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Rövidítésjegyzék 

 
BRET: biolumineszcencia rezonancia energia transzfer 

BSA: szarvasmarha szérum albumin 

COP I: coatomer protein komplex I 

COP II: coatomer protein komplex II 

EGF: epidermális növekedési faktor 

FCS: újszülött borjú szérum 

GAP: GTP-áz aktiváló protein 

GDI:  guanin nukleotid disszociáció inhibitor 

GEF: guanin nukleotid kicserélő faktor 

GFP: zöld fluoreszcens protein 

GST: glutation-S-transzferáz 

HA: hemagglutinin 

IF: immunfluoreszcencia jelölés 

JNK: Jun N-terminális kináz 

LDL: alacsony denzitású lipoprotein 

PI3-kináz: foszfatidilinozitol-3-OH -kináz 

PRR: prolin gazdag régió 

RFP: piros fluoreszcens protein 

RNSi: RNS interferencia 

shRNS: rövid hajtűkanyar RNS 

siRNS: rövid gátló RNS 

Tf: transzferrin 

YFP: sárga fluoreszcens protein 

WB: western blot 
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Bevezetés, irodalmi háttér 
 

 A Rho családba tartozó, kis molekulasúlyú G fehérjék rendkívül sokféle 

sejtfunkcióban vesznek részt. Ez a változatosság nem magyarázható pusztán azzal a 

ténnyel, hogy ebbe a családba jelen ismereteink szerint mintegy 22 különböző fehérje 

tartozik, hiszen a család legismertebb és legtöbbet elemzett tagjairól egyenként is igaz, 

hogy sejten belüli funkcióik igen sokrétűek. A három leginkább tanulmányozott 

molekula: a Cdc42, a Rac1 és a RhoA mindegyike részt vesz például a sejtek 

citoszkeletális struktúráinak kialakításában és dinamikus változásaiban [1]. Mindhárom 

kis G-fehérje szabályoz bizonyos lépéseket a receptor endocitózis és reciklizáció 

folyamatában [2], és mindhárom aktiválódik hiperozmotikus stressz hatására [3;4]. 

Ugyanakkor vannak csak az adott molekulára jellemző, „egyéni” funkciók is, így 

például a Golgi retrográd membránforgalmának szabályozása a Cdc42 esetében [5], a 

fagociták NADPH oxidáz enzimkomplexének közvetlen regulációja a Rac2 esetében [6] 

vagy a miozin könnyűlánc foszfatáz inaktiválása a RhoA esetében [1;3]. 

 A Rho fehérjék kapcsolókként működnek, melyek GTP kötött formájukban 

kötődnek effektor partnereikhez. A GTP hidrolízisét követően ’elengedik’ effektoraikat 

és inaktívak a következő GTP megkötéséig [7]. Ennek a ’kapcsolásnak’ szerkezeti 

magyarázata az, hogy – a Ras fehérjékhez hasonlóan – a GTP/GDP kötés jelentős 

konformációváltozást idéz elő a molekula ún. switch I és switch II régióiban, és ezzel 

jelentősen megváltozik a molekula más fehérjékhez való kötődésének képessége. 

Hasonlóan más monomer GTP-áz családokhoz, a Rho fehérjék számos szabályozó 

fehérjével működnek együtt a GTP-GDP ciklusban (1. ábra). 

 
1. ábra Rho GTP-áz ciklus  Nat Rev Mol Cell Biol. 2005 Feb;6(2):167-80. 



 5

A Rho fehérjék aktiválása számos különböző membránreceptor felől 

megtörténhet. A jelátvitel specificitását az biztosíthatja, hogy a különböző receptorok 

felől a fenti GTP-áz ciklust szabályozó fehérjék más-más ’együttesei’ lépnek 

működésbe és ezzel időben és térben más lesz a Rho aktivitás mintázata a különböző 

stimulusok hatására [8]. Még olyan, a sejt egészére kiható változások is specifikus 

választ válthatnak ki, mint például a sejtmembrán depolarizációja. Vese epitélsejtjeiben 

például különböző stimulusokkal létrehozott depolarizáció egyaránt Rho aktiválódást 

hoz létre (2. ábra). A teljes Rho készlet jelentős része a plazmamembrához vándorol és 

feltehetően itt aktiválódik. Fiziológiásan ilyen depolarizáció akkor jön létre, mikor a 

vesesejtek például Na+-alanin elektrogén kotranszportot hajtanak végre (2. A,B). A Rho 

fehérje sejt-sejt kontaktusokhoz vándorlása és aktiválódása ekkor kiváltja a sejtek 

miozinon keresztüli kontrakciójának fokozódását, ami végső soron a paracelluláris 

transzportra lesz hatással [9] .  

 

 
2. ábra A) aktív Rho szintjének növekedése alanin transzport hatására LLC-PK vese epitél sejteken ún. 

pull down assay során (lásd Módszerek), B) az A-ban bemutatott kísérletek kiértékelése (n=6, P<0.05), C) 

a Rho fehérje nagyarányú átrendeződése alanin transzport során. D) hasonló Rho-transzlokáció látható 

egy másik, depolarizációt kiváltó ingerre (megemelt extracelluláris K+ szint) [9].  
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A monomer GTP-ázok több tagját sikerült kristályosítani önmagában vagy 

valamely szabályozó / effektor fehérjével komplexben [10-12]. A kristályszerkezetek 

elemzése alapján tudtak azonosítani több konzervált aminosavat, melyek a nukleotid 

kötésében, a nukleotid hidrolízisében vagy a partner fehérjékhez kötődésben töltenek be 

kritikus szerepet. Ezen aminosavak mutációjával vált lehetővé például GTP 

hidrolízisére alkalmatlan vagy GTP-t kötni képtelen mutánsok létrehozása. Előbbi, 

állandóan GTP-t kötő, ún. konstitutívan aktív mutáns folyamatosan kötődik 

effektoraihoz és a proximális jelátviteli utak üzeneteitől függetlenül folyamatosan 

továbbít jeleket az effektorokon keresztül. Utóbbi, GTP-t kötni képtelen mutáns pedig 

ún. domináns inaktív hatással bír, ugyanis bár kötődik a kis G fehérjét aktiválni igyekvő 

kicserélő faktorokhoz, mégsem fog kapcsolódni az effektorokkal, így tehát leköti a kis 

G fehérjéket aktiváló faktorokat anélkül, hogy továbbítaná a jeleket a disztálisabb 

partnerek felé. A következőkben a GTP-áz ciklust szabályozó fehérjékről írok 

részletesen. 

 

Rho GTP-ázok szabályozó fehérjéi 
 

Először a Rho specifikus guanin nukleotid kicserélő (GEF) és GDP disszociáció 

inhibitor (GDI) fehérjékről szólnék, ezután részletesebben írok a Rho család GTP-áz 

aktiváló (GAP) proteinjeiről. 

A GEF-ek elősegítik a monomer G fehérjéhez kötött nukleotid cseréjét és ez a 

sejten belüli körülmények között általában azt jelenti, hogy a G fehérjéhez kötött GDP 

cserélődik ki a citoszólban túlsúlyban lévő GTP-re. A csere után a G-fehérje képes 

kapcsolatba lépni az effektor molekulákkal. Ma már több családját ismerjük a GEF-

eknek, ezek közül a legnépesebb és legismertebb a Dbl homológ domént (DH) 

tartalmazó kicserélő faktoroké, mely jelenleg mintegy 69 tagot számlál (a Dbl eredete, 

hogy – jellemzően – egy diffúz B-sejtes lymphomában azonosították, mint a 

transzformációért felelős gént) [13].  

A DH domén a GTP-áz ún. switch régióival létesít kapcsolatot, ennek hatására ezek 

konformációja megváltozik oly módon, hogy a GTP-áz Mg++ és nukleotid kötésért 

felelős zsebéből mintegy kiesik a nukleotid és a fémion, majd a közegnek kitett zsebbe 

bekötődhet a GTP/Mg++ , ami a switch régiókat újabb konformációváltásra készteti és 
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ekkor a GEF elválik a GTP-áztól. A GEF-ek szubsztrátspecificitását döntően az 

határozza meg, hogy DH doménjük mely Rho fehérjével képes komplexet formálni. Így 

érthető, hogy bár a konformációváltós kicserélő mechanizmus a GEF-ek között igen 

konzervált, szekvencia szinten gyakran alacsony a homológia az egyes DH domének 

között. A DH domén mögött szinte mindig megtalálható egy PH (pleckstrin homológia) 

domén is, mely előbbi működését segíti: egyrészt a PH domén felelős gyakran a 

kicserélő fehérje membránhoz irányításáért, ahol találkozhat a GTP-ázzal, másrészt a 

PH domén egy-egy kisebb szakasza maga is részt vehet a switch régiók „terelésében” 

[13]. A Dbl család tagjai a gyakran tandem elrendezésben „együttjáró” DH és PH 

doméneken kívül még számos, igen változatos, egyéb doméneket is tartalmazhatnak. 

Feltehetően ezeknek van szerepe a nagyszámú GEF specifikus, adott sejtkompartmentre 

és adott stimulusra jellemző aktivitásának meghatározásában. 

Újabban a Dbl családon kívül más, eltérő szerkezetű GEF-eket is azonosítottak. Az 

egyik ilyen csoport a Dock1 fehérjéből és 11 rokonából áll, melyek nem mutatnak 

homológiát elsődleges szerkezetükben a Dbl család tagjaival [13]. Másik, jelenleg még 

kevéssé jellemzett „csoport” a SWAP70 és a SLAT (SWAP70-like adaptor of T cells) 

fehérjéből áll [13]. 

 A guanin nukleotid disszociáció inhibitorok (GDI) csoportja, szemben a GEF-

ekkel és GAP-okkal összesen 3 tagot számlál emlősökben. A RhoGDIα ubikviter, a 

RhoGDIβ a B és T sejtekre jellemző, végül a RhoGDIγ az agyban, hasnyálmirigyben, 

tüdőben, vesében és herében fordul elő [14]. In vitro és vivo szubsztrátspecificitásuk 

egyelőre ellentmondásos és további vizsgálatokat igényel. Általában jellemző ezekre a 

fehérjékre, hogy a kis G fehérjék poszttranszlációs módosításként megjelenő prenyl 

maradékával és a fehérjével magával létesítenek kapcsolatot (előbbiért a C-, utóbbiért az 

N-terminális fél felelős), praktikusan szolubilizálni képesek a membránba 

kihorgonyzódó monomer G fehérjét, és olyan komplexet képeznek vele, mely a GAP-ok 

és GEF-ek számára nehezebben hozzáférhető, így átmenetileg szekvesztrálni képesek az 

adott kis G fehérjét az adott membrán közegben. Sokáig állt az a nézet, miszerint a 

RhoGDI fehérjéknek elsősorban csak ilyen inaktiváló, szekvesztráló funkciójuk lenne, 

melynek révén képesek pl. egy GTP-t kötő kis G fehérjét más interaktív partnerektől 

„elszigetelve” kompartmentek között átszállítani, illetve egy GAP által inaktivált kis G 

fehérjét kiemelni a membránból és inaktív formában a citoszólban tartani. 
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Az utóbbi években azonban kiderült, hogy túl ezen, a GDI molekuláknak pozitív 

szabályozó szerepük is van. A GDI fehérjék felelősek az aktív, GTP-t kötő kis G-fehérje 

megfelelő térbeli orientációjáért nagyobb molekulakomplexeken belül, azaz mintegy 

„bemutatják” a kis G fehérjét a megfelelő effektoroknak, és szükségesek az adott 

szubcelluláris kompartmenthez szállításáért is (ez az ún shuttling funkció). A GTP-áz 

kiválását a RhoGDI öleléséből több faktor szabályozza, szerepel ezek között a GTP-áz 

PKA mediált és a GDI PKC mediált foszforilációja, foszfatidsavval, inositol 

foszfolipidekkel, valamint lipidraftokkal való kapcsolódása is az adott kompartment 

membránjában [14]. 

A szabályozó fehérjék harmadik csoportja, a GTP-áz aktiváló proteinek (GAP-

ok) génjei a kicserélő faktorokhoz hasonlóan igen nagy számban találhatóak meg a 

humán genomban, számuk körülbelül 70-re tehető. A GAP aktivitás jelentőségét 

mutatja, hogy a különböző Rho G-fehérjéknek a sejtben mindössze csak kb. 5 %-a van 

aktív, GTP-t kötött formában és ez az arány még a sejtet érő generalizált stimulusok 

esetén sem megy általában 10 % fölé. Ezt illusztrálja a harmadik ábrán látható kísérlet, 

ahol hiperozmotikus stressznek kitett veseepitél sejtekben követhető a Rho fehérje 

aktiválódásának kinetikája egy pull down assay segítségével (lásd Módszerek). Az 

„Active Rho” minták az adott sejtcsoportból kinyert teljes aktív Rho készletet 

tartalmazzák, míg  a „Total Rho” mintákban csupán a teljes fehérje mennyiség kb. 5-10 

%-a került a gélre. Az ábra alsó részén pedig az látható, hogy a Rho aktiválódás 

reverzibilis, a sejteket visszatéve izozmotikus közegbe már egy perc alatt jelentős 

mértékben csökken a GTP-t kötő Rho szintje, ehhez pedig nyilvánvalóan GAP 

aktivitásra van szükség (ill a GAP / GEF aktivitás arány növekedésére). 
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3. ábra Reverzibilis Rho aktiválás ozmotikus stressz hatására [3]. A felső két western blotton a felső 

sorban az aktív, GTP-t kötő illetve az alsó sorban a teljes Rho mennyiség látható. A legalsó western 

blotton az aktív, GTP-t kötő Rho mennyisége látható. „Iso”: izotóniás extracelluláris médium. „Hyp suc”: 

az izotóniáshoz képest további 300 mosM szacharóz tartalmú extracelluláris médium. 

 

A monomer G fehérjék endogén GTP-áz aktivitása körülbelül százada a 

heterotrimer G fehérjék endogén GTP-áz aktivitásának. Ugyanakkor a RhoGAP 

molekula több nagyságrenddel (~ x105) képes fokozni a monomer G fehérjék GTP-áz 

aktivitását. Ezt igen leegyszerűsítve úgy is szokták megfogalmazni, hogy amit a 

heterotrimer G-fehérje egyedül is tud (GTP-t bontani), ahhoz a monomer G fehérjének 

kell a GAP. A kép ennél persze összetettebb, hiszen bizonyos heterotrimer G fehérjék 

számára is léteznek GAP-ok (pl. az RGS4 a Giα1 esetében). A RasGAP, RhoGAP és 

RGS4 molekulák között sem az elsődleges sem a harmadlagos szerkezetben nincs 

homológia, bár mindegyik döntően helikális struktúrát mutat. 

A következőkben szeretném bemutatni a GAP aktivitás molekuláris szerkezeti 

alapjait Katrin Rittinger 1997-es Nature közleményei alapján [15;16]. Ezekben a 

munkákban a p50RhoGAP fehérje GAP doménjét kristályosították a kis G fehérjékkel 

és ugyanakkor ez a fehérje PhD munkám főszereplője is. Mivel a p50RhoGAP volt az 

első, fehérjeként megtisztított RhoGAP molekula is, e fehérje „karrierjének” 

végigkövetésével igen jól át lehet tekinteni a RhoGAP-okkal kapcsolatos kutatások 

jellegzetességeit. 

 

p50RhoGAP-pal kapcsolatos irodalmi adatok 

 

A p50RhoGAP molekula GAP doménjének kristályszerkezete látható a 4. ábrán 

a Cdc42 (balra fent) ill a Rho (jobbra fent) fehérjével komplexben. A Cdc42 esetében 

egy nem hidrolizáló GTP analóggal együtt történt a kristályosítás, míg a Rho esetében 

GDP és a γ-foszfátot szerkezetileg jól helyettesítő AlF4 jelenlétében. Ez utóbbi annyival 

nyújt több információt, hogy – hasonlóan más korábban vizsgált enzimekhez – jól 

modellezi a foszforil-transzfer reakció átmeneti állapotát. 

Mint látható, a GAP egy lapos mélyedéssel fordul a GTP-áz molekula felé (B, F 

hélixek valamint F-G és A-A1 hurkok) és a GTP-áz ún. switch I, switch II és P-loop 

régióival lép kapcsolatba. Fontos információ, hogy a Rho fehérjék ezen szakaszai – 
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melyek a nukleotid kötő régió körül helyezkednek el – igen sok konzervált aminosavat 

tartalmaznak, melyek a Ras család hasonló pozíciójú aminosavaival egyeznek. (Fontos 

ez a konzerváltság azért is, mert így a bal és jobb oldali szerkezet nyugodtan 

összevethető úgy is, hogy - technikai okok miatt - a jobb oldali kristály Rho fehérjével 

készült és nem Cdc42-vel.)  

 Az alsó ábrapanelen a nyugalmi (kék) és a foszforil-transzfer (piros) állapot 

látható egymásra vetítve, ez az ábrarész mutatja világosan a felső két panel közötti 

változást. 

 

 

 
4. ábra  Katrin Rittinger és mtsai Nature 1997 Vol 388. and 389. Az alsó panelen a felső két 

kristályszerkezeti modell egymásra vetített képe látható, így érzékelhető a felső két panel közötti 

elmozdulás. 
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Az alsó panelen látható, hogy a GAP molekula az átmeneti állapotba jutás során 

(’kékből pirosba’) igen jelentősen, mintegy 20 fokkal elfordul, és ennek során 

lényegesen közelebb kerül a Rho fehérje H3 hélixéhez. Ez az új kapcsolat az oka, hogy 

a nyugalmi kapcsolódási felület mintegy 25 %-kal nő. Az elfordulás során szó szerint 

kulcsfontosságú, hogy a GAP molekula 85-ös argininje kapcsolatba tud kerülni a 

nukleotid gamma- foszfátjával, így azt stabilizálni képes a foszforil-transzfer során 

(Arg85 sárga és lila színekben látható az alsó panelen). Ugyanez az arginin ekkor képes 

kapcsolatba kerülni a Rho 63-as Gln-jával, amely csakis így tud hidrogén hidat 

létesíteni a hidrolízisben részt vevő víz molekulával. Mind az Arg85 a RhoGAP-okban, 

mind a Gln63 a Ras és Rho fehérjékben egy funkcionálisan igen erősen konzervált 

aminosav. (A természet specializálódásának egyik csodája, hogy az E.coli citotoxikus 

nekrotizáló faktora pont a Rho fehérjék Gln63-jának deamidálásával teszi lehetetlenné 

annak GTP hidrolízisét és szabályozását.) A RhoGAP Arg85-je tehát mint egy ujj (vagy 

kulcs), szinte benyúlik a G-fehérje aktív centrumába, ahol legalább két fontos 

interakcióban is részt vesz. Ennek az aminosavnak a mutációja drasztikusan, akár négy 

nagyságrenddel is csökkenti a GAP aktivitást [16]. Ezt a mutációt gyakran alkalmazzák 

is, ugyanis a G-fehérjéhez kötő képessége megmarad, katalitikusan viszont szinte 

inaktív, így ideális domináns negatív mutáns. A kísérletes fejezetben én is részletesen 

írok ezen mutáns felhasználásáról. Az általam használt p50RhoGAP mutáns számozása: 

„R282A” (lásd Módszerek), ugyanis én a kísérletekben nem a GAP doménben, hanem a 

teljes hosszúságú fehérjében cseréltem ki a kritikus arginint. De természetesen az R282 

megfelel a GAP domén R85-ös aminosavának. A rendelkezésre álló kristályszerkezeti 

adatok alapján figyelemreméltó az a konklúzió, hogy bár a Ras-, Rho és heterotrimer G 

fehérjék GAP-jai sem elsődleges, sem harmadlagos szerkezetükben nem hasonlítanak, 

mégis mindegyik egy „Arg-ujjat” pozicionál a GTPáz aktivitás fokozásához [15]. 

 A kritikus Arg-on kívül azonban más mechanizmusok is részt vesznek a GTPáz 

aktivitás serkentésében, hiszen az Arg mutációja, ha igen hatékony is, de mégsem 

csökkenti nullára a GAP aktivitást. A GAP Asn194-ja olyan kapcsolatokat hoz létre a 

Rho-val, melyek szükségesek a Mg++ és a γ-foszfát megfelelő pozicionálásához. Ennek 

az aminosavnak a mutációja kb. ötvened részére csökkenti a GAP aktivitást a vad 

típushoz képest. Ennek az a gyakorlati jelentősége, hogy az „inaktívnak” titulált Arg85-

ös mutáns is képes még valamelyest, ha nem is 105-szeresre, de több, mint egy 
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nagyságrenddel fokozni a G-fehérje GTPáz aktivitását, amivel ezen mutáns GAP-ok 

overexpressziója esetén időnként érdemes számolni.  

Ezek a p50RhoGAP elemzéséből megismert szerkezeti sajátságok a RhoGAP-ok 

GAP doménjére általánosan is jellemzőek. Most azokat a p50RhoGAP-pal kapcsolatos 

további adatokat tekintem át, melyek kísérletes munkánk kezdetéig (ill. annak során) 

váltak ismertté.  

A fehérjét 439 aminosav alkotja, egy N-terminális Sec14 doménből, egy 

közbülső prolin-gazdag régióból és egy C-terminális GAP doménből áll. A fehérje igen 

sok különböző sejtféleségben előfordul pl. neutrofil granulocitákban, trombocitákban, 

pancreasban, idegszövetben, vesében, nyirokcsomóban, bélrendszerben. A fehérjét az 

ARHGAP1 nevű gén kódolja.  

 A p50RhoGAP klónozását és első in vitro jellemzését két, a Rho kutatási 

területen azóta is vezető szerepű munkacsoport szinte egyidőben közölte [17;18]. A 

GAP domén in vitro fokozta mind a Rac, mind a Rho és a Cdc42 GTPáz aktivitását, de 

eredményeik szerint utóbbit többszörösen jobban. Alan Hall munkacsoportja azt is 

leírta, hogy az izolált GAP domén hatékonyabb, mint a teljes hosszúságú protein. 

Mindkét munka kitért a közbülső prolingazdag régió vizsgálatára is, és megállapították, 

hogy in vitro alkalmas SH3-domén tartalmú fehérjékkel interakcióba lépni. A molekula 

N-terminális részének szerepéről ekkor még nem esett szó. Később a fentebb idézett 

munkacsoport (K. Rittinger és mtsai.) leírta a p50RhoGAP GAP doménjének 

kristályszerkezetét , jelentősen elősegítve a RhoGAP molekulák későbbi 

tanulmányozását.  

Munkacsoportunk korábbi eredményei szerint a p50RhoGAP bár igen jelentős 

részt képvisel a neutrofil granulocitákban lévő teljes GAP aktivitásból, mégsem ez a 

molekula szabályozza a Rac aktivitást a granulocitákban [19]. Szintén 

munkacsoportunké az az érdekes megfigyelés, hogy prenilált (SF9 rovarsejtből 

tisztított) Rac fehérjén  jobban hatnak a membránban lévő GAP molekulák, mint nem 

prenilált (E. coliból tisztított) Rac-on [19]. További korábbi eredmény, hogy a teljes 

hosszúságú GAP molekulák sokkal hatékonyabban aktiválják a prenilált, mint a nem 

prenilált monomer G-fehérjék GTPáz aktivitását. Ugyanakkor ez a „különbségtétel” 

nem jellemző az izolált GAP doménekre [20]. (A nem prenilált Rho használata 

magyarázhatja Alan Hall-ék 1994-es cikkében is a különbséget az izolált GAP domén és 
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a teljes hosszúságú GAP fehérje hatása között.) 2005 elejéig korábbi PhD-s társam, 

Patryk Moskwa elemezte tovább ezt a jelenséget a p50RhoGAP molekulán és in vitro 

mérések alapján kimutatta, hogy a molekula N-terminális része alaphelyzetben ráhajlik 

a GAP doménre és ezzel autoinhibíciót hoz létre. Ezt a gátlást pedig a monomer G-

fehérje prenil oldallánca képes feloldani, és „kinyitni” a molekulát [21]. Egy ezzel igen 

hasonló autoinhibíciós mechanizmust leírtak egy Sec14 homológ domént tartalmazó 

RhoGEF, a Dbs kapcsán is [22]. 

A molekula klónozásától 2005 őszéig eltelt több, mint egy évtized alatt azonban 

– a fenti számos in vitro adat mellett – semmilyen információ nem született a 

p50RhoGAP in vivo, azaz sejten vagy szervezeten belüli szerepéről. 2005 őszén közölt 

egy amerikai munkacsoport két cikket is a p50RhoGAP (vagy Cdc42GAP) knock out 

egérről, melyek közül az egyik munka embrionális fibroblasztokban vizsgálta az 

aktinszkeleton és a JNK jelátviteli út változásait, míg a másik közlemény a vérképző 

őssejtekben írt le funkcionális eltéréseket. Ezeket az eredményeket később, a 

megbeszélés fejezetben fogom tárgyalni. 

Ez a „forgatókönyv” úgy gondolom sok GAP fehérje vizsgálatára jellemző. A 

múlt század kilencvenes éveinek elejétől a Rho családba tartozó kis G fehérjékhez 

először sikerült konkrét sejten belüli funkciókat rendelni (citoszkeleton szabályozás, 

NADPH oxidáz komplex aktiválás, génátírás irányítása). A kutatást ekkor elsősorban a 

monomer G fehérjék különböző aktív / inaktív mutánsainak használata jellemezte. Az 

egyre több megismert funkció azonban felvetette a kérdést, hogy egy adott Rho 

molekula esetében mi dönti el, hogy a sejtmembrán közelében, a citoszólban vagy 

éppen a Golgi membránokon tölt be aktív szerepet. Világossá vált, hogy egy mutáns G-

fehérje fokozott expresszálása egyszerre nagyon sok egész különböző funkciót is 

megbolygathat a sejtben. Ezért egyre inkább célszerűnek tűnt feltérképezni azokat a 

regulátor fehérjéket, amelyek egy-egy kompartben irányítják a kis G fehérjét és ezen 

regulátorok befolyásolásán keresztül jutni el a kis G-fehérje adott funkciójának 

megértéséhez. Ezt technikailag nagyban meggyorsította az siRNS technika bevezetése 

emlős sejtes rendszerekben  [23], mivel így szerencsés esetben hetek alatt lehet 

funkcionális knock out sejtvonalat készíteni, szemben a homológ rekombináción 

alapuló és éveket igénylő egér knock out technikákkal. 
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Mivel a szabályozó fehérjék sejten belüli eloszlását általában nem katalitikus 

doménjük, hanem egyéb fehérje doménjeik irányítják, ezek szerepének feltárása, 

interakcióinak leírása fontos információt nyújthat a fehérje funkciójának felderítésében. 

Ezért a következő fejezetben a p50RhoGAP Sec14-homológia doménjével kapcsolatos 

irodalmi ismereteket tekintem át. 
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Sec14 domén 

 
5. ábra RhoGAP fehérjék változatos doménszerkezete. Trends Cell Biol. 2003 Jan;13(1):13-22.  
 

A fenti ábra inkább reprezentetív semmint teljességre törekvő. A GAP fehérjék egy tört 

részét bemutatva is jól tükrözi azonban, hogy milyen sok különböző adapter vagy akár 

katalitikus doménnel bírhatnak a Rho-specifikus GAP domént tartalmazó molekulák. 

Ebből a szempontból a GEF és GAP molekulák igen hasonlatosak, mindkét 

fehérjecsalád tagjai változatos doménszerkezettel bírnak. 

 Ezek közül az egyik érdekes és még kevéssé tanulmányozott domén a Sec14-

homológia domén (5. ábra legelső sor). A Sec14-homológ doménnek még két, ritkábban 

használt elnevezése fordul elő az irodalomban: BCH-domén és CRAL-TRIO-domén 

[24;25]. Eredetileg a Sec14p egy élesztő fehérje, mely lipideket képes kötni és 

amelynek genetikai hiányában a Golgiból szekrécióra kerülő proteinek transzportja 

szenved zavart [26]. A Sec14p két részből áll, N-terminális felét döntően α-hélixek 

alkotják, ez a rész felelős a molekula Golgihoz irányításáért. A C-terminális részt egy β-

lemezekkel bélelt zseb határozza meg, melyet α-hélixek határolnak, ez a zseb a lipid 

kötésért felelős (lásd 6. ábra).  
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Query  170  VETSCTIMDLKGISISSAYSVMSYVREASYISQNYYPERMGKFYIINAPFGFSTAFRLFK  229 
            VE+  T++ L     S     +S++R+A       Y + +   YI++      T   LFK 
Sbjct  116  VESDYTLLYLHHGLTSDNKPSLSWLRDAYREFDRKYKKNIKALYIVHPTMFIKTLLILFK  175 
 
Query  230  PFLDPVTVSKIFILGSSYQKELLKQIPAENLPV  262 
            P +      KIF +  +Y  EL + +  E L + 
Sbjct  176  PLISFKFGQKIFYV—NYLSELSEHVKLEQLGI  206 
 
6. ábra Az élesztő Sec14p szerkezete (Nature. 1998 Jan 29;391(6666):506-10.) és C-terminális felének 

homológiája a p50RhoGAP-pal. (Query = Sec14 , Sbjct = p50RhoGAP) 

 

Az A10-T4 szakasz kicsit kihajol a molekula síkjából és valószínűleg, akár egy 

markológép lapátja, ez a nagyon hidrofób szakasz mélyedhet bele a lipid kettősrétegbe 

és hajtja végre a lipidcserét a kettősréteg egyik lipidje és a Sec14 zseb által kötött lipid 

között. Bár „részfeladatok” szintjén jól modellezhető, milyen aktivitásokkal bír az 

élesztő Sec14p, összeségében nehéz lenne egy mondattal meghatározni, hogy pontosan 

hogyan is szabályozza a Golgiból történő protein szekréciót. Mégis egész röviden 

összefoglalva:  

a molekulát N-terminális része a Golgihoz irányítja, ahol az a C-terminális lipidkötő 

rész segítségével vesz részt a diacylglycerol (DAG) és a foszfatidilkolin szint 

beállításában és ezen keresztül szabályozza a Golgiból induló vezikula képződést és 

lefűződést. A foszfatidilkolin CDP-kolinból és DAG-ból tud képződni, a Sec14p a DAG 
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irányában tolja el az egyensúlyt és alacsony szinten tartja a foszfatidilkolint a Golgi 

membránban. A DAG a membrángörbület befolyásolásával szabályozhat fehérjéket (pl. 

ARF-GAP-okat), melyek a vezikula formálódáshoz nélkülözhetetlenek [27;28].  

A lipidkötő zsebnek illetve a „markoló” funkciónak a fentiekben összefoglalt 

működésben betöltött szerepe nem pontosan tisztázott. Mivel az emlős Sec14 

homológia doménekben gyakran nincsenek meg olyan konzervált aminosavak, amelyek 

például az élesztő fehérje in vitro foszfolipid transzfer aktivitásához szükségesek 

valószínű, hogy az emlős proteinekben ez a domén már más, az eredetihez csak részben 

hasonló aktivitásokkal bír. 

A Sec14-homológia domén az ARHGAP géncsalád több tagjában megtalálható, 

ezenkívül a Rho család számos kicserélő faktorának is alkotórésze. A Rho szabályozóin 

kívül megtalálható más emlős fehérjékben is, pl. a MEG2 tirozin foszfatázban és az α-

tokoferol kötő fehérjében [29;30]. A homológ emlős domének a Sec14p C-terminális 

felének, azaz a lipid kötő zsebnek megfelelő fehérjerésszel mutatnak hasonlóságot (lásd 

6. ábra). 

A különböző emlős fehérjék Sec14-homológ doménjei más-más lipid 

szubsztráttal képesek reagálni, bár legtöbb esetben a fehérje sejten belüli lipid 

szubsztrátja még nem ismert. Lipid kötő tulajdonsága alapján joggal feltételezhető, hogy 

– hasonlóan más foszfolipidet kötő fehérjedoménekhez – fontos szerepük lehet a 

fehérjék lokalizációjában. Ugyanakkor, ismét csak a többi lipid kötő doménhez 

hasonlóan, bizonyosan van más funkciójuk is, részt vehetnek fehérje-fehérje 

interakciókban [25;31] illetve, amint fentebb már írtam erről példákat, szerepelhetnek 

a fehérjék katalitikus doménjének szabályozásában is. A kristályszerkezeti modellt azért 

illesztettem ide, mert később a kísérletes részben még részletesen fogok írni a Sec14 

doménben végzett mutációs kísérleteinkről, és annak kapcsán a szerkezeti és homológia 

adatok segíthetik a létrehozott aminosavcserék hatásának megértését. 

Az irodalmi háttér fejezet utolsó részében – a kísérletes részben bemutatott 

eredmények felvezetéseként – az eukarióta sejtek membránforgalmáról írok, ezen belül 

kiemeltem a Rab és Rho GTP-ázok szabályozó szerepét a receptor endocitózis 

folyamatában. 
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Rab és Rho GTP-ázok szerepe az endocitózisban 
 

 Az eukarióta sejt membránforgalma alapvető sejtélettani folyamat, melyet a sejt 

a külvilággal folytatott illetve a saját kompartmentjei közötti anyag- és 

információáramlásra használ. Ennek a folyamatnak a rendkívüli dinamizmusát 

illusztrálja két tankönyvi adat [32;33]: egy átlagos, kultúrában tartott fibroblaszt sejt 

sejtfelszíni fehérjéinek és foszfolipidjeinek mintegy 50 % -át cseréli ki minden órában ! 

Egy exokrin szekréciót végző hasnyálmirigy acinus sejt pedig stimulus hatására mintegy 

900 µm2 összfelületű szekréciós vezikula membránt szállít a nyugalomban kb. 30 µm2 

területű apikális pólusához.  

 A számos, különböző fehérje komplexek és lipidek által irányított vezikula 

transzport folyamat közül dolgozatomban elsősorban a receptor mediált endocitózissal 

és reciklizációval foglalkozom (7. ábra). Ez a folyamat egyaránt fontos a sejtek 

tápanyagfelvételéhez (pl. lipidek az LDL-receptorral vagy vas a transzferrin-

receptorral), és jelátviteli folyamataihoz is (receptor down reguláció, endoszómális 

jelátviteli komplexek formálása).  

 
7. ábra A clathrin dependens, receptor mediált endocitózis és reciklizáció útvonalai. 
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A receptor mediált endocitózis kezdetén az endocitózisra kerülő receptor-ligand 

molekulák egy clathrinnal burkolt, a plazmamembránról leváló vezikulába kerülnek. A 

vezikulákat borító fehérjekomplex alapvető szerepet játszik a vezikulaképződéshez 

szükséges membrángörbület létrehozásában, a vezikulában szállításra kerülő molekulák 

kiválogatásában, a vezikula transzportjában és célmembránhoz irányításában is [34].  

Rövid kitérő: a receptor mediált endocitózison kívül még számos sejten belüli 

membrántranszportban szerepelnek különböző összetételű vezikulaburkok, melyek a 

fentiekhez hasonló funkciókat látnak el. A Golgi és a lizoszómák között szállított 

vezikulák is clathrin burokkal bírnak. A coatomer protein complex II (COP II) 

komponensei által formált burokkal ellátott vezikulába kerülnek az endoplazmatikus 

retikulumból a Golgi felé szállított molekulák. A Golgin belüli transzportot bonyolító 

vezikulák burkát egy másik fehérjekomplex alkotja (COP I), erről később még 

részletesen írok a 15. ábra kapcsán. Ezen utóbbi vezikulaburkok létrehozásában minden 

esetben szerepel egy ismert monomer GTP-áz fehérje (vagy ARF vagy Sar1), mely a 

vezikula körüli burok összeállításához nélkülözhetetlen. Érdekes módon viszont a 

plazmamembránról lefűződő – és leginkább tanulmányozott - endocitotikus vezikula 

clathrin burkának képződése kapcsán mindezideáig nem azonosítottak ilyen funkciójú 

GTP-ázt.  

 A clathrin burok leválását követően az endocitotikus vezikula a korai endoszóma 

populáció tagjaival egyesül. A korai endoszómák részét képezik az ún. sorting 

endoszómák, ahonnan a receptorok egyrészt közvetlenül visszakerülhetnek a 

sejtfelszínre, másrészt a sejt belseje felé haladhatnak, további endoszóma populációk 

felé. Egészen friss eredmények szerint [35] a szétválogatás folyamata nem csupán a 

sorting endoszómák területén kezdődhet meg, hanem már ezek előtt, a clathrinnal 

burkolt bemélyedésekben létezik szelektálás – feltehetően specifikus adaptor fehérjéken 

keresztül – és a clathrin leválása után a korai endoszómáknak már különböző 

altípusaival egyesülhetnek a vezikulák. A továbbhaladás is többféle irányt vehet. Az 

EGF-receptor esetében például a transzport a késői endoszómák majd a degradáció 

helyszíne, a lizoszómák felé halad [36]. Vannak olyan receptorok azonban (pl. Tf-R), 

amelyeknek csak elenyésző része kerül degradációra és sokkal inkább az ún. reciklizáló 

endoszómák felé veszik az irányt, döntő részük tehát vagy a korai sorting vagy a 

reciklizáló endoszómákon keresztül visszajut a sejtmembrán felszínére [37]. 
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 A Rab és a Rho család GTP-ázai a fent vázolt folyamatsor több pontján töltenek 

be szabályozó szerepet. A receptor endocitózis kapcsán leginkább tanulmányozott Rab 

fehérjék a Rab4, Rab5 és Rab11 [38;39].  

A Rab5 fehérje a korai endoszómák és a sorting endoszómák közötti fúzióban 

tölt be fontos szerepet, ma már több effektorát azonosították, ezek között leginkább 

ismert a PI3-kináz és az EEA1 (early-endosomal autoantigen). Mára már ismert, hogy a 

Rab5 a korai endoszómák mikrotubulushoz kötésében és azok mentén történő 

mozgatásában is meghatározó [40]. Azonosítottak egy KIF16B nevű kinezint, mely PX 

doménjén keresztül, PI3-kináz aktivitástól függően képes a korai endoszómák 

membránjához kötődni és azokat a mikrotubulusok mentén mozgatni. Ez a vezikula 

mozgás a lipidkináz mellett a Rab5 aktivitástól is függött [41]. Feltehetően léteznek még 

más, eddig nem azonosított, a Rab5-tel vagy annak effektoraival komplexet képező 

motorfehérjék is. A konstitutívan aktív Q79L Rab5 jelentősen megnagyobbodott, de 

funkcionálisan aktív, transzferrint akkumuláló, perinukleárisan elhelyezkedő 

endoszómák képződését okozza, míg az inaktív, GDP-t kötő S34N mutáns éppen 

ellenkezőleg, perifériásan felszaporodó, a transzferrint nehezen akkumuláló, apró 

endoszómákat eredményez [42]. 

A Rab4 és Rab11 fehérjék egyaránt a reciklizációban érintettek, a Rab4 

elsősorban a korai, ún. sorting endoszómából történő gyors „visszapörgetésben”, míg a 

Rab11 a későbbi, a mag körüli reciklizáló endoszómából történő transzportban szerepel. 

Az endoszómális struktúrák egymásba alakulásának modellezése szempontjából igen 

érdekesek a Zerial munkacsoport azon eredményei, amelyek szerint különböző 

fluoreszcens fehérjékkel jelzett és egyazon sejtben expresszált Rab fehérjék gyakran 

ugyanazon (fluoreszcens transzferrint tartalmazó) endoszómán ülnek, de különböző 

membrán doménekben [39]. Az egyes endoszóma populációkat, kompartmenteket tehát 

leginkább egy folyamatos és fokozatosan egymásba átalakuló lipidrendszerként lehet 

elképzelni, melynek egyes részei nem különülnek el élesen, de mégis a markerek 

különböző arányú jelenlétével azonosíthatóak. A Rab11 fehérje ma gyakorlatilag az 

egyetlen, kiterjedten használt és elfogadott markere a perinukleáris reciklizáló 

endoszómának. Bár egy része a trans Golgiban is jelen van a Rab11-nek, és a Golgi a 

reciklizáló endoszómához hasonlóan mikrotubulus dependens struktúra, mégis van 

lehetőség e két kompartment megfelelő elkülönítésére (más Golgi markerekkel és 
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gátlószerekkel, ld. később a kísérletes részben). A Rab5 mutánsokhoz hasonlóan a 

Rab11 aktív és inaktív mutánsai is ellentétes hatásokat okoznak: a Q70L, GTP-t kötő 

aktív mutáns a transzferrin nagy mértékű mag köré tömörülését, míg az S25N, GDP-t 

kötő inaktív mutáns a transzferrin perifériás szétszóródását, a Rab5 pozitív korai 

endoszómákba „ragadását” idézte elő. A Rab11 GTP kötése tehát szükséges a 

reciklizáló endoszómába való eljutáshoz, míg a GTP hidrolízise kell a reciklizáció 

elindulásához [42;43]. 

Az endocitózis szabályozásában szereplő Rho fehérjékre érdekes módon 

jellemző, hogy aktív mutánsaik gyakran gátlólag hatnak az endocitózis egy-egy 

lépésére. Az érintett „mozzanatok” igen sokfélék: a domináns aktív Rac1 és RhoA 

gátolja az EGF-receptor és a transzferrin-receptor felvételét a sejtekbe [44], a 

jelpályában disztálisabb elhelyezkedésű RhoB aktív mutánsa megakadályozza az EGF-

receptor belépését a késői endoszómákba [45;46], a RhoD a korai endoszómák aktin 

filamentumok mentén történő elmozdulását gátolja [47;48], míg a Cdc42 aktív 

mutánsának tumorigenikus hatásában fontos mechanizmus, hogy gátolja a c-Cbl nevű 

ubikvitin ligáz kötődését az EGF-receptorhoz, ezzel gátolja annak degradációját [49]. A 

Cdc42 rokon TCL aktív formája pedig akadályozza a transzferrin receptor eljutását a 

reciklizáló endoszómába és a korai endoszómából történő reciklizáció felé tolja el az 

egyensúlyt [50]. Ezen fenti hatásokban Rho-effektorként a legkülönbözőbb aktivitású 

enzimek és adaptor fehérjék vesznek részt. 

Az aktív mutánsoknak példaként felsorolt hatásai igazolják, hogy a normális 

sejtműködésekhez szükséges a GTP-áz aktiváló proteinek részvétele is. Ahhoz, hogy a 

monomer G-fehérje valóban aktív legyen és betöltse fiziológiás szerepét nem elégséges, 

ha befagyasztjuk GTP-t kötő – és az effektorokhoz kapcsolódni képes – 

konformációjába, hanem szükséges a GTP ciklikus hasítása és újra kötése. Azt is 

szeretném kihangsúlyozni, hogy a RhoGTP-ázok az előbb vázolt szerepeken kívül 

számos más folyamatban is részt vesznek, és ezekben a funkciókban a szabályozó és 

effektor fehérjék más-más együttesei irányítják működésüket. Visszatérve a bevezetés 

fejezet legelső gondolatához, így válik lehetségessé, hogy egyetlen Rho fehérje 

különböző kompartmentekben gyakran igen eltérő feladatokat lásson el. 
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Célkitűzések 
 

 PhD munkám során a Rho fehérjék és szabályozóik jelátvitelével, (sejt)élettani 

funkciókban betöltött szerepével foglalkoztam. Kísérletes munkám egy részét Kapus 

András laboratóriumában végeztem Torontóban, Kanadában, ahol a Rho fehérjék 

szerepét vizsgáltuk vese epitél sejtek működésében, kísérleteim másik részét Ligeti 

Erzsébet laboratóriumában, Geiszt Miklós irányításával végeztem a Semmelweis 

Egyetem Élettani Intézetében, ahol a p50RhoGAP nevű szabályozó fehérje sejten belüli 

lokalizációját, Sec14 doménjének funkcióját és epitélsejtek membránforgalmában 

játszott szerepét vizsgáltam. Jelen értekezés további részében elsősorban ez utóbbi, a 

Journal of Biological Chemistry-ben megjelent munka eredményeit tárgyalom 

részletesen a dolgozat gondolati egységessége és e kísérletek önmagukban is (majdnem) 

kerek volta miatt. 

Célkitűzéseink két fő pontban foglalhatóak össze: 

 

 

1. Meghatározni a p50RhoGAP sejten belüli lokalizációját, a lokalizációért 

felelős fehérjerész(eke)t megjelölni.  

 

 

2. A p50RhoGAP funkcionális vizsgálata olyan sejtbiológiai folyamatokban, 

amelyek az 1. pont kapcsán kapott eredményeink alapján relevánsnak 

tűnnek. Lehetőség szerint feltárni molekuláris partnereket ezen funkciókban. 
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Módszerek 

 

Anyagok és reagensek 
Alexa568-transferrin, Alexa647-transferrin, Alexa488-EGF, Alexa488 anti-rabbit Fab, 

és Alexa568 anti-rabbit Fab a Molecular Probes-tól (Carlsbad, CA) származtak. Cy3 

anti-rabbit Fab anitestet a Jackson Immunoresearch-től (West Grove, PA), az anti-

rabbit-horseradish peroxidase ellenanyagot az Amersham Biosciences-től rendeltük. A 

A Brefeldin A a Calbiochem-től származott. A nocodazole, monensin, és minden más 

reagens a Sigma-tól volt. A Glutathione S-transferase (GST)-p50RhoGAP teljes 

hosszúságú plazmid és a GSTp50RhoGAP-(198–439) konstruktot Alan Hall bocsátotta 

nagyvonalúan rendelkezésünkre. 

 

P50RhoGAP antitest 
A pRhoGAP antitestet intracutan glutathione S-transferase-p50GAP-(198–439) 

fehérjével injektált nyúl szérumból nyertük. Az immunizálás és a nyulak fenntartása az 

Élettani Intézet állatházában történt. A szérumot affinitástisztítottuk, amihez a fenti 

antigén Affi-Gel 10 gyöngyhöz (Bio-Rad) kötött formáját használtuk fel. Ez a fehérje 

szakasz már az Alan Hall munkacsoportnál is jól működött immunogénként, nálunk két 

nyúlnál is kiváló immunválaszt kaptunk, azonban az a hátrány megvolt a későbbiekben, 

hogy az ellenanyag felimerte a Sec14 domén utolsó néhány C-terminális aminosavát is, 

ezért alkalmatlan volt Sec14-et kódoló DNS-sel transzfektált sejtekben az endogén 

p50RhoGAP jelölésére.  

Fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy kísérleteink kezdetekor létezett ugyan egy 

(egyébként igen népszerű és (el)ismert) cég által forgalmazott monoklonális 

p50RhoGAP elleni antitest, de ezt több módon tesztelve is aspecifikusnak találtuk és 

ezzel kapcsolatos eredményeinket közöltük is a céggel. Azóta ennek az ellenanyagnak a 

forgalmazását leállították. 

 

Sejtkultúra 
Az epiteliális jellegű HeLa sejteket GlutaMAX I Dulbecco’s modified Eagle’s 

médiumban (DMEM, Invitrogen) növesztettük, melyet 10% újszülött borjú szérummal 
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(FCS), 50 unit/ml penicillinnel, és 50 µg/ml streptomycinnel egészítettünk ki, a sejteket 

5% CO2 tartalmú inkubátorban növesztettük 37 °C-on. 

 

Tranziens transzfekciók 
A DNS plazmidok transzfekciójához FuGENE 6-ot (Roche Applied Science) vagy 

Lipofectamine 2000-et (Invitrogen) használtunk a gyári protokollok szerint. Az siRNS-t 

100 nM-os koncentrációban 48-72 órával a Western blot kísérlet előtt transzfektáltuk 

Oligofectamine (Invitrogen) felhasználásával.  

 

siRNS és GFP-t expresszáló RNSi vektor 
A p50RhoGAP mRNS-en a start kodontól számított 875 és 127 nukleotidoknál kezdődő 

siRNS-ek bizonyultak hatékonynak, ezek közül a 875-ös célszekvencia szerepel a 11.B 

ábrán. Ugyanez a célszekvencia került a vektor alapú RNSi konstrukcióba. Az siRNS-t 

kezdetben az Ambion Silencer siRNA construction kit-tel (Ambion inc, Austin, TX) 

szintetizáltuk, majd később készen rendeltük a Qiagen-től (Hilden, Germany). 

Kontrollként két scrambled siRNS-t használtunk. A 11.D ábrán feltüntetett kísérlethez 

használt RNSi vektort magunk készítettük 3 vektor “ötvözéséből”: először a 875-ös 

célszekvenciának megfelelő short hairpin RNAi vektort készítettük el az Ambion 

pSilencer 3.1-H1 neo vektor formájában. Innen a H1 promoter és a shRNS-t kódoló 

szakaszt kierősítettük két, egyaránt AgeI vágóhelyet tartalmazó primerrel és a PCR 

terméket ligáltuk egy AgeI vágott és defoszforilált pLPCX vektorba (ez egy retrovirális 

expressziós vektor). Ezek után a pEGFP-N1 vektorból BglII + NotI vágással kivágtuk a 

GFP-t kódoló szakaszt és beligáltuk a pLPCX-H1-shRNA vektorunk CMV promotere 

mögötti multi cloning site BglII és NotI helyei közé. Bár később különböző technikai 

okok miatt nem tudtuk ezt a retrovirális vektort sikeresen alkalmazni stabil sejtvonalak 

létrehozásához, tranziens expresszió során a vektor megfelelően expresszálta mind a 

GFP-t, mind az siRNS-t, amint ez a 11.D ábrán látható. 
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DNS konstrukciók 

 
8. ábra A kísérletek során használt és az értekezésben bemutatott p50RhoGAP konstrukciók. A) Vad 

típusú, teljes hosszúságú p50RhoGAP-GFP. B) L173D mutációt hordozó, endoszómához nem 

lokalizálódó, teljes hosszúságú p50RhoGAP-GFP. C) R282A mutációt hordozó, GAP aktivitás 

szempontjából inaktív, teljes hosszúságú p50RhoGAP-GFP. D) Vad típusú Sec14-homológ domén-GFP. 

E) L173D mutációt hordozó, endoszómához nem lokalizálódó, Sec14-homológ domén-GFP. F) Vad 

típusú, teljes hosszúságú p50RhoGAP GST fúziós formája. G) A GAP domént és a prolin gazdag régiót, 

valamint a Sec14 domén C-terminális utolsó néhány aminosavát kódoló GST fúziós konstrukt. H) Vad 

típusú, teljes hosszúságú p50RhoGAP V5 epitop jelölt formája. 

A Sec14 domének előtt látható rövid vonal azt az N-terminális 48 aminosavat jelzi, ami még nem része a 

Sec14 doménnek. 

 

A fluoreszcens p50RhoGAP konstruktok létrehozásához a teljes hosszúságú (t.h.) 

p50RhoGAP szekvenciát a GST-p50RhoGAP konstruktról erősítettük fel 5’-

CCGCTCGAGGCCATGGATCCGCTCTCAGAGCTGCAGG-3’ és 5’-

GGAATTCGGAGCCCGCTGGGGTCCGGGCTTG-3’ PCR primerekkel, és emésztés 

után a PCR terméket a pEGFP-N1 vektor XhoI és EcoRI helyei közé ligáltuk. A Sec14-

GFP konstrukt hasonlóan készült a következő antisense primerrel: 5’-
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GGAATTCCCTTCTGTGTGGATTTCAGGAAGTCGTC-3’. A p50RhoGAP és Sec14 

domén YFP és RedFP konstruktjai ugyanezen vágási helyek felhasználásával készültek. 

A t.h. p50RhoGAP-V5 konstrukt vágási helyek nélküli primerekkel készült a pcDNA 

3.1 V5/TOPO vektor felhasználásával. Az inzert megfelelő orientációját a TOPO 

klónozás utáni megfelelő restrikciós vágásokkal ellenőriztük. Az L173D 

aminosavcserés mutáns a Sec14GFP, Sec14YFP, p50GFP és p50YFP konstruktokban 

és az R282A mutáns a p50GFP konstruktban a Stratagene QuikChange site-directed 

mutagenesis kit-jével készült a gyári protokollok követésével. A mutánsok 

ellenőrzéséhez a plazmidokat megszekvenáltattuk. A GST-GAP domén és a GST-

p50RhoGAP konstruktokat Alan Hall munkacsoportjától kaptuk. 

Az ebben a munkában használt GFP-Rab5 és GFP-Rab11 konstruktokat az 

alábbi hivatkozásban írták le korábban: Hunyady és mtsai. [51]. A Rab GTP-ázok 

Luciferase fúziós konstruktjai szintén a Hunyady laborban készültek, humanizált 

pRLuc-C1 vektor használatával. A RedFP-C1 plazmidot, amit az RFP-Rab11 

konstrukthoz használtunk korábban Campbell és mtsai írták le [52]. A GST-Rab5 és 

GST-Rab11 konstrukciók készítéséhez a GFP-Rab5 és GFP-Rab11 vektorról PCR-ral 

erősítettük fel a GTPázt kódoló szakaszt és restrikciós vágást követően pGEX4T1 

vektorba ligáltuk. 

 

Transzferrin assay 
A transzferrin felvétel mikroszkópos elemzése: 

Fedőlemezen növesztett HeLa sejteket extracelluláris médiumban inkubáltunk (H-

médium, amiben volt 145 mM NaCl, 5 mM KCl, 1 mM MgCl2, 0,8 mM CaCl2, 10 mM 

HEPES, 5 mM glukóz, pH 7.4) 20 percig 37 °C-on, majd a médiumot kicseréltük 10 

µg/ml Alexa568-transzferrint tartalmazó H-médiumra és adott ideig inkubáltuk és 

követtük nyomon fluoreszcens mikroszkóppal. 

A transzferrin felvétel áramlási citometriás elemzése: 

12 lyukú platen növesztett HeLa sejteket transzfektáltam Sec14-GFP vagy p50-GFP 

konstruktokkal 24–30 órával az assay előtt. H-médiumban, 37 °C-on történő 20 perces 

inkubálást követően 10 µg/ml Alexa647-transzferrint adtam a sejtekhez adott ideig. Az 

adott inkubálási idő leteltekor a sejteket jéghideg H-médiumban mostam meg, majd 

kétszer jéghideg PBS-ben (phosphate buffered saline), ezután 2 percig 37 °C-on 
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kezeltem őket trypsin-EDTA oldattal. Miután a sejtek fellazultak, azonnal 

reszuszpendáltam őket jéghideg PBS-ben, egyszer megmostam őket szintén jéghideg 

PBS-ben, majd hideg, 1%-os paraformaldehid oldatban reszuszpendáltam a sejteket és 

15 percig fixáltam szobahőn. Végül háromszor mostam őket PBS-ben és 4 °C-on PBS-

ben tároltam a sejteket az áramlási citometriás mérésig. Ahol felhasználásra került, ott a 

monensint 50 µM-os végkoncentrációban adtam 30 perccel a jelölt transzferrin előtt és a 

kísérlet során végig jelen volt. 

 Ezzel a gyors tripszinizálásos módszerrel lehetővé vált az, hogy maga a 

transzferrines kísérlet adherens sejteken történjen, ugyanakkor a kvantitatív mérést 

áramlási citométeren, szuszpendált, fixált sejteken végezzem. Az irodalomban 

tudtommal korábban vagy csak radioaktívan jelzett transzferinnel lehetett adherens 

sejteken transzferrin mérést végezni vagy pedig fluoreszcens módszerrel, de 

szuszpendált sejteken kivitelezve a transzferrin assayt.  

Az áramlási citometriás mérés során a sejteknek a legnagyobb, méretét és 

granuláltságát tekintve közelítőleg homogén populációját jelöltük ki. A GFP intenzitást 

az FL-1, a GFP-pozitív sejtek Alexa647 intenzitását az FL-4 csatornában mértük. A 

GFP pozitív sejtek intenzitásküszöbét (zöld vonal a 9. ábrán) nem transzfektált sejtek 

FL-1  intenzitásához viszonyítva állapítottuk meg. A kísérletes fejezetben leírt minden 

egyes bemutatott grafikonon a nagy mértékben expresszáló sejteket viszonyítottuk az 

ugyanazt a konstruktot kis mértékben expresszáló sejtekhez (ld. piros határvonal a 9. 

ábrán.) Úgy gondolom ez az ábrázolási mód a legkorrektebb, ha célunk valóban az 

overexpresszió hatásának demonstrálása. (A szemléltetés céljából berakott 9. ábrán a Tf-

felvétel mértékének különbsége látszik 10 percnél a vad típusú Sec14-GFP (jobbra) és 

az L173D Sec14-GFP (balra) konstruktok overexpressziója esetén.) 

A transzferrin reciklizáció áramlási citometriás elemzése (pulse-chase kísérlet): 

Itt is 12 lyukú platen növesztett HeLa sejteket transzfektáltam Sec14-GFP vagy p50-

GFP konstruktokkal 24–30 órával az assay előtt. H-médiumban, 37 °C-on, 30 percig, 10 

µg/ml Alexa647-transzferrinnel történő töltés után a sejteket kétszer megmostam hideg 

H-médiummal majd adott ideig tovább inkubáltam 37 °C-on az ún. chase médiumban 

(H-médium plusz 10% FCS, 0.1% albumin (BSA), 100 µg/ml jelöletlen transzferrin). 

Végül egyszer megmostam őket jéghideg transzferrin mentes chase médiumban, majd 
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kétszer jéghideg PBS-ben, tripszineztem és a továbbiakban a fent írtak szerint haladtam 

az áramlási citometriás mérésig.  

 A fent említett áramlási citometriás méréseket Becton Dickinson FACSCalibur 

típusú áramlási citométeren végeztem. Mivel nem állt módomban mindig ugyanabban a 

laborban, ugyanúgy beállított műszeren végezni a méréseket, ezért az egyes kísérletek 

abszolút fluoreszcencia értékei nehezen vethetőek össze. Ez okból az eredmények 

fejezetben egy-egy reprezentatív eredményt mutatok be szórások nélkül, de annak 

feltüntetésével, hogy hány hasonló eredményű mérést végeztem az adott konstrukt és 

körülmény esetében. Mint arra majd az eredmények és megbeszélés rovatban is kitérek 

pont az siRNS-sel kapott negatív eredmények igazolták, hogy ez a fent leírt kísérletes és 

mérési rendszer valóban igen jól reprodukálható eredményeket ad és feltehetően igen 

kis szórással működik. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

9. ábra a flow cytometriás Tf-felvétel mérés elemzésének részlete. 

 

Western blot 
A jégen, Laemmli mintapufferben lizált sejteket felforraltuk és 10%-os SDS 

poliakrilamid gélen futtattuk meg. Nitrocellulóz membránra történt blottolás után 

blokkoltunk PBS, 5% tejpor és 0.1% Tween 20 oldatban 1 óráig szobahőn vagy 

éjszakán át 4 ˚C-on. Az első antitesttel történő 1 órás, szobahőn történő inkubálás után a 

membránt 5-ször mostuk PBS, 0.1% Tween 20-ben, majd tormaperoxidáz jelölt 

második antitesttel inkubáltunk újabb fél óráig. Ismételt mosásokat követően FUJI 
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Super RX filmeken hívtunk elő az ECL (enhanced chemiluminescence) metódus 

segítségével. 

 

Monomer GTP-áz aktivitás mérés sejtes rendszerben (ún. pull down 

assay) 

A PAK effektor fehérje ill. a Rhotekin effektor fehérje GTP-áz kötő doménjeinek GST 

fúziós formáit kódoló DNS plazmidokat (GST-PBD, GST-RBD) transzformáltuk 

Escherichia coli BL-21 baktériumba. A felnövesztett és indukált baktériumokból 

glutathione-Sepharose gyöngyök segítségével tisztítottuk ki a fúziós fehérjéket és a 

fehérjével borított gyöngyöket 4 °C-on tároltuk a kísérletekig. 

A szövetkúltúra edényekben növesztett sejteket jéghideg lízis pufferben tártuk fel (100 

mM NaCl, 50 mM Tris-base (pH 7.6), 20 mM NaF, 10 mM MgCl2, és 1% Triton X-100, 

0.5% deoxikólsav, 0.1% SDS, proteáz gátló keverék (Leupeptin 20 µM, Pepstatin 4 µM, 

Aprotinin 20 µg/ml ), 1 mM Na3VO4, és 1 mM PMSF). Az edényeket jégen tartva a 

sejteket gyorsan lekapartuk, és rövid fugálás után (14000 rpm, 1 perc, 4 °C) a 

felülúszókhoz GST-RBD (Rho aktivitás mérés) illetve GST-PBD (Rac/Cdc42 aktivitás 

mérés) gyöngyöket adtunk. Ezt követően 4°C-on 45 percig tartó forgatás után a 

gyöngyöket háromszor megmostuk hideg lízispufferben majd a gyöngyhöz kötődött 

fehérjéket Laemmli mintapufferben oldottuk, 3 percig forraltuk a mintákat és utána a 

Laemmli pufferben oldott fehérjéket SDS poliakrilamid gélen futattuk meg. Blottolást 

követően a membránokon RhoA/Rac/Cdc42 western blottot végeztünk. 

 

Immunofluoreszcens jelölés és konfokális lézer mikroszkópia 
Fedőlemezen növesztett sejteket PBS, 4 % paraformaldehidben fixáltuk 20 percig 

szobahőn, utána 5-ször mostuk PBS-ben majd 100 mM glicint tartalmazó PBS-sel 

inkubáltuk 10 percig, ezt követően kétszer glicines, kétszer sima PBS-ben mostuk a 

sejteket, majd 1% BSA és 0,1% Triton tartalmú PBS-ben permeabilizáltunk 20 percig 

szobahőn. A blokkolás 3% BSA, PBS-ben történt minimum egy óráig, majd ugyanilyen 

pufferben következett az első antitest 1 óráig, ezután 6 mosás PBS-ben, második, 

fluoreszcens antitest 30-60 percig ugyanilyen pufferben és végül újabb 6 mosás PBS-

ben. A fedőlemezekre Mowiol-488-ból készített antifade reagenst (polyvinyl alcohol 4–
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88, glicerol, H2O és Tris pH 8.5) cseppentettünk és így fordítottuk tárgylemezre, majd 

száradás után mikroszkópban vizsgáltuk. 

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

mikroszkópján készítettük 63x-os, 1.4 numerikus aperturájú plan Apochromat és 40x-

es, 1.3 numerikus aperturájú plan Neofluar objektívekkel (Carl Zeiss). Az excitációhoz 

25-milliwattos, 488 nm-en emittáló argon lézert és 1.0-milliwattos, 543 nm-en emittáló 

helium/neon lézert alkalmaztunk. Az emissziót 500–530-nm-es szűk sávú filterrel 

detektáltuk Alexa488 és GFP esetén és egy 560-nm felett átengedő széles sávú filterrel 

Alexa568 és RFP esetén. Általában 1–2 µm optikai szeletvastagságú képeket 

készítettünk. A fluorofórok közötti átbeszélés elhanyagolható volt.. 

 

BRET (biolumineszcens rezonancia energia transzfer) mérések 
A BRET mérés alapelve az alábbi ábrán látható. 

 

 
10. ábra A BRET mérés alapelve [53]. A luciferázzal jelölt 1-es fehérjét és a YFP-el jelölt 2-es fehérjét 

egyazon sejtben termeltetjük. A sejtekhez a luciferáz enzim membránpermeábilis szubsztrátját 

(coelenterazine) adjuk. Az a) esetben a két fúziós fehérje nem kerül egymáshoz közel, ekkor hiába 
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lumineszkál a luciferáz által hasított szubsztrát, nem történik energiatranszfer, azaz a sárga fluoreszcens 

protein nem gerjesztődik. Ennek a helyzetnek megfelelő emissziós spektrumot mutat a grafikonon a 

világos körökből álló görbe. 

A b) esetben a két fehérje megfelelő közelségbe kerül, ekkor energiatranszfer történik a YFP irányába, a 

fluoreszcens fehérje gerjesztődik és 530 nm-en detektálható fényt emittál. Ezt mutatja a grafikon fekete 

háromszögekből álló görbéje. BRET jelként általában az 530 nm-en és a 480 nm-en detektált intenzitások 

hányadosát jelenítjük meg. 

 

96 lyukú, lumineszcens méréshez alkalmas szövetkultúra platekre osztottunk 1.5-2 x 104 

HeLa sejtet lyukanként és vagy aznap transzfektáltuk a megfelelő konstruktokat 

FuGENE 6 reagenssel vagy a következő napon Lipofectamine2000-el. Biolumineszcens 

rezonancia energia transzfert egy Mithras LB940 (BertoldTechnologies) luminométeren 

mértünk a transzfekciót követő napon F485 (20 nm, coelenterazine-hoz) és F530 (25 

nm, a YFP-hez) szűk sávú filterekkel. Szubsztrátként coelenterazine-t használtunk. A 

Luciferase-Rab és a YFP jelölt p50RhoGAP konstruktok közötti energiatranszfer 

számításához a standard, normalizált BRET hányadost alkalmaztuk, amit a korábban 

mások által leírt módon kalkuláltunk [54]: 

 [(Count530-bg)YFP transzfektált sejtek / (Count480-bg)YFP transzfektált sejtek] − [(Count530-bg)V5* 

transzfektált sejtek / (Count480-bg)V5 transzfektált sejtek], 

ahol “bg” a nem transzfektált sejteknél jelentkező beütésszám.  

*: a “V5 transzfektált sejtek” a V5 epitop jelölt p50RhoGAP plazmiddal történt 

transzfekciót jelent. Ezt a konstruktot nem fluoreszkáló kontrollként transzfektáltuk a 

sejtekbe. 

A BRET méréseket stabilan 37 ˚C-ra felmelegített oldatban és luminométerben 

végeztük. 
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In vitro GTPáz aktivitás assay és GAP aktivitás meghatározás 
Ez a módszer igen specifikusan a monomer G fehérjékkel foglalkozó munkacsoportok 

által ismert és alkalmazott, ezért a pontos részletek előtt röviden leírom az eljárás 

lényegét. A monomer G fehérjét a γ pozícióban 32P-ot tartalmazó GTP-vel “töltjük”. Az 

így jelölt kis G fehérjét összekeverjük a GAP aktivitás irányában vizsgált fehérjét 

tartalmazó reakcióeleggyel és adott ideig inkubáljuk. Ezután a reakcióelegyet 

nitrocellulóz membránra mérjük, a membránt megmossuk, majd megmérjük 

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

akkor az lemosódik a membránról. Ha a GTP nem hasad, akkor fehérjéhez kötődve rajta 

marad a membránon. Azaz minél több GTP-t képes bontani a GTPáz, annál kisebb 

radioaktivitást mérünk. Így tehát egy GAP fehérje aktivitása (mivel fokozza a G-fehérje 

GTPáz aktivitását) a membránhoz kötött radioaktivitás csökkenéseként jelenik meg. 

 A mérés részletei [55]: 1-2 µg GTPázt töltünk magas specifikus aktivitású [γ-
32P]GTP-vel, 5 percig, szobahőn, alacsony magnézium tartalmú oldatban (16 mM Tris-

Cl, pH 7.5, 20 mM NaCl, 0.1 mM dithiothreitol, 5 mM EDTA, és 100 nM [γ-32P]GTP 

(5 µCi)). 20 mM MgCl2 adásával állítjuk le a töltést és jégre helyezéssel akadályozzuk a 

GTP hidrolízist a reakció indításáig. A reakció indításakor a töltött GTPáz 3 µl -ét 

mérjük 27 µl szobahőmérsékletű reakciópufferbe (16 mM Tris-Cl, pH 7.5, 0.1 mM 

dithiothreitol, 1 mg/ml BSA, 1 mM jelöletlen GTP) mely tartalmazza a vizsgált GAP 

fehérjét. 10 perc inkubálás után a teljes reakcióelegyet bemértem 1 ml jéghideg 

mosópufferbe (50 mM Tris-Cl és 5 mM MgCl2, pH 7.7) és a nitrocellulóz membránra 

(45  µm-es pórus méret) pipettáztam. A membránt megmostam kétszer 3 ml jéghideg 

mosó pufferrel, majd desztillált vizes küvettába helyeztem és Cserenkov effektus 

alapján mértem a radioaktivitást egy Beckman LS 5000TD folyadék szcintillációs 

spektrométerben. 
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Eredmények  

 

P50RhoGAP antitest készítése és ellenőrzése 

Az egyik legelső kérdésünk az volt, vajon a p50RhoGAP mutat-e specifikus sejten 

belüli lokalizációt, mely önmagában is érdekes információ, de nagyban segítheti a 

funkció megközelítését is. Mivel a kereskedelemben akkor elérhető egyetlen 

monoklonális p50RhoGAP elleni antitest kísérleteinkben aspecifikusnak bizonyult, egy 

poliklonális ellenanyagot állítottunk elő, melynek specificitását több módon is 

ellenőriztük. Amint a 11.A ábrán látható, western blotton (WB) az antitest HeLa 

sejtekben egy domináns csíkot adott. (Ehhez hasonló jelet kaptunk ~ 50 kDa 

magasságban néhány más sejtvonalban is, mint pl. A431 epidermoid carcinoma, HepG2 

differenciált májsejt, HL60 leukémiás fehérvérsejt, SH-SY5 neuroblastoma.) 

 
11. ábra poliklonális p50RhoGAP ellenanyag tesztelése A) Western blotton az ellenanyag felismeri 

HeLa sejtekben az endogén p50RhoGAP-ot, a rekombináns p50RhoGAP-V5-öt és a szintén rekombináns 

p50RhoGAP-GFP-t is. B) Western blot kísérletben az ellenanyag csökkent jelet ad p50RhoGAP elleni 

siRNS-sel kezelt sejtek lizátumában összehasonlítva 2 kontroll (scrambled) siRNS-sel kezelt 

sejtlizátummal. C) IF kísérletben csökkent intenzitású jelölődés látható p50RhoGAP elleni siRNS-sel 

kezelt sejteken. D) Azonos látótér zöld illetve piros csatornában: az ábrán olyan vektorral transzfektált 

sejtek láthatóak, amely két különböző promoterről fejez ki GFP-t illetve p50RhoGAP elleni shRNS-t. 
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Azt igazolandó, hogy az 50 kDa-nál kapott csík valóban a p50RhoGAP lehet, két 

további kísérletet végeztünk. Egyrészt expresszáltuk HeLa sejtekben a V5 ill. a GFP 

fúziós formáját a fehérjének és ezeken a sejtlizátumokon is megcsináltuk a WB-ot. 

Amint a 11.A ábra második és harmadik oszlopában látható, az antitest felismerte az 

endogén fehérje mellett a megnövelt molekula tömegű rekombináns alakokat is. A 

másik kísérletben p50RhoGAP-specifikus ill. kontroll siRNS-t expresszáltunk HeLa 

sejtekben és 48 óra után összevetettük p50RhoGAP tartalmukat. Az siRNS jelentősen 

csökkentette (denzitometriás mérés alapján ~ 15-20 %-ra) a p50GAP mennyiségét 

(11.B). Az antitest specificitását immunofluoreszcens kísérletekben is ellenőriztük: 

mind az in vitro szintetizált (11.C), mind a vektor alapú siRNS csökkentette a jelölést 

(11.D azonos látótér a zöld illetve a piros csatornában, lásd még „Módszerek”). 

 

P50RhoGAP sejten belüli lokalizációja 

Hela sejtekben az endogén p50RhoGAP erős, mag körüli elhelyezkedését láttuk, 

valamint egy gyengébb, citoszólikus, de nem teljesen homogén jelölődést is észleltünk 

(12.A és D, 11.D). Hasonló mintázatot láttunk A431 és SH-SY5Y sejtekben is. Továbbá 

a fehérje GFP fúziós formája is hasonló elhelyezkedést mutatott (15.E). Ezekben a 

sejtekben a Golgi komplex és az endoszómális kompartmentek egy része is mag közeli 

lokalizációt mutat, ezért a következőkben azt vizsgáltuk, mutat-e kapcsolatot a fehérje 

ezen kompartmentek valamelyikével. Az endoszómák egy gyakran használt markere a 

transzferrin receptor (Tf-R). A p50RhoGAP jelentős átfedést mutatott az endogén Tf-R-

ral a perinukleáris régióban (12.A-C).  
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12. ábra p50RhoGAP endoszómális lokalizációja A) endogén p50RhoGAP IF képe. B) ugyanazon sejt 

endogén transzferrin receptorának IF képe. C) A és B kolokalizációja. D) endogén p50RhoGAP IF képe. 

E) nocodazole kezelt sejtek endogén p50RhoGAP IF képe. F) 4 ˚C-on tartott sejtek endogén p50RhoGAP 

IF képe. 

 

Ez a kolokalizáció nagy nagyítással az élesen kirajzolódó, vezikuláris-tubuláris 

struktúrákon jól megfigyelhető (12.A-C inzertek). Hasonló kolokalizációt láttunk a 

p50RhoGAP-GFP esetén is azzal a különbséggel, hogy az overexpresszált fehérjének 

nagyobb hányada volt a citoszólban. Egy további kísérletben Alexa jelölt transzferrinnel 

(Alexa-Tf) inkubáltunk sejteket, különböző időknél megfixáltuk és p50RhoGAP ellen 

jelöltük őket. Azt tapasztaltuk, hogy az első 5 percben még csak elvétve láttunk 

kolokalizációt, de 10-15-30 percnél, amikor az Alexa-Tf már egyre inkább a 

perinukleáris reciklizáló endoszómában gyűlt fel, akkor jelentős átfedést mutatott a 

p50RhoGAP-pal (13. ábra) [56].   
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13. ábra Transzferrin felvétel és GAP kolokalizáció kinetikája. HeLa sejteket 4 ˚C-on 

inkubáltunk fél óráig Alexa-568-Tf jelenlétében, majd a nem kötődött transzferrint hideg H-médiummal 

elmostuk. Ezután a sejteket az ábra bal oldalán jelzett ideig 37 ˚C-on inkubáltuk, majd fixáltuk és 

p50RhoGAP-ra specifikusan jelöltük. A-D-G: Alexa568-transzferrin. B-E-H: p50RhoGAP. C-F-I: közös 

látótér. 

 

 A Tf-R folyamatos endocitózison és reciklizáción megy keresztül. Más 

receptorok azonban, például az epidermális növekedési faktor receptor (EGF-R) a 

ligand kötése után kerül csak endocitózisra. Ezt követően nagy része a korai majd késői 

endoszómákon keresztül a lizoszómába jut, kisebb része pedig visszakerül a 

sejtmembránra, de ezen útja során nem kerül be a reciklizáló endoszómába, hanem a 

korai endoszómák egyéb populációiból jut vissza a sejtfelszínre (7. ábra). Éppen eme 

eltérő tulajdonságok miatt volt érdekes megnézni, hogy vajon a fluoreszcensen jelölt 

Alexa-488-EGF ’találkozik-e’ a sejtben a p50RhoGAP-pal. HeLa sejtekben 

overexpresszáltunk EGF-receptort majd Alexa-EGF-fel inkubáltuk őket 4 ˚C-on 30 

percig (ezalatt a ligand kötődött a sejtmembránra, de nem indulhatott el az endocitózis) 
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majd 37 ˚C-ra tettük a sejteket és különböző időpontokban fixáltuk őket és jelöltük 

p50RhoGAP-ra. A GAP nem ment ki a membránhoz (nem bemutatott adat), de mikor 

az endocitózis elindult, 15-20 perc után az endogén GAP igen intenzív átrendeződése 

történt meg az Alexa-EGF pozitív képletek felé. Ez látható a 14. ábra felső sorában, 

ahol érdemes összevetni az EGF-receptort expresszáló és intenzíven Alexa-EGF-t kötő 

ill. a ligandot kevésbé kötő sejtek GAP lokalizációját. Ez a fentieket figyelembe véve 

azért izgalmas eredmény, mert ezek szerint a p50GAP nem kizárólag csak a mag körüli 

reciklizáló endoszómákhoz kötődik, hanem valahol a korai és reciklizáló endoszómák 

közötti régióban lévő vezikulákhoz is. Ugyanilyen átrendeződést láttunk a 

lokalizációban, ha p50GAP-V5-öt expresszáltunk a sejtekben és V5 antitesttel jelöltük 

őket (14. ábra alsó sor), kizárva ezzel a p50 antitest endoszómális képletekkel való 

aspecifikus keresztreakcióját. 

  

 
14. ábra Alexa488-EGF és p50GAP kolokalizáció EGF-receptorral transzfektált HeLa sejteket 20 

percig Alexa488-EGF-fel inkubáltunk. Ezután a sejteket megmostuk és fixáltuk. Felső sor, balról jobbra: 

endogén p50RhoGAP jelölés Alexa488-EGF-fel stimulált sejteken, ugyanezen sejtek Alexa488-EGF 

felvétele és a megfigyelt kolokalizáció. Alsó sor: a felső sorral egyező kísérlet azzal a különbséggel, hogy 

a sejtekbe p50RhoGAP-V5-öt is transzfektáltunk és a sejtket V5 ellenes antitesttel jelöltük az 

immunfluoreszcencia során. 
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Mivel mind a Golgi, mind az endoszómák mag körüli régiói mikrotubulusokhoz 

kötöttek, érdekes és egyszerű volt megvizsgálni, hasonlóan mikrotubulus függő-e a 

GAP lokalizációja. Mind a mikrotubulus depolimerizációját okozó méreg, a nocodazole, 

mind a tartós jégen inkubálás (ami ismerten a mikrotubulusok reverzibilis 

dezintegrációjához vezet) ’eltüntette’ a perinukleáris lokalizációt (12. ábra D-F). 

Mivel a p50RhoGAP fehérjét az első leíró munkacsoportok egyike, kicsit talán 

önkényesen Cdc42GAP-nak nevezte el [17], és ez lett a molekula elterjedt megjelölése 

is, fontosnak tartottuk vizsgálni a GAP fehérje és a Cdc42 lokalizációjának viszonyát. 

Különösen azért volt ez fontos, mert a Cdc42 molekula jelentős része a Golgiban 

helyezkedik el. Egy gombából származó gátlószer, a Brefeldin A (BFA) gátolja annak 

az ARF1 GTP-áz kicserélő faktorát. Az ARF1 GTP-áz a Golgi vezikulák COP I 

burkának összeállításához nélkülözhetetlen. Ha nincs COP I burok, nincs intra-Golgi 

transzport és leáll a Golgi-ER transzport is, majd végül a Golgi dezintegrálódik és 

felbomlik. Azok a molekulák, amelyek közvetlenül a COP I-hez kötődnek már 30-60 

másodperccel a gátlószer adása után elvesztik Golgi lokalizációjukat, míg a Golgi más 

komponenseihez asszociálódóak ennél lassabban, csak 5-10 perc után. A Cdc42-ről 

leírták, hogy közvetlenül képes kötődni a COP I egyik komponenséhez. Kísérletünkben 

10 perc BFA kezelés után vizsgáltuk a Cdc42 és a p50RhoGAP lokalizációját. A Cdc42 

teljesen diffúz képet adott és ez már a fentieknek megfelelően fél perc után is 

megtörtént. Ugyanakkor a GAP még 10 perc után is perinukleáris képet mutatott (15.A-

D).  
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15. ábra Cdc42 és p50RhoGAP ’viszonya’ A,B: p50RhoGAP IF kontroll és Brefeldin A kezelt sejteken. 

C,D: Cdc42 IF kontroll és Brefeldin A kezelt sejteken. E: p50RhoGAP-GFP-t termelő HeLa sejtek. F: 

ugyanezen sejtek Cdc42 IF képe. G: E,F közös látótérben. H: nocodazole kezelt sejtek Cdc42 IF képe. I: 

ugyanezen sejtekben golgin 97 IF kép. J: H,I közös látótér. K: nocodazole kezelt sejtek p50RhoGAP IF 

képe. L: ugyanezen sejtekben golgin 97 IF kép. M: K,L közös látótér 
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A kísérlet értékelését némiképp bonyolítja, hogy a BFA nem csak és kizárólag a 

Golgit érinti, hanem endoszómális struktúrákra is hatással van [57], de azt 

kijelenthetjük, hogy ez a GAP és a Cdc42 eltérően viselkedik a szer hatására.  

Mivel mindkét molekula ellen csak nyúl poliklonális ellenanyagunk volt, ezért a 

p50RhoGAP-GFP molekulát expresszáló sejteken néztük meg az endogén Cdc42 

jelölést (15.E-G). Látható a nagy nagyításokon, hogy bár nagyon közel vannak 

egymáshoz a mag körül, mégsem mutatnak igazi kolokalizációt. Fontos információ még 

ezen az ábrán, hogy a nem transzfektálódott sejtben a Cdc42 képe nem tér el a GAP-ot 

overexpresszáló sejtekben látott képtől. A mag körül tömörülő kompartmentek jobb 

megkülönböztethetőségéért, nocodazollal kezeltük a sejteket. Ekkor mind a Golgi, mind 

a reciklizáló endoszóma membránjai szétesnek, szétszóródnak a sejtben. Így kezelt 

sejtekben immunfestéssel jelöltük a Golgit a golgin 97 nevű markerrel, és mellette vagy 

a Cdc42-őt (15.H-J) vagy a GAP-ot (15.K-M). Jól látható a J és M képeken, hogy a 

Cdc42 pontról pontra egyező lokalizációkat mutat a Golgi markerrel (azaz továbbra is a 

Golgin van, csak szétszóródva a sejtben), míg a GAP molekula csak elvétve fed át a 

Golgi markerrel. Ezek a megfigyelések arra utalnak, hogy a két molekula nem azonos 

kompartmentben foglal helyet és HeLa sejtekben valószínűleg nem a Cdc42 a 

p50RhoGAP in vivo szubsztrátja.  

 

Sec14 domén szerepe a lokalizációban 

A következő kérdésünk az volt, vajon a molekula melyik része felelős az endoszómális 

eloszlásért. Elsőként az eddig ismeretlen funkciójú Sec14-homológ domén szerepét 

vizsgáltuk, ehhez a p50RhoGAP Sec14-homológ doménjének GFP fúziós formáját 

expresszáltuk Hela sejtekben. A teljes hosszúságú fehérjéhez hasonlóan a Sec14-GFP is 

jelentős perinukleáris lokalizációt mutatott és kolokalizált a felvételre került 

fluoreszcens transzferinnel (16. ábra A-C és D). A Sec14 domén overexpressziója 

ugyanakkor megnagyobbodott, immobilis vezikuláris struktúrákat eredményezett, 

melyek a sejt perifériáján is láthatóak voltak (16.D,E). Ezek után a Sec14-GFP fúziós 

fehérjének egy aminosav cserés mutánsát hoztuk létre. Az L173 aminosav a Sec14 

molekula igen hidrofób, A10-T4-es szakaszán található (6. ábra), és az élesztő 

fehérjében is hasonló pozícióban lévő, igen erősen konzervált aminosav [58]. Az L173D 

mutáns a vad típushoz hasonló mértékben expresszálódott, de teljesen homogén, diffúz 
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eloszlást mutatott. Ugyanez a mutáció a teljes hosszúságú p50GAP-GFP konstrukt 

lokalizációját is gátolta (16.F,G). Ugyanakkor mind a Sec14 domén, mind a teljes 

fehérje mutáns formája western blotton a vad típussal azonos molekula méretnél volt 

detektálható. Ez azt igazolta, hogy a mutánsok diffúz lokalizációja nem abból fakad, 

hogy a GFP rész esetleg lehasadna a mutáns proteinről és ezért egyenletesen 

fluoreszkálna a sejtben. 

 

 
16. ábra az N-terminális Sec14 domén határozza meg a p50RhoGAP endoszómális lokalizációját. 

Sec14-GFP-t termelő HeLa sejtekhez (A) Alexa568-transzferrint adtunk (B) és jelentős kolokalizációt 

figyeltünk meg (C). A Sec14-GFP-t nagy mennyiségben termelő sejteken (D) nagy nagyítással jól 

láthatóan megnagyobodott vezikulák szaporodnak fel (E). Az L173D mutáció teljesen megszünteti a 

Sec14-GFP endoszómális lokalizációját (F). Ugyanez a hatás látható a teljes hosszúságú p50RhoGAP-

YFP mutációjakor is (G). 

 

Mutánsokat hoztunk létre a GAP aktivitás szempontjából kritikus R282-es és a 

prolin gazdag régió közepén lévő P235-ös pozícióban is, ezen esetekben azonban nem 
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láttunk a fentihez hasonló hatást a lokalizációra. Mindezek alapján ezek a kísérletek azt 

mutatták, hogy a p50RhoGAP endoszómális lokalizációjáért a molekula Sec14 doménje 

felelős. 

  
17. ábra a p50RhoGAP Sec14 doménjének overexpressziója gátolja a transzferrin felvételét a 

sejtekbe A-B: azonos látótérben lévő sejtek a piros és zöld, illetve csak a piros csatornában. A Sec14-

GFP-t termelő zöld sejtekbe láthatóan kevesebb piros transzferrin került felvételre. C-D: transzferrin 

felvétel, E-F: transzferrin reciklizáció, G-H: transzferrin felvétel monensin mellett. Ezek az eredmények 

három (C-F) ill. két (G-H) hasonló eredményű kísérlet reprezentatív példái. Minden ablakban a fehér 

rombuszok az adott fehérjekonstruktot nagy mennyiségben expresszáló sejteket, míg a fekete négyzetek 
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az alacsony szinten expresszáló sejteket jelzik. C-E-G-ben vad típusú Sec14-GFP, D-F-H-ban L173D 

Sec14-GFP került transzfekcióra. 

 

Sec14 domén overexpresszió hatása a transzferrin felvételre 

Miközben a fluoreszcens transzferrin és a Sec14-GFP kolokalizációját követtük nyomon 

a mikroszkópban, megfigyeltük, hogy a Sec14-GFP-t expresszáló sejtek – különösen a 

fehérjét nagyobb mennyiségben termelő, fényesebb sejtek – a környező sejtekhez képest 

csökkent mértékben és ütemben veszik fel a transzferrint (17.A,B). Hogy ezt a 

megfigyelést kvantifikálni tudjuk, a transzferrin felvétel áramlási citometriás mérését 

végeztük el (részletekhez lásd a Módszerek fejezetet). Ezekben a mérésekben is hasonló 

eredményre jutottunk (17.C) és azt is megmértük, hogy a L173D mutáns formának a 

vad típussal ellentétben nem volt gátló hatása (17.D).  

Ennek a hatásnak erős leegyszerűsítéssel élve két fő oka lehetett: a Sec14 domén 

vagy a Tf-R korai endoszómákba kerülését és feldúsulását gátolja, vagy pedig 

elsősorban a receptor reciklizációját gátolja meg, ezzel akadályozva újabb fluoreszcens 

transzferrin molekulák megkötését a sejtfelszínen és bejutását a sejtbe. Ezért a 

következő kísérletben a transzferrin reciklizációra gyakorolt hatást vizsgáltuk. Ehhez a 

sejteket először fluoreszcens transzferinnel töltöttük, majd ’hideg’ transzferrin 

jelenlétében inkubáltuk őket különböző ideig (ún. pulse-chase kísérlet). A vad típusú 

Sec14 a transzferrin sejtekből történő kiürülését is gátolta (17.E), míg a mutáns forma 

overexpressziója ezúttal sem okozott hasonló mértékű hatást (17.F). Érdemes 

megfigyelni, hogy 40 perc után is a kezdetihez képest kétszer annyi transzferrin maradt 

a vad típust overexpresszáló sejtekben, mint az alacsonyan expresszálókban (17.E).  

Ez után tehát azt kellett eldönteni, hogy a receptor reciklizációjában mért gátlás 

magyarázhatja-e teljes egészében a transzferrin felvételében tapasztalt csökkenést. 

Ehhez olyan körülmények között kellett megmérni a transzferrin felvételét, amikor a 

reciklizáció jelentős részben eleve gátolt. Ekkor ugyanis - ha valóban a reciklizáció 

gátlása volt a ’felelős’ a felvételben látott különbségért - el kell tűnnie a felvételben a 

Sec14 overexpressziójakor jelentkező különbségnek. Ennek megvalósításához a 

reciklizáció gátlószereként az irodalomban is elterjedten alkamazott monensint 

használtuk (a monensin ezirányú felhasználását először az LDL-receptor működés és a 

koleszterin anyagcsere vizsgálatáért Nobel-díjat kapott Goldstein és Brown által vezetett 

labor közölte [59]). Külön e célra végzett kísérletben magam is meggyőződtem arról, 
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hogy a monensin gyakorlatilag teljesen meggátolja a fluoreszcens transzferrin kiürülését 

a sejtből. Ezek után monensinnel előkezelt sejtekben végeztem el a 17.C,D ábrán 

láthatóval azonos Alexa-Tf felvételi kísérletet (17.G,H). Mint látható, a Sec14 domén 

gátló hatása továbbra is megmaradt, azaz a Sec14 domén a reciklizáció gátlása mellett 

az endocitózis korábbi lépéseivel is interferál. 

 

 
18. ábra p50RhoGAP overexpressziója gátolja a transzferrin felvételét a sejtekbe. Transzferrin 

felvétel vad típusú p50RhoGAP-GFP-t termelő sejtekben (A), GAP hatás szempontjából inaktív R282A 
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p50RhoGAP-GFP-t termelő sejtekben (B) és nem lokalizálódó L173D  p50RhoGAP-GFP-t termelő 

sejtekben (C). Ezek az eredmények négy (A,B) ill. két (C) hasonló eredményű kísérlet reprezentatív 

példái. Minden ablakban a fehér rombuszok az adott fehérjekonstruktot nagy mennyiségben expresszáló 

sejteket, míg a fekete négyzetek az alacsony szinten expresszáló sejteket jelzik. 

 

P50RhoGAP overexpresszió hatása a transzferrin felvételre 

A következőkben megnéztük, vajon a teljes hosszúságú p50RhoGAP 

overexpressziójának van-e bármiféle hatása a sejtek transzferrin felvételére. Akárcsak a 

Sec14 domén, a teljes hosszúságú p50 molekula is gátolta a transzferrin felvételt (18.A). 

Érdekes módon a p50 molekula GAP mutánsa, melyben a kritikus arginint alaninra 

cseréltük, is gátolta a felvételt (18.B), ugyanakkor a mutáns Sec14 domént tartalmazó 

p50 molekulának nem volt semmiféle gátló hatása (18.C). Ezek a kísérletek a Sec14-

homológ domén eddig nem ismert jelentőségét mutatják a p50RhoGAP funkciójában. 

 

P50RhoGAP és Rab fehérjék kolokalizációja és interakciója 

A bevezetőben részletesen leírtam, hogy a Rab fehérjék fontos szabályozói a sejtek 

membránforgalmának. Közülük a Rab11 a reciklizáló endoszómákon található meg, 

ezért kiváncsiak voltunk milyen kolokalizáció figyelhető meg a p50RhoGAP-pal. Ezért 

GFP-Rab11-et expresszáló HeLa sejteket fixáltunk és antitesttel jelöltük bennük az 

endogén p50 molekulát. A sejtek perinukleáris régiójában a GAP molekula és a Rab11 

jelentős átfedést mutatott (19.A-F), sőt a Rab11-et erősen overexpresszáló sejtekben a 

p50 lokalizációja úgy változott meg, hogy egészen átrendeződött a Rab11-pozitív 

vezikuláris és tubuláris struktúrákba. Továbbá a Sec14-GFP-t és RFP-Rab11-et 

expresszáló sejtekben rendkívül nagyfokú, gyakorlatilag pixelről pixelre egyező 

kolokalizációt figyeltünk meg (19.G-I).  

Nocodazole kezelés mind az endogén GAP, mind a Rab11 lokalizációját 

megváltoztatta, ugyanakkor a köztük lévő átfedés jelentős része továbbra is fennmaradt 

(szemben a korábban a Golgi markerrel tapasztaltakkal). Érdekes módon bár a PI3-

kináz-gátló wortmannin kezelés önmagában nem volt hatással az endogén p50RhoGAP 

lokalizációra, azonban GFP-Rab11-et overexpresszáló sejtekben a wortmannin hatására 

megváltozott helyzetű Rab11 szinte magával ragadta az endogén GAP molekulát (nem 

bemutatott megfigyelések).  
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A korai és sorting endoszómákat jelző Rab5 molekulával való kapcsolatra is 

kiváncsiak voltunk. A 19.J-L ábrákon látható, hogy a GFP-Rab5 molekula a korábbi 

adatoknak megfelelően a sejtek perifériáján is nagy mennyiségben megtalálható és 

perinukleárisan is előfordul. A p50RhoGAP-pal ez utóbbi, mag körüli kompartmentben 

mutatott kolokalizációt. Ez összhangban van azzal, hogy a Rab5- és Rab11-pozitív 

struktúrák folyamatos átmenetet képeznek és részlegesen át is fednek egymással [39], és 

azzal a korábban bemutatott eredményünkkel is, hogy a p50RhoGAP kolokalizál a 

reciklizáló endoszómát kikerülő EGF-R tartalmú endoszómákkal is. 

Ezek az eredmények azért igen izgalmasak, mert bár ismert volt, hogy a Rab és 

Rho GTP-ázok egyaránt szabályozzák a sejtek membránforgalmát, a köztük lévő 

kapcsolat még nagyrészt ismeretlen. Éppen ezért a fenti eredmények alapján úgy 

döntöttünk megvizsgáljuk, vajon létezik-e direkt molekuláris kapcsolat a p50RhoGAP 

és a Rab fehérjék között.  

Ehhez a BRET technikát választottuk, mely élő sejtekben teszi lehetővé az 

interakció kimutatását és ezáltal megőrzi a sejtek finom membránstruktúráit a vizsgálat 

során. A BRET jel megjelenése illetve növekedése 10 nanométernél kisebb távolságot 

feltételez a vizsgált partnerek között. Ezekben a kísérletekben a p50RhoGAP vagy a 

Sec14 domén YFP fúziós formáit és a Rab fehérjék Luciferáz fúziós formáit 

koexpresszáltuk Hela sejtekben (részletek a Módszerek fejezetben). Kicsi, de jól 

reprodukálható BRET jelet kaptunk a Luc-Rab11 és a p50RhoGAP-YFP ill. Sec14-YFP 

között, míg a teljes GAP molekula L173D mutánsa nem mutatott interakciót a Rab11-el 

(19.M). Ez a megfigyelés összhangban volt a fenti konfokális eredményekkel.  

Bár a 19.M ábrán mutatott kísérletekben a nulla szintet a Luc-Rab11 és a nem 

fluoreszkáló p50RhoGAP-V5 közötti hányados jelentette, elvégeztük a kísérleteket más 

kontrollal is: ’üres’ luciferázt és ’üres’ YFP-t koexpresszáló sejtekben mért  hányadost 

vettük nullának és ehhez viszonyítottuk a GAP és Rab11 közötti interakciót. Ezekben a 

kísérletekben nemcsak a teljes GAP molekula, hanem a Sec14 domén L173D mutánsát 

is betettük kontrollnak, és mindkét L173D mutáns a nullához közeli hányadost adott, 

igazolva, hogy a Rab11-el való interakció a Sec14 domén épségétől függ. Ezeket a 

kísérleteket igen nagy számban ismételtem meg (n>7) és jól reprodukálható volt a 

19.M-en bemutatott eredmény. Pár mérést LucRab5-tel is végeztem és ott is a Rab11-el 

azonos eredményt kaptam: a teljes hosszúságú GAP, és méginkább a Sec14 domén 
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interakcióba került a Rab5-tel. A Rab4-et két mérésben vizsgáltam, ezzel minden 

p50RhoGAP konstrukt nulla közeli szignált produkált, olyan kísérletben is, ahol a 

Rab11-el és Rab5-tel a fentiekben leírt BRET jelet detektáltam. Ezek a mérések 

nemcsak Hela sejtekben, hanem HEK 293 sejtekben is hasonló eredményt adtak. Ez azt 

igazolja, hogy a p50RhoGAP valóban képes molekuláris komplexet formálni a Rab 

fehérjékkel, azonban nem általánosan mindegyikkel, hanem csak bizonyos Rab 

formákkal.  
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19. ábra  a p50RhoGAP kolokalizál és molekuláris komplexet formál a Rab11 GTP-ázzal. M: Luc-

Rab11-el mért rezonancia energia transzfer HeLa sejtekben. n=3, minden kísérletben minimum 4 

párhuzamossal, szórásként az egyes kísérletekben számolt SED (standard error of difference) értékekből 

számolt SEM (standard error of mean) van feltüntetve. „P50mutYFP” = L173D p50RhoGAP-YFP. 
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Ez az interakció felvetette annak a lehetőségét is, hogy esetleg a p50RhoGAP 

GAP-ként hatna a Rab fehérjéken. Ezt megvizsgálandó in vitro GTP-áz aktivitás 

méréseket végeztem GST-Rab5, GST-Rab11 és GST-Rac1 kis G-fehérjék ill. GST-

GAP domén és GST-p50RhoGAP fehérjék felhasználásával (20. ábra). A Rab GTPázok 

esetében sem a GAP domén, sem a teljes hosszúságú p50RhoGAP nem fokozta az 

endogén GTPáz aktivitást. Ugyanakkor ugyanazokban a mérésekben a GST-Rac 

fehérjén mind a teljes p50RhoGAP mind a GAP domén igen jelentősen fokozta a GTP 

hidrolízist, igazolva, hogy a protein készítmények GAP aktivitása ép volt.   
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20. ábra GTPáz assay és GAP aktivitás meghatározás. Az ábrán feltüntetetett GTPázokat 

radioaktív (32P)GTP-vel történt töltés után inkubáltam 10 percig szobahőn önmagukban (szürke oszlop), 

p50RhoGAP GAP doménjének jelenlétében (ferde sávos oszlop), illetve teljes hosszúságú p50RhoGAP 

jelenlétében (hullámos oszlop). Ezután a reakcióelegyet nitrocellulóz filterre vittem, a filtermembránokat 

megmostam, majd desztillált vizes küvettába helyeztem és Cserenkov sugárzás alapján mértem 

aktivitásukat. A függőleges tengelyen a fehérjéhez kötött (azaz membránon maradó) aktivitást tüntettem 

fel. 100%-nak vettem minden GTPáz esetében a GAP nélkül inkubált G fehérjéhez kötődő aktivitást. Az 

ábra egy három párhuzamossal készült kísérletet mutat be az SD értékek feltüntetésével. 

 

Ezek az eredmények azt jelzik, hogy a p50RhoGAP N-terminális Sec14 

doménjén keresztül Rab11 és Rab5 pozitív struktúrákhoz lokalizál, ahol molekuláris 

komplexet formál ezen doménen keresztül a Rab fehérjékkel, GAP doménjével pedig 

feltehetően Rho fehérjék aktivitását szabályozza, így létesítve összekötő hidat a Rab és 

Rho család GTP-ázai között. 
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Megbeszélés 

 

 Az eddig ismertetett eredmények – eredetiségük ellenére - csak pár kérdésre 

adnak választ, de sokkal többet hagynak nyitva, illetve újabbakat generálnak. A 

következőkben ezek közül szeretnék párat átgondolni, értelmezni.  

 Az egyik fő probléma, hogy vajon milyen fenotípust eredményez az, ha siRNS-

sel gátoljuk a p50RhoGAP expressziót. A lokalizációs adatok és a GFP-t és shRNS-t 

egyaránt expresszáló vektor birtokában természetesen vizsgáltuk az siRNS hatását a 

korábbiakban ismertetett transzferrin mérésekben. A GFP pozitív (és egyúttal shRNS-t 

expresszáló) sejtekben követtük mikroszkópban és áramlási citométerben a transzferrin 

mennyiségét. De a kontroll ill. p50GAP-specifikus shRNS-t expresszáló sejtek között 

semmilyen különbséget nem tudtunk felfedezni. Ezen mérések során az egyetlen pozitív 

momentum az volt, hogy az újszerű transzferrin mérések igen jól reprodukálhatóan és 

minimális szórással működtek. Az RNS interferencia hatástalanságának 3 fő oka lehet: 

o A 11. ábrán is látható, hogy a fehérje nem tűnt el teljesen a sejtből, az eredeti 

szint 15-20 %-a mindig megmaradt, feltehetően a fehérje hosszú féléletideje 

miatt. Ez a mennyiség esetleg elegendő lehet a funkciók ellátásához a HeLa 

sejtvonalban. Ezért a rákos sejtvonalak helyett hosszabb távon érdemes lenne 

esetleg valamely primer sejtkultúrában vizsgálni e funkciókat. 

o A csökkent p50RhoGAP funkciót esetleg kompenzálja valamely homológ GAP 

molekula. Ezt a lehetőséget nem könnyű vizsgálni. 

o Nem sikerült azt az endoszóma funkciót érintő assay-t meg-/kitalálni, ahol a 

fenti expresszió gátlás már fenotípust eredményezne. 

 

Ez az a pont, ahol a 2005 őszén megjelent p50RhoGAP knock out egérről szóló két, 

azonos munkacsoporttól megjelent, cikket szeretném röviden elemezni [60;61]. Az 

egyik cikkben az egerek csökkent méretét és ezzel együtt a sejtek-szövetek fokozott 

apoptózisát írták le. Mindezt a GAP hiányos sejtek megnövekedett Cdc42 és JNK 

aktivitásával magyarázták. A másik cikkben haematopoetikus őssejtek túlélésében és 

adhéziójában valamint az eritropoézisben írták le a p50GAP molekula szerepét. Érdekes 

módon egyik közlemény sem szól a p50RhoGAP sejten belüli lokalizációjáról, ill. 

Sec14 doménjének bármilyen szerepéről, így munkáinkat talán kiegészítő jellegűnek is 
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lehet tekinteni. Ugyanakkor ellentmondás, hogy a p50GAP molekulát határozottan a 

Cdc42 szabályozójaként (Cdc42GAP) írják le, elsősorban annak alapján, hogy a knock 

out sejtekben pull down assay-vel emelkedett Cdc42GTP szintet detektálnak. Ez alapján 

azonban nagyon nehéz biztosan állítani direkt kapcsolatot a GAP és a GTP-áz között. 

Összeségében a mai napig nem tudok olyan módszert megnevezni, ami nagy 

biztonsággal mutatná meg in vivo egy GAP tényleges szubsztrátját, hiszen a GTP-ázok 

között eleve nagyon sok aktiváló és gátló kapcsolat áll fenn, egyiknek a 

serkentése/gátlása közvetve számos másik aktivitását is érintheti. A BRET módszer sem 

lenne tökéletes a direkt kapcsolat kimutatására, hiszen overexpresszált fehérjék esetén 

valószínűleg nem csak a fiziológiás liganddal kapnánk BRET jelet – erre figyelmeztet a 

p50RhoGAP in vitro tapasztalt meglehetős promiszkuitása is a Rho családon belül. A 

15. ábrán bemutatott eredményeink szerint a Cdc42 és a p50RhoGAP Hela sejtekben 

nem azonos kompartmentben találhatóak. A knock out-ot leíró munkacsoport azonban 

más típusú sejteken (primer fibroblaszt ill. haematopoetikus sejtek) mért, ez alapvető 

különbség, és oka lehet a Cdc42-vel kapcsolatos eltérő eredményeknek. Ugyanakkor 

azonban sem a RhoB, sem a RhoD molekulák aktivitásszintjét nem vizsgálták, pedig 

ezek szintén érintettek lehetnek kiindulva az általunk igazolt endoszómális 

lokalizációból. Természetesen mi nem csak a 15. ábrán bemutatott Cdc42-t vizsgáltuk 

immunfestéses kísérleteinkben, hanem más Rho fehérjéket is megnéztünk. Mivel 

jelenleg nincs megbízható, immunjelölés során (is) specifikus antitest a RhoD ill. RhoB 

fehérjékre, ezért ezek epitop-jelölt formáit expresszáltuk a sejtekben és az epitop elleni 

antitesttel jelöltük őket. A HA-RhoB molekula amellett, hogy a mag körül kolokalizál a 

p50RhoGAP-pal, jelentős kolokalizációt mutat a GFP-Rab11-el. A HA-RhoD molekula 

pedig mind kontroll, mind nocodazole kezelt sejtekben mutat átfedést a p50RhoGAP 

jelölődéssel. Azonban más módszerekkel egyelőre nem tudtuk vizsgálni a p50GAP és 

ezen fehérjék kapcsolatát, és ezen kísérleteknek is megvan az a hátránya, hogy a két 

fehérje közül az egyik egy nagy mértékben kifejeződő rekombináns forma, ami az 

endogéntől eltérő lokalizációt mutathat. 

A fent bemutatott eredmények kapcsán igen keveset szóltam a p50RhoGAP 

prolin gazdag régiójának (PRR) lehetséges szerepéről, ugyanakkor az értekezés 

választott címe ezt mindenképpen megkívánja. Mivel a P235V mutáció nem okozott 

lokalizációs eltérést, ezért ezzel a doménnel nem kísérleteztünk sokat a továbbiakban. A 
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bevezetésben is írtam, hogy a p50RhoGAP eredeti leírói kimutatták in vitro, hogy a 

molekula PRR-ja képes felismerni SH3 doméneket. Ugyanakkor in vivo partnerekről a 

mai napig nincs adat. A BPGAP1 fehérje esetében azonban, mely a p50RhoGAP-pal 

azonos doménszerkezetű, a PRR-nak már két interaktív partnerét is azonosították: a 

citoszkeleton szabályozásában részt vevő cortactint, és egy, a clathrin mediált 

endocitózisban szereplő endophilin II homológ molekulát [62;63]. Az ezen cikkekben 

használt technikát, azaz a teljes molekula GST fúziós formájával történő ’halászást’ 

nagy mennyiségű sejtlizátumból elsősorban technikai okokból nem végeztük el, ugyanis 

a teljes hosszúságú fúziós fehérjénk Coommassie-val festett gélen igen sok 

bomlásterméket ill. a humán protein tökéletlen transzlációjából eredő csíkot produkált, 

nagyban megnehezítve ezzel a lehetséges partnerek azonosítását. Mindenesetre az a 

megfigyelés, hogy a teljes hosszúságú p50RhoGAP sem a kolokalizációs, sem a BRET 

mérésekben nem ad olyan tökéletes kapcsolatot a Rab11-el, mint az izolált Sec14 

domén, azt sejteti, hogy a teljes molekula lokalizációját a Sec14 domén mellett más is – 

például az erre igen alkalmas PRR – irányítja. 

Az eredmények fejezetben nem szóltam a Sec14 domén lehetséges lipidkötéséről 

és ennek vizsgálatáról. Több különböző fehérjében is kimutatták a Sec14 

foszfolipidekhez kötését, pl. egy tirozin foszfatázban foszfatidilszerint, míg a Dbs 

kicserélő faktorban főként PI(4,5)P2-t köt [22;29]. Azonban az elterjedt PIPstrip 

membránok használatával mi sem a Sec14, sem a teljes p50GAP esetében nem találtunk 

ilyen specifikus foszfatidilszerin vagy foszfatidilinozitolfoszfát kötést. A PI3-kináz által 

befolyásolt mennyiségű foszfolipidek kötése ellen szól az az eredmények fejezetben 

leírt megfigyelésünk is, hogy az endogén p50GAP lokalizációja nem változik 

wortmannin kezelés hatására. Bár egy cikkben leírták, hogy neutrofil granulocita 

citoszólból ki tudták halászni a p50RhoGAP-ot foszfatidilinozitol 3,4,5-triszfoszfáttal 

fedett gyöngyökkel, ezt az interakciót azonban viszonylag gyengének írták le és azóta 

nem született e tárgyban hasonló eredmény [64]. 

Ugyanakkor a Sec14 domén esetleges ceramid vagy szfingomielin kötését úgy 

gondolom két okból is érdemes lenne vizsgálni: egyrészt a reciklizáló endoszóma a 

plazmamembránhoz hasonló mértékben tartalmazza ezeket a lipideket (nagy 

mennyiségű koleszterin mellett !), másrészt bizonyos kinezin motorfehérjék, melyek 

foszfolipidekhez - pl. PI(4,5)P2-höz – kötődve csatolódnak a szállítandó vezikulához, 
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sokkal gyorsabban mozgatják a vezikulát, ha az általuk kötött foszfolipid lipidraftokban 

helyezkedik el [65]. Azaz egy ceramidot vagy szfingomielint kötő fehérje, a lipid raftok 

képződését szabályozva, közvetve befolyásolhatja a kinezin motorfehérjék 

hatékonyságát a vezikula mozgatásában. Bár ez pusztán spekuláció, a fentiekkel 

kapcsolatban mégis érdekes átgondolni, hogy a Sec14-GFP pozitív vezikulák rendre 

jelentősen megnagyobodottak és immobilisak voltak, továbbá az is ismert, hogy a Rab 

fehérjék – amikkel a Sec14 kapcsolatba képes lépni – gyakran szolgálnak közvetlen 

vagy közvetett módon receptorként motorfehérjék számára [41;66]. Ezeket 

meggondolva lehetségesnek tartom, hogy a Sec14 domén ill. a p50RhoGAP 

overexpressziója esetleg a vezikulamembrán bizonyos lipidjeinek nagyarányú lekötése 

révén eredményezte a vezikulatranszport bemutatott gátlását. 

 Mindenesetre, bár BRET méréseinkkel ki tudtuk mutatni, hogy a p50RhoGAP 

képes a Rab5 és Rab11 fehérjékkel interakcióba lépni a Sec14 doménen keresztül, 

ennek a komplexnek a funkcionális szerepét egyelőre nem értjük. Feltehetően a korai 

endoszóma és a reciklizáló endoszóma közötti útvonalon tölthet be szabályozó szerepet. 

A Rab5 és a Rab4 GTP-ázok bár detektálhatóak ugyanazon korai endoszómákon, mégis 

különböző ún. mikrodoménekben, membránalegységekben foglalnak helyet [67]. A 

Rab5 pozitív doménekből a késői illetve a mag körüli reciklizáló endoszóma felé 

irányul a transzport, míg a Rab4 pozitív mikrodomének főként a korai reciklizációban 

vesznek részt. Éppen ezért funkcionálisan is értelmezhető az a megfigyelésünk, hogy a 

p50RhoGAP csak a Rab5 és Rab11 molekulákkal lép kapcsolatba, a Rab4-el pedig nem, 

hiszen ezek más útvonalakat „jelölnek”. Természetesen az ideális az lenne, ha a BRET 

módszerrel kapott eredményeket más, ’hagyományos’ eljárással is meg tudnánk 

erősíteni, azonban p50GAP vagy GFP-Rab11 immunprecipitációval – detergenssel 

lizált sejtekből – nem értünk célt. Ennek oka valószínűleg az, hogy a detergenssel feltárt 

sejtekben pont azok a membrán struktúrák sérülnek, amelyek szükségesek az adott 

membrán doménen a fehérjék kapcsolódásához.  

In vitro GTP-áz aktivitás méréseink alapján a p50RhoGAP GAP aktivitásának 

nem szubsztrátjai a Rab GTP-ázok, és mindez arra enged következtetni, hogy a 

p50RhoGAP molekula – N- és C-terminális doménjeinek működése révén − egy 

lehetséges kapcsolóelem a Rab és Rho fehérjék jelátviteli útjai között. 
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Következtetések 

 

 Kísérleteinkben kimutattuk, hogy a p50RhoGAP molekula kolokalizál az 

endogén Tf-R-ral, a fluoreszcens transzferrint és EGF-et tartalmazó, valamint a Rab11- 

és Rab5-pozitív struktúrákkal.  

 Brefeldin A-t és nocodazole-t használó gátlószeres kísérleteink alapján nagy 

valószínűséggel állítható, hogy a p50RhoGAP nem a Golgi komplexhez lokalizálódik és 

HeLa sejtekben a Cdc42 GTP-áztól eltérő kompartmentben foglal helyet. 

 Fluoreszcens fúziós fehérjék és aminosavcserés mutánsok alkalmazásával 

kimutattuk, hogy a molekula fenti lokalizációjáért elsősorban a fehérje N-terminális 

felét kitevő Sec14-homológia domén felelős. 

 BRET mérések során megállapítottuk, hogy a p50RhoGAP molekuláris 

komplexet formál a Rab11 és Rab5 fehérjékkel és ebben az interakcióban is a GAP 

molekula Sec14 doménje a meghatározó. Méréseink szerint ugyanakkor a p50RhoGAP-

nak GAP aktivitás szempontjából nem szubsztrátja sem a Rab5 sem a Rab11 GTP-áz. 

 A transzferrin felvételét és reciklizációját kvantitatívan jellemző méréseink 

szerint a Sec14 domén overexpressziója gátolja mind a transzferrin felvételét, mind 

reciklizációját. Ugyanezt a gátlást nem hozza létre az endoszómális lokalizációját 

elvesztett L173D mutáns forma. Továbbá a teljes hosszúságú GAP molekula és annak 

GAP aktivitás szempontjából inaktív R282A mutánsa is gátlólag hat a transzferrin 

felvételére, míg a lokalizációját vesztett L173D mutáns itt sem mutat gátló hatást. 

Bár p50RhoGAP elleni RNSi kísérleteinkben nem láttunk változást a 

transzferrin forgalomban, ennek oka lehet a  sejtekben visszamaradt 15-20 %-nyi 

endogén fehérje szint elégséges volta, illetve esetleg a p50RhoGAP homológjainak 

kompenzáló aktivitása is. 

Mindezek alapján a p50RhoGAP molekula Sec14-homológ doménjének döntő 

szerepe van a fehérje membránforgalomra kifejtett hatásában. A p50RhoGAP 

molekuláris kapcsolatot hozhat létre a vezikulaforgalom szabályozásában egyaránt 

résztvevő Rab és Rho GTP-ázok között. 
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A p50 Rho GTP-áz aktiváló fehérje fehérjedoménjeinek 

jelátviteli szerepe a sejtek membrán forgalmában. 

Összefoglalás 

 
Rho GTPázok számos különböző sejtfolyamatban vesznek részt, mint például a 

sejtmozgás, génátírás, membránforgalom, szuperoxid termelés. A humán genom adatai 

alapján a Rho GTPázok számát 20-25 közöttire becsülhetjük, ugyanakkor szabályozó 

fehérjéik száma, mint pl. a kicserélő faktorok és a GTPáz aktiváló proteinek (GAP), 

legalább háromszorosa ennek. Ez a különbség azt sugallja, hogy egy GTPáz minden 

egyes sejten belüli funkcióját egy bizonyos szubcelluláris környezetben a szabályozó 

fehérjék egy adott, külön csoportja irányítja. Az ilyen szabályozó molekula komplexek 

kialakulása fehérje-fehérje és fehérje-lipid interakciókon keresztül jön létre. 

Célunk az ubiquiter expressziójú p50RhoGAP fehérje tanulmányozása volt, 

mely N-terminálisan tartalmaz egy igen érdekes, ismeretlen funkciójú Sec14 homológ 

domént. A sejten belüli lokalizáció megállapításához poliklonális antitestet 

termeltettünk a fehérje ellen és GFP-fúziós formáját állítottuk elő. Azt találtuk, hogy 

erős kolokalizációt mutatott a korai és a reciklizáló endoszóma markerekkel 

(transzferrin-receptor és Rab11) és ezt a lokalizációt egyértelműen a Sec14 homológ 

domén határozta meg. A p50RhoGAP és a Rab11 között mért biolumineszcens 

rezonancia energia transzfer alapján úgy tűnik, hogy az endoszomális membránokon 

molekuláris komplexet képez a Rab11 kis G fehérjével és ez a kapcsolat is a Sec14 

doméntől függ. Mindazonáltal – in vitro GAP aktivitás méréseink alapján – a p50 

egyértelműen nem hat GAP-ként a Rab fehérjékre. Kvantitatív, fluoreszcens transzferrin 

méréseinkben megmutattuk, hogy a p50RhoGAP overexpressziója gátolja a transzferrin 

felvétel és reciklizáció lépéseit, és ez a hatása a Sec14 domén épségétől függ. 

Összefoglalva a fentieket valószínűsíthető, hogy a p50RhoGAP egy molekula 

komplex részeként kapcsolatot teremthet a Rab és Rho GTP-ázok között. Eredményeink 

a GTPáz aktiváló fehérjék változatos funkcionális fehérjedoménjeinek jelentőségét 

hangsúlyozzák, melyek meghatározóak lehetnek a GAP aktivitás tér- és időbeli 

szabályozásában. 
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Signaling role of the protein domains of p50 Rho GTPase activating 

protein in intracellular membrane traffic. 

Summary 

 
Rho GTPase proteins take part in many diverse cellular processes, like 

cytokinesis, gene transcription, membrane traffic, superoxide production. According to 

human genome data the number of RhoGTPases have been estimated to be between 

twenty and twenty five however the number of their regulatory proteins such as 

exchange factors and GTPase activating proteins (GAPs) is at least threefold higher. 

This difference implies that each intracellular function of a Rho GTPase might be 

governed by a distinct set of regulatory proteins in a special subcellular environment. 

The formation of such regulatory molecular complexes is driven by protein-protein and 

protein-lipid interactions.  

We decided to study the ubiquitously expressed p50RhoGAP protein that 

contains an interesting Sec14 homology domain with unknown function. We raised a 

polyclonal antibody against the protein and made GFP constructs to study its subcellular 

localization. We found that it showed strong colocalization with markers of the early 

endosome and recycling endosome compartments (transferrin-receptor and Rab11) and 

that this localization was clearly determined by the Sec14 homology domain. Measuring 

bioluminescence resonance energy transfer between p50RhoGAP and Rab11 it seems to 

form molecular complexes with Rab11 small GTPase on endosomal membranes and 

this also depends on the Sec14 domain. According to our in vitro GTPase measurements 

p50 is clearly not a GAP of the Rab family proteins. Using quantitative fluorescent 

transferrin assays we showed that overexpression of p50RhoGAP inhibits transferrin 

uptake and recycling which effect is dependent on the intact Sec14 domain of the 

protein. 

In summary we can presume that p50RhoGAP is part of a molecular complex 

where it forms a link between Rab and Rho small GTPases. Our results emphasize the 

importance of functionally diverse protein domains of GAP proteins that might appoint 

the place and time of the GAP activity. 
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