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Bevezetés 
 

 Doktoranduszi kutatómunkám jelentős részében a p50 Rho 
GTPáz aktiváló protein (p50RhoGAP) működésével, eukarióta sejtek 
membránforgalmában játszott szerepével foglalkoztam. Ahhoz, hogy a 
következőkben leírt célkitűzéseink, eredményeink és a levont 
következtetések jól értelmezhetőek legyenek, az alábbi bevezetésben 
röviden összefoglalom: 
 

• A RhoGTPázok működésére jellemző GTPáz ciklust. 
 
• A p50RhoGAP fehérje doménszerkezetét és a vele kapcsolatos 

korábbi irodalmi adatokat. 
 
• A receptor mediált endocitózis főbb lépéseit és az azt 

szabályozó Rab és Rho GTPázok működését. 
 
Rho GTPáz ciklus 

A Rho fehérjék kapcsolókként működnek, melyek GTP kötött 
formájukban kötődnek effektor partnereikhez. A GTP hidrolízisét 
követően ’elengedik’ effektoraikat és inaktívak a következő GTP 
megkötéséig. Hasonlóan más monomer GTP-áz családokhoz, a Rho 
fehérjék is számos szabályozó fehérjével működnek együtt a GTP-GDP 
ciklusban.  
 A Rho specifikus guanin nukleotid kicserélő faktorok (GEF) 
elősegítik a monomer G fehérjéhez kötött nukleotid cseréjét. Ez a sejten 
belüli körülmények között általában azt jelenti, hogy a G fehérjéhez 
kötött GDP cserélődik ki a citoszólban túlsúlyban lévő GTP-re. 
 A monomer G fehérjék endogén GTP-áz aktivitása körülbelül 
százada a heterotrimer G fehérjék endogén GTP-áz aktivitásának. A 
Rho GTPáz aktiváló proteinek (GAP) több nagyságrenddel (~ x105) 
képesek fokozni a monomer G fehérjék GTP-áz aktivitását. 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. 
 A szabályozó fehérjék harmadik csoportja a guanin nukleotid 
disszociáció inhibitor (GDI) fehérjék csoportja. Elsősorban inaktiváló, 
szekvesztráló funkciójuk ismert, melynek révén képesek pl. egy GTP-t 
kötő kis G fehérjét más partnerektől „elszigetelve” kompartmentek 
között átszállítani, illetve egy GAP által inaktivált kis G fehérjét 
kiemelni a membránból és inaktív formában a citoszólban tartani. 
 
A p50RhoGAP fehérje  
 Ezt a sokféle sejtben és szövetben előforduló fehérjét 439 
aminosav alkotja, egy N-terminális Sec14 doménből, egy közbülső 
prolin-gazdag régióból és egy C-terminális GAP doménből áll. A 
fehérje, illetve annak izolált GAP doménje, in vitro fokozza mind a 
Rac, a Rho és a Cdc42 GTPáz aktivitását. Szintén in vitro kísérletekben 
a fehérje prolin gazdag régiója képes kötődni SH3 domén tartalmú 
proteinekkel. Ugyanakkor a Sec14-homológ domén szerepéről 
semmilyen korábbi adat nem volt ismert. A szabályozó fehérjék sejten 
belüli eloszlását általában nem katalitikus doménjük, hanem egyéb 
fehérje doménjeik irányítják, ezek szerepének, interakcióinak leírása 
információt nyújthat a fehérje funkciójának felderítésében. 
  
Rab és Rho GTPázok szerepe a receptor mediált endocitózis ban 

Az eukarióta sejt membránforgalma alapvető sejtélettani 
folyamat, melyet a sejt a külvilággal folytatott illetve a saját 
kompartmentjei közötti anyag- és információáramlásra használ. Ennek 
fontos része a receptor mediált endocitózis és reciklizáció (1. ábra). A 
Rab és a Rho család GTP-ázai az ábrán vázolt folyamatsor több pontján 
töltenek be szabályozó szerepet. 
A Rab5 fehérje a korai endoszómák és a sorting endoszómák közötti 
fúzióban tölt be fontos szerepet. A Rab4 és Rab11 fehérjék egyaránt a 
reciklizációban érintettek, a Rab4 elsősorban a korai, sorting 

Eredmények és 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 p50RhoGAP 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. 



egyszer megmostam őket szintén jéghideg PBS-ben, majd hideg, 1%-os 
paraformaldehid oldatban fixáltam a sejteket 15 percig, végül mosást 
követően 4 °C-on, PBS-ben tároltam a sejteket az áramlási citometriás 
mérésig. A GFP intenzitást az FL-1, a GFP-pozitív sejtek Alexa647 
intenzitását az FL-4 csatornában mértük Becton Dickinson 
FACSCalibur típusú áramlási citométeren. 
 
Biolumineszcens rezonancia energia transzfer (BRET) 
 A Rab GTPázok Luciferáz fúziós formájával és a p50RhoGAP 
YFP fúziós formáival kotranszfektált sejtekhez a luciferáz enzim 
sejtpermeábilis szubsztrátját adtuk. Interakció esetén a lumineszkáló 
szubsztrát és a YFP kellő molekuláris közelségbe kerül (<10 nm) és 
energia transzfer jöhet létre, melynek révén a YFP gerjesztődik és 530 
nm-en fényt emittál. Így kaphatunk információt a luciferázzal illetve a 
YFP-vel jelölt molekula sejten belüli kapcsolódásáról. Méréseinket egy 
Mithras LB940 (BertoldTechnologies) luminométeren végeztük. 
 
In vitro GAP aktivitás mérés 

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. A membrán radioaktivitását vizes 
küvettában, Cserenkov effektus alapján mérjük meg. 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. 
 
 

endoszómából történő gyors „visszapörgetésben”, míg a Rab11 a 
későbbi, a mag körüli reciklizáló endoszómából történő transzportban 
szerepel.  

 
1. ábra Receptor mediált endociózis fő útvonalai 
 
Az endocitózis szabályozásában számos ponton szereplő Rho 
fehérjékre érdekes módon jellemző, hogy GTP-t kötő, de azt 
hidrolizálni képtelen mutánsaik gyakran gátlólag hatnak az endocitózis 
egy-egy lépésére. Eszerint 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. Ebben nélkülözhetetlenek a GAP fehérjék. 
 
 
 



Célkitűzések 
 

A fent ismertetett in vitro adatokon kívül munkánk kezdetéig nem 
született semmilyen adat a p50RhoGAP in vivo, azaz sejten vagy 
szervezeten belüli szerepéről, működéséről. Célkitűzéseinket ezért az 
alábbiakban jelöltük meg. 
 
 

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.  

 
 
 

3. Lehetőség szerint feltárni molekuláris partnereket ezen 
funkciókban. 

Módszerek 
 
Immunfluoreszcens kísérletek 

Az endogén p50RhoGAP lokalizációját saját készítésű, 
poliklonális, nyúl ellenanyaggal és fluoreszcens második antitesttel 
határoztuk meg paraformaldehiddel fixált HeLa sejteken. A jelölt 
sejteket Zeiss LSM510 konfokális lézer mikroszkóppal vizsgáltuk. A 
p50RhoGAP antitest specificitását siRNS kísérletekben ellenőriztük. 

 
DNS konstruktok, RNS intereferencia 

Elkészítettük a p50RhoGAP és a Sec14 domén zöld (GFP) és 
sárga (YFP) fluoreszcens proteinekkel fúzionáltatott formáit. A vad 
típusú konstrukciók mellett a Qiagen QuickChange mutagenezis 
kitjével elkészítettük a p50RhoGAP GAP aktivitás szempontjából 
inaktív, R282A mutánsát. Továbbá a Sec14 domén és a p50RhoGAP 
L173D mutáns formáit is elkészítettük, melyek megfigyeléseink szerint 
a vad típussal szemben nem képesek endoszómális struktúrákhoz 
lokalizálódni. 

Az Ambion Silencer siRNA kit segítségével több p50RhoGAP 
elleni siRNS-t szintetizáltunk, ezek közül a start kodontól 127. és 875. 
nukleotidnál induló célszekvenciák voltak hatékonyak. Kontrollként 
ezen szekvenciák kevert nukleotid sorrendű változatait használtuk. 
Vektor alapú RNS interferenciát is vizsgáltunk, olyan általunk készített 
vektorral, amely a fenti 875-ös célszekvencia hajtűkanyar változatát és 
egy másik promoterről GFP-t írt át. 

 
Transzferrin felvétel kvantitatív mérése 
Sejtkultúra edényben növesztett HeLa sejteket transzfektáltam Sec14-
GFP vagy p50-GFP konstruktokkal 24–30 órával az assay előtt. 10 
μg/ml Alexa647-transzferrint adtam a sejtekhez adott ideig. Az adott 
inkubálási idő leteltekor a sejteket jéghideg médiumban mostam, ezután 
2 percig 37 °C-on kezeltem őket trypsin-EDTA oldattal. Miután a 
sejtek fellazultak, azonnal reszuszpendáltam őket jéghideg PBS-ben, 


