztül, és a Bcl-2 fehérje szintézisét, a 

p38 kinázon keresztüli CREB aktiváció segítségével (Pugazhenthi és mtsai, 1999, 2000). A Bcl-2 

expressziója számos apoptotikus hatást kivéd PC 12 sejtekben, és maga az NGF is emeli a Bcl-2 

szintet a PI3K/Akt/CREB útvonalon keresztül (Riccio és mtsai, 1999). Kísérleteink szerint a kis 

koncentrációjú anizomicin Bcl-2 expresszió emelkedést okoz, szemben a nagy koncentrációjú 

anizomicinnel. Feltételezzük, hogy a Bcl-2 szint emelkedése adaptációs válasz az anizomicin 

apoptotikus hatásaira. Ez az alkalmazkodási lehetőség a nagy koncentrációjú anizomicin esetében 

elmarad a fehérjeszintézist gátló hatás miatt, valószínűleg központi szerepet játszva az apoptózis 

kiváltásában.

7. A protein kináz A serkentése részleges védelmet nyújt az anizomicin apoptotikus 

hatásával szemben. Az anizomicin okozta apoptózisban az általunk tesztelt ágensek közül 

egyedül a dbcAMP okozott részleges gátlást. Ebben az antiapoptotikus hatásban a PKA számos 

célfehérjéje részt vehet. A PKA az irodalmi adatok tanúsága szerint aktiválja az Akt enzimet 

(Filippa és mtsai, 1999) és foszforilálva a CREB fehérjét fokozza annak transzkripciós hatásását 

(Dash és mtsai, 1991). A B-Raf aktivációján keresztül az ERK út antiapoptotikus hatása 

érvényesülhet (Vossler és mtsai, 1997; Erhardt és mtsai, 1999). Az a tény, hogy növekedési 

faktorokkal nem védhető ki az anizomicin-okozta DNS fragmentáció, a dbcAMP viszont 

részlegesen protektív hatású arra utal, hogy a toxikus anizomicin kezelés valahol a receptorokhoz 

közel, viszonylag proximálisan szakítja meg a PC 12 sejtek túlélési szignalizációját.

Eredményeinket összegezve megállapíthatjuk, hogy az anizomicinnel kezelt PC 12 sejtek 

alkalmasnak látszanak a stressz-szignalizáció eseményeinek vizsgálatára, a stressz utak és más 

jelátviteli mechanizmusok közötti kapcsolatok elemzésére. Világosan látszik azonban az is, hogy
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az anizomicin szignalizációs és transzlációt gátló hatásai együtt jelentkezhetnek, egymást 

kiolthatják, megnehezítve a bonyolulttá váló biokémiai és biológiai hatások kiértékelését. A 

transzlációt gátló anizomicin-koncentrációvai kapott jelátviteli hatások jelentőségét ezért 
mindenkor kritikával kell mérlegelni.
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Rövidítések listája

ASKl, apoptózis szignál reguláit kináz 1

BMP, csont morfogén fehérje

cAMP, ciklikus AMP

Cdk, ciki in dependens kináz

dbcAMP, dibutiril ciklikus AMP

EGF, epitélsejt növekedési faktor

ERK, extracelluláris szignál reguláit kináz

FÁK, fokális adhéziós kináz

FGF, fibroblaszt növekedési faktor

GSK3, glikogén szmtáz kináz-3

ICE, interleukin 1 konvertáló enzim

IGF, inzulinszerű növekedési lektor

JNK, c-Jun N terminális kináz

JNKK, c-Jun N terminális kináz kináz

MAPK, mitogén aktivált protein kináz

MAPKK, mitogén akitvált protein kináz kináz

MAPKKK, mitogén akitvált protein kináz kináz kináz

MEK, mitogén aktivált/extracelluláris szignál reguláit kináz kináz
MEKK, MEK kináz

NAC, N-acetil-cisztein

NGF, idegsejt növekedési faktor

NGFR, nagy affinitású NGF receptor

NOS, nitrogénoxid szintetáz
P75lngfr ; affinitáséi NGF receptor

PCNA, proliferáló sejt nukleáris antigén

PI3K, foszfatidilinozitol-3-kináz

PKA, protein kináz A

PKB, protein kináz B 

PLCy, foszfolipáz Cy

PTEN, foszfatáz és tenzin homológ
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SAPK, stressz aktivált protein kinéz 

SEK, SAPK/ERK kinéz 

XNFa, tumor nekrózis faktor a  

IPA, tetradekanoil fórból acetát
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a b s tr a c t

Survival and differentiation of PC12 cells depend on the proper balance 

between the activities of several m itogen-activated protein kinase (MAPK) pathways. 

We have previously shown that low, nontoxic doses of anisomycin stim ulated these 

MAPKs as weii as the expression of several eariy-response genes and inhibited 

NGF-induced neurite formation. In the present w ork we show that protein synthesis 

inhibiting concentrations of anisomycin, in contrast, cause apoptosis of PC12 cells. 

To try to characterize the apoptosis-inducing mechanism s of anisom ycin we 

compared the signaling effects of sub inhibitory and inhibitory drug concentrations. 

Anisom ycin in a nontoxic dosis activates the sam e MAPK pathways and eariy- 

response genes as in protein synthesis inhibiting concentrations. In contrast, while 

the subinhibitory anisomycin treatm ent stim ulates Akt and induces Bcl-2, two 

antiapoptotic proteins, the translation-inhib iting concentration of the drug prevents 

these survival-prom oting biochemical events. An isom ycin thus triggers both pro- and 

antiapoptotic processes in PC12 cells; s tim ulation o f stress-responsive MAPK 

cascades is not sufficient to mediate apopto tic signaling: the inhibition o f key 

antiapoptotic proteins appears to be m ore im portant for PC12 cell death by 

anisom ycin treatment.

Key W ords : PC12 cells; anisomycin; neuronal differentiation: apoptosis: nerve 

growth factor; m itogen-activated protein kinases; Bcl-2; Akt; gene expression.



Antib io tics have been used as tools to probe diverse cellu lar processes, such 

as replication, transcription as well as ribosomal structure and function. The bacterial 

com pound anisom ycin (1) was initially described as a classic protein synthesis 

inh ibitor on eukaryotic ribosomes (2); it inhibits translation by binding to 60S 

ribosom al subunits and blocking peptide bond form ation. More recently, anisomycin 

was found to be an extremely potent activator of the stress-activated protein kinase 

cascades c-Jun N-terminal kinase (JNK) and p38 m itogen-activated protein kinase 

(MAPK) pa thways in mammalian cells (3-7). This feature m akes anisom ycin a useful 

tool to study the biological role of these phosphorylation cascades in various cell 

systems.

The P G i2  rat pneocnromocytom a cen line is a w iaeiy stuaiea moaei ot 

neuronal d ifferentiation and apoptosis (8-10). W hen cultured in serum-free medium, 

PC12 cells die; growth factors (e.g. nerve growth factor /NGF/, epidermal growth 

factor /EGF/, fibroblast growth factor /FGF/, insulin), the second m essenger cyclic 

AM P (cAMP), the free radical scavanger N-acetyl-cyste ine (NAC) or exogenous 

expression o f the antiapoptotic protein Bcl-2 rescue PC12 cells from serum 

starva tion-induced cell death (11-16). Protein synthesis inhibitors influence the 

apoptotic process, but their effect is som ewhat controversial: depending on the cell 

type and experim ental conditions blocking protein synthesis m ay both promote or 

inh ibit cell survival. For example, inhibitors of protein synthesis suppress death of 

growth factor-deprived neurons (17), while, on the other hand, anisomycin causes 

dose-dependent induction of apoptosis in myocardial cells (18). Importantly, the 

survival promoting actions of different factors (e.g. NGF) do not require de novo 

m acrom olecular synthesis (15, 19).
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Increasing evidence supports the notion that MAPK cascades are involved in 

both apoptotic and antiapoptotic processes (for a review see 20). Stimulation of 

JNKs is a prerequisite fo r cell death under various conditions: blocking JNK 

activation may result in the prevention of cell death (21, 22). Similarly, activation of 

the p38 MAPK is usually proapoptotic, but recent studies have shown that p38 may 

mediate an tiapopto tic signaling as well leading to elevation o f Bcl-2 expression (23) 

and activation of NFk B (18). In addition, we have shown recently that low 

concentrations of anisom ycin efficiently activate p38, JNK and ERK pathways and 

inhibit neuronal differentiation in PC12 cells w ithout causing cell death (24). To 

analyze the biological consequences o f the M APK activating and protein synthesis 

inhibiting actions of anisomycin on PC12 cells, we com pared the effects of treatment 

with low and high anisomycin concentrations on various signaling events. Protein 

synthesis blocking and subinhibitory concentrations of anisom ycin led to remarkably 

sim ilar s ignaling effects in PC12 cells: stim ulation o f M APK pathways (ERK, JNK, 

p38) and early gene expression events (c-jun, z//268) were indistinguishable. 

Marked d ifferences were, however, found in the levels or activities of key survival 

proteins (Bcl-2, Akt) between cells treated with high or low doses of the drug: while 

subinhibitory concentrations of anisom ycin stim ulated Akt phosphorylation and 

activity, and induced Bcl-2, high doses o f the drug prevented these changes. 

Anisom ycin thus evokes both pro- and antiapoptotic signaling events in PC12 cells 

and it appears that its apoptosis inducing effect is the result of depletion of important 

antiapoptotic proteins rather than the stim ulation of stress-activated pathways.
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MATERIALS AND METHODS

Cell Culture

PC 12 cells were cultured in Dulbecco's m odified Eagle medium (DMEM) 

containing 5% fetal bovine serum and 10% heat-inactivated horse serum (GIBCO, 

Paisley, UK). (This medium is referred to as high-serum  medium throughout this 

paper.) Cells were treated with anisom ycin (10-1000 ng/ml), dibutyryl cyclic AMP 

(dbcAMP; 0.5 mM), NAC (20 mM) or NGF (50 ng/ml) as indicated in the various 

experim ents. All these agents were purchased from Sigma Chemical (Poole, UK). 

(10 ng/ml and 1 pg/ml concentrations of anisom ycin will be referred to as "low" and 

"high" doses, respectively, in this paper.) The p38 M APK inhibitor SB 203580 

(Calbiochem , W ien-Rodaun, Austria) was used in a final concentration of 1 pM.

DNA Fragm entation Assay

107 cells were cultured in 100-m m-dishes and treated as described in the 

figure legends. Apoptotic cells detached from  the culture plate were collected into 

their medium, nuclear DNA was isolated and analyzed by gel electrophoresis in 

1.8% agarose gels as described by Yao and Cooper (25).



Northern B lot Analysis

Isolation of total cytoplasm ic RNA, electrophoresis in agarose-form aldehyde 

gels and hybridization with ozP-labelled probes were performed as described 

previously (26).

Western B lot Analysis

Protein extracts were prepared and subjected to Western blot analysis as 

described by the m anufacturer (New England Biolabs, Beverly, MA, USA). Following 

SDS poiyacryiam iae gei eiectropnoresis, ine  proteins were transierrea to an Ewl 

membrane, and immune com plexes were visualized using an enhanced 

chem iluminescence detection kit (Am ersham, Aylesbury, Buckinghamshire, UK) 

following the m anufacturer's specifications. The following antibodies were used for 

immunoblotting: anti-phospho-ERK, an ti-phospho-p38 MAPK, anti-phospho-JNK, 

anti-Akt, anti-phospho-Akt (all from  New England Biolabs, Beverly, MA, USA) and 

anti-Bcl-2 (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA).

JNK Im m une Complex Kinase A ssay

JNK activity was measured by using an assay described previously (24). The 

JNK proteins were imm unoprecipitated w ith Protein A-Sepharose conjugated anti- 

JNK1 antibody (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA) and assayed for 

kinase activity by incubation with a GST-c-Jun (1-79) substrate (27).



RESULTS

Anisom ycin Causes Apoptotic DNA Fragm entation at a Translation Inhibiting

Concentration

Previous studies on the bio logical effects of anisomycin on PC12 cells 

showed that at low concentrations (1-10 ng/ml) anisomycin inhibited NGF-induced 

neuronal differentiation of PC12 cells in a dose-dependent manner, w ithout affecting 

protein synthesis and cell growth (24). In contrast, a protein synthesis inhibiting dose 

(1 pg/m l) of the drug was found highly toxic and caused internucleosom al DNA 

fragmentation characteristic of apoptosis (sample 6, Fig. 1A). T reatm ent w ith 

subinhibitory anisom ycin concentrations (10-100 ng/ml) failed to induce DNA 

fragmentation (samples 3 to 5, Fig. 1A).

Apoptosis of PC12 cells induced by serum starvation or cytotoxic drugs 

exerting diverse mechanism s of action (cycloheximide, actinomycin D, colchicine, 

EGTA) was found earlier to be inhibited by growth factors and certain second 

m essengers (11, 15, 19). S im ultaneous treatm ent of PC12 cells with anisom ycin and 

these survival factors indicated that NGF (sam ple 8, Fig. 1B), EGF or FGF (results 

not shown) failed to overcom e the apoptosis-inducing action of anisom ycin. This 

obervation suggests that the ta rget o f the proapoptotic effect of anisom ycin d iffers 

from those of the above mentioned drugs. In contrast, dbcAMP (a m em brane 

permeant cyclic AM P analog) provided partial protection (sample 7, Fig. 1B). The 

antioxidant NAC did not prevent anisom ycin-induced DNA fragmentation (sam ple 9, 

Fig. 1B). Since the signaling effects o f anisom ycin on the major M APK-pathways 

(ERK, JNK, p38) are mediated by reactive oxygen species (24), this observa tion



provides indirect evidence that these signal transduction cascades may not play a 

crucial role in apoptosis caused by anisomycin in PC12 cells In the case o f p38 

MAPK this notion is further supported by the fa ilure of SB 203580 to inh ibit DNA 

fragmentation caused by anisom ycin treatm ent (sample 10, Fig. 1B) On the other 

hand, SB 203580 by itself did not cause apoptosis (sample 5, Fig. 1B) suggesting 

that the p38 M APK pathway is not required for PC12 cell survival in a high-serum  

medium.

Subinhibitory "Low" and Protein Synthesis Inhibiting "High" Concentrations o f 

Anisomycin Have S im ilar E ffects on M APK Pathways and Earlv-resnonse Genes

The d ifferent effects of "low" and "high" concentration anisom ycin 

treatm ent on cell survival may be the result o f their selective action on 

transcytoplasm ic M APK signaling or nuclear gene expression events. To com pare 

the effects of subinhibitory and inhibitory concentrations of anisomycin on signal 

transduction processes we perform ed a series of experiments to analyze kinase 

activation and early-response gene induction upon anisomycin treatm ent. 

Somewhat unexpectedly, "high" and "low" concentrations of anisom ycin activate 

the major MAPK routes (ERK, JNK, p38, Fig. 2A) and their target genes (z/7268, 

c-jun, Fig. 2B) to a sim ilar extent. Even the p38 MAPK inhibitor SB 203580 had 

indistinguishable effects on "low" and "high" anisomycin treatm ent-induced JNK 

phosphorylation (Fig. 2A, lower panel; no inhibition) and z/7268 expression (Fig. 

2B; lower panel; com plete inhibition). These observations further support the 

notion that activation of the stress-responsive pathways (JNK and p38 M APK) is 

not sufficient to cause apoptosis in PC12 cells.



"H igh" Concentration Anisom ycin Treatment Interferes with the Surviva l Pathway  

M ediated by PI3K

Since neither the proliferation/d ifferentia tion regulating ERK pathway nor 

the stress-responsive JNK and p38 MAPK pathways are d ifferentially affected by 

"low" and "high" anisom ycin concentrations (see above) we next turned to the 

signaling route m ediated by PI3K, a vital growth factor-stim ulated survival 

pathway (25). A  key enzym e of this pathway is the serine /th reon ine kinase 

Akt/protein kinase B, which is rapidly phosphorylated and activated by NGF 

treatm ent (28, 29) and its substrates include proteins implicated in

well as IKKa, a kinase involved in the activation of the antiapoptotic transcription 

factor NFkB; reviewed by Israel /30/). Short-term treatm ent of PC12 cells with the 

"low" dose of anisom ycin (sam ple 7, Fig. 3.) stimulated the phosphorylation of 

Akt, and synergized with NGF in this (sample 5). "Fligh" concentration anisom ycin 

treatm ent did not have these effects (samples 6 and 8 in Fig. 3). None o f the 

treatm ents influenced the level of Akt (Fig. 3., lower panel). Protein synthesis 

inhibiting treatm ent with anisom ycin may thus interrupt signaling through the m ost 

important survival s ignaling m echanism in PC12 cells.

An important target gene of signal transduction through Akt is the gene of 

Bcl-2, a key antiapoptotic protein (31). Long-term treatm ent o f PC12 cells with the 

subinhibitory concentration of anisomycin led to a marked and sustained induction 

of Bcl-2 (Fig. 4., sam ples 2, 4, 6 and 8). In contrast, treatm ent w ith the "high" 

dose of anisom ycin strongly suppressed the induction of Bcl-2 (sam ples 3, 5, 7 

and 9). There was no change in the level of other signaling proteins, like ERKs,
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JNKs, p38, Akt (not shown). Based on the survival-prom oting effect of Bcl-2 

expression (16), we suggest that the lack of effic ient Bcl-2 expression m ight be an 

important factor in anisom ycin-induced apoptosis of PC12 cells.
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DISCUSSION

In the present study, we compared some cellu lar effects o f low, nontoxic and 

high, protein synthesis inhibiting concentrations of anisom ycin, a drug w idely used to 

study stress-responsive signal transduction m echanism s in various eukaryotic cell 

systems (3-7). In PC12 rat pheochromocytom a cells trea tm ent w ith "low" doses of 

anisom ycin blocks NGF-induced neuronal differentiation w ithout causing any toxic 

effects on the cells (24). In contrast, "high", protein synthesis inhibiting 

concentrations of anisomycin lead to death of PC12 cells by apoptosis. Both "low" 

and "high" doses of anisomycin activate the m ajor M APK pathways ERK, JNK and 

p38 cascades and several early-response genes (c-jun, z/7268) to a sim ilar extent 

suggesting that these signaling events can not be sole ly responsib le fo r anisom ycin- 

induced apoptosis. "High" concentration anisom ycin selectively inhibits, however, 

phosphorylation and activation of Akt and expression o f Bcl-2, key proteins along the 

m ajor survival-prom oting pathway in PC12 cells m ediated by PI3K. Our results 

suggest that the apoptosis inducing action o f anisom ycin relies mainly on its 

translation inhibiting rather than signaling effect.

Our results, together with observations by other laboratories, shed som e light 

on the role of the main MAPK pathways in survival and apoptosis signaling in PC12 

cells. PC12 cells expressing a dom inant negative Ras m utant survive and grow 

normally in serum-containing media even though these cells do not have a functional 

ERK pathway (26, 32, 33). On the other hand, normal activation of the 

R as/Raf/M EK/ERK axis failes to save PC12 cells from  apoptosis induced by 

wortm annin, an inhibitor of PI3K (25). Normal activity o f the ERK route is therefore 

neither necessary, nor sufficient for the survival of PC12 cells. JNK and p38 MAPKs
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are strongly implicated in apoptotic death o f PC12 cells, induced by NGF w ithdrawal 

(22). In naive PC 12 cells, however, both cascades are activated by "low", 

nonapoptotic doses of anisomycin (24; and Fig. 2A) In addition, the p38-inhibitor SB 

203580 neither causes apoptosis, nor prevents cell death induced by "high" doses of 

anisom ycin (Fig. IB ) p38 MAPK, therefore, plays no role in the survival or death of 

PC12 cells under our experimental conditions. O ur observations do not rule out the 

possible contribution of the JNK pathway to an isom ycin-induced apoptosis; its 

activation, however, is definitely not sufficient to cause death of PC12 cells.

Since the apoptotic effect of an isom ycin is com plete ly resistant to growth 

factors (NGF, EGF, FGF), it can be hypothesized that the drug m ight interfere with 

the main growth factor-activated survival pathway o f PC12 cells mediated by PI3K 

(25, 34). So fa r we found two signaling proteins linked to this pathway that can be 

putative targets of proapoptotic an isom ycin treatm ent. (I) NGF-induced 

phosphorylation (and activation) of Akt, a dow nstream  effector of PI3K is inhibited by 

"high" doses of anisomycin. Recent studies have suggested an important in vivo role 

o f the serine/threonine kinase Akt in cell survival (28). Stim ulation o f serum-starved 

PC12 rat pheochromocytom a cells with NGF causes an increase in Akt activity in 5 

min (29). S ince many targets of Akt are im plicated in survival/apoptosis signaling 

(e g. Bad, caspase-9, the Forkhead transcrip tion factor, IKKa etc., reviewed by 

Khwaja /35/), inhibition of Akt may be suffic ient to "cut the lifeline" of PC12 cells. (II) 

Bcl-2, a powerful antiapoptotic protein of m itochondria is efficiently induced by "low", 

but not by "h igh" anisomycin treatm ent (Fig. 4). Recent studies have shown, that 

expression and degradation of Bcl-2 is regulated at both transcriptional and 

posttranscriptional levels (36, 37). In PC12 cells, IGF-I stim ulates the 

phosphorylation and inactivation of Bad, a proapoptotic Bcl-2 family protein, by
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activating PI3K and Akt, and IGF-I induces prom oter activity o f the bcl-2 gene 

through activation of CREB via a novel s ignaling pa thway mediated by p38 MAPK 

(23, 31). There is experimental evidence tha t NGF-induced Bcl-2 expression is 

m ediated by P!-3K/Akt/CREB (38). These find ing suggest that "low" concentration 

anisom ycin rescues neuronal cells from apoptosis via effective activation of the 

adaptation response by elevating Bcl-2 levels. "Pligh" concentration anisomycin 

prevents this Bcl-2 induction due to its protein synthesis inhibiting action, and 

consequently leads to apoptosis. W e can thus suggest that high anisomycin 

trea tm ent presumably hampers survival s ignaling th rough the PI3K/Akt pathway and 

cell death can be directly caused by the fa ilu re o f the cells to produce sufficient 

levels of tne protective Bci-2 proteins.

The only agent tested that could provide partial protection against 

anisom ycin-induced cell death was dbcAM P. Several protein kinase A (PKA) 

substrates are candidates to m ediate th is effect: activation of Akt (39) and 

phosphorylation of CREB by PKA (40) m ight restore signaling via the PI3K pathway 

while activation of B-Raf (41, 42) may provide a supportive effect th rough ERK 

signaling. Further analysis of the proapoptotic effect o f anisom ycin can therefore 

give deeper insight into the m echanism o f program m ed cell death in PC12 cells.
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GURE LEGENDS

G. 1. Protein synthesis inhibiting concentration of anisomycin causes apoptotic 

slA fragm entation. A. Cells were cultured w ithout serum (sample 2) or in nigh- 

rum m edium  (see Materials and Methods; sam ples 1, 3, 4, 5 and 6). Anisomycin 

;atment w as perform ed for 24 hours using 10 (sam ple 3), 50 (sample 4), 100 ng/ml 

ample 5) or 1 pg/m l (sample 6) final concentrations. B. Cells were cultured in high- 

rum medium  (sam ples 1 to 10) w ithout trea tm ent (sam ple 1) or in the presence of 

icAMP (0.5 mM, sam ple 2), NGF (50 ng/ml, sam ple 3), NAC (20 mM, sample 4), 

3 203580 (1 pM, sam ple 5), anisom ycin (1 pg/ml, sam ple 6), anisomycin plus 

icAMP (sam ple 7), anisomycin plus NGF (sam ple 8) anisomycin plus NAC (sample 

, anisom ycin plus SB 203580 (sam ple 10). Sample 11 is a serum-starved control, 

blowing incubation fo r 24 hours, cells were tested for apoptotic DNA fragmentation 

; described in M aterials and Methods.

G. 2. The effect o f anisomycin on M APKs (A) and early-response genes (B). A. 

312 cells w ere grown in high-serum medium  and treated with anisomycin at 10 

|/ml (labelled a) or 1 pg/ml (labelled A) final concentration and with SB 203580 (1 

/I) as ind icated in the figure. After 30 m inutes of treatm ent protein extracts were 

epared and processed for W estern blot analysis using phospho-ERK, phospho- 

S8 MAPK or phospho-JNK specific antibodies or fo r immune complex JNK assay 

,ing a GST-c-Jun (1-79) fusion protein substrate as indicated in the figure. B. PC12 

ills were grown and treated as described for panel A. NGF was used in a final 

incentration o f 50 ng/ml. RNA sam ples w ere analyzed by Northern blotting using c- 

n and z/7268 cDNA probes as described elsew here (26).
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FIG. 3. Effect o f short-term  anisomycin trea tm ent on Akt expression and 

phosphorylation. PC12 cells were grown in high-serum  medium and treated with 

anisom ycin (a, 10 ng/ml; A, 1 pg/m l) for the tim e periods indicated in the figure. NGF 

(50 ng/ml), when used, was added to the cultures for the last 5 minutes of 

anisom ycin treatm ent. W estern blots were perform ed using anti-Akt (lower panel) or 

an ti-phospho-Akt (upper panel) antibodies.

FIG. 4. Effect of long-term anisom ycin treatm ent on Bcl-2 expression. Cells were 

cultured in high-serum  medium  w ithout treatm ent (sam ple 1), or were treated with 

low (10 ng/ml, sam ples 2, 4, 6 and 8) or high concentration of anisomycin (1 pg/ml, 

sam ples 3, 5, 7 and 9) for 4 (sam ples 2 and 3), 8 (sam ples 4 and 5), 12 (samples 6 

and 7) or 24 hours (sam ples 8 and 9). Protein extracts were analyzed by 

im m unoblotting using an anti-Bcl-2 antibody.
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Ili. melléklet

Stressz-aktivált jelátviteli utak emlős sejtekben

Szeberényi J., Törőcsik B.

Pécsi O rvostudom ányi Egyetem Biológiai Intézet

Stresszválaszt a sejtekben a környezeti hatások széles köre kiválthat: 

toxikus anyagok, hipoxia, hőhatások, ozm otikus sokk, gyulladási citokinek. Ezeknek 

a ha tásoknak a cellu láris célpontjai is sokfélék lehetnek. Egyesek m akrom olekuláris 

károsodást (pl. nukleinsavak, fehérjék elvá ltozásait) okoznak, m ások szabadgyökök 

képződését indukálják, sejttérfogatváltozást idéznek elő, specifikus jelátviteli 

fo lyam atokat ind ítanak el. A legtöbb esetben ezeknek a jelenségeknek bonyolult 

kom bináció i a lakulnak ki, az egyes kom ponensek je lentősége sokszor nem is 

világos.

Ennek az összefoglalónak célja az, hogy a stresszhelyzetben fellépő 

jelátviteli folyamatokkal foglalkozzon. Stresszhatásra szám os jelátviteli fehérje 

(prote inkinázok, lipidkinázok, transzkripciós faktorok stb.) m űködése megváltozhat 

(Schaeffer és W eber, 1999). M unkacsoportunkat elsősorban a stressz-reszponzív 

fehérjekináz kaszkádok, illetve a sejtek tú lé lési és apoptotikus szignalizáció jának 

vise lkedése érdekli.

Mitogén-aktivált proteinkináz kaszkádok

A sejtfe lszín i receptorokról induló és a c itoplazm át és m agot átszövő jelátviteli 

hálózat képessé teszi a sejtet az extracelluláris térből jövő je lek fe lfogására és azok 

m egválaszolására. A  mitogén-aktivált proteinkináz kaszkádokat a legalapo

sabban tanu lm ányozott jelátviteli rendszerek között ta láljuk, szerepüket számos
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sejtvá laszban, m int a d ifferenciádéban, proliferációban, apoptózisban, leírták (1. 

ábra).

Stimulus Növekedési Sejtet érő stressz ??? Szérum 
faktorok gyulladási citokinek stressz

i
MAPKKK

4
MAPKK

4
MAPK
1

4* 4 4 4
Mos Raf TPL2 TPL2 MEKK M LK/DLK TAK ??? ??? 

ASK
4 4 4 4 4

MEK1/2 MKK 4/7 MKK 3/6 ??? MKK 5 
4 4 4 4 4 

ERK 1/2 JNK P38MAPK ERK 3 ERK 5
4 4 4 4 4

Válasz
Proliferáció Gyulladás 

Differenciádé Apoptózis ??? 
Fejlődés Fejlődés

1. ábra: A m itogén-aktivált proteinkínáz kaszkádok m oduláris szerkezete. 

(Fontosabb rövidítések: MAPK, m itogén-aktivált pro te inkínáz; MAPKK, MAPK kináz; 

MAPKKK, MAPKK kináz; ERK, extracelluláris szignál-regu lá it kináz; MEK, 

M APK /ER K kináz; JNK, c-Jun N-term inális kináz; MKK, M AP kináz kináz; MEKK, 

M E K  kináz. További rövidítések és részletek: D hanaseharan és Reddy, 1998; 

S chaeffe r és Weber, 1999.)

A kaszkádok tipikus moduláris szerveződése három kinázból: a mitogén- 

aktivá lt proteinkinázból (MAPK), MAPK aktivátorból (MAPK kináz) és a MAPKK 

aktivátorból (MAPK kináz kináz) áll. Emlős sejtekben ezidáig öt ilyen egységet írtak 

le (1. ábra). Ezek között ta lá ljuk az elsősorban d ifferenciációérí és proiiferációért 

fe le lős extracelluláris szignál-reguláit kináz (ERK) kaszkádot, és a stressz 

válaszokért fe le lős c-Jun N-terminális kináz (JNK) és p38 MAPK kaszkádot. Mivel az 

em lős rendszerek extracelluláris jelekre adott válaszai sejtspecifikusak, gyakran 

ta lá lunk ettől az álta lános leírástól eltérő viselkedést, például a JNK aktiváció egyes



sejttípusokban sejtproliferációhoz vezethet. Mi több, PC12 sejtekben az ERK 

átmeneti aktivációja proliferációt, elnyújtott aktivációja viszont neuronális 

d ifferenciációt eredm ényez (Tan és Kim, 1999). M unkánk során ezt a sejtvonalat 

(Szeberényi és Erhardt. 1994) használjuk a stressz-szignalizáció m echanizm usának 

tanulm ányozására.

A PC12 sejtek fő szignál transzdukciós komponensei

A  patkány phaeochrom ocytom a PC12 sejtvonal széles körben használt a 

je látviteli fo lyam atok vizsgálatára. Növekedési faktorok hatására ezek a sejtek 

képesek proliferálni, differenciálódni, azok elvonása pedig apoptózist indukál 

bennük A növekedési faktorok közül az EGF feoiderm ális növekedési faktort és az 

NGF (idegsejt növekedési faktor) jelá tv ite lé t v izsgálták a legszélesebb körben; a 

faktorok sejten belüli je lávitelének főbb kom ponensei a 2. ábrán láthatók.

3
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2. ábra: A PC12 phaeochrom ocytom a sejtek fő  je lá tv ite li pályái. (Rövidítések: 

NGFR, N GF receptor; EGFR, EG F receptor; PI3K, foszfatidilinozitol-3-kináz; PKB, 

pro te inkináz B.)



Az NGF hatása két sejtfelszín i receptoron keresztül érvényesül: ezek a 

magas affinitásé TrkA és az alacsony affinitásé, tumor nekrózis faktor 

receptorcsaládba tartozó p75. M indkét növekedési faktor sejtfelszíni receptorának 

aktiválása után Ras-függő és Ras-független jelátvitel: m echanizm usokat stimulál. A 

Ras-függő jelátviteli ét tagjai a Raf, MEK és az ERK. A Ras fehérjétől függetlenül 

aktivá lódik a foszfolipáz C (PLC), a proteinkináz A (PKA) és a foszfatid ilinozito l-3- 

kinázon (PI3K) keresztül aktivá lódó proteinkináz B (PKB). Általánosságban 

elmondhatjuk, hogy a Ras fehérjén keresztüli ERK aktiváció felelős a neuronális 

differenciáció és a proliferáció létrehozásáért, míg a Ras-független PI3K/PKB ét a 

növekedési faktorok antiapoptotikus hatásáért, de a jelátviteli kaszkádok között

képzelhető el. A  Ras által szabályozott kinázok között találjuk a stressz-aktivá lt kináz 

kaszkád központi elemeit, a JNK-t és a p38 kinázt. Az NGF a Ras/M EKK/M KK4/7 

étvonalon (Id. 1. ábra) aktiválja a JNK-t, ennek szerepe a neuronális 

differenciádéban még nem pontosan ismert.

A stressz-aktivált kináz kaszkádok szerepének vizsgálata anizomicin 

kezeléssel

A stressz-aktivá lt je látviteli utak PC12 sejtekben történő vizsgálatára a 

fehérjeszintézis gátló anizomicint alkalm aztuk (Törőcsik és Szeberényi, 1999). Ez 

az anyag már szubinhibitoros, a transzlációt és a sejtproliferációt nem befolyásoló 

koncentrációban aktiválja a JNK-t. Anizom icin kezeléssel gátolni tudtuk az idegsejt 

növekedési faktor (NGF) által kiváltott neuronális differenciációt és a differenciáció 

folyam atával közvetlen kapcsolatban álló késői génindukciót. Ennek alapján a 

stressz-aktivá lt kináz kaszkád serkentése gátolja a neuronális differenciációt. 

Ugyanakkor az anizom icin-kezelés is indukálta az NGF által aktivált korai géneket,
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sőt, még szinerg izm ust is mutatott az NGF-fel. Az általunk v izsgált korai válasz 

gének (a transzkripciós faktorokat kódoló c-fos, c-jun, és z/7268) tehát egym ással 

ellentétes biológiai hatású ágensekkel egyaránt indukálhatok, ami szelektív je lá tv ite li 

szerepüket kérdésessé teszi. Tanulm ányozásuk azonban alkalmas lehet az 

expressziójukhoz vezető szignál transzdukciós utak jellemzésére. M egvizsgálva a 

korai gének indukció jának Ras-függését, azt találtuk, hogy az anizom icin a 

dom ináns negatív Ras fehérjét expresszáló M-M17-26 szubklónban (Szeberényi és 

mtsai, 1990) változatlanul indukálja a c-jun-\, míg a c-fos és a z/7268 indukció ja 

részleges gátlást m utatott. így, szem ben az NGF jelátvitelével, ahol a korai gének 

indukciója Ras-függő, az anizom icin je látvitelében egy Ras-függő és egy Ras- 

független kom ponenst is m egkülönböztethetünk. A szabadgyökök képződését gátló 

N-acetil-cisztein (NAC) m indkét je lá tv iteli utat gátolta, tehát a szabadgyököknek 

szerepe van az anizom icin Ras-függő és Ras-független hatásainak közvetítésében. 

A  Ras-függő út kiindulási pontjára az egyik je lö lt az NGF receptor volt. A  K252a az 

NGF nagy affinitású receptorának, a TrkA-nak tirozinkináz aktiv itását gáto lja . 

Anizom icinnel együtt adva a K252a nem befolyásolja a korai génindukciót.

Ugyanakkor a csak kis affinitású NGF receptort expresszáló nnr5  

sejtvonalban változatlan c-jun indukció mellett elmaradt a c-fos  és a z/7268 

indukciója , tehát a Ras fehérjén keresztüli jelátviteli úthoz szükséges a nagy 

affinitású receptor jelenléte, de nem szükséges annak aktivációja. A  p38 kináz 

specifikus gátlószere, az SB203580 gáto lta az anizomicin okozta korai génindukciót, 

ami a p38 kináz központi szerepére utal az anizomicin jelátvitelében.

Az anizom icin kináz kaszkádokra kifejtett hatását a megfele lő M APK-ok 

foszforilált form ája ellenes antitesttel végzett western biot vizsgálatokkal igazoltuk. A 

JNK aktivációját em ellett in vitro kináz reakcióval is igazoltuk. Az anizom icin aktivá lja 

a JNK-t, az ERK-et, és a p38 kinázt PC12 sejtekben. Az ERK aktivációja M -M 17-26
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és nnrö sejtekben gátolt, ami az ERK aktívádéhoz kapcsolt c-fos és z/7268 indukciót 

támasztja alá. NAC előkezelés gáto lta az anizomicin okozta JNK és ERK aktívádét, 

a szabadgyököknek tehát az anizom icin kináz kaszkádokra kifejtett ha tásában is 

szerepe van. A  p38 gátló SB203580 gyengíti az anizomicin ERK aktivá ló hatását, 

míg az NGF okozta ERK aktivációt nem befolyásolja. Ezek szerint az an izom icin 

je lá tv itelében a p38 kináz aktivációja megelőzi az ERK stimulációt. Az an izom icin 

eddig ism ertetett je látviteli célpontjait a 3. ábra foglalja össze.

3. ábra: Az anizom icin je lá tv ite li célpontjai. (A folytonos nyilak kísérle tileg  

alátám asztott, a szaggato tt nyilak pedig hipotetikus kapcsolatokat m utatnak. ROS, 

reaktív oxigén szárm azékok.)

Szubinhibitoros és a fehérjeszintézist gátló koncentrációjú anizomicin 

jelátviteli hatásainak összehasonlítása

A stressz-aktivá lt utak vizsgálatára - a szakirodalom tanúsága szerint - 

általában nagy, a fehérjeszintézist gátló anizom icin-koncentrációt használnak. A

c-fos 
z/7268

c- jun



specifikus, szignál transzdukciós, illetve nem-specifikus, toxikus hatások 

m egkülönbözte tésére [3H]leucin beépülés vizsgálatával kivá lasztottunk egy 

fehérjeszintézist biztosan nem gátló (10 ng/m l) és egy fehérjeszin tézist gá tló (1 

ug/ml) anizom icin koncentrációt (Törőcsik, Szeberényi, készülő kézirat). A m agas 

koncentrációjú an izom icin gátolja a sejtproliferációt, sejtpusztuiást okoz, míg az 

alacsony koncentráció jú anizomicin biológiai hatása az NGF-okozta neuronális 

differenciáció gátlása, toxikus mellékhatások nélkül. A magas koncentráció jú 

anizom icin által k iváltott sejtpusztulás apoptózissal tö rténik. Az elté rő biológiai 

hatás hátterében nem ta lá ltunk eltérő jelátviteli utakat: a két különböző koncentráció 

ugyanazokat a fehérjekinázokat (JNK, ERK, p38) és korai vá laszgéneket (z/7268, c- 

fos, c-jun) aktiválja, egyform a kinetikával és mértékben Hosszú távú (24 órás) 

kezelés hatására a je lá tv ite li fehérjék, mint az ERK, JNK, p38, PKB expressziójában 

nem ta lá ltunk változást. A  toxikus anizomicin kezelés tehát nem  ezeknek az 

enzimeknek az "e ltüntetésével" idéz elő apoptózist. Ezzel szem ben az apoptózis 

kivédéséért fe le lős Bcl-2 fehérje mennyisége alacsony koncentráció jú anizom icin 

kezelésre 4 óra után megemelkedik, és még 12 óra után is m egta lá lható a 

sejtekben. Ez az em elkedés magas koncentrációjú anizomicin keze lésre te ljesen 

elmarad. Feltéte lezzük, hogy a Bcl-2 antiapoptotikus hatásának kiesése szerepet 

já tszik az anizom icin apoptózist indukáló hatásában.

Következtetések

A fentiekben ismertetett kísérleti megfigyeléseink leg fontosabb 

következtetései az a lábbiakban foglalhatók össze.

1. Az anizom icin kezelés PC12 sejtekben több szignál transzdukciós 

kaszkádot (JNK út, p38 út, ERK út) aktivál. Ezek között a kaszkádok között 

"párbeszéd" fo ly ik (az ERK aktivációt például a p38 út közvetíti).
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2. A stressz-aktivá lt kaszkádok (p38 út, JNK út) a d ifferenciációs jelátvitel 

ellen dolgoznak, azt gátolják.

3. Az anizom icin génaktivációs hatása differenciáltan érvényesül.

4. Az anizom icin szignalizációs hatásaiban oxigén szabadgyökök fontos 

szerepet játszanak.

5. A stresszutak serkentése nem gátolja a sejtszaporodást és önm agában 

nem elegendő az apoptotikus sejtpusztulás előidézéséhez.

E redm ényeinket összegezve megállapíthatjuk, hogy az an izom icinnel kezelt 

PC12 sejtek a lka lm asnak látszanak a stressz-szignalizáció esem ényeinek 

vizsgálatára, a stressz utak és más jelátviteli m echanizm usok közötti kapcsolatok 

elemzésére.

A közlemény alapját képező saját kutatásokat részben támogatták az alábbi pályázati források: USHJF No 319, 

MKM 782, ETT T-04615, OTKA T 012 925, OTKA T 026 496.
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