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BEVEZETÉS 
 

 
    A fehérjék reverzibilis tirozin foszforilációja kiemelt szerepet 

játszik a különböző receptorok által közvetített jelátviteli 

kaszkádokban. A tirozin kinázok és foszfatázok által 

szabályozott aktivációs lépések végső soron a sejtek sokrétű 

válaszát eredményezhetik, úgymint proliferáció, túlélés, 

programozott sejthalál, differenciáció vagy migráció. Az 

adapter fehérjék interakciós felszínt szolgáltatnak a 

multimolekuláris jelátviteli komplexek számára, ezáltal fontos 

szerepet játszanak a plazmamembrántól a sejtmagba irányuló 

jeltovábbítás szabályozásában. A Gab1 (Grb2-associated binder 

1) adapter fehérje fontos integráló szerepet játszik a növekedési 

faktor, citokin és antigén receptorok keresztkötésével 

megindított jelátviteli eseményekben. A ligand általi receptor 

keresztkötést követően a Gab1 számos tirozinján 

foszforilálódik. A foszfotirozin tartalmú motívumokhoz SH2 

doménnel rendelkező fehérjék asszociálódnak, mint például az 

SHP2 tirozin foszfatáz és a foszfatidilinozitol-3 kináz (PI3-K). 

A Gab1/SHP2 kapcsolat lényeges szerepet játszik a 

sejtnövekedés szabályozásában, míg az SHP2 és PI3-K-nak a 

túlélési, illetve proliferációs szignálokban van nélkülözhetetlen 

szerepe. Az SHP2, illetve PI3-K gének onkogenikus mutációi 
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következtében átíródó fehérjék hibás működése a sejtek 

rosszindulatú transzformációjához és kóros sejtburjánzáshoz 

vezethet. A Gab1/SHP2 és a Gab1/PI3-K fehérje 

kölcsönhatások ebből kifolyólag a tumor terápiás kutatások 

kiemelt célpontjaivá válhatnak. 

    Feltételezésünk szerint az SH2 doménekkel interakcióba lépő 

szintetikus foszfopeptidek gátolhatják a fehérje-fehérje 

kapcsolatok kialakulását, befolyásolva ezáltal a jelátviteli 

folyamatok kimenetelét. Célul tűztük ki, olyan Gab1 fehérje 

eredetű sejtmembrán-permeábilis tirozinon foszforilált 

peptideket előállítását és vizsgálatát, amelyek szelektíven 

szabályozhatják az SHP2 és a PI3-K által irányított jelpályákat 

B sejtekben.  
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CÉLKITŰZÉSEK 

 

Tisztázni kívántuk: 

1.    Milyen sejtmembrán permeábilis hordozó (CPP) peptid a 

legalkalmasabb a bioaktív foszfopeptidek sejtbe juttatására? 

2.   Milyen mechanizmus alapján jutnak át a plazmamem-

bránon a CPP-k, illetve a CPP-vel konjugált Gab1 eredetű 

foszfopeptidek, és milyen intracelluláris lokalizációt 

mutatnak? 

3.    Hogyan befolyásolják az SHP2 foszfatáz aktivitását a Gab1 

adapter fehérje SHP2 és PI3K kötőhelyeit reprezentáló 

szintetikus foszfopeptidek, illetve ezek a peptidek játszhatják-

e az SHP2 szubsztrát szerepét?  

4.   Az irodalmi adatok alapján feltehetően az SHP2-höz kötődő 

GDLDpe és a PI3-K-hoz kötődő ELPNpe foszfopeptidek 

kapcsolatba lépnek-e más SH2 domén tartalmú fehérjékkel?  

5.    A sejtbe juttatott tirozinon foszforilált peptidek módosít-

ják e az SH2-foszfotirozin kapcsolaton alapuló in vivo fehérje 

kölcsönhatásokat B sejtekben? 

6.  Hogyan befolyásolják a sejtbe jutott foszfopeptidek a fehérje 

foszforilációs folyamatokat nyugvó és BCR aktivált 

sejtekben? 
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7.  Szerepet játszhat-e az SHP2 és a PI3-K az Erk aktiváció 

szabályozásában B sejtekben? 

8. Befolyásolják-e az OR8-GDLDpe és OR8-ELPNpe 

foszfopeptidek az SHP2 és PI3-K fehérjék által közvetített 

jelpályákat? 
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MÓDSZEREK 

 

Sejttenyésztés 

Vizsgálataink nagy részében BL41, Epstein Barr vírussal 

transzformált, de EBV negatív, humán Burkitt limfóma 

sejtvonalat használtunk, melyeket 10% FCS tartalmú RPMI 

1640 médiumban tartottunk fenn. 

 

FACS analízis 

A sejteket különböző hőmérséklet és időintervallumban 

inkubáltuk a Bodipy-FL festékkel konjugált permeábilis 

peptidekkel. FACS Calibur (Beckton Dickinson, USA) 

áramlási citofluoriméteren mértük a sejtek fluoreszcencia 

intenzitását. A méréshez és a kiértékeléshez a CellQuest 

programot használtuk. 

 

Mikroszkópos vizsgálatok 

Mintánként 2x106 sejtet inkubáltunk a Bodipy-FL festékkel 

konjugált különböző sejtmembrán permeábilis peptidekkel. 

Konfokális lézer-pásztázó mikroszkóppal (Olympos FluoView 

500)   vizsgáltuk a sejtek peptid felvételét, 488nm hullám-

hosszúságú argon-ion lézer gerjesztő fényforrást alkalmazva. A 
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sejtmembrán festésére a lipofil DiI-C18 fluoreszcens festéket 

használtuk, míg a savas partikulumok jelöléséhez a Lyso 

Tracker Red-et alkalmaztuk (mindkettőnél 543 nm-es fényt 

kibocsájtó He-Ne lézert használtunk). 

 

Sejtaktiváció, lízis, SDS gélelektroforézis, Western blot 

A BL41 sejteket különböző ideig előkezeltük a sejt membán 

permeábilis foszfopeptidekkel, majd BCR specifikus 

ellenanyaggal stimuláltuk a sejteket. Aktiváció után a sejteket 

azonnal lecentrifugáltuk, a felülúszót eltávolítottuk, majd a 

sejtüledéket folyékony nitrogénben lefagyasztottuk. Ezt 

követően a mintákat lízis pufferben vettük fel. Centrifugálást 

követően a felülúszót SDS-PAGE mintapufferrel 95°C-on 5 

percig inkubáltuk. A mintapufferben megfőzött mintákat SDS-

poliakrilamid gélen futtattuk, majd a fehérjéket nitrocellulóz 

membránra blottoltuk át. A nitrocellulóz membránt különböző 

fehérjékre specifikus elsődleges ellenanyagokkal, majd ezt 

követően az elsődleges ellenanyagra specifikus HRPO-jelölt 

másodlagos ellenanyagokkal hívtuk elő. A HRPO által 

elhasított ECL kemilumineszcenciás jeleit röntgenfilmen 

detektáltuk. 
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Foszfatáz aktivitás mérés 

A rekombináns SHP2 különböző hígításait foszfatáz  pufferben 

inkubáltuk a  biotinált foszfopeptidekkel. Az enzimreakció után 

az enzim szubsztrát elegyet átmértük egy avidinnel fedett 

ELISA lemezre és egy éjszakán át 4°C-on hagytuk, ami idő 

alatt kialakult a biotinált peptidek és az avidinnel fedett ELISA 

lemez közötti kapcsolat. Másnap anit-foszfotirozin specifikus 

egér ellenanyaggal jelöltük az ELISA lemezhez kötött maradék 

foszfotirozint, majd HRPO-val konjugált anti-egér másodlagos 

jelölést alkalmaztunk. Ezután TMB festék szubsztrátot és 

H2O2-t adtunk az oldathoz, majd ELISA leolvasón 450nm 

mértük a színreakció intenzitását jelző optikai denzitást (OD). 
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EREDMÉNYEK 

 

     A mikroszkópos felvételek alapján a penetrálódott hordozók 

(CPP-k) jelentős része a savas vezikulákban lokalizálódott, míg 

a többi a sejtek citoplazmájában. A különböző hordozó 

szekvenciák (CPP-k) rövid kezelési idő alatt, hőmérséklettől 

függetlenül, viszont dózisfüggő módon jutottak a sejtek. A 

legnagyobb penetrációs képességet és legkisebb toxicitást az 

R8 és OR8 hordozók esetében tapasztaltuk. 

    Az áramlási citométeren mért adatok szerint az OR8 

hordozóval kapcsolt Gab1 eredetű foszfopeptid konstrukciók 

pepenetrációs képessége valamelyest csökkent a hordozóhoz 

képest, viszont még kevésbé bizonyultak citotoxikusnak. 

 

    Kimutattuk, hogy a sejtmembrán permeábilis OR8-GDLDpe 

és OR8-ELPN pepeptidek a BL41 sejtekbe juttatva specifikus 

kölcsönhatásba lépnek az endogén SHP2 és PI3-K fehérjék 

SH2 doménjeivel. A BL41 sejtek OR8-GDLDpe előkezelését 

követően a kontrol minta színtjére csökkent az anti-IgM 

stimulus hatására kialakuló Gab1-SHP2 kölcsönhatás erőssége, 

vagyis a foszfopeptid leszorította az SHP2-t a Gab1 SH2 

domént kötő motívumáról. Az SHP2 SH2 doménjével 

kölcsönhatásba lépő GDLDpe fokozta az enzim aktivitást, tehát 
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a peptid képes aktiválni a rekombináns SHP2-t. A GDLDpe és 

ELPNpe peptidek egyaránt szubsztrátjai az SHP2-nek in vitro 

rendszerben. 

 

     Az OR8-GDLDpe és az OR8-ELPNpe peptidek egyaránt 

megváltoztatták a nyugvó B-sejtek alap foszforilációs 

mintázatát, de míg az SHP2-höz kötődő OR8-GDLDpe hatása 

koncentráció és időfüggést mutatott, a PI3-K-hoz kötődő OR8-

ELPNpe esetében ezt nem tapasztaltuk. Az OR8-ELPNpe 

peptid egy nyugalmi állapotban foszforilált, 55 kDa körüli 

fehérje tirozin foszforilációjának teljes gátlását okozta.  

     Az BCR specifikus ellenanyaggal történő B-sejt aktiváció 

során az OR8-GDLDpe peptidel történő előkezelést követően 

az Erk foszforilációjának gátlását tapasztaltuk. Ugyanakkor a  

OR8-ELPNpe kezelés hatására egyaránt csökkent a BCR 

indukált Erk, ill.  Akt foszforiláció. 

      

      A sejtmembrán-permeábils OR8-GDLDpe és OR8-ELPNpe 

foszfopeptidek a sejtbe jutva koncentráció és időfüggő módon 

megváltoztatják az SHP2, ill. PI3-K függő jelátviteli utakat, 

tehát befolyásolhatják a proliferációs és apoptotikus jelpályák 

kimenetelét. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 

1. Az oktaarginin alapú hordozó peptidek alkalmasak bioaktív 

peptidek élő sejtekbe juttatására. A hordozó-foszfopeptid 

konstrukciók kevésbé toxikusak, de penetrációjuk gyengébb, 

mint a hordozóé. 

 

2. A peptidszekvenciák és az SH2 domének kapcsolata 

specifikus. Az OR8-GDLDpe és OR8-ELPNpe az endogén 

SHP2, illetve PI3-K fehérjékhez kötődnek. A Gab1 adapter 

627Y-t hordozó motívumot reprezentáló GDLDpe az SHP2-n 

kívül a PLCγ2-vel is kapcsolatba lép.  

 

3. In vitro körülmények között a GDLDpe megváltoztatja az 

SHP2 foszfatáz enzimaktivitását, másrészt a szintetikus 

peptidek alternatív enzim célpontokat is jelentenek. 

 

4. Az SHP2-höz kötődő OR8-GDLDpe gátolja a BCR 

keresztkötést követő Gab1-SHP2 kölcsönhatás kialakulását, 

tehát kompetál az endogén fehérjékkel az SH2 domén 

kötőhelyekért. 
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5. Az OR8-GDLDpe és OR8-ELPNpe peptidek eltérő módon 

változtatják meg az intracelluláris fehérjék alap tirozin  

foszforilációs mintázatát BL41 sejtekben. 

 

6. A sejtmembrán-permeábilis foszfopeptidek – egyenlőre nem 

ismert mechanizmussal – koncentráció és időfüggő módon 

megváltoztatják az SHP2 és PI3-K függő jelátviteli utakat B 

sejtekben. 
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