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2. Rövidítésjegyzék 

AA arachidonic acid (arachidonsav) 

ACAP2       ArfGAP with coiled-coil, ankyrin repeat and PH domains 2    

AGAP1                ArfGAP with GTPase domain, ankyrin repeat and PH domain 1    

aPKCζ atípusos protein kináz C ζ 

ARAP1 ArfGAP with RhoGAP domain, ankyrin repeat and PH domain 1 

ARAP3  ArfGAP with RhoGAP domain, ankyrin repeat and PH domain 3 

Arf      ADP-ribozilációs faktor 

ASAP1   ArfGAP with SH3 domain, ankyrin repeat and PH domain 1 

ATP adenosine triphosphate (adenozin-trifoszfát) 

BIM                     bisindolylmaleimide (bisz-indolil-maleimid)  

Brk                       breast tumor kinase (emlőtumor kináz)  

BSA                     bovin serum albumin (szarvasmarha szérum albumin) 

DH-domén           Dbl homology domén (Dbl homológia domén) 

DLC1    deleted in liver cancer 1 

DM                      double mutant (kettős mutáns) 

DMEM Dulbecco’s modified Eagle’s medium 

ERK extracellular signal-regulated kinase (extracelluláris szignál 

szabályozta kináz) 

FAK                     fokális adhéziós kináz 

FCS                     fetal calf serum (újszülött borjú szérum) 

FF domén két konzervált fenilalaninról elnevezett domén 

FGD1 faciogenital dysplasia protein 1 

FL                        full length (teljes hosszúságú) 

GAP                     GTPase activating protein (GTP-áz aktiváló protein) 

GBD                    GTP binding domain (GTP kötő domén) 

GDI                     

 

guanin nucleotide dissociation inhibitor (guanin nukleotid 

disszociáció inhibitor) 

GDP                     guanosine diphosphate (guanozin-difoszfát) 

GEF                     guanin nucleotide exchange factor (guanin nukleotid kicserélő 

faktor) 
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GFP                     green fluorescent protein (zöld fluoreszcens protein) 

GIT                    G protein-coupled receptor kinase-interacting protein  

GRLF1                glucocorticoid receptor DNA binding factor 1 

GSK-3              glycogen synthase kinase-3 (glikogén szintetáz kináz-3) 

GSK-3α               glycogen synthase kinase-3-alpha (glikogén szintetáz kináz-3-alfa) 

GSK-3β               glycogen synthase kinase-3-beta (glikogén szintetáz kináz-3-béta) 

GST                     glutation-S-transzferáz 

GTP                     guanosine triphosphate (guanozin-trifoszfát) 

HA         hemagglutinin 

kDa                      kilodalton 

LIM kináz LIM domén kináz 

LPA                     lysophosphatidic acid (lizofoszfatidsav) 

MAP kináz mitogén-aktivált protein kináz 

MARCKS            myristoylated alanine-rich C-kinase substrate 

mDia                    a Drosophila diaphanous emlős homológja 

MLC                    miosin light chain (miozin könnyű lánc) 

MLC foszfatáz    miozin könnyű lánc foszfatáz 

MLC kináz          miozin könnyű lánc kináz 

Pi                                      phosphate (foszfát) 

PAK p21-activated kinase (p21-aktivált kináz) 

PAR3 partition defective protein 3 

PAR6 partition defective protein 6 

PBR polybasic region (polibázikus régió) 

PBS phosphate buffered saline 

PC phosphatidylcholine (foszfatidilkolin) 

PDD 4-α-Phorbol-12,13-didecanoate   

PH domén            pleckstrin homology domén 

PI phosphatidylinositol (foszfatidilinozitol) 

PIP   phosphatidylinositol-phosphate (foszfatidilinozitol-foszfát) 

PIP2              foszfatidilinozitol-biszfoszfát 

PIP3 foszfatidilinozitol-triszfoszfát 

PKA protein kinase A (protein kináz A) 
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PKC  protein kinase C (protein kináz C) 

PL phospholipid (foszfolipid) 

PMA  phorbol -12- myristate -13- acetate 

p38 MAPK p38 mitogén-aktivált protein kináz 

PS phosphatidylserine (foszfatidilszerin) 

RGS  Regulator of G protein Signaling 

RICS RhoGAP involved in the β-catenin-N-cadherin and NMDA 

receptor signaling 

ROK  Rho kináz 

SAM domén sterile alpha-motif domén 

smg small GTP-binding protein (kis G-fehérje)    

Src kináz sarcoma kináz 

TFII-I                   transzkripciós faktor II-I 

WASP Wiskott Aldrich syndrome protein  

WAVE  WASP family Verprolin-homologous protein 

WNT Drosophila Wg (wingless) és Int kombinációja 

WT                      wild type (vad típusú) 
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3. Irodalmi háttér 

3.1. A kis G-fehérjék  

A GTP hidrolízis egy alapvető fontosságú reakció a biológiában, számos - a sejt 

működéséhez elengedhetetlen - folyamat szabályozásának az alapja, mint a 

fehérjeszintézis, növekedés és differenciálódás, szenzoros működések, 

transzportfolyamatok, citoszkeleton átrendeződés. A kis G-fehérjék vagy más néven 

monomer G-fehérjék enzimek, amelyek képesek a GTP-t hidrolizálni, GDP-re és 

anorganikus foszfátra (Pi) hasítani. Kis GTP-kötő fehérjéknek, vagy kis GTP-ázoknak is 

szokták nevezni őket, ezek az elnevezések a fehérjék GTP kötő illetve GTP hidrolizáló 

képességére utalnak. A kis G-fehérjék GTP kötött formában aktívak, GDP kötött 

formában inaktívak. A GTP hidrolízisével saját magukat inaktiválják, így korlátozott 

ideig aktív molekuláris „kapcsoló”-nak tekinthetők (1. ábra).  

 

1. ábra A kis G-fehérjék, mint molekuláris kapcsolók 

A kis G-fehérjék GTP-áz ciklusa: GTP kötött formában aktívak, GDP kötött formában 

inaktívak, ezáltal képesek „bekapcsolni és kikapcsolni” különböző biológiai folyamatokat. Az 

ábán a Rho kis G fehérjét tüntettem fel, de ugyanilyen GTP-áz ciklus figyelhető meg más kis 

G-fehérjék esetében is. 

 

A monomer G-fehérjék a heterotrimer (α, β, γ alegységből álló) G-fehérjéknél 

jóval kisebbek, 20-40 kDa nagyságúak, egyetlen polipeptidláncból állnak. A sejten 

belüli elhelyezkedésük is különbözik a heterotrimer G-fehérjékétől. Amíg a 
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heterotrimer G-fehérjék zömében a plazmamembránnál találhatók és az információt 

továbbítják a membránreceptortól egy enzim vagy ioncsatorna felé, addig a kis G-

fehérjék elhelyezkedése igen változatos képet mutat: megtalálhatóak a 

plazmamembránban, az intracelluláris membránokban, a citoszkeleton különböző 

alkotóihoz kötődve, a citoplazmában, vagy akár a sejtmagban is. Lokalizációjuk 

változhat is, pl. stimulus hatására a citoplazmából a plazmamembránba, vagy a 

sejtmagba helyeződnek.  

A kis G-fehérjék „szupercsaládjának” öt családja ismert: a Ras, a Rho, a Rab, a 

Sar1/Arf és a Ran családok, amelyek mind funkcióikban, mind sejten belüli 

elhelyezkedésükben jelentős különbségeket mutatnak (2. ábra) [1].  A kis G-fehérjék 

igen fontos szabályozó fehérjék, a működésükben fellépő zavar különböző sejtfunkciók 

károsodásához, illetve betegségekhez vezethet, amelyek sok esetben az élettel 

összeegyeztethetetlenek. A kis G-fehérjék közül elsőként a Ha-Ras és a Ki-Ras 

fehérjéket, pontosabban ezek génjeit fedezték fel 1980 körül mint a sarcoma vírus 

onkogénjeit. Emiatt az egész kis-G fehérje szupercsaládot Ras-homológ fehérjékként is 

szokták említeni. A Ras család a génexpresszió szabályozásán keresztül elsősorban a 

transzformációért és a proliferációért felelős. A Ras fehérjék számos növekedési faktor 

jelpályájában vesznek részt, mutációi több daganattípusban is kimutathatók. A Ras 

fehérjék felfedezését követően hamarosan számos más kis G-fehérjét is leírtak, és ma 

már több mint 100 eukariota kis G-fehérjét ismerünk. A Rho család a citoszkeleton 

szabályozásában vesz részt, illetve génexpressziót is befolyásolhat, szerepét a 3.2 

fejezetben említem részletesebben. A Rab és Arf család fehérjéi egyaránt a sejten belüli 

membránkörforgás irányításáért felelősek. A Rab fehérjék az endocitózis és exocitózis 

során végbemenő membránfúziós lépéseket irányítják, az Arf (ADP-ribozilációs faktor) 

fehérjék a sejten belüli vezikulaképzés és vezikulamozgás szabályozásában vesznek 

részt elsősorban a Golgin belül illetve a Golgi és endoplazmás retikulum között. A Ran 

család a sejtmag és citoplazma közötti fehérjetranszportért felelős és részt vesz a 

sejtosztódás szabályozásában is [1].  
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2. ábra A kis G-fehérjék családjai: Ras, Rho, Rab, Sar1/Arf, Ran és az egyes családokba 

tartozó kis G-fehérjék [1] 

 

Különböző fajok kis G-fehérjéi egymáshoz hasonlóak, például az egyes Ras 

fehérjék elsődleges szerkezetében mintegy 30-55%-os homológia mutatható ki. Az 

egyes kis G-fehérje családok között is nagyfokú a hasonlóság. A Ras fehérjék a Rab és a 

Rho családba tartozó fehérjékkel is 30%-os homológiát mutatnak. Minden kis G-fehérje 

szerkezetében megtalálható az a consensus szekvencia, amely a GTP kötéséért és 

hidrolíziséért felelős [2].  Találhatók továbbá a fehérjén belül olyan domének, amelyek 

az effektorfehérjékhez való kötődésért felelősek. Egyetlen kis G-fehérje több különböző 

effektor fehérjével is reagálhat, és akár nagyobb molekulakomplexek képződését is 

elindíthatja. A GTP-kötő doménen és az effektordoméneken kívül a Ras, Rho és Rab 

családba tartozó proteinek C-terminális végén illetve az Arf proteinek N-terminális 

végén olyan szekvencia van jelen, amelyhez a fehérjéhez poszttranszlációs módosítás 

során egy „lipid-farok” kapcsolódhat. A fehérjéhez kapcsolt lipid komponens a legtöbb 

esetben prenilcsoport (farnezil vagy geranilgeranil csoport), a Ras esetében 

palmitoilcsoport is, az Arf fehérjéknél pedig mirisztoilcsoport. A Sar1 és a Ran 

fehérjéknél nem történik ilyen poszttranszlációs módosítás. A prenilálást (farnezilálást, 

geranilgeranilálást), illetve a palmitoilálást és a mirisztoilálást különböző 

lipidtranszferázok végzik. A lipidcsoportnak fontos szerepe van a kis G-fehérjék 

membránlokalizációjában, valamint egyes fehérjékhez való kapcsolódásában is.  
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A fehérjeszerkezeti vizsgálatok azt mutatják, hogy a kis G-fehérjék GTP kötő 

doménje két flexibilis régiót alkot, amelyek egy „nukleotidkötő zsebet” képeznek a GTP 

és a hozzá kapcsolódó magnéziumion számára. Ez a két flexibilis szakasz a Switch I és 

Switch II régió. Ezen belül három aminosavnak - egy glutaminnak, egy glicinnek és egy 

treoninnak - kitüntetett szerepe van a nukleotidkötésben és a molekulaszerkezet 

stabilizálásában. Ras esetében ez a három aminosav a 61-es glutamin, a 12-es glicin és a 

35-ös treonin, de a GTP kötésben a 60-as glicinnek is szerepet tulajdonítanak [3-5] (3. 

ábra). Ezen kitüntetett aminosavak mutációja esetén a kis G-fehérjék konstitutív aktív, 

vagy domináns negatív mutánsai jöhetnek létre. A Ras fehérje GTP hidrolízisre nem 

képes konstitutív aktív mutánsai számos tumor kialakulásának hátterében állhatnak. 

 

3. ábra A kis G-fehérjék nukleotidkötése [4] 
A Ras kis G-fehérje „nukleotidkötő zsebe” 

nukleotiddal és Mg2+-ionnal, a Switch I és 

Switch II régiók és az ezekben található, a 

nukleotid kötésért felelős kritikus aminosavak.A 

12-es glicin ezen az ábrán nincs feltüntetve. 

  

 

 

 
3.2. A kis G-fehérjék szabályozása 

A kis G-fehérjék szabályozása lényegesen különbözik a G-fehérjék másik nagy 

csoporjának, a heterotrimer G-fehérjéknek a szabályozásától. 

A kis G-fehérjék csak aktív formában képesek az effektor fehérjékhez kapcsolódni 

és ezzel a sejtválaszt beindítani. Aktívvá váláshoz a GDP-nek ki kell cserélődnie GTP-

re. Az inaktív kis G-fehérje nagy affinitással köti a GDP-t, és ezért a GDP spontán 

kicserélődése GTP-re igen lassú folyamat. A nukleotid-kicserélődés serkentéséhez 

specifikus szabályozófehérjék közreműködésére van szükség: ezek a guanin nukleotid 

kicserélő faktorok (GEF-ek), amelyek katalizálják a GDP leválását, lehetővé téve ezzel 

egy új nukleotid - a sejten belüli koncentrációviszonyoknak megfelelően GTP -

kapcsolódását a kis G-fehérjékhez (4. ábra).  
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4. ábra A kis G-fehérjék szabályozása (A folyamatot a Rho fehérje példáján foglalom össze) 

Intracelluláris vagy extracelluláris jel hiányában a kis G-fehérjék a citoszolban GDI-hez 

kapcsolódhatnak, amely „leköti” a kis G-fehérje prenil csoportját. Különféle stimulusok 

hatására a kis G-fehérje szabaddá válik a gatló komplexből (1), ez lehetővé teszi a prenil 

csoporton keresztüli membránhoz horgonyzódást (2) ahol a kis G-fehérjét GEF-ek aktiválják (3) 

és így az effektorokhoz kapcsolódhat. Ezután a GAP-ok a GTP-hidrolízis felgyorsításával 

inaktiválják a kis G-fehérjéket (4). A GDI-k ezután újra szekvesztrálják az inaktív, GDP-kötött 

kis G-fehérjét a citoplazmában, míg újabb stimulus nem érkezik (5). 

 

A GEF-ekre jellemző a DH domén jelenléte. A DH domén a kis G-fehérje Switch 

régióihoz képes kapcsolódni, ezek konformációja ennek hatására úgy változik, hogy a 

kis G-fehérje Mg2+ és nukleotid kötésért felelős „zsebéből” (3. ábra) szabaddá válik a 

Mg2+ és a GDP, és az üres zsebbe Mg2+ és új nukleotidmolekula tud kötődni. Ez az 

újonnan megkötött nukleotid nagy valószínűséggel GTP lesz, mivel ez a GDP-nél 

jelentősen nagyobb mennyiségben - legalább egy nagyságrenddel nagyobb 
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koncentrációban - van jelen. A GTP bekötődésének hatására a GEF leválik a kis G-

fehérjéről. 

A monomer és heterotrimer G-fehérjék szabályozását összehasonlítva 

elmondhatjuk, hogy amíg a kis G-fehérjék aktív állapotba kerüléséért a GEF-ek 

felelősek, addig a heterotrimer G-fehérjék aktiválását a receptor ligand kötése hozza 

létre. 

A GTP hidrolízis során a kis G-fehérjék inaktív állapotba kerülnek leállítva a 

jeltovábbítást. A kis G-fehérjék a heterotrimer G-fehérjékkel ellentétben igen gyenge 

saját GTP-áz aktivitással rendelkeznek, amely azonban GTP-áz aktiváló proteinek 

(GAP-ok) jelenlétében sokszorosára képes fokozódni (4. ábra). A GAP-ok önmagukban 

nem rendelkeznek enzimaktivitással, de képesek akár négy-öt nagyságrenddel is 

megnövelni a kis G-fehérjék GTP-hidrolízisének sebességét. Leegyszerűsítve 

elmondhatjuk, hogy míg a heterotrimer G-fehérjék önmaguk elegendőek a GTP 

hidrolízis folyamatához, a kis G-fehérjék megfelelő GTP hidrolíziséhez 

elengedhetetlenek a GAP-ok. Ismert azonban, hogy bizonyos heterotrimer G-fehérjék 

GTP hidrolízisét is fokozhatják fehérjék, mint pl. az RGS (regulator of G protein 

signaling). A monomer és heterotrimer G-fehérjék intrinsic GTP-áz aktivitása közti 

különbség molekulaszerkezeti okokra vezethető vissza. A megfelelő GTP hidrolízishez 

nemcsak a G-fehérje Switch II-régiójának stabilitása szükséges, hanem az átmeneti 

konformáció kialakításában részt vevő arginin aminosav is [3, 6, 7]. Ez a kritikus 

arginin a heterotrimer G-fehérjék esetében magában a G-fehérjében benne van, míg a 

kis G-fehéjék esetében a GAP biztosítja. Ezt az aminosavat a GAP úgynevezett „arginin 

ujjának” is nevezik (5. ábra). Emiatt van nagyobb szerepe a GAP-oknak a kis G-

fehérjék esetében, mint pl. az RGS-nek a heterotrimer G-fehérjék esetében a GTP-

hidrolízis sebességének fokozásában. Érdekes megemlíteni, hogy a Ran kis G-

fehérjékre ható RanGAP nem arginin ujjal, hanem egy másfajta mechanizmussal 

működik közre a GTP-áz aktivitás fokozásában [8].  

A GAP-ok kiritikus argininjének mutációja inaktív GAP-ot eredményez. A GTPáz 

aktiváló proteineket kódoló gének mutációja számos humán betegség kiváltó oka lehet, 

amelyekben magasabb a tumorok kialakulásának rizikója. Ezek között szerepel például 

az I-es típusú neurofibromatózis (von Recklinghausen betegség), amelyben egy 

RasGAP, a neurofibromin mutációja mutatható ki [9]. Az elégtelen RasGAP működés 
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következtében a Ras aktivitása fokozódik és emiatt az érintett betegekben a velőcsőből 

fejlődő szövetek jóindulatú daganatai alakulnak ki, amelyek azonban bizonyos 

esetekben malignussá is válhatnak. Egyéb betegségek, amelyeknél ismert, hogy GAP-

ok mutációi állnak a háttérben a sclerosis tuberosa [10], a kapilláris és arteriovenosus 

malformációs szindróma [11, 12], az okulocerebrorenális szindróma. Egyes 

hepatocelluláris karcinomák a DLC1 (deleted in liver cancer 1) - egy RhoGAP - 

deléciója következtében jönnek létre [13]. A p190RhoGAP zavart működése 

következtében kialakuló eltéréseket a „p190RhoGAP” című fejezetben mutatom be. 

 

5. ábra A kis G-fehérje – GAP 

kapcsolat [3] 
A GAP egy fontos arginin 

aminosavval („arginin ujjal”) 

járul hozzá a GTP hidrolízishez 

szükséges átmeneti G-fehérje 

konformáció kialakításához. 

 

 

 

 

 

Egy adott kis G-fehérjére több különböző GAP is hathat és egy adott GAP is több 

kis G-fehérje szabályozásában játszhat szerepet. Hasonló diverzitást figyelhetünk meg a 

GEF-ek esetében is. Csak a Rho családban az eddig megismert GAP-ok száma több 

mint 70, a GEF-ek száma pedig meghaladja a 80-at [14-16]. 

A GEF-eken és GAP-okon kívül a kis G-fehérjék harmadik fontos szabályozó 

fehérjéje a guanin nukleotid disszociáció inhibitor (GDI). Amíg minden kis G-fehérjét 

szabályoznak különböző GAP-ok és GEF-ek, addig a GDI-n keresztüli szabályozás csak 

néhány kis G-fehérjére jellemző, elsősorban a Rho és a Rab családban. Az emlősökben 

megismert GDI fehérjék száma is jóval alacsonyabb a GAP-okhoz és a GEF-ekhez 

képest. A GDI-k komplexeket képeznek a GDP-kötött kis G-fehérjékkel, és 

szolubilizálják őket a membránból. Ebben a komplexben a kis G-fehérje nehezen 

hozzáférhető lesz a szabályozó- és effektorfehérjék számára [17, 18]. A Cdc42/RhoGDI 
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komplex kristályszerkezeti vizsgálata alapján megállapították, hogy a kis G-fehérjék 

több ponton kapcsolódnak a GDI fehérjékhez, és a kötésben a kis G-fehérjék 

prenilcsoportja is szerepet játszik [16]. A kis G-fehérjéket inaktiváló, szekvesztráló 

szerepen túl feltételezik, hogy a GDI-k pozitív regulátorként is működnek, a kis G-

fehérjéket megfelelő helyre szállítva és komplexben tartva lehetővé teszik adott 

időpillanatban a kis G-fehérjék kapcsolódását az effektor fehérjéhez (4. ábra) [19]. 

A kis G-fehérjék szabályozásánál meg kell emíteni az előző fejezetben bemutatott 

poszttranszlációs módosítást is. A RhoGDI a kis G-fehérjéknek csak a prenilált formáját 

tudja megkötni. A prenilcsoportnak a GAP-okkal való kapcsolatban is szerepe lehet, pl. 

a p50 RhoGAP esetén a prenilcsoport felelős a GAP autoinhibíció miatt kialakuló zárt 

konformációjának nyitásáért [20-22]. Több kis G fehérje esetében is szükséges a 

megfelelő működéshez a GTP kötésen kívül a prenilcsoport jelenléte. A statinok a 3-

hidroxi-3-metilglutaril-koenzim A-reduktáz enzim gátlásának következtében nemcsak a 

koleszterinszintézist, hanem a G-fehérjék prenilációjához szükséges izopentil-5-

pirofoszfát képződését is gátolják, és ezáltal a kis G-fehérjék működésére is hatással 

lehetnek. Például a Rho kis G-fehérjék prenilációjának gátlása következtében csökken a 

Rho citoszkeletonra gyakorolt hatása, és károsodik a T-limfociták migrációs képessége 

[23]. A statinok kis G-fehérjék prenilációjára kifejtett hatásának következményeit a 

gyógyszercsalád koleszterintől független, úgynevezett pleiotróp hatásai között tartják 

számon, ilyenek például az endothelfunkció javulása, atheroszklerotikus plakkok 

stabilizálása, a vaszkuláris gyulladásos válasz csökkentése [24, 25]. 

 

3.3. A Rho kis G-fehérje család 

A Rho családba tartozó proteinek a Rho, a Rac és a Cdc42, melyeknek több 

altípusa is ismert. Ezen fehérjék fontos szerepe az aktin citoszkeleton szabályozása, 

amely elengedhetetlen a legtöbb biológiai folyamathoz, de ezen kívül részt vesznek 

egyéb sejtfunkciók szabályozásában is.  

A Rho fehérjék fontos szerepet játszanak a citoszkeleton szabályozásában [26, 27]. 

Kimutatták, hogy a Rho fehérjék hatására stresszrostok és fokális adhéziós komplexek 

jönnek létre [28-30]. A stresszrostok aktin és miozin filamentumokból álló kötegek, 

amelyek a citoplazmán keresztülívelnek, és a sejt kontrakcióját hozhatják létre [31]. A 

stresszrostok a fokális adhéziókban integrineken keresztül horgonyzódnak ki az 
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extracelluláris mátrixhoz. A Rac és a Cdc42 fehérjék másfajta citoszkeleton változást 

eredményeznek. Rac hatására lamellipodiumok alakulnak ki, amelyek a membrán 

közelében lévő aktin polimerizációjával és depolimerizációjával létrejövő fluktuáló 

sejtkitüremkedések [32]. A lamellipódiumok széles, szétterülő morfológiáját az 

magyarázza, hogy Rac hatására az aktin polimerizáció során elágazódások is 

létrejönnek [33]. A Cdc42 a filopodiumok kialakításáért felelős [34], amelyek ujjszerű, 

aktin filamentumokat tartalmazó sejtnyúlványok [35]. A Rho, a Rac és a Cdc 42 

hatására kialakuló citoszkeletonváltozásokat Alan Hall cikke alapján ([36]) a 6. ábrán 

mutatom be.  

 
6. ábra A Rho, a Rac és a Cdc42 kis G-fehérjék hatása a citoszkeletonra [36] 

A, B, Swiss 3T3 fibroblastok kontroll körülmények között. 

A lizofoszfatidsav aktiválja a Rho-t, melynek hatására stresszrostok (C) és fokális adhéziók (D) 

képződnek. Konstitutiv aktiv Rac hatására lamellipodiumok (E) és adhéziós komplexek (F) 

jönnek létre. Az FGD1, egy Cdc42-t aktiváló GEF hozzáadására filopodiumok (G) valamint 

adhéziós komplexek (H) keletkeznek. (A, C, E, G: aktin filamentumok festése rhodamine 

phalloidinnal, B, D, F, H: adhéziós komplexek jelölése anti-vinculin antitesttel) 

 

Mind a lamellipodiumok, mind a filopodiumok a sejtnek a mozgás irányába eső 

részén („leading edge”) alakulnak ki. Ezek a membránkitüremkedések új adhéziós 

komplexek kialakítását teszik lehetővé, majd a stresszrostok összehúzzák a sejt „hátsó 

részét”, és így a citoplazma előrefele mozdul el (7. ábra) [37]. Ez a koordinált 

sejtmozgás csak a kis G-fehérjék összehangolt működése következtében jöhet létre.  
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7. ábra A Rho, a Rac és a Cdc42 kis G-fehérjék hatására létrejövő stressz rostok, 

lamellipodiumok és filopodiumok szerepe a sejt mozgásában [35] 

a) aktin filamentumokat tartalmazó sejtkitüremkedések (lamellipodiumok és filopodiumok) 

jönnek létre 

b) a kitüremkedések alatt új adhéziós komplexek keletkeznek 

c) a sejt előrefele mozdul el a stresszrostokban kialakuló aktomiozin kontrakció segítségével 

d) a sejt hátsó része összehúzódik, a sejt ezen része alatt megszűnnek az adhéziós komplexek  

 

A stresszrostok, lamellipodiumok, és filopodiumok kialakulásának hátterében álló 

molekuláris folyamatokról ma már egyre többet tudunk [1, 38, 39]. A stresszrostok 

kialakításában az aktív Rho által szabályozott két fontos effektor fehérje, a Rho kináz 

(ROK) és az mDia (a Drosopila diaphanous emlős homológja) játszik szerepet. A Rho 

kináz foszforilálja és ezáltal gátolja a miozin könnyű lánc foszfatázt (MLC phosphatase), 

ez a miozin könnyű lánc (MLC) fokozott foszforilációját eredményezi, és aktomiozinon 

keresztül kontrakciót hoz létre. A Rho kináz a LIM kinázt is foszforilálja, amely ezután 

a cofilin foszforilációját hozza létre. A cofilin az aktin depolimerizáció gátlásával 

stabilizálja az aktin filamentumokat. Az mDia profilinen keresztül fokozott aktin 

polimerizációt hoz létre [39] (8/A. ábra). A Rho kináz aktiválása namcsak a 
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stresszrostok kialakításában vesz részt, hanem például a simaizomsejtekben hozzájárul a 

kalciumszint növekedésétől független simaizomkontrakció létrejöttéhez. 

A lamellipodiumok és filopodiumok kialakítása során a Rac és a Cdc42 kis G-

fehérjék egyaránt az Arp2/3 komplexen keresztül segítik elő az aktin polimerizációt, és 

az aktin elágazódások kialakulását. Az aktin elágazódások a Rac és a Cdc42 hatására 

eltérő mértékben jönnek létre, amely magyarázza a lamellipódiumok és filopódiumok 

közti morfológiai különbséget.  Az Arp2/3 komplex aktiválása indirekt módon valósul 

meg, a Wiskott-Aldrich Syndrome protein (WASP) családba tartozó fehérjéken 

keresztül [40]. A Cdc42 az N-WASP-hoz kapcsolódik, a Rac a WAVE proteint 

aktiválja [41]. A Rac és a Cdc42 egyaránt aktiválja a PAK-ot (p21-aktivált kináz) [42]. 

A PAK foszforilálja a miozin könnyű lánc kinázt és a LIM kinázt, amely aktimiozin 

kontrakcióhoz és aktin stabilizációhoz vezet [39, 43] (8/B. ábra).  

A citoszkeleton szabályozásán keresztül a Rho kis G-fehérje család tagjai részt 

vesznek a sejtek migrációjában, alakváltozásában, a simaizomsejtek kontrakciójában, a 

sejtadhézió folyamatában, a vezikulamozgásban, közreműködnek a polaritás 

meghatározásában, a morfogenezisben, a neuritnövekedésben, és a sejtciklus 

szabályozásában [44-53]. 

A Rho, a Rac és a Cdc42 kis G-fehérjék működését befolyásoló stimulusok 

lehetnek extracelluláris molekulák (növekedési faktorok, citokinek és hormonok), 

adhézió az extracelluláris mátrixhoz vagy egy másik sejthez, de lehet akár mechanikai 

stressz (nyomás, kompresszió, nyíróerő) is [54, 55].  Ezek a stimulusok elsősorban a kis 

G-fehérjéket szabályozó GAP-ok és GEF-ek működését befolyásolják [56].  

Az aktin citoszkeleton szabályozásán kívül a Rho családba tartozó fehérjék 

számos egyéb sejtműködési folyamatban is részt vesznek [14, 39, 57-63]. Ezek közé 

tartozik a transzkripció szabályozása a Jun kináz, a p38 MAP kináz, valamint az NFκB 

aktiválásán keresztül [64-67]. A Rac-ot a a fagocita sejtek NADPH oxidázának 

komponenseként fedezték fel, amely nyugvó sejtben a p47phox és p67phox 

alegységekhez hasonlóan a citoszolban található, és RhoGDI-vel képez komplexet [68, 

69]. A Rac szerepet játszik a fagociták szuperoxidtermelésének folyamatában: az aktív, 

GTP kötött Rac elengedhetetlen a NADPH oxidáz megfelelő működéséhez [70-72].  Az 

A fagociták NADPH oxidázán kívül egyéb NADPH oxidázok szabályozásában is 

leírták a Rac szerepét [73].   
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8. ábra A) A stresszrostok, B) a lamellipodiumok és a filopodiumok kialakulásának 

hátterében álló molekuláris folyamatok [39]  

 

 

A

B

A

B
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A Rho kis G-fehérje család rendellenes működése kóros állapotok kialakulásához 

vezethet. Például a daganatok kialakulásában és az invázióban sok esetben kimutatható 

az aktin citoszkeleton szabályozásának zavara [74-76]. 

 

3.4. A Rac és a Rho aktivitás összehangolt szabályozása 

A Rac és a Rho aktivitás összehangolt szabályozása elengedhetetlen a megfelelő 

sejtműködésekhez. Amint láttuk pl. a sejtek migrációjánál, a Rac és a Rho aktivitás a 

sejt különböző pontjain különbözőképpen változik: amerre a sejt vándorol, a fokozódó 

Rac aktivitás lamellipodiumok létrehozásával segíti a sejt elindulását, míg a sejt hátsó 

részén a fokozódó Rho aktivitás összehúzza a sejtet (7. ábra). Ha ugyanazon a ponton 

fokozódna egyszerre a Rac és a Rho aktivitás, a sejt nem lenne képes mozogni. Ezért 

tehát szükség van arra, hogy egy adott helyen és adott időpillanatban a Rac és a Rho 

aktivitás ellentétesen változzék [77]. A sejtmigráción kívül azonban számos egyéb 

folyamat is van, ahol fontos az összehangolt Rho és Rac működés, pl. az idegrendszeri 

fejlődés során a dendritek kialakulásában [78], de Rac/Cdc42 és Rho antagonizmus 

figyelhető meg az emlő acinussejtjeinek fejlődése során is [79]. 

A Rac-Rho antagonizmussal ellentétben a Rac és a Cdc42 aktivitás általában 

azonos módon változik, a Cdc42 aktiválni képes a Rac-ot [80]. A bioszenzor módszerek 

fejlődése lehetővé tette a lokális Rac, Rho és Cdc42 aktivitás vizsgálatát. Például egér 

embrionális fibroblasztokkal végzett mérések során sikerült kimutatni, hogy nemcsak a 

sejt két vége között, hanem a lamellipodiumokon belül is megfelelő koordinációban 

történik a Rac és a Rho aktivitás változása: a Rho a membrán kitüremkedések 

kezdetekor aktiválódik, majd 2 µm-rel hátrébb és 40 s késéssel aktiválódik a Rac és a 

Cdc42 [80]. Tehát a Rac és a Rho aktivitás ellentétes változása térben és időben nagyon 

precíz módon szabályozódik. Ez a precíz szabályozás elengedhetetlen a sejtek 

megfelelő fejlődéséhez és működéséhez, és érdemes feltérképezni ennek az 

összehangolt szabályozásnak a hátterében álló molekuláris folyamatokat. 

 

 

 

 

 



 20

3.5. A fehérje-lipid interakciók típusai 

   A fehérje-fehérje és fehérje-lipid interakciók nélkülözhetetlenek számos sejten 

belüli folyamatban, például jelátvitel során létrejövő komplexek kialakulásában. A 

fehérjék kapcsolata a membrán foszfolipidekkel két alapvető módon jöhet létre: az 

egyik egy specifikus kapcsolat, amely során a lipidek a fehérje meghatározott lipidkötő 

doménjeihez kapcsolódnak, a másik egy kevéssé specifikus, elektrosztatikus erőkön 

alapuló kapcsolat. A fehérje-lipid kölcsönhatásokról szóló irodalom elsősorban a 

specifikus fehérje-lipid kapcsolatokkal foglalkozik [81], de már több sejten belüli 

folyamatban is felismerték az elektrosztatikus kapcsolat jelentőségét. Mivel PhD 

munkám során egy ilyen elektrosztatikus kapcsolaton keresztüli szabályozást 

vizsgáltam, ebben a fejezetben ennek irodalmi hátterét foglalom össze. 

A sejtmembrán, elsősorban ennek citoplazma felé eső része nagy mennyiségben 

(15-20%) tartalmaz anionos lipideket, a nagyobb mennyiségben jelen levő 

foszfatidilszerinen (PS) és foszfatidilinozitolon (PI) kívül a kisebb mennyiségű 

foszfatidilinozitol foszfátok járulnak hozzá a membrán belső felszínén a negatív töltés 

kialakításához [82, 83]. A negatív töltésű lipidekhez pozitív töltésű polibázikus régióval 

rendelkező fehérjék kapcsolódhatnak (9. ábra).  

 

9. ábra A membrán belső felszínének  negatív töltése lehetővé teszi pozitív töltésű 

molekulák kapcsolódását [84] 

 

   A jelátviteli utakban kulcsfontosságú fehérjék esetén is megfigyelhető 

elektrosztatikus interakción keresztüli szabályozás, például a MARCKS (myristoylated 

alanine-rich C-kinase substrate), c-Src, K-Ras, Rac1, RhoB, valamint a Rab és Arf kis 

G-fehérje család egyes tagjai esetében [85-91]. 
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A polibázikus régió pozitív töltések csökkenésével járó mutációja a fehérjék 

membránról való leválását eredményezheti. Érdekes, hogy az interakcióban nem a 

kationos szakasz szerkezete számít, hanem csak a pozitív töltés megléte. A régió 

szekvenciájának megváltoztatása, amennyiben nem jár töltésváltozással, nem 

változtatja meg a fehérje lokalizációját [86-88, 92, 93]. A töltések száma befolyásolja 

az adott fehérje megoszlását a plazmamembrán és intracelluláris organellumok 

membránja között. Grinstein munkacsoportja végzett egy olyan kísérletet, amelyben 

pozitív töltéseket különböző mennyiségben tartalmazó K-Ras fehérjefragmenseket 

fejeztek ki makrofágokban, és vizsgálták ezek elhelyezkedését a sejten belül. A nyolc 

pozitív töltést tartalmazó fragmensek csak a plazmamembránhoz lokalizálódtak, míg a 

két pozitív töltést tartalmazók csak a citoplazmában voltak megfigyelhetők. A négy és 

hat pozitív töltést tartalmazók különböző arányban oszlottak meg a plazmamembrán és 

a citoplazma között [90]. 

A fehérjék egy része kettős módon kapcsolódik a membránhoz, egyrészt bázikus 

motívumon keresztüli elektrosztatikus kölcsönhatással, másrészt egy hidrófób 

molekularészt - acilált vagy prenilált csoportot (pl. mirisztoil vagy farnezil csoportot) - 

tartalmaznak, amelyen keresztül beágyazódnak a lipid kettősrétegbe. Ez figyelhető meg 

pl. MARCKS esetében. Mivel a sikeres kihorgonyzáshoz mindkét kapcsolat szükséges, 

az elektrosztatikus kölcsönhatás megszűnése a molekula membránról való leválásához 

vezet [82], [85].   

Az elektrosztatikus kapcsolat a lipidfelszín lipidösszetételének vagy a fehérje 

töltésének megváltoztatásával szabályozódhat. Az elektrosztatikus fehérje-lipid 

kölcsönhatás lehetővé teszi a lipidkörnyezet módosulását követően a fehérje gyors 

lokalizációváltozását. Például a sejt aktivációja során a membránban jelen lévő 

foszfoinozitol mono- bisz- és trifoszfátok mennyiségének gyors változása fehérjék 

gyors asszociációját és disszociációját eredményezi [84]. Hasonló mechanizmust írtak 

le foszfatidilszerin (PS) és foszfatidsav (PA) esetében is [94].  A PIP2 hidrolízis vagy a 

PS mennyiség belső és külső membránfelszín közti arányának megváltozásával a K-

Ras a plazmamemránról áthelyeződik az intracelluláris membránokra [90]. A fehérje 

töltésének megváltozása történhet egyrészt a fehérje foszforilációjával a kationos 

szakasz közelében, másrészt egy polianionos molekula kationos szakaszhoz közeli 

kötődésének következtében. Foszforilációra példa a K-Ras és a MARCKS 
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szerin/treonin foszforilációja, amely ezen fehérjék membrántól való disszociációját 

eredményezi [95-97]. A polianionos molekulával létrejövő szabályozás megfigyelhető 

pl. a K-Ras, a MARCKS, az EGF-receptor és az NMDA-receptor esetében, amelyekhez 

a polianionos calmodulin kapcsolódhat Ca2+-függő módon, és így válnak le a 

membránról [82, 97-99]. Egy molekula lokalizációjának megváltoztatása során akár 

mindkét szabályozó mechanizmus is érvényesülhet, ez valósul meg például a 

MARCKS fehérje regulációjánál [97]. 

 

3.6. A GAP-ok szabályozása 

A kis G-fehérjék működésének szabályozása sokszor a szabályozó fehérjéik 

szabályozásán keresztül megy végbe.  

A GTPáz aktiváló proteinek igen fontos szereplői a kis G-fehérjék 

szabályozásának, ezért a kis G-fehérjék szakirodalma egyre több figyelmet szentel a 

GAP-ok vizsgálatára és szabályozásuk megfigyelésére. A GAP-ok regulációja többféle 

mechanizmussal is létrejöhet, mint fehérje-fehérje kölcsönhatások, szabályozás 

foszfolipidekkel, foszforiláció, a GAP-ok sejten belüli transzlokációja, fehérje 

degradáció [100]. A különböző szabályozási mechanizmusokat nem lehet élesen 

elkülöníteni egymástól, egy adott GAP-ra több különböző reguláció is jellemző lehet, 

és ezek egymás hatását is befolyásolhatják. Ebben a fejezetben részletesebben térek ki a 

foszfolipidekkel és foszforilációval megvalósuló szabályozásra, mivel ezek a 

mechanizmusok szorosabban kapcsolódnak a PhD munkámhoz, majd megemlítem a 

GAP-ok szabályozásának egyéb mechanizmusait. 

A Rho kis G-fehérje család igen nagyszámú szabályozó GTP-áz aktiváló 

fehérjével rendelkezik [16, 101]. Ezek a GAP-ok a GAP katalitikus doménen kívül 

számos egyéb domént is tartalmaznak, amelyeken keresztül más molekulákhoz 

kapcsolódva a GAP aktivitás mértéke szabályozható vagy a protein lokalizációja 

változhat [100, 101]. A 10. ábrán a RhoGAP-ok doménszerkezete figyelhető meg, de 

hasonló multidomén fehérjéket találunk más kis G-fehérje családokat szabályozó GAP-

ok esetében is. Ez a multidomén szerkezet is jól mutatja a GAP-ok szabályozási 

lehetőségeinek sokszínűségét. 
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10. ábra A RhoGAP-ok doménszerkezete [101] 

A legtöbb RhoGAP számos funkcionális doménnel rendelkezik, amelyeken keresztül más GAP-
ok funkcióját befolyásolhatja, különböző jelátviteli utakban vehet részt, vagy egy adott domén a 
GAP lokalizációját határozza meg. 
 
(Ank: Ankyrin repeats domén; BAR: Bin/amphiphysin/Rvs; C1: cisztein-gazdag forbol észter kötés; C2, 
kalcium-függő lipid kötés; CC, coiled-coil; DEP: Dishevelled, Egl-10 and pleckstrin; EH: Eps15 
homológ domén; FCH: Fes/CIP4 homológ domén; IQ: calmodulin-kötő motívum; Lim: cink-kötő 
domén; MyTH4: myosin tail homológ domén 4; P, prolinban gazdag domén; PH, pleckstrin homológ 
domén; PX, Phox homológ domén; RA domén: Ras asszociáció domén; Ral BR: Ral GTP-áz-R kináz, 
szerin/treonin kináz; Sec14, Sec14-hez hasonló domén; SH2/3: Src homológia 2/3 domén; START: 
StAR (steroidogenic acute regulatory)-related lipid transfer.)  
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3.6.1. Lipidek szerepe a GAP-ok szabályozásában 

A lipidek a GTP-áz aktiváló proteineket többféle módon is szabályozhatják.  

Kapcsolódhatnak a GAP-ok specifikus lipidkötő doménjeihez, vagy elektrosztatikus 

módon kötődve befolyásolják a fehérje működését. Egy olyan érdekes mechanizmust is 

leírtak, amelyben a membránba süppedő GAP-ok szabályozása a lipidmembrán 

geometriájának változásával valamint a fehérje és lipid térszerkezeti kapcsolatával 

hozható összefüggésbe. A GAP-ok lipidekkel megvalósuló regulációját azért is érdekes 

vizsgálni, mert a legtöbb kis G-fehérje membránhoz kötődik, ami felveti annak 

lehetőségét, hogy a membrán lipidjei a kis G-fehérjék közelében lévő target- és 

regulátor fehérjék szabályozói is lehetnek. 

A GAP-ok jelentős része rendelkezik különféle specifikus fehérje-lipid 

kölcsönhatásért felelős doménnel, leggyakoribb ilyen domén a PH domén (pleckstrin 

homology domain) [100].  

Legrészletesebben az Arf kis G-fehérje családra ható GAP-ok foszfolipidekkel 

megvalósuló szabályozását vizsgálták. Az ArfGAP-ok és a foszfolipidek kölcsönhatása 

specifikus fehérje-lipid kapcsolaton alapul. Példának említeném az ARAP1-et, amely 

ArfGAP, és RhoGAP aktivitással is rendelkezik, és így az Arf és Rho kis G-fehérjék 

jelátviteli útjainak közös pontja. Amíg az ARAP1 ArfGAP aktivitása PIP3 függő, addig 

a fehérje RhoGAP aktivitását nem befolyásolják a foszfolipidek [102].  

A GAP-ok lipidekkel való kölcsönhatását befolyásolhatja a GAP foszforilációja, 

például ha a Pyk2 tirozin kináz foszforilálja az ArfGAP aktivitású ASAP1-et, akkor az 

kevésbé képes foszfoinozitidekhez kötődni, és ez csökkenti a fehérje GAP aktivitását 

[103].  

A Rho kis G-fehérjére ható DLC1 (deleted in liver cancer 1) esetében leírtak 

SAM (sterile alpha-motif) doménen keresztüli specifikus lipidkötést [104], de a 

fehérjén belül egy polibázikus régió is található, amely feltételezhetően elektrosztatikus 

módon köt PIP2-t, és ez a DLC1 RhoGAP aktivitását gátolja [105].  

Az eddig ismert lipidek szerepét a GAP-ok szabályozásában az 1. táblázatban 

foglaltam össze. 
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1. táblázat 

Lipidek szerepe a GAP-ok szabályozásában 

GAP kis G-

fehérje 

szabályozó 

lipid 

A GAP aktivitás 

változása 

hivatkozás 

ARAP1 Arf1, Arf5 

Rho 

PIP3 fokozódik 

nem változik 

[102]  

ARAP3 Arf6 PIP3 fokozódik [106, 107] 

ASAP1 Arf1, Arf5 PIP2, PA fokozódik [103, 108, 109] 

AGAP1 Arf1, Arf5, 

Arf6 

PIP2, PA fokozódik [110] 

GIT Arf6 PIP3 fokozódik [111] 

ACAP1, ACAP2 Arf6 PIP2, PA fokozódik [112] 

Chimaerin  Rac PS, PA, DAG 

LPA, PI, PIP, 

PIP2, AA 

fokozódik 

csökken 

[113-115] 

Ha-RasGAP  Ras foszfolipidek, 

zsírsavak 

fokozódik [116] 

Neurofibromin, 

p120RasGAP  

Ras foszfolipidek, 

zsírsavak 

fokozódik [117, 118] 

DLC2 Rho PIP2 fokozódik [105] 

 

 

Munkacsoportunk korábbi publikációjában a p190RhoGAP lipidekkel 

megvalósuló igen érdekes szabályozását írta le: a Rac és a Rho kis G-fehérjéket 

szabályozó p190RhoGAP savas foszfolipidek, mint a PS, a PI és a PIP2 hatására képes 

megváltoztatni szubsztrátspecificitását, erősebb RacGAP-ként és gyengébb RhoGAP-

ként viselkedik [119]. A lipidregulációért felelős régió azonosítása PhD munkám részét 

képezi. 

A membrángörbület változására érzékeny GAP-ok fontos szerepet töltenek be pl. 

vezikulák lefűződésével kapcsolatos folyamatok szabályozásában.  A BAR domén 

számos ArfGAP és RhoGAP proteinben jelen van, és a membrángörbület változásának 
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szenzoraként működik [120, 121]. A membrán görbületének változása azonban nem 

csak a BAR doménen keresztül befolyásolhatja a GAP-ok aktivitását, ezt figyelhetjük 

meg például az ArfGAP1 esetében, ahol egy amfipatikus alfa-helikális motívum vesz 

részt a membrán görbületének érzékelésében. Kisebb lipid fejcsoport és nagyobb 

zsírsav telítetlenség, vagy nagyobb vezikulaméret esetén jobban be tud épülni az 

ArfGAP1 a membránba, és nagyobb a GAP hatása [122-125]. Hasonló folyamatot 

figyeltek meg az ArfGAP6 esetében is [126]. 

 

3.6.2. Foszforiláció szerepe a GAP-ok szabályozásában 

A foszforiláció mint igen sok protein esetében, a GAP-ok regulációjában is fontos 

szerepet játszik. Számos példát ismerünk az irodalomból, amelyben szerin/treonin vagy 

tirozin foszforiláció megváltoztatja a GAP-ok enzimatikus aktivitását, vagy indirekt 

módon hatva befolyásolja a fehérje sejten belüli lokalizációját, degradációját vagy más 

proteinekkel, illetve foszfolipidekkel való kölcsönhatását. 

Neurofibromin esetében például a PKA katalizálta foszforiláció fokozza a fehérje 

14-3-3 proteinekkel való kapcsolatát és gátolja a RasGAP aktivitását [127]. Egy adott 

kináz egyes GAP-okat aktiválhat, másokat gátolhat, pl. a Ca2+-calmodulin dependens 

protein kináz II katalizálta foszforiláció a RacGAP és Cdc42GAP hatású RICS 

aktivitását gátolja, míg a neuron specifikus RasGAP hatású SynGAP aktivitását serkenti 

[128, 129]. Az inzulin indukálta Akt foszforiláció az AS160 fehérje RabGAP aktivitását 

gátolja és ez a GLUT4 transzporter Rab mediált transzlokációját eredményezi a 

plazmamembránba [130]. Egy GAP foszforiláció következtében új szubsztrátot is 

nyerhet. Például a Rac és a Cdc42 kis G-fehérjékre ható MgcRacGAP ha AuroraB 

protein hatására foszforilálódik, a Rho-nak is fokozni képes a GTP-áz aktivitását, mivel 

a foszforiláció az MgcRacGAP katalitikus doménjének konformációváltozását 

eredményezi [131].  

A p190RhoGAP (p190-A) aktivitása is változhat foszforiláció hatására, erről 

részletesebben írok a „p190RhoGAP szabályozása” című fejezetben, illetve az 

„Eredmények” részben.  

A foszforiláció hatására egy GTPáz aktiváló protein GAP hatástól független 

funkciója is változhat.  A p190RhoGAP FF-doménje TFII-I (transzkripciós faktor II-I-

et) köt, és a citoszolba lokalizálja azt. Az FF-domén tirozin-foszforilációja esetén a 
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p190RhoGAP elengedi a TFII-I-t, így az a magba vándorolhat, ahol különböző gének, 

mint például a c-fos transzkripcióját indíthatja el [132].  

A foszforiláció a GAP sejten belüli lokalizációját is megváltoztathatja, például az 

ArfGAP1 membránhoz kötődik casein kinase Iδ katalizálta foszforiláció hatására [133]. 

Egy másik példa a p190RhoGAP-B foszforilációja: IGF-1 stimulálást követően az 

aktivált inzulinreceptor direkt foszforilálja a p190RhoGAP-B-t, elősegítve annak 

feldúsulását olyan szubdoménekben, ahol az aktív Rho is található, ezáltal gyorsabbá 

válhat a Rho inaktiváció folyamata [134].  

 

3.6.3. A GAP-ok szabályozásának egyéb módjai 

A GAP-ok szabályozásában fontos szerepet kapnak a fehérje-fehérje 

kölcsönhatások. Ahogy a 10. ábrán is láttuk, a GAP-ok számos domént tartalmaznak, 

amelyeknek szerepe lehet az interakciókban. Több GAP esetében írtak le olyan fehérje-

fehérje kölcsönhatást, amely a GTP-áz aktiváló hatást befolyásolja egy adott kis G-

fehérjére [135-139]. Példaként említeném a p190RhoGAP-B kölcsönhatását az Rnd 

fehérjékkel. Az Rnd fehérjék a Rho kis G-fehérje családba tartoznak, de nem 

rendelkeznek saját GTP-áz aktivitással, ezért „konstitutívan aktívak”. A sejtben RhoA 

antagonista hatásuk van. Ez azáltal jön létre, hogy a p190RhoGAP-B fehérjéhez 

kapcsolódnak, ennek hatására fokozódik a p190RhoGAP-B GAP hatása, és a Rho-A 

inaktiválódik [136]. 

Nemcsak a GAP és egy másik protein között lehet kapcsolat, hanem egy GAP-on 

belül is lehetnek olyan intramolekuláris kölcsönhatások, amelyek a GAP aktivitást 

szabályozzák. Például a katalitikus GAP domén PH doménen keresztüli regulációját 

írták le a p120RasGAP és az ASAP1 esetében [140, 141]. N terminális doménen 

keresztüli reguláció figyelhető meg oligophreninnél és egyes RhoGAP-oknál [142, 143]. 

Autoinhibíciót írtak le a p50RhoGAP és az alpha2-chimaerin esetében [20, 144].  

A GAP-ok szabályozásában fontos tényező a GAP lokalizációjának szabályozása. 

A p50 RhoGAP-ot a Sec14 domén lokalizálja az endoszómákhoz [145]. 

A GAP-ok szabályozása történhet a GAP sejten belüli mennyiségének 

megváltoztatásával is, például a protein degradáció szabályozásán keresztül. Ilyen 

szabályozást írtak le a RasGAP neurofibromin esetében [146], p190RhoGAP-nál [147], 

valamint számos RapGAP-nál [148-150]. Érdekes, hogy a GAP-ok degradációját 
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bizonyos vírusok is előidézhetik, és ez szerepet játszhat a gazdasejt immortalizálásában 

[151]. A GAP foszforilációja szerepelhet olyan szignálként, amely beindítja azokat a 

degradációs folyamatokat, amelyben a GAP lebomlik [149, 152]. A CdGAP-ról leírták, 

hogy a fehérje foszforilációja a sejten belüli fehérjemennyiség növekeséséhez vezet 

[153]. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a GAP-ok regulációja igen összetett, és fontos 

szabályozási pontja a különböző jelátviteli útvonalaknak. 

 

3.7. A p190RhoGAP  

3.7.1. A p190RhoGAP  szerkezete, előfordulása 

A p190RhoGAP a Rho kis G-fehérje család egyik fontos szabályozó GTP-áz 

aktiváló proteinje. Az elnevezésben a „p190” arra utal, hogy a fehérje 190 kDa 

nagyságú. A p190RhoGAP családba két izoforma tartozik, a p190RhoGAP-A (rövidítve 

p190-A), melyet 1992-ben klónoztak [154], illetve a hat évvel később leírt 

p190RhoGAP-B (p190-B) [155]. Az irodalomban az előbb felfedezett p190RhoGAP-A 

általában p190RhoGAP-ként szerepel, tehát ha az „A” vagy „B” nincs hozzátéve, akkor 

az „A” izoformáról van szó. Dolgozatomban is - e fejezet kivételével- az irodalomban 

leginkább elterjedt p190RhoGAP elnevezést használom. A p190-A GRLF1-ként, a 

p190-B ArhGAP5-ként is ismert. A két izoformát különböző gének kódolják. A p190-A 

génje a 19q13.3. locuson [156], a p190-B génje a 14q12 ArhGAP 5 locusán található 

[155].  

Az A és B izoforma között 50%-os homológia figyelhető meg (11. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ábra A p190RhoGAP doménszerkezete, p190-A és p190-B közti homológia [156] 

Fehérrel jelölt a GTP-áz domén, szürkével a középső domén, és feketével a GAP domén. 
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A p190-A és p190-B szerkezetében is három fő domén különböztethető meg: az 

N-terminális GTP-kötő domén (GBD), egy hosszú középső domén („middle domain”), 

amely számos fehérje-fehérje kölcsönhatásban résztvevő motívumot és egy fontos 

tirozin foszforilációs helyet (Y 1105) tartalmaz, illetve egy C-terminális GAP domén 

(11. ábra). 

Az N-terminális GTP kötő domén szerepe még nem teljesen tisztázott. Képes a 

GTP-t megkötni, ez a kötés specifikus és telíthető [157, 158], de nem képes GTP 

hidrolízisre, és olyan fehérjét sem írtak le, amelynek a p190RhoGAP-hoz kapcsolódását 

befolyásolná, hogy a  GAP ezen szakasza GTP vagy GDP kötött formában található-e. 

Ismert azonban, hogy a GTP-kötő domén a középső domén egy szakaszával együtt 

regulálja a p190RhoGAP degradációját a citokinezis során [147].  

A középső domén számos FF motívumot tartalmaz, amelyek RNS kötő 

fehérjékhez kapcsolódhatnak [132]. Az FF domén a nevét a benne található két 

konzervált fenilalanin aminosavról kapta [159]. Található a középső doménen ezenkívül 

számos SH3 domén kötő szakasz, számos szerin és treonin foszforilációs hely, valamint 

egy tirozin foszforilációs hely (Y1105), amelynek fontos szerepe van a p120RasGAP 

kötésben, és a p190RhoGAP aktivitásának szabályozásában [160-164]. A középső 

domén RhoE megkötésére is képes, amely fokozza a p190RhoGAP RhoGAP aktivitását 

[136, 165]. 

A p190RhoGAP GAP doménje in vitro fokozza a Rho családba tartozó Rho, Rac 

és Cdc42 fehérjék GAP aktivitását [119, 162]. A GAP aktivitáshoz elengedhetetlen az 

„arginin ujj”, amely a p190RhoGAP esetében a 1283-as arginin. Ennek mutációja 

domináns negatív fehérje létrejöttét eredményezi [166]. In vivo a p190RhoGAP képes 

fokozni a Rho kis G-fehérje GTP-áz aktivitását és ezáltal gátolja a Rho-függő 

citoszkeleton átrendeződést [53, 167-169]. Az, hogy a p190RhoGAP in vivo RacGAP 

aktivitással is rendelkezik, még nem eléggé bizonyított. Az in vitro RacGAP hatás 

kimutatásán kívül ismert, hogy sejtmentes rendszerben a p190RhoGAP gátolni képes a 

Rac kis G-fehérjén keresztül a NADPH oxidáz aktivitását [170]. 

A p190RhoGAP kimutatható az idegrendszerben, a simaizomban, a vázizomban, a 

herében, a tüdőben, a lépben, a májban, a szívben, a vesében, és a neutrofil 

granulocitákban [156, 162, 171, 172]. A legjelentősebb expressziót az agyban, a 

gerincvelőben és a szemben mutattak ki egér embriók fejlődése során [173].  
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Irodalmi adatok szerint a p190RhoGAP a citoplazmában diffúz eloszlású. 

Növekedési faktor (EGF) stimuláció hatására átmenetileg az aktinhoz hasonló 

lokalizációt mutat [164, 167]. Kimutatható a p190RhoGAP kis mennyiségben a 

sejtmagban [154, 174], valamint a plazmamembránban is [175-177]. A mitózis késői 

fázisában a p190RhoGAP transzlokálódik a mitózisos gyűrűbe, ahol az aktinnal és a 

Rho-val kolokalizál [147, 178]. A neuronokban a p190RhoGAP a dendritekben fordul 

elő nagy mennyiségben [179, 180].  

Settleman munkacsoportja kimutatta, hogy a p190RhoGAP in vitro és in vivo is 

foszforilálódik PKC által, és hogy a PKC aktivációt követően a citoplazmából a 

membránba kerül, ahol az aktinnal kolokalizál [173]. Arra azonban nincs adat, hogy ez 

a transzlokáció a p190RhoGAP PKC katalizálta direkt foszforilációjának eredménye-e, 

vagy a PKC egy másik fehérjét foszforilál, aminek hatására a p190RhoGAP indirekt 

helyeződik ki a membránba. 

 

3.7.2. A p190RhoGAP szerepe 

A p190RhoGAP a sejten belül egyrészt Rho mediált, másrészt Rho kis G-

fehérjétől független mechanizmussal fejti ki hatásait. Az aktin- és mikrotubulus 

átrendeződésre hatva számos sejtműködési folyamatban vesz részt, mint a sejthadhézió 

[177, 181, 182], a sejtszétterülés, a sejtmotilitás, a sejtmigráció [183-185], az invázió 

[176, 186], az érfejlődés és az érpermeabilitás [187-189], a sejtciklus szabályozás [147, 

190, 191], a neuronális fejlődés és differenciáció valamint az idegrendszeri működések 

[173, 179, 180, 192-197]. 

A p190-A és p190-B izoformák sok esetben azonos jelátviteli utakban vesznek 

részt, és ugyanazokhoz a fehérjékhez képesek kapcsolódni. Mindkét izoforma szerepet 

játszik az aktin regulációban, a sejtmozgás és invázió szabályozásában, az idegrendszeri 

differenciációban és fejlődésben [147, 167, 198-200]. A két izotípus között azonban már 

egyre több különbségre is fény derül, egyes folyamatokban csak a p190-A vesz részt, 

másokért csak a p190-B felelős. A p190-B szabályozza például a sejtméret és az egyed 

méretének a kialakítását egér embriók fejlődése során [201], a sejtdifferenciálódást 

adipogenezis vagy miogenezis irányába [134], valamint szükséges az emlő fejlődéséhez 

[202, 203]. Mind a p190-A, mind a p190-B szükséges az idegrendszeri fejlődéshez, de 

különböző módon vesznek részt ebben a folyamatban. [198, 204]. A p190-A 
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tumorszupresszorként működik, sejtkultúrában gátolni képes a Ras-indukált 

transzformációt [205] és kivédi egerekben a PDGF-indukált gliomák kialakulását [206]. 

A p190RhoGAP család Rho regulációjában betöltött szerepét mutatja az is, hogy 

p190RhoGAP hiányos vagy túlexpresszált sejtek kóros aktin citoszkeleton működéseket 

mutatnak [147, 173, 187, 194, 198, 206-213]. 

Megfigyelhettük, hogy a p190RhoGAP milyen sok biológiai folyamatban játszik 

szerepet. Hiánya az élettel összeegyeztethetetlen, a p190RhoGAP hiányos egerek már 

embrionális korban elpusztulnak, az embriókban súlyos idegrendszeri és egyéb fejlődési 

zavarok mutathatók ki (12. ábra) [173, 198].  

 

12. ábra A p190RhoGAP elengedhetetlen a 

normál idegrendszeri fejlődéshez [173] 
A,C)  A vad típusú embriók normális 

idegrendszeri fejlődést mutatnak. 

B,D) A p190RhoGAP mutáns embriók 

idegrendszeri fejlődése zavart szenved, a 

hemispheriumok fúziójának zavara, és egyéb 

súlyos morfológiai rendellenességek  

mutathatók ki. 

 

 

 

3.7.3. A p190RhoGAP szabályozása 

A p190RhoGAP aktivitás szabályozásának legelsőként leírt mechanizmusa 

fibroblasztokban a Y1105 aminosav Src katalizálta foszforilációja [154, 161, 164]. A 

Y1105 aminosav foszforilációja fokozza a p190RhoGAP aktivitását. A p190RhoGAP 

fehérjét az Src kinázon kívül számos más tirozin kináz is képes foszforilálni, amelyeket 

a 2. táblázatban foglaltam össze.  

A p190RhoGAP tirozin foszforilációjához vezető eddig megismert folyamatokat 

és a tirozin foszforilációt indirekt módon fokozó molekulákat a 3. táblázatban foglaltam 

össze.  
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2. táblázat 

A p190RhoGAP-ot foszforiláló tirozin kinázok 

tirozin kináz előfordulás hivatkozás 

Src fibroblasztok [154, 161, 164] 

Fyn oligodendrociták [194, 196] 

Brk (breast tumor kinase)  emlőtumorok [214] 

FAK endothel sejtek [188] 

Fgr myeloid sejtek [215] 

Abl és Arg neuronok, fibroblasztok [216-218] 

TEL-ARG onkogén fúziós protein  akut myeloid leukémia [219] 

 

 

3. táblázat 

A p190RhoGAP tirozin foszforilációjához vezető folyamatok/molekulák 

 hivatkozás 

integrinek, cadherinek, plexin [176, 181, 207, 218, 220-225]  

EGF, VEGF, PDGF  [164, 167, 226, 227] 

v-FMS, Nox-1, angiotensin II, Gα13, PKC, PI3K  [186, 228-233] 

reaktív oxigéngyökök termelődése  [234] 

Rnd3/RhoE [136] 

H. pylori, valamint HIV infekció [235, 236] 

p120RasGAP [167, 175, 237] 

 

A p190RhoGAP komplexet képez a p120RasGAP fehérjével. A p190RhoGAP 

1105-ös tirozinjának foszforilációja elősegíti a p120RasGAP-hoz kapcsolódást, amely a 
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p190RhoGAP további aktivációját, valamint a p120RasGAP RasGAP aktivitásának 

csökkenését eredményezi [160, 162-164, 167, 175, 237-239]. A p120RasGAP hatására 

létrejövő RhoGAP hatás fokozásának módja azonban még nem kellőképpen bizonyított. 

Elképzelhető ugyanis, hogy a foszforiláció hatására a p190RhoGAP lokalizációja és 

ezáltal a szubsztráthoz való hozzáférése változik, de ez nem feltétlenül jár a GAP 

aktivitásának megváltozásával. A GAP aktivitás fokozásának igazolására in vitro 

mérések lennének szükségesek.  

A p190RhoGAP aktivitása a GTP kötő doménen keresztül is szabályozódhat, bár 

ez a mechanizmus még nem teljesen tisztázott. A GTP kötő domén Src katalizálta 

tirozin foszforilációja gátolja a GTP kötést [158], a domén mutációja befolyásolja a 

fehérje GAP aktivitását [210].  

A p190RhoGAP aktivitásának gátlása létrejöhet direkt módon, valamint indirekt 

úton is, az aktiváló mechanizmusok gátlásának következtében.  

A p190RhoGAP-ot direkt módon gátolni képes a fehérje szerin-treonin 

foszforilációja [190]. A GSK-3β katalizálta szerin-treonin foszforiláció gátló hatását az 

„Eredmények” részben foglalom össze [185]. Szintén gátló hatású, ha a p190RhoGAP-

ot aktiváló tirozin foszforiláció mértéke csökken különböző foszfatázok hatására [195, 

227, 240-242].  

Az aktiváló útvonalak gátlása - például az Src aktivitásának csökkentése - a 

p190RhoGAP aktivitását indirekt módon csökkentik [184, 243-248].  

 

 Az aktiváló és gátló tényezők felsorolása után megemlíteném azt az igen érdekes 

mechanizmust, amely aktiválás és gátlás is, és egyben a PhD munkám kiindulópontja. 

Bizonyos foszfolipidek hatására fokozódik a p190RhoGAP RacGAP aktivitása és 

csökken a RhoGAP aktivitása (13. ábra) [119]. A p190RhoGAP 

szubsztrátspecificitásának változását eredményező foszfolipidek a PS, a PI és a PIP2, 

míg PA esetében csak RhoGAP aktivitás változás mutatható ki (14. ábra). Fontos 

megemlíteni, hogy foszfolipidek a Rac és Rho kis G-fehérjékre csak a p190RhoGAP 

aktivitásának megváltoztatásán keresztül hatnak, a Rac és Rho endogén GTP-áz 

aktivitását nem befolyásolják (15. ábra).  

A p190RhoGAP foszfolipidekkel megvalósuló szabályozásának további 

vizsgálatára az „Eredmények” részben térek ki [249]. 
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13. ábra A p190RhoGAP 

szubsztrátspecificitásának változása PS 

jelenlétében [119]  

PS hatásara mind a p190-A (A), mind a 

p190-B (B) esetében RhoGAP aktivitás 

csökkenés és RacGAP aktivitás fokozódás 

jön létre. (A GAP aktivitás fokozódását a 

fehérjéhez kötött radioaktív GTP 

mennyiségének csökkenése jelzi. Lásd a 

„Módszerek” rész 5.4 fejezetében) 

 

 

 

 

 

 

 

14. ábra A p190RhoGAP szubsztrát-

specificitásának változásáért felelős 

foszfolipidek [119]  

A, A p190RhoGAP RhoGAP aktivitása 

B, A p190RhoGAP RacGAP aktivitása 

Az ábrák első oszlopaiban a GAP 

aktivitás figyelhető meg foszfolipid 

nélkül. A PS, a PI, a PIP2 jelenlétében 

megfigyelhető a p190RhoGAP RhoGAP 

aktivitásának csökkenése és RacGAP 

aktivitásának fokozódása. A PA csak a 

RhoGAP aktivitást befolyásolja. A PC és 

a PE hatására sem a RacGAP, sem a 

RhoGAP aktivitás nem változik. 
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15. ábra A foszfolipidek nem 

befolyásolják a Rho és a Rac kis G-

fehérjék endogén GTP-áz aktivitását 

[119]  

 

 

 

 

 

A p190RhoGAP GAP hatásának változása a fehérje sejten belüli 

koncentrációjának változtatása révén is történhet, például sejtosztódás, sejtmigráció, 

sejthalál, valamint TGFβ hatására a pitvari szívizomsejtek M2-muszkarinerg receptora 

expressziójának változása során [147, 175, 191, 247, 250].       

 

3.8. A GSK-3β szerepe  

A glikogén szintetáz kináz 3 (GSK-3) egy szerin-treonin kináz. Nevét az egyik 

szubsztrátjáról, a glikogén szintetázról kapta, amelyet foszforilál és ezáltal inaktivál 

[251]. Az elnevezés azt sugallja, hogy a GSK-3 az intermedier anyagcsere 

szabályozásában tölt be szerepet, de a fehérje ismert funkciói ennél sokkal 

szerteágazóbbak: a glikogén metabolizmus szabályozásán kívül részt vesz a 

citoszkeleton szabályozásában, a sejtdifferenciáció, a proliferáció, az apoptózis, a 

sejtciklus és a géntranszkripció regulációjában is. A WNT, az inzulin, növekedési 

faktorok, receptor tirozin kinázok, a Hedgehog fehérje, és G-proteinhez kapcsolt 

receptorok jelátviteli útjaiban egyaránt részt vesz [252-255].  

A GSK-3 döntő jelentőségű a sejtpolaritás meghatározásában és a sejtmigráció 

regulációjában is [256, 257].  A Par6 és Par3 proteinek heterotrimert képeznek az 

aPKCζ-val (atípusos protein kináz C). A Par6 a Cdc42 kis G-fehérjéhez kötődve 

fokozza az aPKCζ aktivitását, amely foszforilálja és így inaktiválja a GSK-3-t. A 

GSK-3 gátlása szükséges a megfelelő mikrotubulus orientáció kialakításához, ezáltal a 

sejtpolaritás kialakításához [258]. Ez a folyamat a neuronok polaritásának 
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meghatározásában is megfigyelhető, és szükséges az axonképződéshez. A GSK-3 

foszforilációjának hiányában nem képződnek axonok [259]. 

A különböző jelátviteli utakban szereplő egyéb protein kinázoktól eltérő módon a 

GSK-3 a nyugvó sejtekben konstitutívan aktív és működésének szabályozása különböző 

stimulusok hatására a fehérje inaktivációját jelenti. Például az inzulin és a növekedési 

faktorok jelátvitele során a GSK-3 foszforilálódik és ennek következtében nem tud 

létrejönni az interakció a GSK-3 és az előfoszforilált szubsztrátja között [260, 261]. 

Emlősökben a GSK-3-fehérjének két izoformája ismert, a GSK-3α, és a GSK-3β, 

amelyeket különböző gének kódolnak [262].  

A GSK-3 enzimaktivitására jellemző, hogy akkor képes a szubsztrátját 

foszforilálni, ha azt előzőleg már egy másik kináz foszforilálta. Ez az úgynevezett 

„priming” (előfoszforiláció, vagy kijelölő foszforiláció), amely egy, a GSK-3 

foszforilációs helytől néhány aminosavval C-terminálisan elhelyezkedő aminosav 

foszforilációját jelenti [263]. A GSK-3 katalizálta foszforiláció általában a GSK-3 

szubsztrátjának inaktivációjához vezet. 

A GSK-3 szabályozásának zavara többek között tumorképződéshez, 

neurodegeneratív betegségek kialakulásához, inzulinrezisztencia vagy diabetes 

létrejöttéhez vezethet [255]. 
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4. Célkitűzések 

Kísérleteimben a p190RhoGAP szabályozásának vizsgálatát tűztem ki célul. Munkám 

során az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 

 

1. A p190RhoGAP molekula mely szakasza felelős a RhoGAP és a RacGAP aktivitás 

lipidekkel történő szabályozásáért? 

 

2. Mely aminosavakon foszforilálja a PKCα a p190RhoGAP molekulát? 

 

3. A p190RhoGAP PKCα katalizálta foszforilációja befolyásolja-e a lipidkötést és a 

lipidek hatását a GAP aktivitásra? 

 

4. Hogyan befolyásolja a p190RhoGAP lipidregulációja és PKCα katalizálta 

foszforilációja a sejt morfológiáját? 

 

5. Hogyan befolyásolja a p190RhoGAP GSK-3β-val történő foszforilációja a molekula 

RhoGAP- és RacGAP aktivitását? 
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5. Módszerek 

5.1. A kísérletekhez használt anyagok és reagensek 

Az L-α-Phosphatidylserine (PS), a L-α-Phosphatidylinositol (PI) és az L-α-

Phosphatidylcholine (PC) a Sigma-tól származott. A PKCα-t a Sigma-tól és az Upstate-

től, a GSK-3β-t a BioLabstól, a PfuTurbo DNS polimerázt a Stratagene-től, a DpnI-t a 

Fermentas-tól rendeltük. A BIM I (GF 109203XA) a Calbiochemtől származott. A 

[γ-32P]GTP és [γ-32P]ATP (185 TBq/mmol) izotópokat az Izotóp Intézettől (Budapest) 

vettük. A p190A antitestet a Transduction Laboratories-tól rendeltük. A másodlagos 

anti-nyúl és anti-egér antitest a GE Healthcare-től származott. Az Alexa488 anti-nyúl 

F(ab’)2, az Alexa568 anti-nyúl F(ab’)2 és a Phalloidin-568 a Molecular Probes-tól 

származtak. A konstruktok előállításához használt primereket a Sigma-tól rendeltük.  

 

5.2. A protein konstruktok előállítása 

A különböző hosszúságú p190RhoGAP konstruktok (p190(1135), p190(1191), és 

p190(1252)) templátjaként az RcHA-p190RhoGAP plazmid szolgált [160], a megfelelő 

primerekkel készült PCR termékeket EcoRI enzimmel vágtam és pGEX4T1 vektorba 

ligáltam. A teljes hosszúságú p190RhoGAP polibázikus régió mutánst Settleman 

munkacsoportjától kaptuk. Ez a plazmid szolgált templátjául a p190(1191)∆PBR 

konstruktnak. A PCR terméket a vad típusú p190(1191)-hez hasonlóan EcoRI enzimmel 

vágtam, és ezután pGEX4T1 vektorba ligáltam. A konstruktok ellenőrzése 

szekvenálással történt.  

A p190(1191) alanin mutánsait irányított mutagenezissel készítettem 

QuikChangeTM site-directed mutagenesis kittel (Stratagene) a megfelelő protokol 

alapján. Templátként az egyszeres és kétszeres alanin mutánsoknál a p190(1191) 

konstruktot, a háromszoros alanin mutánsnál a p190(1191)S1221A-T1226A kétszeres 

mutáns konstruktot használtam. A konstruktokat hasítás és szekvenálás segítségével 

ellenőriztem. (A mutációkat úgy terveztem, hogy egy új hasítási hely kerüljön a 

szekvenciába és így még a szekvenálás előtt lehessen ellenőrizni a mutáció 

sikerességét.) A különböző protein konstruktok előállításához és a mutagenezishez 

használt primereket a 4. táblázatban foglaltam össze. 
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4. táblázat 

A. A különböző hosszúságú p190RhoGAP konstruktok előállításához használt 

primerek 

 

p190(1191) forward primer  

CCCGAATTCGAGGACCAGGCATCCCAAGGT 

p190(1135) forward primer  

CCCGAATTCGACAGTGAGATGGACACAAGC 

p190(1252) forward primer  

CCCGAATTCACAACAGTGGTGACTCCAGAG 

p190A forward primer  

CCCTCCGGAATGATGATGGCAAGAAAGCA 

p190A reverse primer  

CCCGAATTCTCAAGAAGACAACTGATTTTC 

 

B. A pontmutációk létrehozásához használt primerek 

 

S1221A forward primer  

GGAATATCCTTCGAGCGCTAAGGAGGAACACC 

S1221A reverse primer 

GGTGTTCCTCCTTAGCGCTCGAAGGATATTCC 

T1226A forward primer 

GTCTAAGGAGGAATGCCAAGAAACCAAAGCCC 

T1226A reverse primer  

GGGCTTTGGTTTCTTGGCATTCCTCCTTAGAC 

S1236A forward primer  

CCCAAACCCCGGCCGGCCATCACAAAGGCAACC 

S1236A reverse primer  

GGTTGCCTTTGTGATGGCCGGCCGGGGTTTGGG 

S1226A-T1226A forward primer  

GGAATATCCTTCGAGCGCTAAGGAGGAATGCCAAGAAACCAAAGCCC 
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S1226A-T1226A reverse primer  

GGGCTTTGGTTTCTTGGCATTCCTCCTTAGCGCTCGAAGGATATTCC 

S1221D forward primer  

GGAATATCCTTCGCGACCTAAGGAGGAACACC 

S1221D reverse primer  

GGTGTTCCTCCTTAGGTCGCGAAGGATATTCC 

T1226D forward primer  

GTCTAAGGAGGAACGACAAGAAACCAAAGCCC 

T1226D reverse primer  

GGGCTTTGGTTTCTTGTCGTTCCTCCTTAGAC 

 
 

5.3. A proteinek és a proteinfragmensek előállítása 

A prenilált kis G-fehérjék (Rac1 és RhoA) baculovírussal transzfektált Sf9 sejtek 

membrán frakciójából származtak, tisztításuk nikkel-Sepharose oszlopon történt [119]. 

A prenilált Rac és Rho fehérjék előállításában Marie-Claire Dagher munkacsoportja 

nyújtott segítséget. A nem prenilált kis G-fehérjék (a Rac1 és a RhoA) plazmidjait Alan 

Halltól kaptuk, a fehérjéket GST-fúziós proteinként BL-21 Rosetta típusú Escherichia 

coli baktériumban termeltettük. A vad típusú és mutáns p190RhoGAP 

proteinfragmenseket szintén GST-fúziós fehérjeként termeltettük Escherichia coli BL-

21 Rosetta baktériumban.  

A GST-fúziós fehérjék előállításához a baktériumokat egy éjszakán keresztül 37 
oC-on 100 ml 50 µg/ml Ampicillin és 50 µg/ml Cloramphenicol tartalmú LB oldatban 

(1% tripton, 0.5 % élesztőkivonat, 0.5 % NaCl, 1 mM NaOH) növesztettük, majd reggel 

ugyanilyen tápoldattal tízszeresére higítottuk. Egy óráig tartó 37 oC-os inkubáció után a 

fehérjeexpressziót 0.5 mM IPTG-vel indukáltuk, majd 3-4 órás inkubáció után a 

baktériumokat centrifugáltuk (4oC/4500rpm/15min), és proteázgátlókat (2 µM pepstatin, 

10 µM leupeptin, 10 µg/ml aprotinin, 1 mM PMSF, 1 mM Na-Egta) tartalmazó 6 ml 

hideg lízispufferben (50mM Tris-Cl pH 7.6, 50mM NaCl, 5mM MgCl2, 1mM DDT) 

reszuszpendáltuk. A baktériumokat ultrahang segítségével (10W/5x1min) tártuk fel. 

Centrifugálás (4oC/10000rpm/30min) után a termeltetett proteint tartalmazó felülúszót 

glutathione-Sepharose gyöngyökkel 30 percig 4oC-on inkubáltuk. A gyöngyöket ezután 
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centrifugáltuk (4oC/3000rpm/1min) és lízispufferrel ötször mostuk. A fehérjét ezután 

500 µl glutathione pufferrel (5µg/ml glutathione, 50mM Tris/HCl pH 8.0, 150mM 

NaCl, and 1mM DDT) oldottuk le a gyöngyökről, és kiporciózva -80 oC-on tároltuk. 

 

5.4. A transzfekcióhoz használt plazmidok előállítása 

A p190FL-WT-GFP és p190FL-WT-pmCherry plazmidok templátjaként 

RcHA-p190RhoGAP, a p190FL-∆PBR-GFP és a p190FL-∆PBR-pmCherry plazmidok 

templátjaként a RcHA-p190RhoGAP plazmidból készült polibázikus régió mutáns 

plazmid szolgált. (lásd 5.2.) A PCR termékeket BspEI és EcoRI enzimekkel vágtam és 

EGFP-C1 illetve pmCherry-C1 vektorokba ligáltam. A p190FL-DM-GFP és p190FL-

DM-pmCherry plazmidokat QuikChangeTM site-directed mutagenesis kit (Stratagene) 

segítségével állítottam elő, templátként a p190FL-WT-GFP és p190FL-WT-pmCherry 

plazmidok szolgáltak. (A PCR-hoz és mutagenezishez használt primereket lásd a 4. 

táblázatban.) 

 

5.5. Az in vitro GTPáz aktivitás mérés és a GAP aktivitás meghatározása 

Az in vitro GTPáz aktivitás mérése során a kis G-fehérjét γ pozícióban 32P-ot 

tartalmazó GTP-vel ([γ-32P]GTP) „töltjük” alacsony Mg2+-tartalmú oldatban, majd 

Mg2+ hozzáadásával „fixáljuk” a [γ-32P]GTP –t és megfelelő hőmérsékleten adott ideig 

inkubáljuk. Rac esetében 20oC-on 5 percig, Rho esetében 30 oC-on 15 percig zajlik az 

inkubáció. Az eltérő hőmérséklet és időtartam szükségességének oka, hogy a Rac-nak 

sokkal gyorsabb a saját GTP-áz aktivitása, mint a Rho-nak. Ha a reakció kinetikáját 

akarjuk megvizsgálni, akkor ezen időtartam alatt többször mintát veszünk a 

reakcióelegyből. A reakcióelegyet nitrocellulóz membránon átszűrjük, majd a 

membránt desztillált vizet tartalmazó küvettába helyezzük. A radioaktivitás mérése 

Cserenkov effektus alapján Beckman LS-5000TD folyadék szcintillációs számlálóban 

történik. Tehát a membránon maradt, kis G-fehérjéhez kötött [γ-32P]GTP-nek mérjük  a 

radioaktivitását. Ha a G-fehérje GTPáz aktivitása miatt a GTP γ-foszfátja lehasad, 

akkor az lemosódik a membránról, tehát minél több GTP-t bont a kis G-fehérje, annál 

kisebb radioaktivitást mérünk (16. ábra). 

Ha egy GAP fehérje GTP-áz aktiváló hatását szeretnénk megvizsgáni, akkor a kis 

G-fehérje mellé belemérjük a GAP-ot a reakcióelegybe. Ezt megtehetjük úgy is, hogy a 



 42

GAP-ot higítjuk, így különböző GAP koncentrációkat alkalmazunk megvizsgálva ezzel 

a GAP „erősségét”. Amennyiben a GAP hat az adott kis G-fehérjére és fokozza annak 

GTP-áz aktivitását, a GAP aktivitás a membránhoz kötött radioaktivitás 

csökkenéseként jelenik meg. 

 
16. ábra A GTP-áz aktivitás mérésére szolgáló módszer (GAP assay) 

Kis GTP-áz aktivitás esetén a γ-foszfát a fehérjéhez kötve marad és a nitrocellulóz membránon 

detektálható. Nagy GTP-áz aktivitás során pl. GAP jelenlétében a γ-foszfát lehasad, és 

„lemosódik” a membránról. 

 

A mérés során 1-2 µg Rac-ot, vagy Rho-t töltöttem 10 µCi [γ-32P]GTP-vel 100 µl 

alacsony magnézium koncentrációjú pufferben (50 mM HEPES, 50 mM NaCl, 0.2 mM 

DTT, 0.1 mM EGTA, 5 mM EDTA, 1 mg/ml BSA, pH 7.4) 10 percig 

szobahőmérsékleten, majd MgCl2-ot adtam hozzá 10 mM-os végkoncentrációban, és 

újabb 10 percig inkubáltam jégen. A nagy MgCl2 tartalom leállítja a GTP-töltést és a 

jégre helyezéssel akadályozzuk a GTP hidrolízist a reakció indításáig. A GTP-hidrolízis 

100 µl GAP assay pufferben történt (25mM HEPES, 50mM NaCl, 1mM MgCl2, 1 

mg/ml BSA, 0.1 mM GTP, 0.1 mM ATP, 0.1 mM DTT, pH 7.5), a GAP 

végkoncentráció: 0.06 ng/µl – 1.8 ng/µl volt. A reakció leállításához 150 µl „mosó 
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puffert”, a nitrocellulóz membránok mosásához kétszer 3 ml „mosó puffert” használtam 

(25mM HEPES, 50mM NaCl, 1mM MgCl2, pH 7.5.) 

 

5.6. Lipid kötési vizsgálatok 

A lipidkötést kétféle módon vizsgáltam. Az egyik a liposzóma kötési módszer 

(„liposome binding assay”), amelynél a lipid-fehérje kapcsolatot oldatban lévő lipidek 

segítségével vizsgáljuk, a másik a PIP strip módszer, amelynél a lipidek nitrocellulóz 

membránhoz kötött fomában vannak jelen. A két módszer közötti lényeges különbség, 

hogy amennyiben egy fehérje lipidkötéséhez a lipid vezikula megfelelő geometriája is 

szükséges, a PIP strip módszer nem mutat kötést, mivel itt a lipidek membránhoz 

kötötten, „kétdimenziós formában” vannak jelen. A lipidkötéshez megfelelő 

vezikulageometria szükségességére az irodalomban számos példát találunk és saját 

eredményeim is erre utalnak. 

 

5.6.1. Liposzóma kötési módszer 

A liposzóma kötési módszer lényege, hogy a vizsgált fehérjét lipid vezikulákkal 

inkubáljuk, a lipideket ultracentrifugálással ülepítjük, és így az üledékben a lipidhez 

kötődött, a felülúszóban a lipidhez nem kötődött fehérje detektálható. Az üledékben és 

felülúszóban kimutatható fehérje mennyiségét denzitometriával elemezzük, és az 

üledékben található - lipidhez kötődött - fehérje mennyiségét az össz fehérjemennyiség 

arányában ábrázoljuk.  

A liposzómák készítéséhez a liofilizált lipidek feloldása foszfatidilinozitol (PI) és 

foszfatidilkolin (PC) esetében kloroformban, foszfatidilszerin esetében 

kloroform/metanol elegyben (95:5) történt. A lipideket nitrogénnel szárítottam. A 

kevert liposzómák esetén a különböző lipideket az oldószerben oldva kevertem, majd 

ezután szárítottam őket nitrogénnel. A liposzómák készítéséhez a lipideket 

szobahőmérsékleten 200 µl pufferben (25 mM HEPES, 50 mM NaCl, pH 7.5) 

inkubáltam, majd addig vortexeltem (legalább 1 percig), amíg egy homogén 

opaleszcens oldatot nem kaptam. Az így készült lipid vezikulák különböző méretű 

multilamelláris vezikulák. 

A fehérjéket az esetleges aggregátumok eltávolítása céljából a vizsgálat előtt 20 

percig ultracentrifugáltam 90 000 x g-vel. Az aggregátumot nem tartalmazó 
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felülúszóból 1 µl-t adtam 50 µl liposzómához, és az elegyet 15 percig 30oC-on 

inkubáltam. Ezután a vezikulákat 20 percig ultracentrifugáltam 90 000 x g-vel. Az 

ultracentrifugálásokhoz Beckman OptimaTMTL típusú ultracentrifugát és TLA 100.1 

rotort használtam. A felülúszót az üledéktől elválasztottam, és az üledéket felvettem 50 

µl pufferben (25 mM HEPES, 50mM NaCl, pH 7.5). Ötszörösen koncentrált Laemmli 

mintapuffer hozzáadása és 5 perces forralás után az üledéket és a felülúszót is 

megfuttattam SDS gélen. A fehérjét Coomassie blue-val festettem, a denzitometriához 

NIH Image J programot használtam. 

 

5.6.2. Lipid blot vizsgálatok 

A PIP StripsTM membránokat (Echelon Biosciences) 2 ml 3%-os lipidmentes 

BSA-t tartalmazó TBSP-T oldatban (10 mM TRIS-Cl pH 7.4, 150 mM NaCl, 2 mM Na-

H2PO4, 0.1% Tween) blokkoltam 2 órán át. A blokkoló oldathoz ezután 1.5 µg-ot adtam 

a vizsgált proteinből, amellyel újabb 2 órán át inkubáltam. A membránok mosását 

követően 3 ml 5%-os lipidmentes BSA-t tartalmazó TBSP-T oldatban 1.5 µl anti p190A 

antitesttel inkubáltam a membránokat 2 órán keresztül. Újabb mosást követően 3 ml 

5%-os lipidmentes BSA-t tartalmazó TBSP-T oldatban 0.75 µl anti-egér másodlagos 

antitesttel kezeltem a membránokat, majd ismételt mosást követően előhívtam ECL 

(enhanced chemiluminescence) módszer segítségével. Minden inkubáció 

szobahőmérsékleten zajlott. A membránokat minden alkalommal ötször öt percig 

mostam 5-5 ml TBSP-T-vel. A lipid array-t hasonló módon készítettem. 

 

5.7. A PKC katalizálta foszforiláció in vitro vizsgálata 

A p190RhoGAP PKCα katalizálta foszforilációjának in vitro vizsgálata során 

reakciónként 100 ng p190RhoGAP fehérjét inkubáltam 50 ng PKC-vel 37 kBq 

[γ-32P]ATP jelenlétében 24 µl össztérfogatban. A reakcióhoz használt oldat összetétele: 

20 mM MOPS puffer, pH 7.2, 25 mM β-glicerofoszfát, 1 mM DTT, 1 mM CaCl2, 

10µM ATP, 10µM GTP. A PKCα-t kis koncentrációban (0.02 µg/µl) adott 

foszfatidilszerinnel aktiváltam, a PKCα gátlásához bisindolylmaleimide-et (BIM I-et) 

használtam 1 µM koncentrációban. A reakció szobahőmérsékleten zajlott 20 percig, 

majd 6 µl ötszörösen koncentrált Laemmli mintapufferrel állítottam le. A mintákat 10 

percig forraltam, majd 11%-os SDS-gélen megfuttattam. A gélt Coomassie Blue-val 
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festettem, majd megszárítottam. A szárított gélen a radioaktív foszfátot phosphoimager 

analízissel detektáltam Bio-Rad GS-525 készülékkel,  Multi-Analyst software (version 

1.1) segítségével. 

A PKCα katalizálta foszforilációt a GTP-áz akivitás mérés előtt hasonló módon 

végeztem, de a reakcióhoz nem radioaktív ATP-t használtam 2 mM koncentrációban. 

 

5.8. A GSK-3β katalizálta foszforiláció in vitro vizsgálata 

Priming (előfoszforiláció): a glutation-gyöngyhöz kapcsolt, GST-fúziós 

proteinként előállított, Escherichia coli baktériumban termeltetett p190(1191)∆PBR 

fehérje preparátumokat 15, 30, 60 percig inkubáltam 30 oC-on COS7 sejtekből 

származó citoszollal 10x ERS puffer (20 mM Tris-Cl, pH 7.5, 10 mM ATP, 10 mM 

Mg-acetát) jelenlétében, majd a gyöngyhöz kapcsolt proteineket háromszor mostam 

kináz pufferrel (20 mM Tris-Cl, 10 mM MgCl2, 1 mM DTT, 0.1 mM EGTA). A 

proteineket végül kináz pufferben vettem fel.  

Foszforiláció GSK-3β-val: reakcióelegyenként 20 µl proteint inkubáltam 10 µCi 

[γ-32P]ATP-vel és 50 U rekombináns GSK-3β-val GSK-pufferben (20 mM Tris-Cl, 10 

mM MgCl2, 5 mM DTT, pH 7.5) 15, 30, 60 percig 30 oC-on. A reakciót a minták jégre 

helyezésével és ötszörösen koncentrált Laemmli mintapuffer hozzáadásával állítottam 

le. A mintákat 10 percig forraltam, majd 11%-os SDS-gélen megfuttattam. A gélt 

Coomassie Blue-val festettem, majd megszárítottam. A radioaktív foszfáttal történő 

foszforiláció detektálása phosphoimager analízissel történt Bio-Rad GS-525 

készülékkel, Multi-Analyst szoftver (version 1.1) segítségével. 

Az in vitro GTPáz aktivitás mérés során 30 perc volt az előfoszforiláció, és 15 

perc a GSK-3β katalizálta foszforiláció. A foszforiláció után a glutation gyöngyhöz 

kötött fehérjét 3-szor mostam, és ezután mértem meg a GAP aktivitását. Annak 

ellenőrzésére, hogy a GAP aktivitás csökkenés valóban a GSK3β hatására bekövetkező 

foszforiláció, és nem a melegen tartás miatti degradáció következménye-e, az 

előfoszforiláció alatt a kontrollfehérje ugyanazokon a lépéseken esett át, mint az 

előfoszforilált, de citoszol helyett ugyanolyan térfogatú pufferoldatot adtam hozzá. 

Ugyanúgy és ugyanannyi ideig inkubáltam 30 oC-on, ezután ugyanúgy mostam és 

centrifugáltam, mint a citoszollal kezelt fehérjét.  
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5.9. Sejtkultúra és transzfekció 

A COS7 sejteket 5% CO2 tartalmú inkubátorban növesztettem 37 °C-on 

GlutaMAX I Dulbecco’s modified Eagle’s médiumban (DMEM, Invitrogen), melyhez 

10% újszülött borjú szérumot (FCS), 50 unit/ml penicillint, és 50 µg/ml streptomycint 

adtam. A transzfekció előtti nap a sejteket 6 lyukú lemezen 2.5 cm átmérőjű 

fedőlemezre helyeztem. A tranziens transzfekció során a vad típusú és mutáns 

p190RhoGAP DNS plazmidok transzfekciójához FuGene HD (Roche Applied Science) 

vagy TurboFect™ (Fermentas) reagenseket használtam a gyári protokollok szerint. A 

sejteket a transzfekció utáni 24-72 órában vizsgáltam. 

 

5.10. A sejtek immunfestése 

A sejteket fedőlemezen növesztettem, majd PBS-sel való mosás után 4 %-os, 

PBS-ben oldott paraformaldehidben fixáltam szobahőmérsékleten 10 percig, ezután 

ismételt PBS-sel való mosás után 0,1% Triton tartalmú PBS-ben permeabilizáltam 10 

percig. A sejteket a fedőlemezen 3%-os, PBS-ben oldott BSA-val blokkoltam egy órán 

át, majd háromszor 5 percig tartó mosás után az első antitesttel inkubáltam a sejteket 1 

órán keresztül, majd újabb 3 mosás után a második, fluoreszcens anitesttel tötrénő egy 

órás inkubáció következett. Az aktint phalloidinnal festettem. A tárgylemezre 

mintánként 30 µl Mowiol-488-ból készített antifade reagenst (polyvinyl alcohol 4–3088, 

glicerol, H2O és Tris pH 8.5) cseppentettem és így fordítottam rá a fedőlemezt, majd 

száradás után konfokális mikroszkópban vizsgáltam. 

 

5.11. A kis G-fehérje aktivitás mérése élő sejtekből 

A sejtes rendszerben történő kis G-fehérje aktivitás mérése (pull down assay) 

során a sejtlizátumhoz olyan glutathione-Sepharose gyöngyhöz kapcsolt fehérjéket 

adunk, amelyek képesek az aktív Rac vagy az aktív Rho kis G-fehérjékhez kapcsolódni, 

de nem kapcsolódnak ezek inaktív formáihoz. Az aktív Rac-hoz kötődő PAK effektor 

fehérje és az aktív Rho-hoz kötődő Rhotekin effektor fehérje GTP-áz kötő doménjeit 

GST-fúziós fehérjeként Escherichia coli BL-21 Rosetta baktériumból tisztítottuk 

glutathione-Sepharose gyöngyök segítségével. A gyöngyhöz kapcsolt fehérjéket -

80 °C-on tároltam a kísérletekig. A 6 cm átmérőjű szövetkúltúra edényekben növesztett 
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sejteket jéghideg GST-Fish pufferben (50 mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, 2 mM 

MgCl2,10 % Glycerol (v/v), 1 % Nonidet P-(Iqepal CA 630) pH 7,4) tártam fel. Az 

edényeket jégen tartva a sejteket gyorsan felkapartam, majd rövid centifugálás (14000 

rpm, 3 perc, 4 °C) után a felülúszóhoz a Rho aktivitás méréshez GST-RBD illetve a 

Rac aktivitás méréshez GST-PBD gyöngyöket adtam. (A felülúszókból még a gyöngy 

hozzáadása előtt 50 µl-t kivettem, ez a kontrollként használt össz Rho és Rac 

mennyiség kimutatásához szükséges.) A gyöngyöket a felülúszóval 1 órán keresztül 

forgattam 4 °C-on, ezután centrifugáltam (14000 rpm, 1 perc, 4 °C), majd háromszor 

mostam 1 ml GST-Fish pufferrel. A fehérjét a gyöngyökről 15 µl négyszeresen 

koncentrált Laemmli mintapufferrel oldottam le, majd 15 perces forralás után 10%-os 

SDS poliakrilamid gélen futattam meg. Blottolást követően a membránokon Western 

blottot végeztem. 

 

5.12. Western blot 

Nitrocellulóz membránra blottolás után a membránt 5% tejpor és 0.1% Tween 20 

tartalmú PBS oldatban blokkoltam 1 óráig. Az első antitesttel 1 órán keresztüli 

inkubálás után a membránt 3-szor 10 percig mostam 0.1% Tween 20 tartalmú PBS 

oldatban, majd második antitesttel inkubáltam 40 percig. Újabb 3-szor 10 perces mosást 

követően a membránt ECL metódus segítségével FUJI medical Super RX filmen 

hívtam elő. A Western blot során az összes inkubáció és mosás szobahőmérsékleten 

zajlott.  

 

5.13. Konfokális lézer mikroszkópia 

A konfokális lézer mikroszkópos képeket LSM510 (Carl Zeiss) lézer scanning 

konfokális mikroszkóppal készítettem 63x-os, 1.4 numerikus aperturájú plan 

Apochromat objektívvel (Carl Zeiss). Az excitáció 25 mW-os, 488 nm-en emittáló 

argon lézerrel 1-10%-os erősséggel, valamint 1 mW-os, 543 nm-en emittáló 

helium/neon lézerrel 10-50% erősséggel történt multi track módban. Az emissziót 500–

530-nm-es szűk sávú filterrel detektáltam Alexa488 és GFP esetén és egy 560-nm felett 

átengedő széles sávú filterrel Alexa568 és pmCherry esetén. 1–3 µm optikai 

szeletvastagságú képeket készítettem.  

 



 48

6. Eredmények 

6.1. A p190 RhoGAP szabályozása foszfolipidekkel és PKCα katalizálta 

foszforilációval 

 
6.1.1. A p190RhoGAP lipidregulációért felelős szakaszának feltérképezése GAP aktivitás méréssel 

Munkacsoportunk korábbi eredményei szerint az in vitro GAP aktivitás mérés 

során bizonyos foszfolipidek mint PS, PI vagy PIP2 képesek gátolni a p190RhoGAP 

RhoGAP aktivitását és aktiválni a RacGAP aktivitását.  

A bevezetésben említettem, hogy a p190RhoGAP szerkezetében három fő 

szakaszt különböztetünk meg: az N-terminális GTP-kötő domént, a C-terminális GAP 

domént és a kettő között található középső szakaszt, amely több foszforilációs helyet, 

valamint FF doméneket tartalmaz (17/A. ábra).  

 
17. ábra A) A p190RhoGAP doménszerkezete, valamint a polibázikus régió elhelyezkedése, 

és aminosavszekvenciája  B) p190RhoGAP fragmensek: p190(1135), p190(1191), 

p190(1252), p190(1191)∆PBR 
GBD= GTP kötő domén, FF= FF doméneket tartalmazó szakasz, sárga színnel jelzett szakasz: 

polibázikus régió, kék színnel jelzett szakasz: GSK-3β foszforilációs helyek. A 

p190(1191)∆PBR a p190(1191) polibázikus régió deléciós mutánsa. 
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PhD munkám során feladatom volt a p190RhoGAP azon szakaszának 

feltérképezése, amely a lipidekkel történő regulációért felelős. Mivel a foszfolipidekkel 

történő szabályozás nemcsak a teljes hosszúságú p190RhoGAP molekulán valósul meg, 

hanem kimutatható ennek C-terminális fragmensét vizsgálva is (p190(1135), 1135-

1499 aminosav) [119] (17/B. ábra), így a lipidregulációért felelős szakaszt a 

p190RhoGAP molekula 1135-ös aminosavától C-terminálisan kerestük. Létrehoztam a 

p190RhoGAP C-terminális részének rövidebb fragmenseit: p190(1191) (1191-1499 

aminosav) és p190(1252) (1252-1499 aminosav), amelyek rövidebbek, mint a 

p190(1135) fragmens, de tartalmazzák a GAP domént (17/B. ábra). Megvizsgáltam 

ezen proteinfragmensek GAP aktivitását Rac-ra és Rho-ra, valamint a foszfolipidek 

hatását a fehérje GAP aktivitására in vitro GTP-áz aktivitás mérés segítségével (18/A, B. 

ábra).   

Mindkét rövidebb fragmens GAP-ként visekedett. A foszfolipidekkel 

megvalósuló reguláció megfigyelhető volt a fent említett és kontrollként használt 

p190(1135) fragmenshez hasonlóan a p190(1191) esetében: PS jelenlétében fokozódott 

a RacGAP aktivitása és csökkent a RhoGAP aktivitása. Ez a szabályozás azonban 

elmaradt a p190(1252) fragmensnél, amelynél a PS sem a RacGAP aktivitást, sem a 

RhoGAP aktivitást nem befolyásolta. A 18. ábrán a foszfatidilszerinnel végzett 

kísérletek eredményét ábrázoltam, de a foszfatidilinozitollal végzett mérések hasonló 

eredményt adtak. 

A C-terminális fragmenssel végzett kísérletek arra utaltak, hogy a foszfolipidek a 

molekula GAP katalitikus doménjéhez közeli régióhoz (a 1191 és 1252 aminosavak 

közti szakaszhoz) kötődve hatnak.  

A p190RhoGAP protein szekvenciáját vizsgálva ezen a szakaszon belül található 

egy rövidebb szakasz (a 1213 és 1236 aminosavak között), amelyben a 24 aminosavból 

11 bázikus karakterrel rendelkezik. A 11 bázikus aminosavból 7 arginin, és 4 lizin 

(17/A. ábra). Azt feltételeztük, hogy a foszfolipidek nagy valószínűséggel ehhez a 

polibázikus régióhoz kapcsolódnak. Ennek igazolására létrehoztuk a p190(1191) 

deléciós mutánsát (p190(1191)∆PBR), amelyből hiányzik a polibázikus régió (17/B. 

ábra). Ebből a proteinfragmensből a p190(1191)-hez képest csak a polibázikus régiót 

alkotó 24 aminosav hiányzik, így 37 aminosavval többet tartalmaz, mint a p190(1252). 

A p190(1252) fragmenshez hasonlóan a p190(1191)∆PBR fragmens GAP aktivitását 
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sem befolyásolták a foszfolipidek (18/C. ábra). Tehát elmondhatjuk, hogy a 

p190RhoGAP foszfolipidekkel történő regulációjáért a 1213 és 1236 aminosavak közti 

polibázikus régió felelős. 

 
18. ábra PS hatása a p190RhoGAP fragmensek RhoGAP és RacGAP aktivitására  

A jobb áttekinthetőség érdekében az egyes proteinfragmensek alá helyeztem azok RhoGAP és 

RacGAP aktivitását ábrázoló grafikonokat. A fehérjéhez kötött radioakív izotóp mennyiségének 

csökkenése a GAP aktivitás fokozódását jelenti. 

A) A p190(1191) esetében PS hatására csökken a protein RhoGAP aktivitása és fokozódik a 

RacGAP aktivitása.  

B,C) A p190(1252) és a p190(1191)∆PBR fragmensek esetében PS hatására nem változik sem 

a RhoGAP aktivitás, sem a RacGAP aktivitás. 

 
Fontos megemlíteni, hogy az egyes kísérletekben a kis G-fehérje és GAP 

mennyiségét úgy állítottam be, hogy a PS hatása megfigyelhető legyen. Tehát az egyes 

proteinfragmenseknél nem eleve nagyobb a RhoGAP aktivitás és kisebb a RacGAP 

aktivitás, mint az a 18. ábrából gondolható lenne, hanem olyan kísérleti körülményeket 

alkalmaztam, hogy egyértelműen látható legyen foszfolipid jelenlétében a RhoGAP 

aktivitás csökkenés és a RacGAP aktivitás fokozódás. 
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6.1.2. A p190RhoGAP lipidkötésének vizsgálata 

Mivel a p190RhoGAP kis G-fehérjékre kifejtett hatását foszfolipidek befolyásolni 

képesek, megvizsgáltuk, hogy a p190RhoGAP képes-e in vitro lipidkötésre. A 

lipidkötés kimutatására kétféle módszert alkalmaztunk: a liposzóma kötési módszert és 

a lipidblot vizsgálatot. A két módszer különbözik egymástól, mivel liposzómakötés 

esetén oldatban lévő lipidvezikulákat vizsgálunk, míg lipidblot vizsgálat során a lipidek 

a PIP strip membránhoz kötötten találhatók.  

A liposzóma kötési vizsgálat során a p190(1191) az üledékben volt kimutatható, 

tehát lipidekhez kötődött. A 19/A. ábrán a  fosztatidilszerinnel végzett kísérletet 

ábrázoltam, de a foszfatidilinozitol esetében hasonló eredményt kaptunk. A 

foszfatidilkolinnal végzett vizsgálat során a lipidkötés nem volt kimutatható.  

Megvizsgáltuk, hogy a lipidkötésért is a p190RhoGAP polibázikus régiója 

felelős-e. Ennek kimutatására a polibázikus régiót nem tartalmazó p190(1252) és 

p190(1191)∆PBR fragmensekkel is elvégeztük a liposzóma kötési vizsgálatot, és azt 

találtuk, hogy ezek nem képesek lipidkötésre (19/A,B. ábra).  

19. ábra A p190RhoGAP fragmensek lipidkötése (liposzóma kötési módszer)  

A) A p190(1191) kötődik foszfatidilszerinhez és ezért az üledékben található. A 

p190(1191)∆PBR ezzel szemben a felülúszóban mutatható ki, ami a lipidkötés hiányára utal. 

B) A lipidhez kötött fehérje mennyisége az összfehérje mennyiség arányában  (n=6, SEM) 

A p190(1191) esetében a fehérje lipidhez (PS-hez) kötve található, míg a polibázikus régiót 

nem tartalmazó p190(1191)∆PBR és p190(1252) fragmensek nem kötődnek a PS-hez. 
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Kíváncsiak voltunk, hogy milyen erősségű a p190RhoGAP lipidkötése, ezért 

elvégeztük a liposzóma kötési kísérletet PS és PC tartalmú kevert vezikulákkal is, 

amelyekben különböző volt a PS mennyisége. 25%-os PS tartalom esetén már 

kimutatható volt egy kismértékű lipidkötés, de a fehérjemolekulák nagyobb része csak 

akkor kötődött a vezikulákhoz, amikor azok 50%-ban tartalmaztak PS-t. Maximális 

lipidkötés 75% PS tartalom mellett volt kimutatható. PI esetében a PS-hez hasonló 

eredményt kaptunk (20. ábra). Ezen kísérletek alapján elmondhatjuk, hogy a 

p190RhoGAP lipidkötése kevéssé specifikus, az elektrosztatikus interakciónak 

megfelelő gyengébb protein-lipid kapcsolat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ábra A p190(1191) lipidkötése különböző összetételű liposzómák esetén 

A) A p190(1191) lipidkötése különböző mennyiségű PS-t tartalmazó PS/PC kevert liposzómák 

alkalmazása esetén (n=6, SEM) 

B) A p190(1191) lipidkötése különböző mennyiségű PI-t tartalmazó PI/PC kevert liposzómák 

alkalmazása esetén (n=5, SEM) 
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A lipidblot vizsgálat során a p190(1191) fragmens egyformán kötődött az összes 

PIP fajtánál, amely kevéssé specifikus kötődésre utal. Nem találtam viszont kötődést a 

PS és PI esetében, amely magyarázható azzal, hogy a megfelelő lipid-fehérje 

kapcsolathoz a vezikula optimális geometriája, a lipidek vezikulán belüli megfelelő 

elhelyezkedése szükséges. A protein-lipid kapcsolat kimutatása a lipidblot-on jelezheti 

tehát, hogy a fehérje az adott lipidhez kapcsolódik, a lipidblot-on való kötődés hiánya 

viszont nem feltétlenül jelenti azt, hogy a fehérje egyáltalán nem képes az adott 

lipidhez kötődni.  

A p190(1191)∆PBR semmilyen lipidhez nem volt képes kötődni a lipidblot-on, ez 

is jelzi a polibázikus régió szerepét a fehérje-lipid kapcsolatban (21. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ábra A p190(1191) és a p190(1191)∆PBR fragmensek lipidkötésének vizsgálata 

lipidblot segítségével 

A, A PIP Strips membránon vizsgált lipidek. 

B, A p190(1191) esetében nyilakkal jeleztem a lipideket, amelyeknél látható volt lipidkötés. 

C, A p190(1191)∆PBR esetében nem volt kimutatható lipidkötés. 
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A p190(1191) fragmens lipidkötését PIP array módszerrel is vizsgáltam. Ez az 

eddig említett lipidblot kísérlethez hasonló azzal a különbséggel, hogy a membránon 

foszfoinozitidek vannak különböző mennyiségben, széles tartományban (1.6-100 pmol). 

Munkacsoportunk korábban végzett olyan kísérletet is, amelyben a p190RhoGAP 

lipidkötését hasonlította ismerten specifikus módon lipidhez kötődő fehérjékéhez. 

Ebben a két kísérletben sem volt kimutatható specifikus fehérje-lipid kapcsolat. 

Megfigyeléseink alapján elmondhatjuk, hogy a p190RhoGAP többféle savas 

foszfolipidhez is képes kapcsolódni, de egyik lipid esetében sem mutatható ki nagy 

specifitású kapcsolat. A p190RhoGAP fehérjeszerkezetét vizsgálva sem található benne 

specifikus lipidkötő domén, a p190RhoGAP lipidkötése feltételezhetően 

elektrosztatikus jellegű, amelyért a fehérje polibázikus régiója felelős. 

 

6.1.3. A p190 RhoGAP PKCα-val történő foszforilációjának vizsgálata 

Az irodalomban találunk példát arra, hogy egy fehérje polibázikus régióján belül 

található aminosavak PKC katalizálta foszforilációja a polibázikus régión keresztül 

megvalósuló elektrosztatikus kölcsönhatást gátolni képes [82]. 

Jeffrey Settleman munkacsoportja kimutatta, hogy a p190RhoGAP fehérjét a 

PKC in vitro és in vivo is foszforilálni képes [173]. Settleman laborjával együttműködve 

munkacsopotunk korábban vizsgálta, hogy a különböző PKC izoenzimek közül melyek 

foszforilálják a teljes hosszúságú p190RhoGAP molekulát. Ez Calbiochem protein 

kináz C izoenzim kit segítségével történt. A legerősebb jelet PKCα adta, kevésbé erőset 

a PKCγ, gyenge jelet adott a PKCβ1 és a PKCξ, nem adott jelet a PKCβ2, és 

bizonytalan eredményű volt a PKCδ, a PKCε, és aPKCη. Ezen megfigyelés fordította 

figyelmünket elsőként a PKCα szerepének vizsgálatára. 

Scansite szoftvert használva a foszforiláció predikció eredményeként azt találtuk, 

hogy a p190RhoGAP a polibázikus régión belül tartalmaz két szerint és egy treonint, 

amelyek PKC foszforilációs helyek lehetnek. Ezért megvizsgáltuk radioaktív 

[γ-32P]ATP segítségével, hogy ezeken az aminosavakon a PKCα valóban foszforilálja-e 

a p190RhoGAP molekulát. Kimutattuk, hogy a p190(1191) fragmenst a PKCα képes in 

vitro foszforilálni és ez a foszforiláció specifikus PKC inhibitorral, BIM-mel gátolható. 

Ezzel szemben a polibázikus régiót nem tartalmazó - így a kérdéses aminosavakat sem 
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tartalmazó- fragmenseken (p190(1252) és p190(1191)∆PBR) nem volt kimutatható 

foszforiláció (22. ábra). 

A polibázikus régió megléte tehát nemcsak a lipidkötéshez és lipidregulációhoz 

szükséges, hanem a PKCα katalizálta foszforilációhoz is. 

 

22. ábra A p190RhoGAP fragmensek foszforilációja PKCα-val 

A) A p190RhoGAP doménszerkezete (a polibázikus régiót sárga színnel jelöltem) 

B) A vizsgált p190RhoGAP fragmensek: a polibázikus régiót tartalmazó p190(1191), valamint  

a polibázikus régiót nem tartalmazó p190(1252) és p190(1191)∆PBR  

C) A p190RhoGAP fragmensek foszforilációjának vizsgálata radioaktív [γ-32P]ATP  
segítségével. Felül a foszforiláció, alatta a Coomassie blue-val festett fehérje figyelhető meg. 

A polibázikus régiót nem tartalmazó fragmensek esetében nem volt kimutatható foszforiláció. 

 

Annak kimutatására, hogy a polibázikus régión belül a három aminosav valóban 

foszforilálódik-e, irányított mutagenezissel létrehoztuk a p190(1191) fragmens 

pontmutánsait, amelyekben a szerin és treonin aminosavakat alaninra cseréltük. 

Egyszeres (S1221A, T1226A, S1236A), kétszeres (S1221A-T1226A, S1221A-S1236A, 

T1226A-S1236A) és háromszoros mutánsokat (S1221A-T1226A-S1236A) hoztunk 

létre, és vizsgáltuk ezek PKCα katalizálta foszforilációját. Mindegyik egyszeres és 
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kétszeres mutáns foszforilálódott, bár ennek mértéke az egyes mutánsok között eltérő 

volt. A 1236-os szerinen feltételezhetően kisebb mértékű a foszforiláció, mint a 1221-es 

szerinen és a 1226-os treoninon, mivel a kétszeres mutánsok közül a S1221A-T1226A 

foszforilálódott legkevésbé, amelyben a PKCα csak a 1236-os szerint foszforilálhatja. 

A háromszoros alanin mutáns esetében nem volt kimutatható foszforiláció (23. ábra).  

Ez alapján elmondhatjuk, hogy a PKCα képes foszforilálni a p190RhoGAP 

polibázikus régióján belüli S1221, T1226 és S1236 aminosavakat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ábra A polibázikus régión belül található PKC foszforilációs helyek foszforilációjának 

vizsgálata pontmutánsok segítségével 

A) PKC foszforilációs helyek a polibázikus régión belül (S1221, T1226, S1236)  

B) Az egyszeres p190(1191) alanin mutánsok foszforilációjának vizsgálata. Mindhárom 

egyszeres mutáns foszforilálódott. 

C) A kétszeres, és háromszoros p190(1191) alanin mutánsok foszforilációjának vizsgálata. 

Mindhárom kétszeres mutáns foszforilálódott, bár különböző mértékben. A háromszoros 

mutánson nem volt kimutatható foszforiláció. 
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6.1.4. A PKCα-val történő foszforiláció hatása a p190RhoGAP lipidkötésére 

Megvizsgáltuk, hogy a p190RhoGAP PKCα katalizálta foszforilációja hogyan 

befolyásolja a molekula lipidkötését. A p190(1191) esetében foszforiláció hatására a 

lipidkötés mintegy 30%-ra csökkent, míg a nem foszforilált kontroll fehérje 90%-a 

kötődött lipidhez (24. ábra). A PI esetében a PS-hez hasonló eredményt kaptunk. 

Elmondhatjuk tehát, hogy a p190RhoGAP PKCα katalizálta foszforilációja jelentős 

mértékben gátolja a foszfolipidekhez kötődést.  

 
24. ábra A PKCα katalizálta foszforiláció 

hatása a p190RhoGAP lipidkötésére  

A nem foszforilált p190(1191) kötődni képes a 

lipidvezikulákhoz, míg foszforiláció hatására a 

lipidkötés nagymértékben csökkent. (n=6, SEM) 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5. A PKCα-val történő foszforiláció hatása a p190RhoGAP lipidregulációjára 

A polibázikus régión belül található három aminosav foszforilációja 

megváltoztatja a töltéseloszlást ezen a szakaszon, amely befolyásolhatja az 

elektrosztatikus kölcsönhatásokat, így a lipidekkel való kapcsolatot is. Megvizsgáltuk, 

hogy a p190RhoGAP PKCα katalizálta foszforilációja hogyan befolyásolja a fehérje 

GAP aktivitását valamint a GAP aktivitás lipidekkel való szabályozását. A foszforiláció 

önmagában – lipidek jelenléte nélkül – nem befolyásolta a GAP aktivitást (25. ábra). 

Ezzel szemben a p190RhoGAP lipidek hasására lértejövő szubsztrátspecificitás 

változását a foszforiláció kivédte. PS jelenlétében a nem foszforilált p190(1191) gyenge 

RhoGAP aktivitással és erős RacGAP akivitással rendelkezik, míg PKCα katalizálta 

foszforiláció hatására fokozódott a RhoGAP aktivitása, és csökkent a RacGAP 

aktivitása (26/A, B. ábra).  
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25. ábra A PKCα katalizálta foszforiláció hatása a p190RhoGAP in vitro RacGAP 

aktivitására 
A PKC foszforiláció önmagában nem befolyásolja a p190(1191) RacGAP aktivitását. (n=9, 

SEM) 

 

 

26. ábra A PKCα katalizálta foszforiláció hatása a p190RhoGAP lipidregulációjára 

A, A PKC foszforiláció kivédi a p190RhoGAP PS hatására létrejövő RhoGAP aktivitás 

csökkenését. (n=72, SEM) 

B, A PKC foszforiláció kivédi a p190RhoGAP PS hatására létrejövő RacGAP aktivitás 

fokozódását. (n=24, SEM) 
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Az eredmények megerősítése céljából többfajta kontrollkísérletet is végeztünk. A 

PKCα katalizálta foszforiláció hatása kivédhető volt a PKC-t gátló BIM hozzáadásával 

(27/A. ábra), vagy ha a reakcióelegyből hiányzott a foszforilációhoz szükséges ATP 

(28. ábra). A BIM önmagában nem befolyásolta a p190RhoGAP GAP aktivitását (27/B. 

ábra).  

 

27. ábra BIM hatása a p190RhoGAP GAP aktivitására  

A, A BIM kivédi a PKC foszforiláció hatására létrejövő RacGAP aktivitás csökkenést. 

B, A BIM önmagában nem befolyásolja a p190RhoGAP RacGAP aktivitását. (n=3, SD) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. ábra Az ATP hiány vizsgálata 

ATP hiányában a PKC nem képes kivédeni a p190RhoGAP PS hatására létrejövő RacGAP 

aktivitás fokozódását. (n=3, SD) 
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Szintén fontos kontrollkísérlet volt, hogy a PKC aktivációjához használt PMA 

sem befolyásolta a p190RhoGAP GAP aktivitását, és a PS hatását sem változtatta meg 

(29. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29. ábra A PMA hatás vizsgálata 

A PKC aktiválásához használt PMA nem befolyásolja a p190RhoGAP RacGAP aktivitását, 

sem a PS hatására létrejövő RacGAP aktivitás fokozódást. (n=3, SD) 

 

Azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a PKC-mediált foszforiláció nem 

befolyásolja a p190RhoGAP endogén GTPáz aktiváló hatását, de kivédi a lipidekkel 

megvalósuló szabályozást. A lipidhatás kivédése egybecseng a lipidkötés eredményével, 

a foszforiláció tehát a lipidekkel való elektrosztatikus kapcsolat csökkentése által fejti 

ki a hatását a p190RhoGAP GAP aktivitására. 

 

6.1.6. A foszforilációs helyek szerepe a lipidkötés és GAP aktivitás változásában   

Kíváncsiak voltunk, hogy a három PKC foszforilációs hely közül melyiknek a 

foszforilációja szükséges a lipidkötés csökkenéséhez és a szubsztrátspecificitás 

változásához, van-e a három aminosav közül valamelyiknek kiemelt szerepe. Ezért 

megvizsgáltuk a p190(1191) fragmens különböző alanin mutánsainak lipidkötését és 

GAP aktivitását foszforiláció nélkül és foszforiláció esetén. Az S1221A és T1226A 

mutánsok esetében a foszforiláció nem befolyásolta a lipidkötést: a foszforilált fehérje 

ugyanolyan jól kötődött a foszfolipid vezikulákhoz, mint a nem foszforilált kontroll. 

Ezzel egybevágó eredményt kaptunk az in vitro GTP-áz aktivitás mérés során is: a 
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foszforiláció nem védte ki a lipidek hatására létrejövő szubsztrátspecificitás változást 

(30/A, B, D, E ábra). Ugyanezeket a megállapításokat mondhatjuk el a kétszeres és 

háromszoros alanin mutánsok esetében is. Ezzel ellentétben az S1236A mutáns a vad 

típushoz hasonlóan viselkedett mind a liposzóma kötési módszerben, mind az in vitro 

GTP-áz aktivitás mérés során: a foszforiláció kivédte a protein lipidkötését és 

csökkentette a PS hatását a molekula GAP aktivitására (30/C, F. ábra).  

 
30. ábra A-C) A PKC katalizálta foszforiláció hatása a p190(1191) egyszeres alanin 

mutánsainak lipidkötésére valamint (D-F) GAP aktivitására  

(A-C: n=6, SEM, D-F: N=11, SEM) 

A p190(1191)S1236A mutáns a vad típushoz hasonlóan viselkedett, míg a p190(1191)S1221A 

és p190(1191)T1226A mutánsok esetében a foszforiláció sem a lipidkötést, sem a GAP 

aktivitást nem befolyásolta. 

 

Elmondhatjuk tehát, hogy az egyes foszforilációs helyek szerepe különböző: a 

lipidkötés és GAP aktivitás csak akkor változik, ha mind a 1221-es szerin, mind a 

1226-os treonin foszforilálódik, viszont a 1236-os szerin foszforilációjának alig van 

hatása. Érdemes megfigyelnünk, hogy ugyanez a 1236-os szerin a radioaktív ATP-vel 

végzett foszforilációs kísérletek során kevésbé foszforilálódott mint a 1221-es szerin és 

1226-os treonin. 



 62

Annak megerősítésére, hogy a foszforiláció a polibázikus régió töltésviszonyainak 

megváltoztatásával fejti ki gátló hatását, létrehoztunk újabb p190(1191) mutánsokat, 

ahol a foszforilációs helyeket aszpartát aminosavakra cseréltük (S1221D, T1226D). PS 

jelenlétében ezeknek a mutánsoknak is fokozódott a RacGAP aktivitása, de a 

foszforiláció a GAP akivitást csak kis mértékben befolyásolta (31. ábra). Az aszpartát 

által megjelent negatív töltés gyengébb hatást fejtett ki, mintha ugyanabban a 

helyzetben egy nagyobb negatív töltésű foszfát csoport lenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. ábra A foszforilációt modellező aszpartát mutánsok RacGAP aktivitásának vizsgálata 

A)  p190(1191)S1221D mutáns RacGAP aktivitásának vizsgálata PS nélkül, PS jelenlétében, 

valamint PS jelenlétében PKC foszforiláció esetén.(n=7, SEM) 

B) p190(1191)T1226D mutáns RacGAP aktivitásának vizsgálata PS nélkül, PS jelenlétében, 

valamint. PS jelenlétében PKC foszforiláció esetén.  (n=5, SEM)  
 

6.1.7. A lipidkötés és a PKCα-val történő foszforiláció hatása a sejtmorfológiára 

Ahhoz, hogy a p190RhoGAP lipidkötésének és PKCα katalizálta 

foszforilációjának in vivo jelentőségéről információt kapjunk, COS7 sejteket 

transzfektáltunk GFP-hez kapcsolt teljes hosszúságú (FL) vad típusú vagy PKC-vel 

nem foszforilálható mutáns, illetve a polibázikus régiót nem tartalmazó mutáns 

p190RhoGAP cDNS-t tartalmazó plazmiddal. A vad típusú p190RhoGAP (p190FL-

WT-GFP) hatására az irodalmi adatoknak megfelelően a sejtek egy részében jellegzetes 

morfológiai változást, „dendritikus fenotípust” láttunk: a sejtek lekerekedtek és hosszú 

nyúlványokat alakítottak ki [210], [185] (32/A. ábra).  Ez a sejtmorfológia a 

transzfekált sejtek felében volt megfigyelhető, a sejtek másik fele szétterült állapotban 
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maradt (32/D. ábra). A p190FL-WT-GFP expressziójának mértéke a sejtekben hasonló 

volt. Amikor a sejteket S1221A-T1226A „kettős mutáns” plazmiddal (p190FL-DM-

GFP) transzfektáltuk, amely képes lipidhez kötődni, de a foszforiláció hatása elmarad, a 

sejteknek mintegy 90%-a mutatott dendritikus fenotípust, míg szétterült sejt alig volt 

megfigyelhető (32/B, D. ábra). A polibázikus régiót nem tartalmazó - így lipidkötésre 

nem képes - plazmiddal (p190FL-∆PBR-GFP) való transzfekció esetén viszont a sejtek 

többsége szétterült fenotípust mutatott (32/C, D. ábra).  

 

32. ábra A vad típusú és mutáns p190RhoGAP transzfekció hatása a sejt morfológiájára 

A bal és jobb oldali képek két látóteret mutatnak ugyanabból a mintából.  

A, COS7 sejtek morfológiája vad típusú p190RhoGAP (p190FL-WT-GFP) transzfekció 

hatására. A sejtek egy része szétterült morfológiát mutat, más részük lekerekedett sejttestű, és 

hosszú nyúlványokkal rendelkezik. 

B, COS7 sejtek morfológiája kétszeres alanin mutáns p190RhoGAP (p190FL-DM-GFP) 

transzfekció hatására. A sejtek nagyrésze nyúlványos. 

C, COS7 sejtek morfológiája a polibázikus régiót nem tartalmazó mutáns p190RhoGAP 

(p190FL-∆PBR-GFP) transzfekció hatására. A sejtek nagy része szétterült morfológiájú. 

D, A szétterült és nyúlványos sejtek megoszlásának statisztikai vizsgálata. (n=5, SEM) 
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Az eltérő fenotípus létrejötte a vad típusú és mutáns p190RhoGAP hatására arra 

enged következtetni, hogy a fehérje polibázikus régiójának és az ezen keresztüli 

szabályozásnak fontos szerepe van a sejt morfológiájának kialakításában.  

Annak érdekében, hogy kimutassuk, hogy a teljes hosszúságú p190RhoGAP 

(p190FL-WT-GFP), amellyel a sejteket transzfektáltuk, hasonlóképpen viselkedik, mint 

az endogén protein, a transzfektált sejteket PMA-val stimuláltuk és vizsgáltuk a GFP-

vel jelölt p190RhoGAP lokalizációját. Az aktint phalloidinnel jelöltem. Az irodalmi 

adatoknak megfelelően [173] a PKC aktiváció hatására a p190RhoGAP a membránba 

vándorolt, ahol az aktinnal kolokalizált (33. ábra).  

 

 
 
33. ábra  p190FL-WT-GFP-vel transzfektált sejtek aktiválása PMA-val 

A p190RhoGAP PKC aktiváció hatására a membránban az aktinnal kolokalizál. 

 
Kíváncsiak voltunk, hogy a p190RhoGAP transzfekció hatására hogyan változik a 

sejtek RacGAP aktivitása. A p190RhoGAP in vivo RhoGAP aktivitását már sokan 

vizsgálták, de az in vivo RacGAP aktivitásra egyelőre nincs egyértelmű bizonyíték. 

COS7 sejteket transzfektáltam teljes hosszúságú vad típusú (p190FL-WT-GFP), 

polibázikus régió deléciós mutáns (p190FL-∆PBR-GFP), valamint az S1221 és T1226 
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alanin mutáns plazmiddal (p190FL-DM-GFP), és élő sejtekből történő kis G-fehérje 

aktivitás méréssel vizsgáltam a sejtekben lévő aktív Rac mennyiségét. A kontroll 

sejteket GFP-vel transzfektáltam. Mindhárom p190RhoGAP fehérje esetén csökkent a 

sejtben lévő aktív Rac mennyisége, de a vad típus és az egyes mutánsok között a 

különbség nem egyértelmű, ezzel kapcsolatosan további vizsgálatokat tervezünk. 

Szintén folyamatban vannak az aktív Rho kimutatásával kapcsolatos kísérletek. 

Eddigi kísérleteink számos érdekes kérdést felvetnek, amelyek megválaszolásához 

a folyamatban lévő mérések mellett újabb kísérleteket tervezünk. Az in vitro 

eredmények mellett fontos vizsgálni, hogy a polibázikus régiónak és a régió 

foszforilációjának milyen szerepe van a sejt működésében a morfológiai változáson 

kívül. 
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6.2. A p190 RhoGAP szabályozása GSK-3β katalizálta foszforilációval 

6.2.1. A p190RhoGAP foszforilációja GSK-3β-által 

Az irodalmi összefoglalásban említettem, hogy mind a GSK-3β, mind a 

p190RhoGAP fontos szerepet játszik a sejtmigráció és a sejt polaritásának 

szabályozásában, és ez felveti annak lehetőségét, hogy a p190RhoGAP szubsztrátja 

lehet a GSK-3β-nak.  

Scansite analízissel [264] valószínűsíthető volt, hogy a p190RhoGAP C-terminális 

szakaszán található S1472, S1476 és T1480 aminosavak a GSK-3β szubsztrátjai. 

Együttműködő partnerünk - Jeffrey Settlemann - munkacsoportja azt találta, hogy a 

GSK-3β in vitro és in vivo is foszforilálni képes a p190RhoGAP-ot a 1472-es szerin, 

1476-os szerin és 1480-as treonin aminosav oldalláncokon. Az előfoszforiláció a 1476-

os szerinen, a 1480-as treoninon és a 1483-as szerinen jöhet létre valószínűleg a p38 

MAPK vagy az ERK közreműködésével. A 34. ábrán látható a p190RhoGAP 

molekulán belül a GSK-3β foszforilációs helyek elhelyezkedése.  

 

 
 
34. ábra A p190RhoGAP doménszerkezete, valamint a GSK-3β-foszforilációs helyek, és 

ezek elhelyezkedése a molekulán belül 

(S1472, S1476, T1480: GSK-3β-foszforilációs helyek, S1476, T1480: biológiai hatás 

szempontjából fontos GSK-3β-foszforilációs helyek, S1476, T1480, S1483: priming helyek) 

  
A Settleman munkacsoportjával kollaborációban végzett munkában feladatom volt 

a polibázikus régió deléciós mutáns p190RhoGAP-ból létrehozott p190(1191)∆PBR 

fragmens GSK-3β katalizálta foszforilációjának kimutatása, és a p190(1191)∆PBR 

GAP hatásának vizsgálata foszforilációt követően. Az előfoszforiláció (priming) és a 
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GSK-3β-val történő foszforiláció időfüggésének vizsgálata alapján meghatároztam az 

optimális kísérleti körülményeket, amelyeket a GTPáz aktivitás mérése során 

alkalmaztam (35. ábra). (ld. módszerek) Az előfoszforiláció és a GSK-3β katalizálta 

foszforiláció időtartamának kiválasztásánál kompromisszumot kellett kötnöm. A GAP-

ok - így a p190RhoGAP is - nagyon instabil proteinek, magas hőmérsékleten különösen, 

de már 4oC-on is könnyen bomlanak. Ezért azt a lehető legrövidebb időtartamot 

választottam ki, ahol már jól látszik a foszforiláció, bár még nem érte el a maximumát 

(30 perc előfoszforiláció és 15 perc foszforiláció GSK-3β-val). A p190RhoGAP 

fragmensek közül azért a p190(1191)∆PBR fragmensre esett a választás, mert ebben 

nincsenek benne a PKCα foszforilációs helyek, amelyek esetleg befolyásolnák a GSK-

val törénő foszforiláció vizsgálatát. 

 

 
 

35. ábra A p190RhoGAP in vitro GSK-3β katalizálta foszforilációjának időfüggése 

Bekeretezéssel jelöltem a GTP-áz aktivitás mérés során alkalmazott előfoszforiláció, és GSK 

katalizálta foszforiláció időtartamokat. 

 

6.2.2. A GSK-3β katalizálta foszforiláció hatása a p190RhoGAP GAP aktivitására 

Az optimális kísérleti körülmények kiválasztása után megvizsgáltam a 

p190(1191)∆PBR fragmens RhoGAP és RacGAP aktivitását. Előfoszforiláció 

hiányában GSK-3β hozzáadására sem a RhoGAP, sem a RacGAP aktivitás nem 

változott, míg amikor citoszollal történő előfoszforilációt is alkalmaztam, a 

p190(1191)∆PBR RhoGAP és RacGAP aktivitása egyaránt csökkent (36. ábra).  

Az in vitro RacGAP aktivitás csökkenése GSK-3β-val történő foszforiláció 

hatására még nem publikált adat, a Settleman munkacsoportjával végzett közös 

munkában a RhoGAP aktivitás vizsgálatára helyeztük a hangsúlyt.  
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36. ábra A GSK-3β foszforiláció hatása a p190RhoGAP in vitro RhoGAP és RacGAP 

aktivitására 

GSK-3β katalizálta foszforiláció hatására csökken a p190RhoGAP mind RhoGAP (A), mind 

RacGAP aktivitása (B). 

Előfoszforiláció hiányában a GSK-3β nem képes a fehérjét foszforilálni, így a GAP aktivitás 

sem változik. (n=4, SD) 

 
Érdekes megfigyelés volt, hogy a GSK-3β katalizálta foszforiláció hatása a 

p190RhoGAP aktivitására független a kis G-fehérje poszttranszlációs módosításától. A 

GAP hatás csökkenése kimutatható volt akkor is, amikor a kísérlethez nem prenilált 

Rac-ot használtam (37. ábra). Ezzel szemben a lipidek hatása - így a PKC-vel történő 

foszforiláció hatása is - csak prenilált Rac esetében érvényesül [22]. 

 

37. ábra A GSK-3β foszforiláció hatása a 

p190RhoGAP aktivitására kimutatható nem 

prenilált kis G-fehérjék esetében is  

 

 

 

 

 

 

 

A p190RhoGAP szabályozása GSK-3β katalizálta foszforilációval tehát több 

vonatkozásban is jelentősen különbözik a PKCα-val történő szabályozástól. 
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7. Megbeszélés 

A GTP-áz aktiváló proteinek a kis G-fehérjék GTP-áz aktivitásának fokozásán 

keresztül igen fontos szerepet töltenek be a különféle sejtműködések szabályozásában, 

és hiányuk illetve kóros működésük számos sejtműködési zavar vagy betegség kiváltó 

oka lehet. A GAP-ok, mint szabályozó fehérjék maguk is igen komplex szabályozással 

rendelkezhetnek, ezt figyelhetjük meg a Rho kis G fehérje családra ható p190RhoGAP 

esetében is. PhD munkámban a p190RhoGAP szabályozásának vizsgálatát tűztem ki 

célul, vizsgáltam a p190RhoGAP szabályozását foszfolipidekkel és PKCα katalizálta 

foszforilációval, valamint a GSK-3β-val történő foszforiláció hatását a GAP 

működésére. 

 

A p190RhoGAP a Rho kis G fehérje család szabályozó proteinje [162]. A 

p190RhoGAP szubsztrátspecificitását bizonyos foszfolipidek (PS, PI, PIP2) képesek 

megváltoztatni: savanyú foszfolipidek hatására csökken a RhoGAP aktivitása és 

fokozódik a RacGAP aktivitása [119]. A p190RhoGAP szerkezetében található egy 

polibázikus régió (1213-1236 amisosavak) a GAP doménhez képest N terminálisan 

(17/A. ábra). A létrehozott p190RhoGAP fragmensekkel végzett kísérletek során azt 

találtam, hogy a polibázikus régió felelős a p190RhoGAP lipidkötéséért, és a lipideken 

keresztüli GAP hatás változásért. A polibázikus régiót nem tartalmazó 

proteinfragmensek esetében sem lipidkötés, sem GAP aktivitás változás nem volt 

megfigyelhető (18, 19. ábra).  

A kevert vezikulákhoz a p190RhoGAP csak akkor kötődött, ha azokban relatív 

nagy mennyiségben volt PS. 25%-os PS tartalom mellett már látható volt a lipidkötés, 

de 50% - 75% PS tartalomnál a lipidkötés tovább növekedett (20. ábra). Ezzel szemben 

az ArfGAP-oknál már 3-5 % PIP koncentráció szignifikánsan növeli a GAP 

kapcsolódását a vezikulákhoz [102, 106, 108]. A nagyobb PS tartalom megfelelhet 

annak a PS mennyiségnek, amely a sejt membránjaiban bizonyos helyeken előfordul 

[81, 84, 90]. A PIP-Strips lipidjeihez való kötődés vizsgálata során azt tapasztaltuk, 

hogy a p190RhoGAP a negatív töltésű lipidekhez kötődik nem specifikus módon, míg a 

polibázikus régió hiányában a lipidkötés elmaradt (21. ábra). A kevert vezikulákkal 

végzett kísérletek, és a lipidblottal kapott eredmények arra engednek tehát következtetni, 
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hogy a p190RhoGAP lipidkötése nem specifikus lipidkötés, hanem inkább egy 

elektrosztatikus interakción alapuló kapcsolat. Ez a gyengébb kapcsolat lehetővé teheti, 

hogy a p190RhoGAP reverzibilis módon kötődjön a membránhoz, és adott stimulus 

hatására könnyebben leváljon és pl. lokalizációt változtasson, vagy egy sejten belüli 

fehérjéhez kötődjön. Elektrosztatikus fehérje-lipid kapcsolat kimutatható más fehérjék 

esetében is, mint pl. a MARCKS fehérjénél [85]. A Rho családra ható GAP-ok közül a 

DLC1 fehérjénél írt le egy német munkacsoport - elbeszélésük alapján egy 2007-es 

kongresszuson bemutatott poszterem hatására - hasonló polibázikus régión keresztüli 

szabályozást [105]. Elképzelhető, hogy még számos más GAP-nál is található olyan 

polibázikus régió, amelyen keresztül a GAP aktivitás szabályozódhat, és ennek 

vizsgálata újabb kutatások célpontja lehet. 

A p190RhoGAP és foszfolipidek között kialakuló elektrosztatikus kölcsönhatást 

támasztják alá a p190RhoGAP foszforilációjának vizsgálata során kapott eredmények 

is: a p190RhoGAP polibázikus régióján belül a PKCα katalizálta foszforiláció hatására 

megváltoznak a töltésviszonyok, és ez a lipidekkel való kapcsolat csökkenéséhez vagy 

megszűnéséhez vezet (24. ábra). A polibázikus régión belül már két foszfátcsoport 

megjelenése is elegendő ahhoz, hogy a p190RhoGAP leváljon a lipidvezikulákról vagy 

a foszfolipid hatása a GAP aktivitásra elmaradjon. Ez az eredmény hasonló ahhoz, ami 

a MARCKS esetében figyelhető meg. A MARCKS akkor kötődik a lipidvezikulákhoz, 

ha annak PS tartalma eléri legalább a 20%-ot, de három aminosav foszforilációja 

szükséges ahhoz, hogy a MARCKS leváljon a lipidfelszínről [82, 97]. A foszforilációt 

modellező proteinfragmenseknél, amelyekben az egyik PKCα foszforilációs helyet 

aszpartátra cseréltük, a PKCα foszforiláció hatása kevéssé érvényesül, bár a negatív 

töltés miatt a foszfolipidek hatása is valamelyest kisebb mértékű volt a vad típusú 

proteinfragmensekhez képest (28. ábra). Érdemes megjegyezni viszont, hogy egy 

aszpartát kisebb negatív töltést jelent, mint egy foszfátcsoport. 

A polibázikus régión belül három aminosavat találtunk, amelyeken a PKCα 

foszforilálni képes a p190RhoGAP molekulát (23. ábra). A három aminosav 

foszforilációja azonban különböző erősségű, és nem egyenlő mértékben járul hozzá a 

lipidhatás csökkentéséhez: a 1221-es szerin és a 1226-os treonin foszforilációja nagyobb 

hatású a 1236-os szerin foszforilációjához képest. Lényegében csak a 1221-es szerin 

vagy a 1226-os treonin alaninra cserélése kivédi a PKCα-val történő foszforiláció 
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hatását. Mivel ezen két aminosav döntő jelentőségű, a teljes hosszúságú, GFP-hez 

kapcsolt p190RhoGAP konstruknál ezeket cseréltem alaninra, hogy létrehozzak egy 

olyan kettős mutánst, amelyen nem érvényesül a PKCα katalizálta foszforiláció hatása 

(p190FL-DM-GFP).  

A szubsztrátspecificitás változást Rac és Rho között leírták más GAP esetében is. 

Pl. ha a citokinezisben szerepet játszó MgcRacGAP-ot az AuroraB kináz foszforilálja, 

akkor ez a foszforiláció a Rac/Cdc42GAP-ból RhoGAP-pá változtatja a fehérjét [131]. 

Érdemes megjegyezni, hogy a PKCα katalizálta foszforiláció csak a foszfolipidek 

hatását befolyásolja, azonban önmagában nincs hatása a p190RhoGAP aktivitására 

(24/B. ábra).  

Kiemelném azt a tényt is, hogy bár a p190RhoGAP különböző kinázok hatására 

létrejövő foszforilációját sokan vizsgálták, a foszforilációra vonatkozó adatok többségét 

sejtben nyerték, és a fenotípus változásából vontak le következtetést a GAP aktivitására. 

A sejtben azonban akár 50-60 egyéb GAP is jelen lehet, és egy adott fenotípus 

kialakításában egyszere több GAP is közreműködhet. Ezért nagyon fontosak azok az 

izolált fehérjén nyerhető in vitro mérések is, amelyek pontos információt adnak arról, 

hogy egy foszforiláció hogyan befolyásolja a vizsgált GAP hatását egy kis G fehérjére.  

A p190RhoGAP-A és p190RhoGAP-B izoformák N-terminális szakaszai között 

közel 70%-os homológia mutatható ki (11. ábra). A p190RhoGAP-B fehérjében is 

található a GAP doméntől N terminálisan egy polibázikus régió, amely a 24 

aminosavból 13 lizint tartalmaz. A p190RhoGAP-A molekulán belül a polibázikus régió 

4 lizint és 7 arginint tartalmaz. Mindkét izoforma hasonlóan reagál foszfolipidekre: 

fokozódik a RacGAP aktivitása és csökken a RhoGAP aktivitása [119]. A 

p190RhoGAP-B izoformánál azonban nem található sem szerin, sem treonin a 

polibázikus régióban. Ebből arra lehet következtetni, hogy a PKCα-n keresztüli 

reguláció csak a p190RhoGAP-A izoformánál játszik szerepet. 

Kíváncsi voltam, hogy milyen szerepe lehet in vivo a p190RhoGAP polibázikus 

régiójának és az ezen belül található PKCα foszforilációs helyeknek, és ezért COS7 

sejteket transzfektáltam vad típusú és mutáns p190RhoGAP plazmiddal (32. ábra). 

Említettem, hogy a foszforilációban fontos szerepet játszó két aminosav mutációjával 

létrehoztam egy kettős mutánst (p190FL-DM-GFP), amely képes ugyan foszfolipidhez 

kötődni, de nem érvényesül rajta a PKCα katalizálta foszforiláció hatása. A másik teljes 
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hosszúságú p190RhoGAP mutáns, amit előállítottam (p190FL-∆PBR-GFP), nem 

tartalmazza a polibázikus régiót, így nem képes lipidhez kötődni. A kettős mutánssal 

transzfektált sejtek lekerekedtek, és hosszú nyúlványokkal rendelkeztek, „dendritikus” 

morfológiát mutattak. A polibázikus régió deléciós mutánssal transzfektált sejtek 

viszont laposak, szétterültek voltak. Ha a sejteket vad típusú p190RhoGAP-pal 

transzfektáltam (p190FL-WT-GFP), a sejtek nagyjából fele dendritikus morfológiájú 

volt, fele szétterült fenotípusú. E szerint a p190RhoGAP a sejtekben különböző 

mértékben foszforilált állapotban lehet jelen. A sejten belüli Rac és Rho aktivitás 

azonban számos egyéb tényezőn is múlhat, és ezek figyelembevételével lehetne csak 

teljes képet alkotni arról, hogy a p190RhoGAP milyen módon befolyásolja Rac-on és 

Rho-n keresztül a sejt morfológiáját.  

A sejten belüli aktív Rac és Rho kimutatása azért is ütkötik nehézségekbe, mert a 

kis G-fehérjék aktivitásának változása p190RhoGAP hatására nagy valószínűséggel 

lokális változás, és nem feltétlenül jelenik meg sejtszinten kimutatható mértékben. 

Eredményeink arra utalnak, hogy a p190RhoGAP-nak fontos szerepe lehet a 

sejten belüli Rac-Rho antagonizmusban. A Rac és a Rho kis G-fehérjék 

antagonizmusának különböző sejtműködésekben, pl. a neuritnövekedésben, vagy a 

sejtek migrációjában betöltött szerepét számos közlemény tárgyalja. A Rac és a Rho 

befolyásolhatja indirekt módon egymás működését. Például a Rac stimulálja a reaktív 

oxigéngyök képződést, amely a Rho aktivitás csökkenését idézi elő [234]. Számos 

fehérje segíti a sejtben a Rac-Rho antagonizmus kialakulását. Ezek között elsősorban 

GAP-ok szerepelnek, a kis G-fehérjék alapvető regulátorai. A p190RhoGAP szerepére 

az ellentétes Rac és Rho működésekben már korábban is voltak feltételezések [46, 181, 

210, 265, 266]. p190RhoGAP-B esetében kimutatták, hogy aktivált Rac1 képes arra, 

hogy a p190RhoGAP-B-t a plazmamembránhoz lokalizálja, ahol fokozódik annak 

RhoGAP aktivitása. Ennek a folyamatnak fontos szerepe van az integrinek hatására 

létrejövő sejtválasz kialakításában [265]. A p190RhoGAP-A-nál megfigyelték a Rac1 

indukált Rho aktivitás csökkenést, amely úgy valósul meg, hogy a Rac1 gátolja a 

p190RhoGAP tirozin foszforilációját és p120RasGAP-hoz kötődését, így csökken a 

p190RhoGAP Rho-ra gyakorolt hatása [266]. Egy másik kis G-fehérje is 

befolyásolhatja a lokális Rac és Rho aktivitást, ez figyelhető meg R-Ras esetében, 

amely aktiválja a Rho-t és gátolja a Rac-ot a lamellipodiumokban a sejtmigráció során 
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[267]. A PhD munkámban bemutatott szabályozás, a foszfolipidek és PKC-vel történő 

foszforiláció hatása a p190RhoGAP RacGAP és RhoGAP aktivitására egy újabb 

érdekes mechanizmus lehet a Rho-Rac antagonizmus kialakításában. 

A p190RhoGAP-B esetében kimutatott szabályozás, mely szerint az aktivált Rac1 

képes arra, hogy a p190RhoGAP-B-t a plazmamembránhoz lokalizálja, nem volt 

megfigyelhető p190RhoGAP-A esetében [265], bár a p190RhoGAP-A is a 

plazmamembránhoz lokalizál különböző stimulusok hatására, mint pl. fibronektin 

felszín, vagy PKC aktiváció [46, 173, 175, 181]. A p190RhoGAP-A transzlokációjáért 

elsősorban tirozinfoszforiláció és p120RasGAP-pal vagy p120-cateninnel való 

komplexképződés tehető felelőssé [175, 177, 266], de feltételezik a PKC katalizálta 

foszforiláció szerepét is [46, 173, 181]. Arra azonban nincs egyértelmű bizonyíték, hogy 

a PKC-vel történő direkt foszforiláció hatására transzlokálódik-e a p190RhoGAP, vagy 

egy másik molekulával való kapcsolat hatására, amelyet a PKC aktivál. Ennek 

kimutatása további terveim között szerepel. 

 

Eredményeink alapján megalkottunk egy modellt, amely a p190RhoGAP 

foszfolipidekkel és PKCα-val történő regulációját szemlélteti (38. ábra). A 

p190RhoGAP nem foszforilált formában foszfolipidekhez kapcsolódik elektrosztatikus 

módon, amelyek gátolják a RhoGAP aktivitását és stimulálják a RacGAP aktivitását. A 

p190RhoGAP PKCα katalizálta foszforilációja a töltésviszonyok megváltoztatásán 

keresztül azt eredményezi, hogy a fehérje leválik a lipidfelszínről. Ennek 

eredményeképpen csökken a lipidek GAP aktivitásra gyakorolt hatása: a p190RhoGAP 

RhoGAP aktivitása fokozódik, RacGAP aktivitása csökken. Tehát a kritikus 

aminosavak foszforilációja gyorsan és reverzibilisen képes a RhoGAP és RacGAP 

aktivitást változtatni, és ez az aktív Rho és Rac lokális koncentrációjának a változásához 

vezethet. 
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38. ábra A p190RhoGAP foszfolipidekkel és foszforilációval megvalósuló regulációjára 

felállított modell 

Foszfolipidek kapcsolódása a p190RhoGAP polibázikus régiójához csökkenti a fehérje 

RhoGAP aktivitását és fokozza RacGAP aktivitását. A PKC-vel történő foszforiláció kivédi a 

foszfolipidek hatását, a p190RhoGAP RhoGAP hatása nő és RacGAP hatása csökken. 

 

 

PhD munkám második részében a p190RhoGAP azon foszforilációval 

megvalósuló regulációját vizsgáltam, amelyet a GSK-3β katalizál.  

Az irodalmi áttekintésben említettem, hogy a GSK-3β-nak fontos szerepe van a 

polaritás és sejtmigráció szabályozásában [256, 257]. Mivel a p190RhoGAP is részt 

vesz a polaritás szabályozásában és a sejtmigráció folyamatában [183, 213, 218, 224, 

241, 244, 246], felvetődött a kérdés, hogy van-e valamilyen kapcsolat a p190RhoGAP 

és a GSK-3 között, a p190RhoGAP szubsztrátja lehet-e esetleg a GSK-3-nak, és a GSK-

3 katalizálta foszforiláció befolyásolja-e a p190RhoGAP RhoGAP és RacGAP 

aktivitását.  

Egy másik GAP-ról, a Rac-ra és a Cdc42-re ható CdGAP-ról is leírták már, hogy a 

GSK-3 képes foszforilálni [153]. 

Együttműködő partnerünk, Jeffrey Settleman munkacsoportja kimutatta, hogy a 

p190RhoGAP C-terminális végén található három aminosav (S1476, T1480, és S1483), 

amelyeket a GSK-3β in vitro és in vivo is foszforilálni képes. Ez a foszforiláció 
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előfoszforiláció függő, tehát egy másik kináznak, valószínűleg a p38 MAP-kináznak 

vagy az ERK-nek foszforilálnia kell a p190RhoGAP molekulát ahhoz, hogy a GSK-3β-

nak szubsztrátja lehessen [185]. 

Settleman munkacsoportja kimutatta, hogy a p190RhoGAP hiányos fibroblasztok 

migrációja károsodott, és a sejtek polaritása zavart szenved (39, 40. ábra) [185].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. ábra A p190RhoGAP jelenléte szükséges a sejtmigrációhoz [185] 

A, p190RhoGAP hiányában a fibroblasztok migrációja károsodott.  

B, A csökkent migráció a p190A visszajuttatásával ismét fokozható. 

C, Az üres vektorral és a p190A-t tartalmazó vektorral történő transzfekciót követően a p190-A 

és p120RasGAP mennyisége a sejtekben. 

D, p190A hiányában a fibroblasztok lassabban vándorolnak, elhúzódik a sebgyógyulás. 
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40. ábra A p190RhoGAP 

hiányos sejtek polaritása 

károsodott [185] 

A, a Golgi orientáció 

vizsgálata.  kékkel a 

sejtmagok DAPI festéssel, 

pirossal a Golgi anti-

GM130 jelöléssel látható,  

B, a megfelelő Golgi-

orientációt mutató sejtek 

aránya p190RhoGAP 

hiányos sejtek esetében 

csökkent. 

 

 

A p190RhoGAP C-terminális szakaszán található S1476 és T1480 aminosavak 

GSK-3β katalizálta foszforilációja szükséges a sejtek megfelelő migrációjához. Ezek 

alanin mutációja esetén a migráció csökkent (41. ábra) [185].  

 

 

41. ábra A p190RhoGAP C terminális végén lévő S1476 és T1480 aminosavak mutációja 

esetén a sejtek migrációja zavart szenved [185] 
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Felvetődött a kérdés, hogy ha a p190RhoGAP GSK-3β-val történő foszforilációja 

szükséges a megfelelő sejtmigrációhoz, akkor vajon ez a szabályozás a p190RhoGAP 

GAP aktivitásának megváltozásán keresztül valósul-e meg, befolyásolja-e a 

p190RhoGAP GSK-3β katalizálta foszforilációja közvetlenül a fehérje GTP-áz aktiváló 

hatását. 

 PhD munkám során kimutattam, hogy előfoszforilációt követően GSK-3β 

katalizálta foszforiláció hatására csökken a p190RhoGAP mind RhoGAP, mind 

RacGAP aktivitása (36. ábra). Settleman munkacsoportjával közös publikációnkban 

csak a RhoGAP aktivitásra gyakorolt hatást mutattuk be. Elképzelhető, hogy a 

különböző kompartmentekben lévő Rac és Rho mennyiségétől függ, hogy a 

p190RhoGAP GSK-3β általi foszforilációjának következtében a Rac-ra és Rho-ra 

gyakorolt hatások közül melyik érvényesül.  

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy fibroblasztokban a p190RhoGAP a GSK-3β 

szubsztrátja, amelyen keresztül a GSK-3β szabályozhatja a megfelelő irányú 

sejtmigrációt. 

A sejtmigráción kívül egyéb olyan folyamatok is vannak, amelyben mind a 

p190RhoGAP, mint a GSK-3β közreműködése kimutatható, és amelyekben szerepe 

lehet a p190RhoGAP GSK-3β-val megvalósuló szabályozásának. Ilyen folyamat 

például a neuronok polaritásának kialakítása, és az axonnövekedés irányítása, ahol mind 

a GSK-3β [268], [269] mind a p190RhoGAP [198] szerepe ismert, de eddig még nem 

derült fény ebben a rendszerben a két fehérje közti kapcsolatra. Ennek vizsgálata újabb 

érdekes kutatások célpontja lehet.  

A p190RhoGAP GSK-3β katalizálta foszforilációjával megvalósuló reguláció egy 

teljesen másfajta szabályozás, mint amit a PKCα-val történő foszforilációnál 

megfigyelhettünk. A p190RhoGAP PKCα katalizálta foszforiláció a foszfolipidek 

hatását befolyásolva indirekt GAP aktivitás változást eredményez, és foszforiláció 

hatására a RacGAP és RhoGAP aktivitás ellentétesen változik. Ezzel szemben a GSK-

3β közreműködésével megvalósuló foszforiláció a p190RhoGAP direkt GAP aktivitás 

változását okozza, és mindkét kis G-fehérjére gyakorolt hatását azonos módon 

változtatja meg. 
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Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a p190RhoGAP szabályozásának eddig 

nem ismert mechanizmusait írtuk le. Kimutattuk, hogy a PKCα katalizálta foszforiláció 

a p190RhoGAP foszfolipidekkel megvalósuló regulációját befolyásolja és ezáltal nagy 

valószínűséggel szerepet játszik a sejten belüli Rho-Rac antagonizmusban, a Rho és Rac 

aktivitás ellentétes irányú változtatásában. Kimutattuk, hogy a p190RhoGAP-ot a GSK-

3β is képes foszforilálni, és a foszforiláció hatására csökken a p190RhoGAP RacGAP 

és RhoGAP aktivitása. Eredményeink hozzájárulnak a p190RhoGAP működésének, 

szabályozásának pontosabb megértéséhez. 
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8. Következtetések 

PhD dolgozatomban a p190RhoGAP szabályozásának vizsgálatával kapcsolatos 

munkámat ismertettem. Vizsgáltam a p190RhoGAP foszfolipidekkel, PKCα-val és 

GSK-3β-val megvalósuló regulációját, feltérképeztem a molekula azon szakaszait, 

amelyeken ezek a szabályozási folyamatok megvalósulnak és ezen szakaszok szerepét a 

sejtek morfológiájának kialakításában. 

 

PhD munkám első részében kimutattam, hogy a p190RhoGAP lipidkötéséért és 

lipidregulációjáért - foszfolipidek jelenlétében létrejövő RacGAP hatás fokozódásért és 

RhoGAP hatás csökkenésért - a molekula GAP doméntől N terminális szakaszán lévő 

polibázikus régió felelős. Kimutattam továbbá, hogy ezen a polibázikus szakaszon 

található három olyan aminosav (S1221, T1226, S1236), amelyeken a PKCα 

foszforilálni képes a p190RhoGAP molekulát, és a 1221-es szerin és a 1226-os treonin 

foszforilációja az elektrosztatikus kapcsolat gátlásán keresztül kivédi a foszfolipidek 

hatását. A polibázikus régiónak és a régió foszforilációjának fontos szerepe van a sejt 

morfológiájának kialakításában: a polibázikus régió hiányában a sejtek laposak, 

szétterültek, PKC-foszforiláció hiányában a sejtek lekerekednek, nyúlványosak lesznek. 

 

Kísérleteim második részében a p190RhoGAP GSK-3β katalizálta foszforilációját 

vizsgáltam. Kimutattam, hogy a GSK-3β in vitro is képes foszforilálni a p190RhoGAP 

molekulát, amely foszforilációhoz előfoszforiláció szükséges. GSK-3β-val történő 

foszforiláció hatására a p190RhoGAP mind RacGAP, mind RhoGAP aktivitása csökken.  

 

Kísérleti eredményeim hozzájárulnak a p190RhoGAP igen komplex 

szabályozásának feltérképezéséhez. Érdekes megfigyelni, hogy maga egy szabályozó 

protein is milyen összetett módon szabályozódik, és hogy a különböző enzimek hatására 

létrejövő foszforilációk különböző módon befolyásolhatják a molekula RhoGAP és 

RacGAP aktivitását.  
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9. Összefoglalás 

A Rho kis G-fehérje család alapvető szerepet tölt be az aktin citoszkeleton 

szabályozásában, így elengedhetetlen a sejtadhézió, migráció és polaritás folyamatában. A 

Rho GTPázok regulációjában számos GTP-áz aktiváló protein (GAP) működik közre, 

amelyek fokozzák a kis G-fehérjék alacsony saját GTP-áz aktivitását. Ezek közé tartozik a 

p190RhoGAP, amely egy 190 kDa nagyságú protein. Korábbi vizsgálatok kimutatták, 

hogy különböző foszfolipidek, mint a PS, vagy a PI képesek megváltoztatni a 

p190RhoGAP szubsztrátspecificitását: csökken a fehérje RhoGAP aktivitása, és fokozódik 

a RacGAP aktivitása. Munkám kezdetekor ismert volt a p190RhoGAP szabályozása 

tirozin-foszforilációval. PhD munkámban a foszfolipidek, valamint két szerin/treonin kináz, 

a PKCα és a GSK-3β szabályozó hatását tanulmányoztam. 

Kimutattuk, hogy a p190RhoGAP elektrosztatikus módon kapcsolódik a 

foszfolipidekhez. Feltérképeztük, hogy a p190RhoGAP GAP doménjétől N terminálisan 

elhelyezkedő rövid polibázikus régió felelős mind a foszfolipidek kötéséért, mind a PKCα 

katalizálta foszforilációért. A PKCα a p190RhoGAP polibázikus régióján belül található 

1221-es szerint, 1226-os treonint és a 1236-os szerint képes foszforilálni. A S1221 és a 

T1226 foszforilációja kivédi a p190RhoGAP lipidkötését és ennek hatását a GAP 

szubsztrátspecificitására. A vad típusú, a lipidhez nem kötődő valamint a PKCα katalizálta 

foszforilációban károsodott mutáns p190RhoGAP kifejezésével COS7 sejtben jellegzetes 

sejtmorfológiai változások jöttek létre. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy leírtunk egy új 

GAP regulációs mechanizmust, mely szerint a PKCα-val történő foszforiláció indirekt 

módon, a foszfolipidekkel való interakció gátlásával befolyásolja a p190RhoGAP GTP-áz 

szubsztrát preferenciáját. Ezek a megfigyelések egy újabb mechanizmusra mutatnak rá, 

amely a különböző sejtműködési folyamatokban leírt Rac/Rho antagonizmushoz járulhat 

hozzá. 

PhD munkám második részében a p190RhoGAP GSK-3β katalizálta foszforilációját 

vizsgáltam. Mind a p190RhoGAP, mind a GSK-3β szerepet játszik a sejtmigrációban. A 

GSK-3β a p190RhoGAP C-terminális régiójában lévő három, egymáshoz közel lévő 

aminosavat foszforilálja előfoszforiláció függő módon. A GSK-3β katalizálta foszforiláció 

csökkenti a p190RhoGAP mind RhoGAP, mind RacGAP aktivitását. 

Megállapítottam tehát, hogy a p190RhoGAP PKCα és GSK-3β katalizálta 

foszforilációja eltérő módon befolyásolja a molekula RhoGAP és RacGAP aktivitását. 
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10. Summary 

The Rho family GTPases are critical regulators of the actin cytoskeleton and are 

required for cell adhesion, migration, and polarity. Rho GTPases are regulated through the 

action of a large family of GTPase activating proteins (GAPs) that stimulate their relatively 

weak intrinsic GTP-hydrolyzing activity. Among the regulatory proteins of the Rho 

GTPases is the p190RhoGAP, a 190 kDa GTPase activating protein. Previous studies have 

shown that different phospholipids, such as PS and PI are able to ‘switch’ the GTPase 

substrate preference for the p190RhoGAP: inhibit its RhoGAP activity and promote the 

RacGAP activity. At the beginning of my work it was known, that p190RhoGAP is 

regulated by tyrosin phosphorylation. During my PhD work I investigated the regulatory 

effect of phospholipids, and two serine/threonine kinases: PKCα and GSK-3β. 

We demonstrated, that the binding of p190RhoGAP to phospholipids is controlled by 

electrostatic interactions. We determined that a small polybasic peptide stretch N terminal 

to the GAP domain of p190RhoGAP is a common site for both the phospholipid binding 

and PKCα phosphorylation. p190RhoGAP can be phosphorylated by PKCα at serine 1221, 

threonine 1226, and serine 1236 amino acids within the polybasic region. PKCα-mediated 

phosphorylation of S1221 and T1226 of p190RhoGAP prevents the binding and substrate 

specificity regulation by phospholipids. Transfection of COS-7 cells with mutant forms of 

p190RhoGAP either unable to bind to phospholipids or unable to become phosphorylated 

induced distinct morphological changes. Together, these findings reveal a novel GAP 

regulatory mechanism in which PKCα phosphorylation indirectly alters GTPase substrate 

preference by affecting the interaction with acidic phospholipids. Our observations provide 

a potential mechanism of Rac/Rho antagonism described in several cellular functions. 

In the second part of my experiments the phosphorylation of p190RhoGAP through 

GSK-3β was investigated. Both p190RhoGAP and GSK-3β have been implicated 

previously in cell migration. Three closely spaced amino acids within the p190RhoGAP C-

terminal region undergo phosphorylation by GSK-3. These phosphorylations are dependent 

on priming by a second kinase. The GSK-3β mediated phosphorylation reduces both 

RhoGAP and RacGAP activity of p190RhoGAP.  

We identified that p190RhoGAP can be phosphorylated by PKCα and GSK-3β in 

different parts of the molecule, and we demonstrated that phosphorylation by the two 

different kinases regulates the RhoGAP and RacGAP activity of p190RhoGAP differently. 
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