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2. Rövidítésjegyzék 
 

7TMR   7 transzmembrán doménnel rendelkező (G-fehérjéhez kapcsolt) 

    receptor 

Ang II   angiotenzin II 

ACE   angiotenzin konvertáló enzim 

AT1R   1-es típusú angiotenzinreceptor 

AT1AR   1A típusú angiotenzinreceptor 

AT1BR   1B típusú angiotenzinreceptor 

AT2R   2-es típusú angiotenzinreceptor 

β2AR   β2-adrenerg receptor 

BRET   biolumineszcencia rezonancia energia transzfer 

BSA   marha szérum albumin 

DMEM  Dulbecco által módosított összetételű Eagle médium 

EGFR   epidermális növekedési faktor receptor 

ERK   extracelluláris jel által regulált kináz 

eGFP   módosított zöld fluoreszcens fehérje 

eYFP   módosított sárga fluoreszcens fehérje 

FBS   magzati borjú szérum 

GRK   G-fehérjéhez kapcsolt receptor-kináz 

Jak   Janus kináz 

JNK   c-Jun N-terminális kináz 

MAPK   mitogén-aktivált protein-kináz 

NF-κB   nukleáris faktor κB 

PBS   foszfát-pufferelt sóoldat 

PI3K   foszfatidilinozitol 3-kináz 

PKA   protein-kináz A 

PKC   protein-kináz C 

PLC   foszfolipáz C 

Rhod-Ang II  rodaminnal konjugált Ang II 

Rluc   Renilla luciferáz 

SDS   nátrium dodecil-szulfát 
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SI-Ang II  [Sar1,Ile8]-Ang II 

SII-Ang II  [Sar1,Ile4,Ile8]-Ang II 

STAT   Signal Transducer and Activator of Transcription 

TBS   Tris-pufferelt sóoldat 

TM   transzmembrán domén 
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3. Bevezetés 
 

3.1. Az angiotenzin II keletkezése és szerepe 
 

 Az angiotenzin II (Ang II) egy oktapeptid hormon, a renin-angiotenzin rendszer 

fő effektor molekulája [1]. Keletkezésének klasszikus mechanizmusa szerint a máj által 

termelt angiotenzinogént a veséből felszabaduló renin angiotenzin I-é alakítja, majd 

ebből az érendothel felszínén található (elsősorban a tüdőben) angiotenzin konvertáló 

enzim (ACE) [2] a C-terminális két aminosav lehasításával kialakítja az Ang II-t (1. 

táblázat). 

 

      1     2     3     4    5    6     7      8    9     10    11   12   13  14 

Angiotenzinogén Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Leu-Val-Tyr-Ser 

Angiotenzin I  Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu 

Angiotenzin II  Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe 

Angiotenzin III         Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe 

Angiotenzin IV      Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe 

Angiotenzin 1–7 Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro 
1. táblázat Az Ang II előalakjainak és fontosabb metabolitjainak aminosav-szekvenciái. 

 

 Azóta tudjuk, hogy az Ang II több alternatív útvonalon is létrejöhet, amiben 

számos enzim szerepel, köztük a katepszin-D és -G, a tonin, a szöveti plazminogén 

aktivátor, és a kimáz [3]. Erről a kezdetben endokrinnak tekintett rendszerről az évek 

során kiderült, hogy egyes részei vagy akár minden komponense megtalálható bizonyos 

perifériás szövetekben is, vagyis léteznek lokális, szöveti renin-angiotenzin rendszerek, 

többek között az agyban, szívben, vesében, mellékvesében, erekben és a placentában 

[4]. Ennek következtében az Ang II számos célszövetében a vérben mérhető – nyugalmi 

10-50 pM-os, erősen stimulált esetben akár 300 pM-os – koncentrációnál [5] jóval 

magasabb szintet is elérhet az Ang II mennyisége [6], így parakrin hatásokat is létrehoz, 

valamint a központi idegrendszerben neurotranszmitterként is működik. Az Ang II 

alapvető szerepet játszik számos élettani és kórélettani folyamatban, így a vérnyomás és 

a só-víz háztartás szabályozásában, a magasvérnyomás betegség kialakításában, és a 
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következményes érfal simaizom- és szívizom-átépülési folyamatokban. Az utóbbit jól 

bizonyítja az Ang II termelődését megakadályozó ACE-gátlók, és az 

angiotenzinreceptor-blokkoló gyógyszerek morbiditást és mortalitást csökkentő hatása 

számos kardiovaszkuláris betegségben [7,8]. 

 Az Ang II ismert hatásainak túlnyomó részét az AT1-es angiotenzinreceptoron 

(AT1R) keresztül hozza létre [9,10], ami egy 7 transzmembrán (TM) doménnel 

rendelkező, G-fehérjéhez kapcsolt receptor (7TMR) [11]. 

 Az Ang II metabolizmusa során az aminopeptidáz A 1 aminosav lehasításával 

angiotenzin III-at, ebből pedig az aminopeptidáz N angiotenzin IV-et állít elő. Az ACE 

egyik formája (ACE-2) és egyes endopeptidázok az angiotenzin I-ből vagy Ang II-ből 

angiotenzin 1-7 molekulát képezhetnek, aminek a hatásai ellentétesek az Ang II-ével 

[12]. Ennek receptora egy másik 7TMR, feltehetőleg a Mas onkogén [13]. 

 

3.2. A 7TMR-ok szerkezetének és működésének általános jellemzői 
 

 A 7 transzmembrán doménnel rendelkező, vagy más néven G-fehérjéhez 

kapcsolt receptorok szupercsaládjába rengeteg membránreceptor tartozik, az élesztőtől 

az emberig szinte minden fajban megtalálhatóak, és az emberi genom egyik 

legnagyobb, és legváltozatosabb fehérjecsaládját alkotják [14]. Mivel közülük sok 

egyáltalán nem szabályoz G-fehérjét, ezért szerencsésebb a 7TMR elnevezést használni. 

Ezek a receptorok a legkülönbözőbb hatásokra képesek aktiválódni, ligandjaik között 

megtalálhatók különböző kémiai szerkezetű hormonok a biogén aminoktól a 

glikoproteinekig, neurotranszmitterek, illatanyagok, ionok, lipidek, nukleotidok, a 

fényenergia, vagy éppen proteáz enzimek [15]. Fontosságukat jelzi, hogy a mai klinikai 

gyakorlatban használt gyógyszerek közel fele valamelyik 7TMR működését 

befolyásolja, közvetve vagy közvetlenül [16]. A receptorcsalád közös szerkezeti 

jellegzetessége a hét, egyenként 25-35 aminosavból álló, erősen hidrofób α-hélix, 

melyek a transzmembrán régiókat alkotják. Ezeket három extra- és három intracelluláris 

hurok kapcsolja össze, az amino-terminális extracellulárisan, a karboxil-terminális 

intracellulárisan helyezkedik el. A 7TMR-ok közül eddig csak a szarvasmarha 

rodopszinjának szerkezetét sikerült röntgendiffrakciós módszerrel meghatározni, ami a 

hét hidrofób hélix miatti nehéz kristályosításnak tudható be (1. ábra). 
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1. ábra A rodopszin szerkezetét szemléltető rajz. 

A. A membránnal párhuzamos sztereoszkopikus kép. A rodopszint kutatók hagyományainak megfelelően 

a C-terminális látható felül, az N-terminális pedig alul. B. Nézet a citoplazmatikus oldal (C-teminális) 

felől. C. Nézet az intradiszkoidális oldal (N-terminális) felől. A hélixeket római számok jelölik [17]. 
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 A rodopszinnal nyert adatok alátámasztották a hét TM domén létezését, és a 

karboxil-terminális membránhoz közeli szakaszán egy nyolcadik α-hélixet is kimutattak 

[17]. Ez alapján számos más 7TMR modelljét készítették el, melyek sok esetben 

hasznos információkkal járultak hozzá az adott receptor működésének megértéséhez, de 

tudnunk kell, hogy a modellekből nyerhető adatok nem egyenértékűek a tényleges 

szerkezet ismeretével [18]. A receptorcsaládba tartozó különböző molekulák az amino- 

és karboxil-terminális régiók, valamint az extra- és intracelluláris hurkok hosszában és 

összetételében jelentősen különbözhetnek. Az elsődleges szerkezet homológiája alapján 

több osztályozási rendszer is kialakult az évek során [19,15,20], azonban akármelyiket 

használjuk, gerincesekben a legnagyobb család az, amelyikbe a rodopszin is tartozik. 

Ezekre a receptorokra több konzervált aminosav-motívum is jellemző, pl. a TM VII-ben 

elhelyezkedő Asn-Ser-Xxx-Xxx-Asn-Pro-Xxx-Xxx-Tyr (NPXXY) szakasz, és az 

Asp/Glu-Arg-Tyr/Phe (DRY) szekvencia, amely a TM III és a 2. intracelluláris hurok 

határán található, és alapvető szerepet játszik a G-fehérjéhez való kapcsolódásban. 

 A 7TMR-ok agonista kötésének, aktivációjának, és az intracelluláris irányba 

történő jeltovábbításnak közös szerkezeti alapjai vannak. A kisebb ligandok, mint 

amilyen az Ang II is, elsősorban a receptor TM doménjei által képzett hidrofób zsebbe 

kötődnek, míg a nagyobb méretű ligandok emellett az extracelluláris hurkokhoz és az 

aminoterminálishoz is kötődnek, az utóbbinak főleg a glikoprotein hormonok esetében 

van jelentősége [21,22,23]. Az agonista kötődésének hatására a receptor szerkezete 

megváltozik, egyes intramolekuláris kapcsolatok megszakadnak, átrendeződnek, és 

ennek hatására kialakul az úgynevezett aktív konformáció, ami szükséges a jelátvitel 

beindításához [23,24]. Arra vonatkozóan, hogy a receptor spontán veszi-e fel az aktív 

konformációt, és az agonista csak ezt stabilizálja (konformáció-szelekció), vagy pedig 

az agonista kötődése hozza létre az aktív konformációt (indukált illeszkedés), több 

elmélet is létezik. Az utóbbi évek eredményei arra utalnak, hogy a receptornak nem egy, 

hanem számos aktív konformációja létezhet, és ezek az állapotok a különböző jelátviteli 

utak tekintetében eltérő aktivitással rendelkeznek [25,26]. A konformációk között 

vannak olyanok, amelyeket a receptor spontán is felvehet, és ezzel részlegesen 

aktiválódhat, míg másokat inkább csak az adott agonista kötődése esetén képes felvenni. 

A különböző ligandok az egyes jelátviteli utak szempontjából eltérő módon 

viselkedhetnek, azaz lehetnek egyszerre részleges vagy teljes agonisták, és egy másik 
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útvonal szempontjából akár antagonisták is. Léteznek olyan receptorok is, amelyek vagy 

természetes állapotukban, vagy egy mutáció hatására konstitutívan aktívak, vagyis 

agonista jelenléte nélkül is részlegesen vagy teljesen képesek egyes jelátviteli utakat 

aktiválni [27,28]. A G-fehérje aktiválásában a legtöbb receptor esetében a második és a 

harmadik intracelluláris huroknak van a legfontosabb szerepe [24]. A receptor aktív 

konformációja fokozza a heterotrimer G-fehérje α-alegységén a GDP kicserélődését 

GTP-re, aminek hatására az elválik a βγ-alegységektől. A GTP-t kötő α-, és a βγ-

alegységek enzimek és ioncsatornák működését szabályozzák [29]. Az aktív receptor 

egymás után több G-fehérjét is aktiválhat, ami a biológiai jel erősítésének fontos 

eszköze. 

 Az utóbbi évek eredményei új felismerésekkel gazdagították a 7TMR-ok 

működéséről alkotott képünket. Míg korábban azt gondoltuk, hogy ezek a receptorok a 

plazmamembránban monomer formájában fordulnak elő, egyre több adat utal arra, hogy 

a 7TMR-ok dimereket, vagy akár oligomereket is képesek alkotni [30]. Ezek lehetnek 

homodimerek, amikor két egyforma receptor kapcsolódik, vagy heterodimerek, amikor 

eltérő molekulák dimerizálódnak. Ennek a folyamatnak szerepe lehet a receptorok 

bioszintézise során a sejt felszínére történő kijutásban [31], és a receptor G-fehérje 

aktiválásában is [32]. Szerkezeti adatok itt is csak a rodopszin esetében állnak egyelőre 

rendelkezésre, és ezek annak a lehetőségét is felvetik, hogy a receptor és a G-fehérje 

közötti kapcsolat is 2 receptor és 1 G-fehérje között jön létre [33]. 

 Számos 7TMR jellemző tulajdonsága, hogy az agonista kötődése után rövid 

idővel (másodpercek-percek) a receptor deszenzitizálódik, vagyis az agonista jelenléte 

ellenére a jelátvitel megszűnik. Ebben jelentős szerepe van a G-fehérjétől történő 

szétkapcsolásnak, amit a következőkben tárgyalt receptor-kinázok és az arresztin 

molekulák hoznak létre [34,35,36]. Ezután a receptorok általában endocitózissal a sejt 

belsejébe kerülnek. A továbbiakban ennek a folyamatnak szeretném bemutatni néhány 

részletét (2. ábra). 
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3.3. A receptorműködés szabályozása 
 

 
2. ábra A 7TMR-ok működésének szabályozása. 

Az agonista (*) kötődésének hatására a receptor aktiválódik, G-fehérjét aktivál, és beindítja a jelátvitelt 

(1). A receptort a GRK-ok foszforilálják, majd az arresztinek kötődése teljessé teszi a deszenzitizációt (2). 

A receptor/arresztin komplexek a klatrin-burkos gödröcskékbe transzlokálódnak, ahol az arresztin a 

klatrinnal, az AP-2 fehérjével, és foszfoinozitidekkel képez komplexet, ami beindítja az internalizációt 

(3). Az internalizált receptorokat a sejt különböző helyekre irányíthatja (4), vagy a lebomlás (5a), vagy a 

reciklizáció (5b) irányába. [37] 

 

3.3.1. A deszenzitizáció 
 

 Az irodalomban a deszenzitizáció két alapvető típusát különböztetik meg: a 

homológ vagy agonista-specifikus és a heterológ vagy nem agonista-specifikus 

deszenzitizációt. Ahogyan Perkins és munkatársai eredetileg definiálták [38], a homológ 
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deszenzitizáció egy olyan jelenség, mikor egy adott receptor stimulációja kizárólag azon 

a receptoron történő további jelátvitelt gátolja. A heterológ deszenzitizáció esetében a 

receptor stimulációja más receptorok válaszkészségét is csökkenti. A deszenzitizációval 

kapcsolatos kutatások többsége inkább egyes jelátviteli utak működését vizsgálta (mint 

például a β-adrenerg receptor – Gs – adenilát-cikláz útvonal), nem annyira egy 

agonistának egy adott sejt különböző receptor-populációira kifejtett hatását. Ennek 

következtében a homológ és heterológ deszenzitizáció kifejezéseket gyakran egy adott 

receptor szabályozásának leírására használják, nem pedig a deszenzitizációs folyamat 

specificitásának megjelölésére. Ebből a szempontból egy receptor homológ 

deszenzitizációja kizárólag a receptor saját aktiválódásából adódó válaszkészség-

csökkenését jelenti, míg a receptor heterológ deszenzitizációját egy másik receptoron 

ható anyag hozza létre. 

 Az AT1R-on keresztül létrejövő jelátvitel deszenzitizációját megfigyelték az 

endogén receptort expresszáló szövetekben [39,40] és mesterségesen transzfektált 

sejtvonalakban is [41,42]. 

 A deszenzitizáció igen fontos, a receptor aktiválódását másodperceken-perceken 

belül követő szakasza az aktivált receptor foszforiláció általi szétkapcsolása a G-

fehérjéktől. A protein-kinázok két nagy csoportja felelős ezért a foszforilációért. A G-

fehérjéhez kapcsolt receptor-kinázok (GRK) a szerin/treonin-kinázok speciális 

csoportját képezik, a 7TMR-ok agonista függő foszforilációját végzik és funkcionális 

kofaktoraikkal, az arresztin fehérjékkel együtt a homológ deszenzitizációt indítják meg. 

Az intracelluláris hírvivők által aktivált kinázok (mint a PKA és PKC) jórészt a 

receptorok agonista független foszforilációját hozzák létre és a heterológ 

deszenzitizációért felelősek. A GRK-ok különleges tulajdonsága, mely megkülönbözteti 

őket az intracelluláris hírvivők által aktivált kinázoktól, hogy csak az agonistát kötő, 

aktív konformációjú receptort foszforilálják. 

 

3.3.1.1. A homológ deszenzitizáció 
 

 A rodopszin fény hatására létrejövő in vivo foszforilációját az 1970-es évek 

elején írták le [43]. Hamarosan kimutatták a foszforiláció és a cGMP-foszfodiészteráz 

aktivitás csökkenés kinetikája közötti hasonlóságot, ami jelezte, hogy a rodopszin 
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foszforilációja feltehetően szerepet játszik deszenzitizációjában. A rodopszint 

foszforiláló GRK a rodopszin-kináz (más néven GRK1) nagy affinitással kötődik a 

fény-aktivált rodopszinhoz, majd többszörösen foszforilálja Ser és Thr oldalláncokon. 

Az enzimet a későbbiekben klónozták [44] és kimutatták, hogy elsősorban a retinában 

expresszálódik (a csapokban és a pálcikákban). A rodopszin-kináz tartalmaz 

farnezilációs helyet és valószínűleg ez a módosítás irányítja a membránhoz, ahol a 

rodopszin található. 

 A foszforodopszin szerkezetének vizsgálata és egy C-terminálisan csonkított 

rodopszin mutáns hiányos foszforilációja [45] arra utalt, hogy a rodopszin foszforilációs 

helyeinek többsége a C-terminális részén található. A rodopszin foszforilációja 

nagymértékben csökkenti a foszfodiészteráz aktiválását és ezen hatás nagysága arányos 

a foszforiláció mértékével [46], ami arra utalt, hogy a foszforiláció közvetlenül 

csökkenti a rodopszin transzducin iránti affinitását. 

 A másik modellreceptor, a β2-adrenerg receptor (β2AR) deszenzitizációval 

összefüggő kovalens módosítását a deszenzitizált receptor csökkent elektroforetikus 

mobilitása alapján vetették fel. Hogy ez a kovalens módosítás foszforiláció, azt a β2AR 

foszforilációjának és deszenzitizációjának párhuzamos kinetikája és dózisfüggősége 

mutatta meg [47]. Az is kiderült, hogy a foszforilációért nem a PKA felelős, ugyanis az 

agonista hatására létrejövő deszenzitizáció és foszforiláció PKA- illetve a Gs-hiányos 

sejtekben is létrejött. Az enzimet kódoló cDNS-t sikerült klónozni és a fehérjét β-

adrenerg receptor-kináznak, más néven GRK2-nek nevezték el [48]. A rodopszin-

kinázzal ellentétben a GRK2 ubikviter módon expresszálódik. A 7TMR-ok 

intracelluláris részeihez való kapcsolódás a rodopszin-kinázhoz hasonlóan a GRK2-t is 

aktiválja. Gyakorlatilag az összes 7TMR harmadik intracelluláris doménje és/vagy a C-

terminális része tartalmaz a GRK-ok szubsztrátjául szolgálható Ser/Thr aminosavakat. 

 Különböző receptorok intracelluláris hurok régióiból és C-terminális 

szakaszaiból származó peptidek foszforilációját vizsgálva azonosítottak egy Glu/Asp-

Xxx-Ser konszenzus foszforilációs helyet, azonban meg kell jegyezni, hogy az intakt 

receptorok a peptideknél sokkal jobb szubsztrátjai ezen enzimeknek, és egy aktív 

konformációjú receptorhoz kötődött GRK olyan peptideket is képes foszforilálni, 

melyeket a kináz önmagában nem. Tehát az aktivált receptorhoz kötődés fokozza a 
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GRK aktivitását, a szubsztrát specificitás pedig a foszforilációs helyet körülvevő 

aminosavak szekvenciája mellett az aktivált receptor harmadlagos szerkezetétől is függ. 

 A rodopszin-kináz és a GRK2 elsődleges szerkezete közötti jelentős homológia 

felvetette egy GRK géncsalád létezésének lehetőségét. A családba tartózó 7 emlős 

GRK-t 3 csoportra lehet osztani [34,49]. A GRK1 és -7 a pálcikákban és a csapokban 

található. A GRK2 és -3 (β-adrenerg receptor-kináz1 és -2) ubikviter eloszlású fehérjék. 

A harmadik csoportba tartozó GRK4, -5 és -6 közül az utóbbi kettő szintén ubikviter, a 

GRK4 pedig a kisagyban, a vesében és a herében található meg. Minden GRK-ban 

megtalálható egy kb. 185 aminosavból álló kevéssé konzervált N-terminális domén, egy 

kb. 270 as. hosszú konzervált protein-kináz katalitikus domén és egy változó 

hosszúságú (105-230 as.) C-terminális szakasz. 

 A GRK2 és a GRK3 legfontosabb szabályozó tényezői a G-fehérjék βγ-

alegységei [50] és a savas foszfolipidek [51], melyek a kinázok C-terminális részében 

található pleksztrin homológia (PH) doménekhez kötődnek. Mivel szabad βγ-

alegységek csak a plazmamembrán azon helyein találhatók, ahol receptor aktiváció 

történt, ez a mechanizmus nagy pontossággal irányítja a kinázokat a szubsztrátként 

szolgáló receptorokhoz. A többi GRK más mechanizmussal, konstitutívan lokalizálódik 

a membránhoz, aminek nagy szerepe van a receptorral való kapcsolat kialakításában. A 

rodopszin kináz farnezilálódik, a GRK4 és GRK6 palmitoilálódik, a GRK5 pedig az N- 

és C-terminális részén található bázikus régiók segítségével kötődik a foszfolipidekhez. 

 A β2AR mellett a GRK-ok számos más 7TMR foszforilációját is végzik [34], 

például az m1, m2 és m3 muszkarinos acetilkolin-, az α2-adrenerg, az AT1A 

angiotenzin-, a P anyag-, a PGE1-, szomatosztatin- és illatanyag-receptorokét. 

 Az AT1AR-t HEK-293 sejtekben agonista-, idő- és dózisfüggő módon 

foszforilálja a GRK2 és a GRK5, valamint a PKC [42]. A foszforilációs helyek 

felderítésére végzett deléciós és mutációs vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy a 

foszforiláció fő helye a citoplazmatikus farki régió szerin és treonin aminosavakban 

gazdag részén található [52,53]. 

 A GRK-ok által létrehozott foszforiláció deszenzitizációban betöltött szerepét 

többféleképpen is bizonyították. Sejttenyészetekben a GRK-ok koexpresszálásával 

fokozni tudták a számos receptor deszenzitizációját. A receptorok intracelluláris részén 

található feltételezett foszforilációs helyek mutációval vagy delécióval történő 
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megváltoztatása megakadályozta az α1B-, α2A- és β2-adrenerg-, és egyéb 7TMR-ok 

foszforilációját. Egy a 328-as szerin aminosav után csonkított AT1AR a csökkent 

deszenzitizáció miatt Ang II-re fokozott választ ad [54]. Mások a 328-as és 347-es as. 

közötti szakasz szerepét találták fontosnak a receptor homológ és heterológ 

deszenzitizációjában egyaránt [55]. 

 

3.3.1.1.1. Az arresztinek 
 

 Az arresztin fehérjék a GRK-okkal együttműködve szerepelnek az intracelluláris 

jelátvitel leállításában. Az elsőként megismert arresztin egy 404 aminosavból álló, 48 

kDa molekulatömegű fehérje, melyet a retina fotoreceptoraiban mutattak ki, ezért 

vizuális arresztinnek is nevezik (arresztin1) [56]. Az arresztin a rodopszin fény hatására 

bekövetkező aktivációja után a citoszolból a pálcikák külső szegmentjeihez lokalizál és 

nagy affinitással kötődik a rodopszinhoz. Az arresztin legnagyobb mennyiségben a 

retinában található meg. További kutatások a csapokban kimutattak egy, az arresztinnel 

körülbelül 50% homológiát mutató fehérjét, melyet csap-arresztinnek, vagy 

kromoszomális lokalizációja alapján X-arresztinnek neveznek [57]. Ezen fehérjék 

retinára korlátozodó expressziója valószínűvé teszi, hogy specifikusan a fotoreceptorok 

szabályozásában szerepelnek. 

 A rodopszin foszforilációja nagy mértékben elősegíti az arresztin fény hatására 

kialakuló kötődését, az arresztin 10-12-szer nagyobb affinitással köti a foszforilált, aktív 

konformációjú metarodopszin II-t, mint akár a foszforilált inaktív, akár az aktív, de nem 

foszforilált rodopszint. 

 Számos kutatás kimutatta, hogy bár a rodopszin foszforilációja önmagában is 

létrehoz némi deszenzitizációt, a jelátvitel teljes gátlásához arresztinre is szükség van. A 

gátlás valószínűleg úgy jön létre, hogy az arresztin közvetlenül kompetál a 

transzducinnal az aktív konformációjú rodopszinhoz kötődésért [58]. 

 A β2AR szabályozásában akkor merült fel egy járulékos fehérje lehetséges 

szerepe, amikor kimutatták, hogy egy csak részlegesen tisztított GRK preparátum 

nagyobb deszenzitizációt képes létrehozni a β2AR jelátvitelében, mint egy jobban 

tisztított fehérje [59]. Mivel a vizuális arresztinről már kimutatták, hogy fokozza a GRK 

inaktiváló hatását, egy hasonló fehérje jelenlétét feltételezték a részlegesen tisztított 
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frakcióban. Hamarosan sikerült klónozni a 418 aminosavból álló, az arresztinhez 

nagymértékben homológ szerkezetű β-arresztin1-et (arresztin2) kódoló cDNS-t [60], 

amit a 409 aminosavat tartalmazó β-arresztin2 (arresztin3) követett [61]. Az arresztinek 

szekvenciájukat tekintve 45%-ban megegyeznek, 70%-ban igen hasonlóak a vizuális 

arresztin 16-os és 349-es aminosavak közötti részéhez. A GRK-ok nagyobbik részéhez 

hasonlóan a β-arresztin1 és -2 ubikviter szöveti eloszlást mutat, a legtöbb szövetben az 

1-es dominál, míg a szaglóhámban a 2-ből van több. Ez az eloszlás arra utal, hogy a 

vizuális arresztinnel szemben ezek a fehérjék viszonylag széles receptor-specificitással 

rendelkeznek. A vizuális arresztinnel szemben a β-arresztinek a foszforilált, de nem 

aktivált receptorokkal is képesek kapcsolatba lépni. Lényeges, hogy míg a β2AR GRK 

által létrehozott foszforilációja nagymértékben növelte a β-arresztin Gs-től szétkapcsoló 

hatását, addig a PKA általi foszforiláció nem fokozta a β-arresztin hatását, vagyis a β-

arresztin a homológ, és nem a heterológ deszenzitizációban játszik szerepet. 

 

3.3.1.1.2. Az arresztinek és a receptorok kapcsolata 
 

 Az arresztinek azon tulajdonsága, hogy képesek különbséget tenni a receptorok 

aktivált és inaktív állapota között, arra utal, hogy ezek a molekulák rendelkeznek a 

receptorok aktív formájával specifikus kapcsolatba lépő részekkel. Ennek az ún. 

aktiváció-felismerő régiónak a lokalizálásához az első lépést az a megfigyelés jelentette, 

hogy egy csonkított, csak a molekula N-terminális felét (1-191 as.) tartalmazó arresztin 

részlegesen megtartotta az aktivált rodopszinhoz való szelektív kötődés képességét. 

Később kimutatták, hogy az N-terminális részen belül legalább három különálló régió 

vesz részt az aktivált rodopszin felismerésében [62], valamint, hogy a β-arresztin1 és -2 

hasonlóan csonkított formái is kötődnek az agonista által aktivált receptorokhoz [63]. 

Mindez arra utalt, hogy az arresztinek aktiváció-felismerő régiója nagy valószínűséggel 

a molekulák N-terminális felében található. 

 Mivel az arresztinek a foszforilált és foszforilálatlan receptorok között is 

különbséget tesznek, valószínűnek tűnt, hogy rendelkeznek olyan szakaszokkal is, 

melyek a receptorok aktiváció hatására foszforilálódó részeihez kapcsolódnak. Már 

korán feltételezték, hogy ez a foszforiláció-felismerő régió egy kationos töltésű szakasz, 

ugyanis a heparin és más polianionok hatásosan gátolják a foszforilált, aktív rodopszin 
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arresztinhez kötődését. Az előbbiekben említett N-terminális arresztin és β-arresztin 

mutánsok megtartották a foszforiláltságot felismerő képességüket, ami arra utal, hogy ez 

a domén is a molekula N-terminális felében található. 

 

 
3. ábra A β-arresztin1 szerkezete. 

Az ábra a része a β-arresztin1 nyugalmi konformációját mutatja. Látható az N- és a C-domén, a poláros 

mag, a C-terminális, és az elsődleges receptor-kötő zsebek. Az ábra b részén a foszfoinozitidek, a β2-

adaptin, és a klatrin kötésért felelős részek láthatók. [37] 
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 További mutációs vizsgálatokkal egy jól körülírt szekvenciát azonosítottak, 

amiben három bázikus aminosav (Arg171, Arg175 és Lys176) kritikus szerepet játszik a 

foszfátcsoportokkal létesített kapcsolatban [63]. Amikor ezek az elsődleges kapcsolatért 

felelős szakaszok a foszforilált aktív konformációjú receptor megfelelő régióival 

kontaktusba lépnek, az arresztin molekulában egy konformációváltozás indul meg, ami 

egy másodlagos hidrofób kötőhelyet (mely a 191-es és 365-ös aminosavak között 

található) szabaddá téve a nagy affinitású kapcsolat kialakításáért felelős [62]. 

 Előbb az arresztin1 [64,65], majd az arresztin2 [66,67] kristályszerkezetének 

megismerése igazolta a korábbi felvetéseket, és segített jobban megérteni az arresztinek 

működését (3. ábra) [68]. Az arresztinek alapvetően β-lemezekbe rendeződött, 

elnyújtott alakú fehérjék. Két nagyobb doménjüket (N- és C-domén) egy ionos 

kötésekkel stabilizált poláros mag fogja össze, melyet a molekula különböző részein 

elhelyezkedő aminosavak alkotnak: az N-terminálisból az Asp29, az N-doménből az 

Arg169 és a Lys170, a C-doménből az Asp290 és Asp297, a C-terminálisból pedig az Arg393. 

Ezek az aminosavak igen konzerváltak a különböző arresztin molekulákban, ami a 

molekula működésében betöltött fontos szerepükre utal. Mivel ezek a töltött oldalláncok 

elektrosztatikus interakciók egész sorát alakítják ki egymással, ha ide egy foszforilált 

receptor kapcsolódása miatt új negatív töltés kerül, az olyan szerkezeti változást indít el, 

aminek következtében kialakul az arresztin aktív konformációja [65]. Ezt az is 

bizonyítja, hogy ha a poláros magban található egyik arginint kicsréljük egy negatív 

töltésű aminosavra (pl. R169E mutáció a β-arresztin1 esetében), akkor a keletkező 

mutáns arresztin egyforma affinitással fog a foszforilált és a foszforilálatlan 

receptorokhoz kötődni [69]. 

 

3.3.1.1.3. Az arresztinek egyéb funkciói 
 

 Az utóbbi évek vizsgálatai arra utalnak, hogy az arresztinek szerepe nem merül 

ki a deszenzitizációban és endocitózisban betöltött funkcióikkal, hanem scaffold 

fehérjeként jelátviteli utak szervezésében is részt vesznek [70]. Számos molekula képes 

kapcsolatba lépni az arresztinekkel, közöttük kinázok (Src, ERK1/2, JNK, Akt), 

foszfatázok (PP2A), ubikvitin-ligázok (Mdm2), foszfodiészterázok (PDE4D5), 

citoszkeletális fehérjék (filamin, Ral-GDS), lipidek, és transzkripciós szabályozó 
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elemek (NF-κB inhibitor). A 7TMR-ok jelátvitelének sokoldalú voltát egyre több 

esetben lehet az arresztinek által létrehozott hatásoknak is tulajdonítani, amire az AT1R 

jelátvitelével kapcsolatban fogok visszatérni. 

 

3.3.1.2. A heterológ deszenzitizáció 
 

 A receptorok deszenzitizációjához az intracelluláris hírvivők által aktivált 

kinázok is hozzájárulhatnak. A PKA foszforilálja a β2AR-t és más receptorokat, ezzel 

heterológ deszenzitizációt hozva létre [47]. A GRK-okhoz hasonlóan agonista hatására 

a PKA is transzlokálódik a citoszolból a plazmamembránhoz. A PKC szerepét számos 

receptor, többek között az m1 acetilkolin-receptor, a vazopresszin- és az AT1R 

deszenzitizációjában felvetették [42,71]. Az AT1R esetében újabb vizsgálatok arra 

utalnak, hogy alacsony dózisú Ang II kezelés esetén (1 nM) a deszenzitizációt a PKC, 

magasabb koncentrációknál (100 nM) pedig egy még nem teljesen azonosított GRK 

hozná létre [55]. Stimuláció hatására a PKC a citoszolból különböző helyekre kerül át, 

többek között a plazmamembránhoz. Ehhez a transzlokációhoz szükség van az ún. 

aktivált C-kináz receptorokra, melyek egyike a G-fehérjék β-alegységének homológja. 

Ezek a receptorok juttatják el a PKC izoenzimeket a célpontul szolgáló receptorokhoz, 

létrehozva a deszenzitizációt. 

 Ezek az enzimek más kinázok szabályozásával is részt vehetnek a 

deszenzitizációban. Humán T-sejtekben például a PKC aktiváció hatására a GRK2 és -3 

aktivitása és mRNS szintje is 2-4-szeresére növekszik, míg a GRK5 és -6 szintje nem 

változik [72]. Ilyen mechanizmussal a sejt számos anyagra adott válaszkészsége 

megváltozhat. Jelentős különbség a homológ és a heterológ deszenzitizáció között, hogy 

míg az első esetben csak az aktív receptorok deszenzitizálódnak, addig a heterológ 

esetében olyan receptorok is foszforilálódhatnak, melyek előtte nem kötöttek ligandot. 
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3.3.2. A receptor internalizáció 
 

 Számos sejtfelszíni receptor képes a membránról lefűződő vezikulák révén a sejt 

belsejébe kerülni, ezt a folyamatot receptor endocitózisnak nevezzük [73]. Az 

endocitózis következményeként a sejtfelszíni receptorok egy része a sejt belsejébe 

kerül, internalizálódik. A sejtek különböző molekulákat vesznek fel ezen a módon az 

extracelluláris térből, így tápanyagokat - mint a transzferrin és a koleszterin -, 

hormonokat, növekedési faktorokat és immunglobulinokat, de egyes vírusok is ezen az 

úton jutnak be célsejtjeikbe. Az endocitózis lehet konstitutív (ligand-független), ez 

jellemző a legtöbb tápanyag receptorára (pl. a transzferrin- vagy az LDL-receptor), 

ilyenkor az internalizáció és reciklizáció mértéke független attól, hogy a receptorhoz 

kötődik-e ligand. Ezzel szemben a hormonok és növekedési faktorok receptorai 

esetében specifikus ligandjuk kötődése indítja be az endocitózist. Az internalizáció 

történhet klatrinnal burkolt vezikulákkal [74,75], burok nélküli vezikulákkal és 

kaveolák segítségével [76,77,78]. A klatrin-mediált endocitózis szerepe jól ismert a 

tápanyag receptorok konstitutív- és a növekedési faktorok (mint az EGF vagy az 

inzulin) receptorainak ligand által indukált internalizációjában, valamint a szinaptikus 

vezikulák újrafelvételében. Az eddigi kutatások eredményei szerint a 7TMR-ok 

internalizációjának is ez a fő mechanizmusa. A receptor agonista hatására kialakuló 

aktív konformációja valószínűleg lényeges elem a folyamat beindításában [35]. Újabb 

adatok arra utalnak, hogy a különböző receptorok klatrin-mediált endocitózisában 

számos különbség fedezhető fel. A transzferrin receptor és a β2AR jórészt külön 

vezikulákban internalizálódik, melyek hőmérséklet-érzékenységükben és β-arresztin 

tartalmukban is eltérnek [79]. Az egyes receptorok internalizációs mechanizmusa abban 

is különbözhet, hogy mennyire érzékenyek a β-arresztinek, a dinamin vagy a GIT1, egy 

a kis G-fehérjék közé tartozó GTPáz-aktiváló fehérje jelenlétére [80,81]. 

 A klatrin-mediált endocitózist megelőzően a receptorok a sejtfelszín specializált 

részein kialakuló klatrinnal burkolt gödröcskékben gyűlnek össze. A klatrin-burok 

legfontosabb összetevője a 190 kDa molekulatömegű klatrin nehézláncból és a hozzá 

szorosan kötődő ~25 kDa-os klatrin könnyűláncból felépülő komplex, mely hármasával 

összekapcsolódva háromágú struktúrát, ún. klatrin triszkeliont hoz létre [75]. Ezek a 

triszkelionok in vivo és in vitro körülmények között is képesek oligomerizálódni, egy 
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öt- és hatszögekból álló, elektronmikroszkóppal jól megfigyelhető hálózatos szerkezetet 

alakítva ki. A klatrinburokban ezen kívül más fehérjék is megtalálhatók, így az AP180 

és az adapter protein (AP) komplexek. Az AP komplexek a klatrint a membránhoz 

kapcsolva vesznek részt a klatrinburok összeállításában, és a tápanyag- és növekedési 

faktor receptorokhoz kötődve azokat a klatrinnal borított gödröcskékbe irányítják 

[73,82]. Az endocitotikus vezikulák AP-2 komplexei α-, β2-, μ2- és σ2-alegységekből 

épülnek fel. A 7TMR-ok esetében a β-arresztinek az aktivált receptorokat a klatrinhoz 

kapcsoló adapter fehérjék, közvetlenül, vagy az AP-2 β2-adaptin alegységén keresztül 

[83,84,85]. A klatrinnal borított gödröcskék befűződéséhez és a membránról való 

leválásához szükség van egy GTPáz fehérjére, a dinaminra [86,87,88]. Az internalizált 

vezikulák ezután a korai endoszómákkal kerülnek kapcsolatba, a receptorok innen 

visszajuthatnak a sejt felszínére (közvetlenül vagy a perinukleáris reciklizáló 

vezikulákon keresztül), vagy pedig ligandjaikkal együtt a lizoszómákban lebontásra 

kerülhetnek. Az internalizáció és a reciklizáció szabályozásában kis GTP-kötő fehérjék, 

mint a Rab4, a Rab5 és Rab7 is szerepet játszanak [89,90,91]. 

 Az Ang II internalizációját a hormon számos, az AT1R-t expresszáló 

célszövetében kimutatták [92,93]. A legtöbb így nyert adat azt mutatta, hogy az AT1R 

burkos vezikulákban kerül endocitózisra, hasonlóan a 7TMR-ok többségéhez. Ezt a 

klatrin-mediált endocitózist gátló kezeléseknek az AT1R internalizációjára kifejtett 

hatása is bizonyította [94]. Polarizált sejteken a receptor internalizációs kinetikája és 

mechanizmusa eltér a sejt apikális és bazolaterális membránján [95]. Az apikális 

oldalon gyorsabban történik az endocitózis és a reciklizáció, mint a sejt bazolaterális 

részén és fenilarzin-oxiddal és egyes tirozin-kináz inhibítorokkal szelektíven lehet 

gátolni az apikális receptorok internalizációját [95,96]. 

 Az AT1R és AT2R-ok klónozása lehetővé tette ezen molekulák vizsgálatát olyan 

sejtvonalakban, melyek nem rendelkeznek endogén Ang II receptorokkal [96]. Ezek a 

kísérletek azt mutatták, hogy az AT1R Ang II hatására számos sejttípusban gyorsan 

internalizálódik, a t1/2 kevesebb, mint 10 perc [97]. Az AT1AR-t expresszáló CHO 

sejtekben hiperozmotikus szukróz kezeléssel gátolni lehetett a receptor Ang II által 

kiváltott internalizációját. Elektronmikroszkópos vizsgálattal kimutatható volt, hogy a 

burkolt vezikulák endocitózisának specifikus gátlását a klatrin normális hálózatos 

szerkezetének felbomlása okozza. Ezek a megfigyelések arra utalnak, hogy az 
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expresszált AT1R-ok az endogén receptorokhoz hasonlóan klatrinnal borított 

vezikulákban internalizálódnak. HEK-293 sejtekben epitóppal jelölt AT1R és AT2R-ok 

elhelyezkedését vizsgálva azt találták, hogy az AT1R gyors endocitózis után visszakerül 

a sejt felszínére, az AT2R ellenben nem internalizálódik [98]. 

 A plazmamembránban elhelyezkedő receptorok internalizációjához speciális 

aminosavszekvenciákra, ún. internalizációs szignálokra van szükség, melyek a receptort 

a klatrinnal borított gödröcskékbe irányítják. Négy ismert típusuk a tirozint tartalmazó 

szekvenciák, a dileucin-motívumok, a szerin-treonin gazdag régiók és az ubikvitinálódó 

lizin aminosavak [73,99]. Az első két típus elsősorban a tápanyag- és a növekedési 

faktor receptorokban található meg, de mind a négy szerepét felvetették a 7TMR-ok 

endocitózisában. Az elsőként felismert NPXY szekvenciát az LDL-receptorban írták le 

és a receptor tirozin-kinázokban is internalizációs szignálként működik [73]. A legtöbb 

7TMR hetedik TM hélixében megtalálható egy konzervált NPX2-3Y motívum [35], és a 

β2AR esetében az ebben található tirozin aminosav mutációja gátolta a receptor 

internalizációját. További vizsgálatok azonban arra utaltak, hogy az NPXY 

szekvenciához való hasonlósága ellenére ez a szekvencia a 7TMR-okban nem tekinthető 

internalizációs szignálnak [100], és a β2AR esetében tapasztalt hatás a receptor csökkent 

foszforilációjának tulajdonítható [101]. A szekvenciának az AT1R esetében sincs 

jelentős szerepe az internalizációban [100,102]. 

 Az AT1R internalizációja [96] független a G-fehérje aktivációjától [103], viszont 

nagymértékben gátolják a molekula citoplazmatikus farki régióját érintő deléciók 

[97,104]. Részletes vizsgálatok ezen belül két, az internalizációban igen fontos régiót 

azonosítottak: egy szerin és treonin aminosavakban gazdag szekvenciát, mely magában 

foglalja a Ser335-Thr336-Leu337 motívumot [97] és egy proximálisabban elhelyezkedő 

szakaszt, amiben a Leu316 és a Tyr319 található [105]. 

 Az AT1R agonista hatására számos sejttípusban gyorsan foszforilálódik 

[94,106]. A PKC elsősorban alacsony agonista-koncentráció mellett foszforilálja a 

receptort [55], és foszforilációs helyeinek (Ser331, Ser338 és Ser348) kicsi a jelentősége a 

receptor internalizációjában [107]. A receptor farki régiójában létrehozott mutációkkal 

kimutatták, hogy a Ser335-Thr336 aminosavak az aktiváció során gyorsan 

foszforilálódnak és meglétük az internalizáció szempontjából is lényeges [108], így 

feltételezhető, hogy foszforilációjuk szabályozó szerepet tölt be az endocitózisban. 



 23

Egyes konstitutívan aktív mutáns receptorok megtartott internalizáció mellett csökkent 

foszforilációt mutatnak [109], de nem ismert, hogy ezek a receptorok ugyanolyan 

mechanizmussal kerülnek-e a sejtbe, mint az eredeti AT1R. A legtöbb megfigyelés arra 

utal, hogy az agonista által indukált foszforilációnak szabályozó funkciója van az AT1R 

internalizációjában. A citoplazmatikus farki régióban található lizin aminosavakon 

történő ubikvitináció, ami az élesztő α-faktor receptorának esetében internalizációs 

szignál, az AT1R esetében nem bizonyult jelentősnek ebben a folyamatban [110]. 

 A 7TMR-ok esetében a β-arresztinek a deszenzitizáció mellett adapter 

fehérjeként az internalizációban is részt vesznek [34]. Bár nem állandó tagjai a 

klatrinburoknak, de rendelkeznek egy klatrin-kötő és egy AP-2 kötő régióval [85]. Az 

AT1R internalizációját korai vizsgálatok β-arresztintől függetlennek találták [111], de 

ezeket a kísérleteket a fiziológiás szintet több nagyságrenddel meghaladó 

hormonkoncentráció mellett végezték. Saját adataink azonban azt mutatják, hogy az in 

vivo előforduló Ang II koncentrációk mellett az AT1R internalizációja is β-arresztin 

függő [112]. 

 A 7TMR-okat az arresztinek iránti affinitás alapján két osztályba lehet sorolni: 

az A osztályba tartozó receptoroknak (pl. β2AR, μ-opioid, endothelin A, D1A dopamin, 

α1BAR, CB1 kannabinoid) a β-arresztin2-höz nagyobb az affinitása, mint a β-arresztin1-

hez, a vizuális arresztinnel pedig nem lépnek kapcsolatba. A B osztály tagjai (AT1AR, 

neurotenzin 1-, V2 vazopresszin-, TRH-R, SP-R) egyformán nagy affinitással 

kapcsolódnak mindkét β-arresztin izoformához, és a vizuális arresztinekhez is képesek 

kötődni [113]. A receptorok C-terminális részeinek kicserélésével át lehet vinni a kötési 

tulajdonságokat [114]. Az A osztályba tartozó receptorokról a β-arresztin az 

internalizáció után rövid idővel (már a plazmamembránon vagy annak közelében) 

leválik, a B osztályba tartozók esetében pedig tartósan kötődik a receptorokhoz, és 

együtt mozognak tovább a sejten belül [115]. A receptorok és a β-arresztin közötti 

kapcsolat fontos szerepet játszik az internalizáció után a receptor további sorsának 

meghatározásában. Míg az A osztályba tartozó receptorok gyorsan reciklizálnak a 

plazmamembránra, addig a B osztályba tartozók kisebb mértékben, és jóval lassabban 

reciklizálnak, és nagyobb arányban kerülnek a lizoszómákba. A folyamat 

szabályozásában nagy szerepet játszanak a Rab GTPázok [91]. A B osztályba tartozó 

receptorokban található konzervált Ser/Thr aminosavak lényegesek lehetnek az 
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arresztinnel alkotott stabil kapcsolat kialakításában [116,117]. A β2AR esetében a 

különböző GRK izoformák által létrehozott eltérő foszforilációnak is szerepe lehet a 

szabályozásban [118]. GRK2 expresszálása esetén az arresztin csak a plazmamembrán 

közelében kolokalizál a receptorral, ahogy ez az A osztályba tartozó receptorok 

esetében várható. Ezzel szemben GRK5 és -6 expresszálását követően az arresztin 

mélyebb endoszómákon is megjelenik a β2AR stimulálását követően, ami a B osztályú 

receptorokra jellemző. Az AT1A és a V2 receptorok esetében az arresztin 

ubikvitinációjának módja (fenntartott vagy átmeneti) is befolyásolja a receptor és a β-

arresztin közötti kapcsolatot [119,120]. Ha az AT1AR-al egy olyan mutáns β-arresztin2-t 

expresszálnak, ami csak tranziensen ubikvitinálódik, akkor elmarad az egyébként erre a 

receptorra jellemző tartós β-arresztin2 kötés, amit helyre lehet állítani egy β-arresztin2-

ubikvitin fúziós fehérje expresszálásával [119]. Ha ugyanezt a fúziós fehérjét a β2AR-al 

expresszálják, akkor az a B osztályba tartozó receptorokhoz hasonlóan fog viselkedni 

[120]. Az arresztinekkel kialakított kapcsolat erősségének az endocitózison és 

reciklizáción túlmutató jelentősége lehet, amit a mitogén-aktivált protein-kinázok 

(MAPK) eltérő aktiválása esetében is láthatunk. A B osztályú receptorok esetében a β-

arresztinhez kapcsolódó ERK1/2 tartós, citoszólikus aktivációja figyelhető meg. 

 Bár a korai vizsgálatok az internalizáció fő szerepének a receptorok 

deszenzitizációját tartották [121], az endocitózis mechanizmusának, és a β-arresztinek 

szerepének megismerése idejét múlttá tette ezt az elképzelést. A receptorok agonistával 

történő stimulálása után bekövetkező homológ deszenzitizációja általában 

másodperceken-perceken belül megtörténik, és ezt elsősorban a GRK-ok által végzett 

foszforiláció okozza [122]. A β-arresztinek a foszorilált receptort szétkapcsolják a G-

fehérjétől, majd adapterfehérjeként beindítják az endocitózist. Ez alapján azok a 

receptorok kerülnek internalizációra, amelyek már egyébként sem aktiválják a G-

fehérjéket. Az endocitózisnak azonban fontos szerepe van a receptorok 

érzékenységének helyreállításában, a reszenzitizációban. Ennek során a sejt belsejébe 

került receptorokról az endoszómák savas környezetében leválik a ligand, és a receptor 

olyan konformációba kerül, hogy citoplazmatikus foszfatázok szubsztrátjává válhat. A 

defoszforilálódott receptor visszanyeri aktiválhatóságát, vagyis reszenzitizálódik [122]. 

A receptor ezt követően vagy a lizoszómákba kerül és degradálódik, vagy reciklizálódva 

visszajut a plazmamembránba, ahol újra aktiválódhat. [123,36]. Azt is kimutatták, hogy 
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a receptorendocitózis gátlása megakadályozza a β2AR-ok reszenzitizációját, de nem 

befolyásolja a receptorok jelátvitelét vagy deszenzitizációját [124]. Mára számos 7TMR 

esetében bizonyították az endocitózis receptor reszenzitizációban betöltött szerepét (4. 

ábra) [36]. 

 

G-fehérjétől
 független
  jelátvitel

G-fehérjétől függő
  jelátvitel

 
4. ábra Az internalizáció szerepe a 7TMR-ok szabályozásában. 

A receptort az agonista (A) kötődését követően a GRK-ok foszforilálják (P), a receptor deszenzitizálódik, 

vagyis a G-fehérje függő jelátvitele csökken. Az arresztin kapcsolódik a foszforilált receptorhoz, és 

klatrin-burkos vezikulákban internalizálódik. A vezikulák levágását a dinamin GTPáz végzi. Az 

endoszómák felszínén az arresztin a G-fehérje független jelátvitelt fokozhatja. A korai endoszómákból a 

receptor vagy a lizoszómális degradáció irányába, vagy a reciklizáló endoszómákba kerül. Az utóbbi 

esetben a vezikuláris pH csökkenésének hatására a ligand disszociál, és a receptort citoplazmatikus 

foszfatázok defoszforilálják. Az ily módon reszenzitizálódott receptor visszakerülhet a 

plazmamembránra. 
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3.4. Az AT1R 
 

 Az Ang II ismert élettani hatásait túlnyomórészt az AT1R közvetíti, legyen szó a 

kardiovaszkuláris rendszerről, a veséről, a májról, vagy a neuroendokrin célpontokról. 

Hatásai közé tartozik az artériás vérnyomás szabályozása, az elektrolit- és vízháztartás 

egyensúlyban tartása, a szomjúság, hormonszekréció és vesefunkciók szabályozása. Az 

emlős AT1R 359 aminosavból áll, molekulatömege kb. 41 kDa, először szarvasmarha 

mellékveséből és patkány érfal simaizomból sikerült klónozni [125,126]. Az 

extracelluláris részen 3 N-glikozilációs helyet, és négy cisztein aminosavat tartalmaz (5. 

ábra). Természetes állapotában mind a három helyen glikozilálódik, molekulatömege 

ilyenkor kb. 65 kDa [127]. Az első két cisztein az 1-es és 2-es extracelluláris hurok 

között képez diszulfidhidat, ami sok 7TMR-ban megtalálható, a második pár pedig az 

aminoterminális és a 3-ik extracelluláris hurok között létesít kapcsolatot, és szerepet 

játszik a receptor konformációjának fenntartásában [128]. Emiatt redukáló ágensek, 

mint pl. a ditiotreitol, képesek inaktiválni a receptort. Az intracelluláris részen számos 

foszforilációs hely található, ahol többek között PKC és GRK enzimek is képesek 

foszforilálni a receptort. 

 Rágcsálókban az AT1R-nak két altípusa létezik, az AT1AR és az AT1BR. Ezek 

feltehetőleg génduplikációval jöttek létre, és aminosav szinten 95 %-ban megegyeznek. 

Ligandkötési és jelátviteli tulajdonságaik gyakorlatilag egyformák, különbség a szöveti 

eloszlásukban és a transzkripciójuk szabályozásában van. Az AT1BR-ok a 

mellékvesében és a hipofízisben expresszálódnak, a többi célszövetben az AT1AR-ok az 

uralkodóak. A humán AT1R génje a 3-as kromoszóma hosszú karján helyezkedik el, a 

receptor aminosav-szekvenciája 95 %-ban megegyezik a patkány és a szarvasmarha 

AT1R-ával [129,130]. 
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5. ábra Az emlős AT1R konszenzus aminosav-szekvenciája, és másodlagos szerkezete. 

A feltűntetett szekvencia 5 klónozott emlős AT1R szekvenciája alapján lett megállapítva. Sötét alapon a 

7TMR-ok között erősen konzervált aminosavak láthatók. Az extracelluláris oldalon a két diszulfid-híd és 

a három glikozilációs hely is látható [9]. 

 

 

3.4.1. Az AT1R ligandkötése, szerkezete 
 

3.4.1.1. Az Ang II biológiai hatását meghatározó tényezők 
 

 Az Ang II (Asp1-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe8) biológiai hatásáért felelős 

szerkezeti sajátosságait más az 1970-es években is vizsgálták, módosított Ang II 

származékok in vivo és in vitro alkalmazásával. Azóta az AT1R klónozásával és mutáns 

receptorokkal végzett kísérletekkel, valamint az ezek segítségével felállított 

modellekkel további ismeretekhez jutottunk a peptid receptorhoz kötődésével, és a 

receptor aktiválódásával kapcsolatban. 

 Az Ang II biológiai aktivitásához alapvető szükség van a C-terminális 

fenilalanin aromás jellegére. Ezen kívül a tirozin és a hisztidin aromás oldalláncai, az 

arginin guanidin csoportja, és a karboxil-terminális negatív töltése is elengedhetetlen a 
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receptor aktivációjához [131]. Ezzel szemben a molekula N-terminális része a 

receptorhoz való kötődés erősségéért és az agonisták hatásának hosszúságáért felelős, 

de nem nélkülözhetetlen a biológiai aktivitáshoz. Az Asp1 lehasításával nyert 

heptapeptid (Ang III vagy Ang-(2–8)) majdnem olyan hatékony, mint az Ang II. Az 

Ang IV (Ang-(3–8)) és az Ang-(4–8) peptidek szintén teljes biológiai hatékonysággal 

rendelkeznek, de mivel az AT1R iránti affinitásuk alacsony, fiziológiás körülmények 

között nem aktiválják ezt a receptort. Ha azonban a C-terminális fenilalanint távolítjuk 

el, a keletkező Ang-(1–7) heptapeptid ugyan alacsony affinitással kötődik az AT1R-hoz, 

de a legtöbb Ang II célsejtre nincs agonista hatása [132], és in vitro is gyenge agonista 

[133]. Újabb adatok arra utalnak, hogy ez a molekula a Mas protoonkogén által kódolt 

7TMR-on keresztül fejti ki hatásait [13], melyek jórészt ellentétesek az Ang II által 

létrehozott változásokkal [134]. 

 Szerkezeti vizsgálatok arra utalnak, hogy az Ang II-ben a Tyr4, His6 és a Phe8 

aromás gyűrűi egy csoportban helyezkednek el, és a molekula a Tyr-His-Ile szakaszon 

meghajlik, ami lényeges az agonista konformáció létrehozásához. Az amino- és 

karboxilterminális töltött csoportok feltehetőleg ionpárt alkotva stabilizálják az Ang II 

hajtű formáját, és hozzájárulnak a receptorhoz való kötődéshez is. A C-terminális 

fenilalanin alapvető fontosságú az Ang II biológiai hatásához. Az aromás gyűrű 

befolyásolja a terminális karboxilcsoport pozícióját, és a kettő együtt meghatározza a 

molekula agonista jellegét. Amennyiben a fenilalanint nem aromás oldalláncú 

aminosavra cserélik, a keletkező peptid antagonista hatású lesz, amit jól láthatunk a 

[Sar1,Ala8]-Ang II vagy a [Sar1,Ile8]-Ang II esetében [135]. 

 

3.4.1.2. A peptid ligandok kötődése az AT1R-hoz 
 

 Az Ang II AT1R-hoz való kötődésében számos aminosavnak van fontos szerepe. 

Ezek közé tartozik a két extracelluláris diszulfidhidat alkotó négy cisztein, valamint 

több, a receptor felszíni részén elhelyezkedő aminosav is (6. ábra). 

 Továbbá a TM doménekben elhelyezkedő egyes poláros vagy töltött aminosavak 

is részt vesznek az Ang II kötésében, mint pl. a III. hélix membránközeli részén 

található Lys102, és az V. hélixben levő Lys199 aminosavak. 
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 Az Ang II elsősorban az extracelluláris részen kötődik a receptorhoz, az N-

terminálisban és a hurkokban elhelyezkedő aminosavakhoz kapcsolódva [136]. Az Ang 

II C-terminális karboxilcsoportja viszont valószínűleg a Lys199-el kerül ionos 

kapcsolatba [137,138,139], amit a Trp253 stabilizálhat. A VI. hélixben található Phe259 és 

az Asp263 az Ang II hisztidinjét kötheti [139]. A III. hélix membránközeli részén 

elhelyezkedő Lys102 és Ser105 szerepe is felmerült, ezek az intramembrán ligandkötő 

„zseb” kialakításában vehetnek részt, és stabilizálják a receptor konformációját 

[140,138]. 

 

 
6. ábra Az AT1R agonistakötésében fontos aminosavak. 

Az ábrán az Ang II megkötésében fontos szerepet játszó aminosavak számozva láthatóak. A sötét alapon 

jelölt aminosavak erősen konzerváltak a 7TMR-ok között. 

 

 A harmadik extracelluláris hurok membránhoz közeli részén elhelyezkedő két 

aszpartát (Asp278 és Asp281) az Ang II Arg2-jével [136,141], a második hurokban 

található His183 pedig az N-terminális aszpartátjával léphet ionos kapcsolatba [139]. 

Ezek az adatok alátámasztják az Ang II-vel kapcsolatos azon megfigyeléseket, miszerint 

a ligand aminoterminális része a legfontosabb a receptorhoz való kötődés 

szempontjából. Az Ang II N- és C-terminális része így a VII-es és V-ös hélix végénél 
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található Asp281-hez és Lys199-hez kapcsolódik, és a kettő között helyezkedik el az 

intramembrán ligandkötő „zseb”. Ide a nem-peptid ligandok, és az Ang II 

apoláros/aromás középső része, valamint a receptor aktiválódásáért felelős 

karboxilterminális fenilcsoport kötődik. 

 Az Ang II létfontosságú fenilalaninjának apoláros természetéből logikus 

feltételezni, hogy az aromás fenilcsoport a hidrofób TM doménekben elhelyezkedő 

aminosavakkal alakít ki kapcsolatot. Ilyen interakciós partner lehet a Trp253 és a Phe259 

[139]. Ezen kívül a Ser105 hidroxilcsoportjával is létrehozhat poláros/aromás kapcsolatot 

[142,143]. Az Ang II biológiai hatásában szintén igen lényeges Tyr4 a IV. TM hélixben 

található Arg167-el kerülhet interakcióba [139], emellett pedig megbonthatja a Asn111 és 

a Tyr292 közötti hidrogénkötést, ezzel lehetővé téve, hogy az utóbbi kapcsolatba lépjen a 

Asp74-el a receptor aktivációja során. 

 

3.4.1.3. Az AT1R antagonistái 
 

 Mivel az Ang II fontos szerepet tölt be a vérnyomás, a só-víz háztartás, és az 

aldoszteronszekréció szabályozásában, valamint kóroki tényező a magasvérnyomás-

betegség és más kardiovaszkuláris kórképek kialakulásában, ezért keletkezésének vagy 

hatásának gátlása nagy terápiás jelentőséggel bír. Az Ang II módosításával előállított 

peptid antagonisták, mint pl. a [Sar1,Ala8]-Ang II, vagy saralasin több hátrányos 

tulajdonsággal is rendelkeztek, mivel csak parenterálisan voltak alkalmazhatók, és 

gyenge parciális agonista hatásuk is volt [144]. Később azonban sikerült kifejleszteni 

olyan, imidazol-származékokra épülő nem-peptid antagonistákat, melyek specifikusan 

és szelektíven gátolják az AT1R-t [145,146,147]. Közülük az első, klinikailag 

alkalmazott gyógyszer a losartan volt, melyet még sok, hasonló szerkezetű, orálisan is 

alkalmazható AT1R-antagonista követett (7. ábra). 
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7. ábra Az AT1- és AT2-receptorok egyes nem-petid antagonistáinak szerkezete [9]. 

 

 Ezeket két csoportra lehet osztani az alapján, hogy megtalálható-e bennük a 

losartanra jellemző bifenil-tetrazol csoport. Receptorhoz való kötődésük telíthető és 

többnyire reverzibilis, valamint független az Ang II keletkezésének módjától, ami az 

ACE-gátlókkal szemben az egyik fő előnyük. 

 Farmakológiai vizsgálatok során kiderült, hogy egyes AT1R-antagonisták nem 

csak jobbra tolják az Ang II dózis-hatás görbéjét, hanem az agonistára adott maximális 

válasz mértéket is csökkentik [148,149,150]. Ezeket az anyagokat (candesartan, a 

losartanból keletkező EXP 3174, valsartan, irbesartan) ún. „leszoríthatatlan” 

(insurmountable) antagonistáknak nevezik, szemben a „leszorítható” (surmountable) 

antagonistákkal, melyek közé pl. a losartan, eprosartan és telmisartan tartozik. A 

jelenségre több magyarázat is létezik, az egyik szerint a leszorítható antagonisták egy 

olyan intramembrán kötőhelyhez kapcsolódnak, mely átfed az agonista kötőhelyével, a 

leszoríthatatlanok pedig olyan konformációs változásokat indukálnak a receptorban, 

amelyek lehetetlenné teszik az agonista megkötését. Egy másik feltevés szerint míg a 

leszorítható antagonisták viszonylag gyorsan disszociálnak a receptorról, addig a 

leszoríthatatlanok nagyon szorosan kötődnek, és emiatt lassan disszociálnak, ami a 

„szabad” receptorok számának látszólagos csökkenését okozza. Újabb vizsgálatok arra 

utalnak, hogy az antagonista-receptor komplexek feloszthatók egy gyorsan disszociáló, 
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leszorítható, valamint egy szorosan kötő, leszoríthatatlan populációra [150], és ennek a 

klinikai alkalmazás szempontjából is jelentősége van [151]. 

 

3.4.1.4. A nem-peptid ligandok kötődése az AT1R-hoz 
 

 Az AT1R nem-peptid ligandok kötéséért felelős részeinek azonosítását 

megkönnyítette az a felismerés, hogy a kétéltűek AT1R-a, mely jelátviteli 

tulajdonságaiban megfelel az emlős receptornak, nem köti a nem-peptid antagonistákat. 

Ez lehetővé tette, hogy a patkány AT1BR-t aminosavanként összehasonlítva a béka 

receptorával, azonosítsák az eltérő és a konzervált aminosavakat. Ezután Ji és 

munkatársai szisztematikus aminosavcserékkel AT1BR mutánsokat hoztak létre, és ezek 

ligandkötését vizsgálták peptid ([Sar1,Ile8]-Ang II, SI-Ang II) és nem-peptid (losartan) 

antagonistákkal [152]. A létrehozott mutációk nagy része a peptid antagonista SI-Ang II 

kötését nem befolyásolta jelentősen, viszont több olyan is akadt, amely fontos volt a 

losartan kötése szempontjából. Ezek az aminosavak a TM doménekben helyezkedtek el, 

a Val108 a III., az Ala163 a IV., a Pro192 és a Thr198 az V., a Ser252 a VI., a Leu300 és a 

Phe301 a VII. hélixben, megerősítve azt a feltételezést, hogy a nem-peptid ligandok egy 

intramembrán kötőhelyhez kapcsolódnak. 

 Az előbb leírtakon kívül még további aminosavakat is találtak, melyek 

befolyásolják a nem-peptid antagonisták AT1BR-hoz való kötődését. Ilyen az Ala73 (II. 

TM), a Ser104 és Ser115 valamint az Ala114 (III. TM), a Lys199 (V. TM), a Phe248 és a 

His256 (VI. TM), az Asn295 (VII. TM) [152,153,154] (8. ábra). 

 A funkcióvesztéses kísérletek mellett Ji és munkatársai készítettek egy olyan 

béka AT1R-t is, amelyben 13 aminosavat kicseréltek a patkány AT1BR-ban található 

megfelelőikre, és ezzel sikerült a keletkezett mutáns receptorra átvinni a losartan 

kötőhelyét [155]. Ebben a kísérletben írták le a Ser109 aminosav losartan-kötésben 

betöltött szerepét, ugyanis treoninra cserélése jelentősen csökkentette a receptor 

antagonista iránti érzékenységét. Mindent összevetve a III. TM hélix tűnt a 

legfontosabbnak a nem-peptid antagonisták kötése szempontjából, ezért saját munkánk 

során is erre összpontosítottuk erőfeszítéseinket, és ez előbb említett S109T mutációt is 

kiindulópontnak használtuk kísérleteink során. 
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8. ábra Az AT1R nem-peptid antagonista kötésében fontos aminosavak. 

Az ábrán a nem-peptid antagonisták megkötésében fontos szerepet játszó aminosavak számozva 

láthatóak. A sötét alapon jelölt aminosavak erősen konzerváltak a 7TMR-ok között. 

 

 Látható, hogy viszonylag kevés olyan aminosav található a receptorban, amely a 

peptid és nem-peptid ligandokkal egyaránt interakcióba kerül. Ezek közé tartozik a 

Lys102 és Lys199, a Ser105 az Arg167. Ezeken kívül az Asn295 szerinre cserélése [156], 

valamint a Phe301 alaninnal való helyettesítése [100] is befolyásolta mind a peptid, mind 

a nem-peptid ligandok kötődését. 

 

 

3.4.2. Az AT1R jelátvitele 
 

3.4.2.1. G-fehérjétől függő, klasszikus jelátviteli útvonalak 
 

 Az AT1R agonista kötődése után számos jelátviteli utat aktivál, melyek közül 

legismertebbek a különböző heterotrimer G-fehérjék, elsősorban a Gq/11, de bizonyos 

sejtekben a G12/13, valamint (főleg rágcsálókban) a Gi/o is szerepel [9]. A Gq/11 fehérje 



 34

foszfolipáz C (PLC) enzim aktiválásán keresztül inozitol-foszfát/Ca2+-jelet hoz létre, 

valamint PKC aktivációt, és ez a fő jelátviteli útvonal az Ang II legtöbb fiziológiás 

célszövetében, így a mellékvese, szívizom, vese és simaizom sejtekben. Kóros 

folyamatokban betöltött szerepét az Ang II által kiváltott hipertónia és szívizom-

hipertrófia esetében transzgenikus egereken is bizonyítottak [157]. Az AT1R a G-

fehérjék G12/13 családját is képes aktiválni, és ezeken keresztül foszfolipázokat (C és D), 

L-típusú Ca2+-csatornákat, és a Rho kinázt is aktiválhatja [158,159,160,161]. Egyes 

szövetekben, így patkány mellékvesében, vesében, májban az az AT1R Gi/o fehérjék 

aktivációján keresztül gátolhatja az adenilát-ciklázt, és befolyásolhatja feszültségfüggő 

Ca2+-csatornák működését is [5,162,163]. Egyes esetekben Ang II hatására cAMP-szint 

emelkedést is kimutattak, de ez valószínűleg nem a Gs fehérjék aktivációjának, hanem 

Ca2+-érzékeny adenilát-ciklázoknak, vagy a calcineurinnak tulajdonítható [164]. 

 A gyors, G-fehérje által létrehozott hatások mellett az Ang II olyan folyamatokat 

is befolyásol, mint a sejtek növekedése, osztódása, vándorlása vagy génexpressziója. 

Ezeket a hatásokat sok esetben különböző citoplazmatikus tirozin-kinázok, mint a Pyk2, 

Tyk2, Src, Jak2 aktiválásával, vagy növekedési faktor receptorok transzaktiválásával 

hozza létre [165,166]. Az Src, Pyk2 és FAK tirozin-kinázokat az Ang II hatására 

létrejövő Ca2+-jel és PKC-aktiváció képes szabályozni. A G-fehérjék aktivációjakor 

szabaddá váló βγ-alegységek szintén képesek tirozin-kinázokat aktiválni [167]. A Jak2-

ről kimutatták, hogy képes közvetlen kapcsolatba lépni az AT1R C-terminális 

régiójában elhelyezkedő YIPP motívummal [168]. 

 A jelátviteli útvonalak szerveződésében fontos szerepe van különböző 

receptorok és adapter-fehérjék, mint pl. növekedési faktor receptorok, integrinek, 

p130Cas, paxillin, tensin, vinculin, Grb2, és más fehérjék tirozinon történő 

foszforilációjának [166]. Például a PLC γ izoformája egy GIT1 nevű fehérjéhez 

kapcsolódik, és akkor aktiválódik, amikor a GIT1-et Ang II hatására foszforilálja az Src 

tirozin-kináz [169]. Bár az Ang II hatására létrejövő inozitol-foszfát választ a legtöbb 

sejtben a PLC β izoenzimei hozzák létre, egyes szövetekben (pl. érfal simaizom sejtek) 

a PLC γ tirozin-kinázokon keresztüli aktivációja is jelentős. Ebben egyébként szintén 

szerepe lehet a receptor farkában található YIPP motívumnak, amivel a PLC γ1 

kapcsolatba léphet [170]. A GIT1 ezen kívül scaffold fehérjeként elősegítheti az Ang II 

és az EGF által létrehozott MEK és ERK aktivációt [171]. Egy másik, az Src által 
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szabályozott scaffold fehérje a p130Cas, ami a fokális adhéziókban a c-Jun N-terminális 

kináz (JNK) aktivációjával szabályozza a simaizom sejtek migrációját [172]. 

 

9. ábra Az Ang II hatására létrejövő, G-fehérje függő ERK1/2 aktiváció lehetséges módjai. 

MMP, mátrix metalloproteáz; HB-EGF, heparin-kötő EGF; MEK, MAPK-kináz; RSK, p90 riboszómális 

S6 kináz [10] 

 

 Az Ang II az erekben hatékonyan serkenti a simaizom sejtek növekedését és 

migrációját, valamint az extracelluláris mátrix termelődését [173]. Egyes simaizom 

sejttípusokban a fibroblaszt növekedési faktoron keresztül proliferációt indukál, míg 

más esetben csak hipertrófiát okoz [174]. Tenyésztett humán mezangiális sejtekben az 

Ang II a JNK aktiválásával okoz proliferációt [175], míg egy bélhám eredetű 

sejtvonalban az epdermális növekedési faktor receptorának (EGFR) transzaktiválásán 

keresztül egy foszfatidilinozitol 3-kináz (PI3K) / Akt jelátviteli útvonalat indít be [176]. 
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A mellékvese glomerulóza sejtjeire az Ang II-nek in vivo az aldoszteron szekréció 

fokozása mellett trofikus hatása is van, és különböző megfigyelések alapján in vitro is 

kifejt növekedési és proliferációs hatásokat, különböző MAPK-ok aktiválásán keresztül 

[177]. Újabb adatok alapján tenyésztett patkány glomerulóza sejtekben az Ang II-nek 

fehérjeszintézist fokozó hatása van, de az osztódást gátolja [178]. A bőrben az AT1R 

aktivációja keratinociták és myofibroblasztok serkentésével elősegíti a sebgyógyulást 

[179]. 

 Az Ang II hatására létrejövő MAPK-aktiváció különböző útvonalakon keresztül 

jöhet létre (9. ábra). Míg a simaizom sejtekben, vagy az általunk is vizsgált C9 patkány 

máj sejtvonalban az Ang II hatására növekedési faktor receptorok (EGF-, IGF-, PDGF-

receptorok, vagy az Axl) transzaktivációja vezet a MAPK-ok aktiválásához 

[180,181,182], addig más sejtekben (pl. HEK-293, vagy a mellékvesekéreg eredetű 

H295R) a PKC aktivációja közvetlenül vezet el az ERK aktiválódásához [183] (9. ábra). 

A simaizom sejtekre jellemző EGFR transzaktivációs útvonalban Ca2+, PKC, és Src-

függő módon a plazmamembránban elhelyezkedő mátrix metalloproteázok 

aktiválódnak, és a szintén a membránban található proHB-EGF-ből HB-EGF 

felszabadításával aktiválják az EGFR-t [184,185,186]. A C9 sejtekben az endogén 

AT1R hasonló módon hoz létre ERK1/2-aktivációt [183,187,186]. 

 Az Ang II által létrehozott génexpressziós változások jelentős részét a 

különböző MAPK-ok aktivációja, és ezeknek a sejtmagba történő transzlokációja hozza 

létre [9,5,166,188]. Ezeken a klasszikus folyamatokon kívül az Ang II hatására egyéb 

jelátviteli útvonalak is beindulhatnak, melyek között vannak a G-fehérjétől független 

mechanizmusok is. 

 

3.4.2.2. G-fehérjétől független jelátvitel 
 

 Az AT1R G-fehérjétől független jelátvitelének vizsgálatát különböző kísérleti 

megközelítések tették lehetővé [189]. Ezek közé tartoznak a különböző mutáns AT1R-

ok, melyek szelektíven károsodottak a G-fehérje aktiválás tekintetében, de képesek 

foszforilálódni, arresztint kötni és internalizálni [190]. Az Ang II különböző módosított 

változatai, mint pl. a [Sar1,Ile4,Ile8]-Ang II (SII-Ang II) is hasonló hatással bír, 

amennyiben a receptorhoz kötődve nem aktiválja a Gq/11 fehérjét [191], viszont kiváltja 



 37

a receptor foszforilációját, és arresztin-kötését. Ezeken kívül az siRNS technikák 

fejlődése lehetővé tette, hogy egyes GRK-ok, arresztinek vagy G-fehérjék szerepét 

szelektíven vizsgálhassuk. 

 

3.4.2.2.1. G-fehérjét nem aktiváló AT1R mutánsok 
 

 Az évek során számos olyan mutációt írtak le az AT1R-ban – M5, D74E, D74N, 

DRY/AAY, i2m, Y292F, N295S – amelyekben a G-fehérje aktiválás károsodott, 

viszont más jelátviteli utak, mint pl. a JAK/STAT, az Src tirozin-kináz, vagy az ERK-

aktiválás megtartott [192,193,194]. Számos 7TMR esetében leírták, hogy a konzervált 

Asp-Arg-Tyr szekvenciában az arginin kicserélését követően nem jön létre az agonista 

hatására kialakuló a G-fehérje aktiválódás [24]. Az AT1R esetében az Asp125 és Arg126 

aminosavak helyettesítése alaninnal olyan mutáns receptort eredményez, mely nem 

képes G-fehérjét aktiválni [195,196]. A pontos mechanizmusok még nem minden 

esetben teljesen tisztázottak. Az Asp-Arg-Tyr szekvencia esetében valószínűsíthető, 

hogy közvetlen szerepet játszik a G-fehérje aktiválásban [24]. Más esetben felmerült az 

AT1R eltérő konformációs állapotainak szerepe, amit a VII. hélixben található egyes 

aminosavak szabályoznának [197], valamint a különböző jelátviteli molekulák 

közvetlen kapcsolódása a receptor C-terminális régiójához. 

 Az utóbbira lehet példa az EGFR transzaktivációjának egy alternatív 

mechanizmusa, amit Seta és Sadoshima írt le [198]. Elméletük szerint a receptor C-

terminális részén található YIPP motívum 319-es tirozinja agonista hatására 

foszforilálódik, és ennek hatására az AT1R és az EGFR interakcióba kerül, ami 

előfeltétele lenne az EGFR Ang II-függő transzaktivációjának. Ezt az Y319F mutáns 

receptor esetében tapasztalt csökkent foszforiláció, EGFR-interakció, ERK-aktiváció és 

proliferáció alapján vetették fel. Az adatok értékelésénél azonban figyelembe kell 

vennünk, hogy két másik munkacsoportnak nem sikerült reprodukálniuk ezeket az 

eredményeket, és inkább az EGFR transzaktivációjának az előző részben leírt, G-fehérje 

függő voltát támasztották alá [183,199]. 
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3.4.2.2.2. A β-arresztinek szerepe a jelátvitelben 
 

 Kétségtelen, hogy a G-fehérje független mechanizmusok közül az arresztin 

fehérjék segítségével létrehozott jelátvitellel kapcsolatban áll rendelkezésre a legtöbb 

megfigyelés [70]. Mint már a korábbiakban olvashattuk, az AT1R arresztin-kötése 

alapján a B osztályba tartozik, vagyis egyformán köti a β-arresztin1-et és -2-őt, és 

ezekkel stabil komplexet alkotva internalizál, majd tartósan együtt is maradnak [113]. 

Az AT1R internalizációja erősen gátolt β-arresztin1-et és -2-őt nem tartalmazó sejtekben 

[200], és akkor is, ha az arresztinek expresszióját siRNS alkalmazásával visszaszorítják 

[201]. Az AT1R-arresztin kapcsolat stabilitásához és a B osztályra jellemző sejten belüli 

mozgáshoz szükség van a receptor C-terminális foszforilációjára, és a β-arresztin 

megfelelő ubikvitinációs mintázatára [120,119]. 

 Arra, hogy az AT1R G-fehérje aktiválás hiányában is internalizál, már korábban 

is sok adat állt rendelkezésre [103,109,195], amit Wei és munkatársai azzal a 

megfigyeléssel egészítettek ki, hogy a G-fehérjét nem aktiváló DRY/AAY mutáns 

AT1R is képes a plazmamembránhoz lokalizálni a β-arresztin2-őt, majd vele együtt 

internalizálni [196]. Ezt a hatást akkor is megfigyelték, amikor az eredeti receptort SII-

Ang II-vel stimulálták, ami nem hoz létre mérhető inozitol-foszfát választ az AT1R-on 

keresztül. 

 Az AT1R deszenzitizációja és internalizációja során a β-arresztin2 egy több 

fehérjéből álló jelátviteli komplex kialakításában vesz részt, amiben megtalálhatók a 

cRaf-1, MEK1, és ERK2 fehérjék, vagyis az ERK1/2 MAPK aktiválásához vezető 

kaszkád elemei [202]. Az arresztin nagy mennyiségben történő expresszálása esetén az 

Ang II-re adott inozitol-foszfát válasz csökken, ami megfelel az arresztin 

deszenzitizációban betöltött szerepének, azonban egyidejűleg fokozott ERK-aktiváció 

jön létre. Az ily módon aktiválódott ERK az AT1R-ral és az arresztinnel együtt az 

endoszómák felszínén helyezkedik el, és nem jut be a sejtmagba, aminek következtében 

a géntranszkripciót fokozó hatása elmarad [203]. A β-arresztin2 mennyiségének siRNS-

sel való csökkentése esetén az Ang II hatására létrejövő ERK-aktiválás dózis-hatás 

görbéje jobbra tolódik, ami jelzi az arresztin szerepének fontosságát. 

 Úgy tűnik, hogy lényeges különbség van a β-arresztin1 és a β-arresztin2 

hatásában, ugyanis egy másik kísérletben a β-arresztin1 mennyiségének csökkentése 
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fokozta az Ang II hatására az AT1R-on keresztül létrejövő ERK1/2-aktivációt [204]. Ez 

arra enged következtetni, hogy a β-arresztin1 talán domináns-negatív módon gátolja a 

β-arresztin2 által létrehozott citoplazmatikus ERK-választ. 

 Az arresztin függő ERK1/2-aktiváció mértéke korrelációt mutat az AT1R és az 

arresztin közötti kapcsolat erősségével, ami pedig a receptor C-terminális régiójának 

meglétével és foszforilációjával áll összefüggésben [205]. Ha az AT1R olyan mutánsát 

vizsgáljuk, ahol a C-terminális mutációk vagy deléciók miatt a receptor nem köt 

arresztint, akkor a β-arresztin2 elleni siRNS-nek nincs hatása az Ang II által létrehozott 

ERK1/2-válaszra [206]. 

 Wei és munkatársai munkájuk során megállapították, hogy a G-fehérjét nem 

aktiváló DRY/AAY mutáns AT1R által Ang II hatására létrejövő ERK-aktiváció 

mértéke megegyezik azzal, amit az eredeti AT1R SII-Ang II-vel történő stimulációja 

okoz, és ez az eredeti receptor Ang II-re adott ERK-válaszának körülbelül a felét teszi 

ki [196]. β-arresztin2 elleni siRNS alkalmazásával ezt a G-fehérje független ERK-

aktivácót teljesen meg tudták szüntetni, ha pedig az eredeti receptort vizsgálták ilyen 

körülmények között, akkor az általa kiváltott ERK-választ PKC-függőnek találták. Az 

AT1R ERK1/2-aktivációjának G-fehérje függő része időben gyors lefutású volt, a 

maximumát 1-2 percnél érte el, és az így aktiválódott ERK1/2 bejutott a sejtmagba. A 

G-fehérje független komponens lassabban alakult ki, az endoszómákhoz lokalizálódott, 

és még 90 percnél is emelkedett volt [207]. 

 A G-fehérje függő és a β-arresztin2 függő ERK1/2-aktiválás közötti 

leglényegesebb különbség, hogy míg az első a sejtmagba bejutva az ERK-aktiválásra 

jellemző géntranszkripciós és növekedési változásokat hoz létre, az utóbbi az aktivált 

ERK-et a citoplazmában elhelyezkedő vezikulák felszínére lokalizálja, és ezzel 

megakadályozza a sejtmagban létrejövő hatásokat (10. ábra). Bár a két 

különbözőképpen aktivált ERK populáció in vivo funkcionális következményei még 

nem ismertek, elképzelhető, hogy a β-arresztin2 eltávolításának a sejt szintjén 

növekedést fokozó hatása lehetne. Drosophilában az arreszinek egyik típusának 

apoptotikus, míg a másiknak túlélést elősegítő hatást tulajdonítanak [208]. Az Ahn és 

munkatársai által in vitro megfigyelt β-arresztin1 és β-arresztin2 közötti antagonizmus 

felveti egy hasonló mechanimus lehetőségét [204]. 
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10. ábra Az Ang II hatására létrejövő, G-fehérjétől független jelátviteli utak. 

 

 Az AT1R által létrehozott β-arresztin függő jelátvitel funkcionális 

jelentőségének egyik megismert példája a HEK-293 sejtekben Ang II hatására kialakuló 

kemotaxis, melyet a G-fehérjét nem aktiváló SII-Ang II-vel is ki tudtak váltani [209]. A 

β-arresztin2 szintjének csökkentése mindkét ligand esetében megakadályozta a 

kemotaxist. A proteáz-aktivált receptor 2-es típusa esetében szintén olyan adatok állnak 

rendelkezésre, hogy a β-arresztin által létrehozott MAPK-aktiválás nem fokozta a DNS-

szintézist és a sejtek osztódását, de hatással volt az aktin citoszkeleton átrendeződésére, 

a kemotaxisra, és tumorsejtek migrációjára [210,211]. 

 

3.4.2.2.3. Egyéb, G-fehérjétől független mechanizmusok 
 

 Seta és munkatársai egy, a konzervált DRY régióban mutált AT1R-t CHO 

sejtekben vizsgálva azt találták, hogy ez a Gq/11 fehérjét nem aktiváló receptor 

megtartotta az Src tirozin-kinázt aktiváló képességét [193]. Ehhez azonban szükség volt 

a receptor C-terminális régiójára, ugyanis egy, a 309-es pozícióban csonkolt AT1R 
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elvesztette ezt a képességét, megtartott G-fehérje aktiválás mellett. Az Src hatására a 

citoplazmára lokalizált ERK-aktiváció jött létre, amit azonban egy sejtmag exportin, a 

Crm1 gátlásával ki lehetett terjeszteni a sejtmagra is. Egy másik kísérletben humán 

koronária simaizom sejtekben az SII-Ang II hatására AT1R-on keresztül létrejövő, G-

fehérje független EGFR-transzaktivációt figyeltek meg [212]. Az előbb említett 

folyamatokban még nem vizsgálták a β-arresztin fehérjék szerepét, ami érdekes lehet, 

mert a β2AR esetében leírták egy β-arresztin függő, az Src-t és a receptort is tartalmazó 

fehérjekomplex kialakulását [213]. 

 

3.4.2.2.4. A Jak/STAT útvonal 
 

 A Janus kinázok (Jak) olyan citoplazmatikus tirozin-kinázok, melyeket először 

az interferon receptor jelátvitelében írtak le. A Jak családba három ubikviter (Jak1, Jak2 

és Tyk2), és egy elsősorban hemopoetikus sejtekben expresszálódó (Jak3) enzim 

tartozik [214]. Citokin receptorok aktivációjának hatására a Jak kinázok különböző 

STAT (Signal Transducer and Activator of Transcription) fehérjéket foszforilálnak, 

melyek ezután dimerizálódva a sejtmagba kerülnek, ahol különböző gének 

transzkripcióját befolyásolják [215]. 

 Az Ang II számos sejttípusban (fibroblasztok, érfal simaizom sejtek, vesesejtek) 

AT1R-on keresztül képes ezt az egyébként típusosan citokin receptorokra jellemző 

jelátviteli útvonalat aktiválni [9,10]. Ennek szerepe az Ang II több patológiás hatásában 

is felmerült [216], így a szívelégtelenségben és –hipertófiában [217], gyulladásos 

folyamatokban és a simaizom proliferációban [218], valamint a vesében kialakuló 

tubulointersticiális fibrózisban [219]. A Jak/STAT aktiváció szerepét felvetették a szív 

lokális renin-angiotenzin rendszerének szabályozásában [220] és a szívizomsejtek 

feszülés hatására beinduló jelátviteli folyamataiban is. Az Ang II indirekt módon is 

aktiválhatja ezt az útvonalat, az AT1R-aktiváció következményeként felszabaduló 

interleukin-6 és egyéb citokinek segítségével. 

 Az Ang II hatására eddig a STAT1, -3, -5 és -6 aktivációját írták le 

[217,221,222,223]. Az egyes STAT fehérjék szerepe jelenleg is intenzív vizsgálatok 

tárgyát képezi. Szívizomsejtekben a STAT1-nek apoptózist indukáló, antiproliferatív, és 

gyulladást serkentő, a STAT3-nak növekedést serkentő, gyulladást gátló és 
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kardioprotektív hatásokat tulajdonítanak [217]. Az Ang II ezekben a sejtekben a STAT3 

működését gátolja, amiben felvetették az ERK szerepét is [224]. 

 Érfal simaizom sejtekben az AT1R által létrehozott Jak2-aktiváláshoz szükség 

van a receptor C-terminálisában elhelyezkedő, már korábban is említett YIPP 

motívumra, amivel a Jak2 közvetlen kapcsolatba kerülne [168]. Bár egyes adatok a 

Jak2-aktiválás G-fehérje függő jellegét támasztották alá, amennyiben a Ca2+-jel és a 

PKCδ aktivációja szükséges volt a folyamathoz [185], más megfigyelések ez ellen 

szólnak. Doan és munkatársai olyan mutáns AT1R-okat vizsgáltak, melyekben a C-

terminális utolsó öt tirozinját (292, 302, 312, 319, és 339-es pozíciók) fenilalaninra 

cserélték [192]. Ez a receptor nem volt képes Ang II hatására inozitol-foszfát választ és 

citoplazmatikus Ca2+-szint emelkedést létrehozni, viszont aktiválta a Jak2-t, és ezen 

keresztül a STAT1 fehérje foszforilációját. Ezeket a hatásokat a G-fehérjét nem aktiváló 

D74E mutáns receptorral, valamint egy Gq/11 fehérjét nem tartalmazó sejtvonalban is ki 

tudták mutatni. Adataik alapján a Jak/STAT útvonal aktivációja a G-fehérjétől függő 

jelátvitel hiánya esetén is képes volt a sejtek proliferációját fokozni [192]. 
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4. Célkitűzések 
 

Kísérleteinkben a következő célokat tűztük ki magunk elé: 

 

1. BRET módszer beállítása az AT1R és a β-arresztin2 közötti molekuláris interakció 

kimutatására, és kinetikájának nyomonkövetésére 

 

2. Candesartan-rezisztens AT1R mutáns létrehozása, endogén AT1R-t expresszáló 

szövetek jelátvitelének vizsgálata céljából 

 

3. G-fehérjétől független jelátvitel kimutatása endogén AT1R-t expresszáló C9 sejtekben 
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5. Módszerek 
 

5.1. A munkánk során használt anyagok 
 

 A patkány érfal simaizomból származó AT1AR cDNS-ét Dr. K. E. Bernstein 

(Emory University, Atlanta, GA) bocsátotta rendelkezésünkre [126]. A receptor 

Hind III és Not I restrikciós enzimekkel pcDNA™3.1 eukarióta expressziós vektorba lett 

illesztve, és influenza hemagglutinin epitóppal ellátva (HA-AT1AR) [52]. Az epitóp 

jelenléte nem befolyásolta a receptor ligandkötését, inozitol-foszfát válaszát és 

internalizációs kinetikáját [52]. A β-arresztin2-eGFP konstrukciót Dr. Marc G. Caron 

(Duke University, Durham, NC) bocsátotta rendelkezésünkre. A radioaktív jódizotóppal 

jelölt 125I-Ang II és 125I-[Sar1,Ile8]-Ang II Dr. R. C. Speth-től (Univ. Mississippi, 

University, MS) származott. A tríciummal jelölt [3H]inozitolt az Amersham Pharmacia 

Biotech-től (Piscataway, NJ), a rodaminnal konjugált Rhod-Ang II-t a NEN Life 

Science Products (Boston, MA) cégtől szereztük be. A candesartan az AstraZeneca 

(Mölndal, Svédország) ajándéka volt. Az anti-foszfo-ERK1/2 (Thr202/Tyr204) és anti-

ERK1/2 antitesteket a Cell Signaling Technology® Inc. (Beverly, MA) cégtől 

vásároltuk. A következő anyagok az Invitrogen™ Life Technologies (Carlsbad, CA) 

cégtől származtak: pcDNA™3.1, DMEM, Opti-MEM® I, magzati borjú szérum (FBS), 

Lipofectamine™, Lipofectamine 2000™, Optifect™, Fura-2/AM, coelenterazine h. A 

szövettenyésztéshez használt flaskákat és lemezeket a Greiner Bio-One GmbH-tól 

(Frickenhausen, Németország) vásároltuk. Amennyiben másképp nem jelöltük, az 

összes többi anyag a Sigma-Aldrich-tól származik. 

 

5.2. Plazmid konstrukciók 
 

 A Renilla luciferázzal (Rluc) jelölt β-arresztin2 konstrukció (β-arresztin2-Rluc) 

elkészítéséhez először a sárga fluoreszcens fehérjével (eYFP) jelölt változatra (β-

arresztin2-eYFP) volt szükség. Ehhez a β-arresztin2-eGFP plazmidról 5’-

GAATTCAGATCTGCTAGCACGCGCATGG-3’ és 5’-CAATAGGTACCCCGC-

AGAACTGGTCATCACAGTCGTC-3’ oligonukleotidokkal felsokszoroztuk a β-
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arresztin2-t, majd a pEYFP-N1 (Clontech, Palo Alto, CA) eukarióta expressziós 

vektorba illesztettük Nhe I és Kpn I restrikciós helyek közé. Ezután a humanizált Rluc 

gént sokszorosítottuk a phRl-TK (Promega, Madison, WI) ko-riporter vektorról, 5’-

ATTCCACCGGTCGC-CACCATGGCTTCCAAGGTGTACG-3’ és 5’-GCTCGAAG-

CGGCCGCTCTAGAATTACTGC-3’ primerek segítségével, majd beillesztettük a β-

arresztin2-eYFP plazmid Age I és Not I restrikciós hasítási helyei közé, ezzel kicserélve 

az eYFP-t a Rluc-ra. Az eYFP-val jelölt AT1AR (AT1A-eYFP) készítéséhez az AT1AR-t 

kódoló szekvenciát 5’-TCATTAAGCTTCAAAATGGCCCTTAACTCTTCTGC-3’ és 

5’-ATGAAACCGGT-TCCACCTCAAAACAAGACGCAGG-3’ primerekkel 

sokszoroztuk, majd a pEYFP-N1 plazmid Hind III és Age I restrikciós helyei közé 

illesztettük. 

 A HA-AT1AR cDNS-ében a mutációkat irányított mutagenezissel, a Stratagene® 

cég (La Jolla, CA) QuikChange® Site-Directed Mutagenesis Kit-jének segítségével 

hoztuk létre. A módszer lényege, hogy a reakcióhoz két komplementer, a mutációt 

tartalmazó oligonukleotidot kell használni. Az oligonukleotidokba a később képződő 

klónok egyszerű szűrését lehetővé tevő restrikciós endonukleáz felismerő helyet is 

terveztünk, vagy pedig az eredetiben meglevő helyet rontottunk el. A sokszorosítási 

reakció során, melyet a Pfu DNS polimeráz enzimmel végeztünk, a templát DNS 

szálakra föltapadó, mutációkat tartalmazó oligonukleotidokról a teljes plazmid átíródik. 

Ezután a reakció terméket meg kell emészteni Dpn I restrikciós endonukleázzal, 

amelyre jellemző, hogy csak abban az esetben hasítja a DNS-t, ha az metilálva van. 

Mivel az in vitro sokszorosítási reakcióban képződött mutáns plazmidok nincsenek 

metilálva, az endonukleáz nem tudja azokat hasítani, míg a baktériumokban metilálási 

reakciókon átesett templát plazmidokat szálakat szétvágja. Az emésztésen átesett 

terméket DH5α szuperkompetens sejtekbe transzformálva a kinőtt telepek nagy 

többsége a mutáns klónt tartalmazza. A 2. táblázatban összefoglaltam a létrehozott 

mutánsok készítéséhez használt oligonukleotidok szekvenciáját, valamint azt, hogy 

melyik restrikciós enzim hasítási helyét használtuk a kolóniák szűréséhez. A mutánsok 

jelölésénél az első betű a kicserélt aminosav egybetűs kódja, a szám az aminosav 

pozícióját jelöli a receptor szekvenciájában, a második betű pedig a bevitt aminosavat 

jelenti. A csillaggal jelölt mutánsok esetében a templát az S109T mutációt tartalmazó 

HA-AT1AR volt, itt a szelekciót a Psp 1406I restrikciós hely elrontásával (-) végeztük, a 



 46

DRY/AAY (D125A/R126A kettős mutáns) mutációt az S109Y mutáns AT1AR-ba vittük 

be, a többi esetben a templát az eredeti HA-AT1AR volt, és a feltüntetett restrikciós 

helyek kerültek bevitelre (+). 

 

Mutáns A + primer szekvenciája (5’-3’) Restr. hely 

V108I/S109T GCTTCGGCCAGCATAACGTTCAACCTCTACGCC Psp 1406I + 

V108A/S109T GCTTCGGCCAGCGCTACCTTCAACCTCTACGCC Eco 47III + 

V108I GCTTCGGCCAGCATAAGCTTCAACCTCTACGCC Hind III + 

S109T GCTTCGGCCAGCGTAACGTTCAACCTCTACGCC Psp 1406I + 

S109A* GCTTCGGCCAGCGTGGCCTTCAACCTCTAC Psp 1406I - 

S109C* GCTTCGGCCAGCGTATGCTTCAACCTCTAC Psp 1406I - 

S109V* GCTTCGGCCAGCGTAGTGTTCAACCTCTAC Psp 1406I - 

S109N GCTTCGGCCAGCGTCAACTTCAACCTCTACGCC Hinc II + 

S109Y GCTTCGGCCAGCGTCTACTTCAACCTCTACGCC Acc I + 

DRY/AAY CGTGTCTCAGCATCGCCGCCTACCTGGCCATCG Bsh 1285I - 
2. táblázat A mutáns AT1R-ok készítéséhez használt oligonukleotidok szekvenciái. 

 

 A fentiekben felsorolt összes konstrukció és mutáns receptor cDNS-ek 

szekvenciáját automata szekvenálással ellenőriztük (MWG Biotech, Ag., Ebersberg, 

Németország). A szekvenciák tervezéséhez és nyilvántartásához a Vector NTI 

Advance™ (Invitrogen, Carlsbad, CA) programot használtuk. 

 

5.3. Sejttenyészetek fenntartása és transzfektálásuk 
 

 Az eredeti és mutáns receptorok vizsgálatához a fehérjéket különböző emlős 

sejtkultúrákban expresszáltuk. A COS-7 majom vese és a HEK-293 humán embrionális 

vese sejtvonalakat DMEM, a C9 patkány máj epithelilális sejtvonalat F-12K 

médiumban tartottuk, amely 10% FBS-t, 100 μg/ml streptomycint, 100 IU/ml 

penicillint, és pufferként NaHCO3-ot tartalmazott. A tenyésztést párásított, 5% CO2-ot 

tartalmazó inkubátorokban végeztük, 37 ˚C-on. A C9 sejteket mindig a 3. és 10. 

passzázs között használtuk. 
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 A COS-7 és HEK-293 sejteket a ligandkötési-, internalizációs- és inozitol-

foszfát válasz vizsgálatokhoz 24 lyukú szövettenyésztő lemezekre osztottuk (2 x 104 

sejt/lyuk), majd 72 óra múlva egy éjszakán keresztül transzfektáltuk lyukanként 0,5 μg 

receptor cDNS és 2,4 μl Lipofectamine™ felhasználásával, Opti-MEM® I médiumban. A 

letapadt sejteken végzett BRET vizsgálatokhoz a COS-7 sejteket a 96 lyukú, fehér falú 

szövettenyésztő lemezre történő leosztásukkal (8 x 104 sejt/lyuk) egy időben, 0,8 μl 

Lipofectamine 2000™ felhasználásával transzfektáltuk 0,5 μg β-arresztin2-Rluc és 1,5 

μg receptor-eYFP cDNS-sel. A kísérleteket a transzfekció után 48 órával végeztük, 

amikor a tranziensen expresszált fehérjék mennyisége a legnagyobb volt. A HEK sejtek 

esetében a sejtosztást megelőzően a szövettenyésztő lemezeket poli-L-lizinnel 

előkezeltük, a sejtek jobb letapadása érdekében. 

 A C9 sejteket 6, illetve 24 lyukú szövettenyésztő lemezre osztottuk (2 x 105, ill. 

4 x 104 sejt/lyuk) antibiotikum-mentes F-12K médiumban, majd 24 órával később 6 

órán keresztül transzfektáltuk Optifect™ transzfekciós reagenssel a gyártó előírása 

szerint, Opti-MEM® I médiumban. A sejtek ezután egy éjszakán keresztül komplett F-

12K médiumban regenerálódtak, a kísérlet a következő napon történt. 

 

5.4. Ligandkötési vizsgálatok 
 

 A sejtfelszínen expresszált eredeti és mutáns AT1R-ok ligandkötési 

tulajdonságait radioaktív jódizotóppal jelzett 125I-SI-Ang II felhasználásával, hideg 

leszorításos kísérletekben vizsgáltuk. A sejtekhez azonos mennyiségű jelzett, és 

növekvő mennyiségű jelöletlen ligandot (SI-Ang II, Ang II, candesartan) adtunk 0,5 ml 

HEPES-sel pufferelt, 1 g/l marha szérum albumint (BSA) tartalmazó DMEM vagy F-

12K médiumban, majd 6 órán vagy egy éjszakán keresztül 4 ˚C-on inkubáltuk. Ezután a 

sejteket jégen kétszer mostuk hideg PBS-sel (137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM 

NaHPO4, 1,8 mM KH2PO4, pH: 7,4), hogy eltávolítsuk a nem kötődött izotópot, majd 

0,05% SDS és 0,5M NaOH keverékével szolubilizáltuk, és a kötött radioaktivitást γ-

spektrometriával (Wallac 1470 WIZARD™) határoztuk meg. Az adatok analíziséhez 

nem-lineáris regressziót (görbeillesztést) végeztünk egy kötőhelyes kompetitív, illetve 

homológ kompetitív kötési modellek felhasználásával, a GraphPad Prism 4.03 for 
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Windows (GraphPad Software, San Diego, CA, USA, www.graphpad.com) program 

segítségével. 

 

5.5. Inozitol-foszfát válasz vizsgálata 
 

 A létrehozott receptor mutánsok klasszikus, G-fehérje függő jelátvitelét az Ang 

II hatására létrejövő inozitol-foszfát termelés mérésével vizsgáltuk. Ehhez a 

transzfektált COS-7 sejteket a transzfekció után 1 nappal 18-24 órán át gyárilag 

inozitol-mentes, azonban tríciummal jelölt inozitolt (20 μCi/ml myo-[2-3H]-inozitol), 

2,5% FBS-t, 100 μg/ml streptomycint, 100 IU/ml penicillint tartalmazó DMEM 

médiumban inkubáltuk [103]. A jelölt inozitol így beépült a sejtekbe, és többek között 

megjelölte a sejtekben képződő foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfát molekulákat. 24 

órával később a sejteket kétszer megmostuk, a be nem épült izotóp eltávolításához, majd 

30 percig inozitol-mentes, HEPES-pufferelt (25 mM, pH 7,4), 1 g/l BSA-t, valamint az 

inozitol-anyagcsere gátlása céljából 10 mM LiCl-ot tartalmazó DMEM-ben tartottuk 37 

˚C-on. Azokban a kísérletekben, ahol a candesartan jelenlétében létrejövő választ 

vizsgáltuk, a gátlószert már ebben a 30 percben is hozzáadtuk a sejtekhez. Ezután a 

sejteket 20 percig stimuláltuk különböző koncentrációkban alkalmazott Ang II-vel, 

továbbra is LiCl jelenlétében. A stimulálás végén a médiumot eltávolítottuk, majd 900 

μl 10 mM-os hangyasav hozzáadásával tártuk fel a sejteket [225]. A mintákat Bio-Rad 

AG 1 X 8 ioncserélő oszlopokra vittük fel (Bio-Rad Laboratories Inc., Hercules, CA), 

háromszor mostuk 3 ml vízzel, kétszer 3 ml 0,1 M-os hangyasavban oldott 0,2 M-os 

ammónium-formiáttal (az inozitol-monofoszfát frakció eltávolításához), majd eluáltuk 

az inozitol- bisz- és triszfoszfátokat kétszer 3 ml 0,1 M-os hangyasavban oldott 1 M-os 

ammónium-formiáttal. Ehhez a frakcióhoz 6 ml Ultima-Flo™ AF szcintillációs koktélt 

adva, a radioaktivitást egy Beckman L5000TD szcintillációs számlálóban detektáltuk. A 

szigmoid dózis-hatás görbék értékeléséhez a GraphPad Prism programot használtuk. 

 

5.6. A receptor internalizációs kinetikájának vizsgálata 
 

 Az AT1R mutánsok internalizációs kinetikájának vizsgálatához a transzfektált 

COS-7 sejteket 0,25 ml HEPES-pufferelt DMEM-ben, radioaktív jódizotóppal jelzett 

http://www.graphpad.com/
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125I-Ang II jelenlétében (2,5 kBq/ml, ~0,03 nM) 37 ˚C-on inkubáltuk a jelzett 

időtartamokig. A leállításhoz a sejteket jégre tettük, majd kétszer megmostuk 1 ml 

jéghideg PBS-sel. Ezután a sejtek felszínén kötött ligandot 0,5 ml savas 

mosófolyadékkal (15 mM NaCl, 50 mM ecetsav) 10 percig történő inkubálással 

eltávolítottuk, ez képezte az extracelluláris frakciót. Ezt az teszi lehetővé, hogy a 

receptor savas pH mellett olyan konformációs változást szenved, hogy a ligand 

disszociál róla. Ezután a sejteket SDS és NaOH keverékével szolubilizáltuk, ez képezte 

az intracelluláris frakciót. Az egyes frakciók radioaktivitását γ-spektrometriával mértük, 

majd az internalizált ligand százalékát minden egyes időpontban kiszámoltuk az 

intracelluláris és a teljes kötés (intracelluláris + extracelluláris) hányadosából. Az 

endocitotikus sebességi állandó (ke) számításához (amely megadja, hogy egy agonistát 

kötött receptor 37 ˚C-on 1 perc alatt mekkora eséllyel kerül internalizációra) a 2, 3 és 5 

perces adatokat felhasználva, a Wiley és Cunningham által leírt módszert használtuk 

[226]. A számítást megkönnyítő algoritmust Dr. H.S. Wiley (Salt Lake City, ÚT) 

bocsátotta rendelkezésünkre. 

 

5.7. Biolumineszcencia rezonancia energia transzfer (BRET) vizsgálatok 
 

 A BRET mérés lényege, hogy a két vizsgálandó fehérje közül az egyiket Renilla 

luciferáz enzimmel, a másikat eYFP-vel fuzionáltatjuk. Ha ezt a két fúziós fehérjét 

sejtekben kifejezzük, és hozzáadjuk a Rluc szubsztrátját, a coelenterazint, akkor két 

dolgot tapasztalhatunk, attól függően, hogy a két fehérje milyen távol van egymástól. 

Ha a két fehérje nincs egymással kapcsolatban, akkor az enzimreakcióban felszabaduló 

fény hullámhosszának maximuma 485 nm körül van. Ha azonban a két fehérje 

egymáshoz közel (max. 100 Ǻ), és megfelelő orientációban helyezkedik el, akkor 

fotonkibocsátás nélküli rezonancia energia transzfer (Förster-effektus) történik, vagyis 

az energia egy része átkerül az eYFP molekulára, és azt gerjesztve a rá jellemző 

emissziós hullámhosszon (530 nm) is felszabadul fény. Az 530 és a 485 nm-en mért 

fény hányadosa a BRET hányados, ami növekszik, ha a két molekula egymással 

molekuláris közelségbe kerül (11. ábra). Ezt a módszert egyre kiterjedtebben 

alkalmazzák különböző fehérjék egymással történő kapcsolatának kimutatására, többek 

között a 7-TM receptorok és a β-arresztin2 közötti interakció vizsgálatára [227]. 
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11. ábra A BRET módszer lényege. 

Az 1-es fehérjét Rluc-al, a 2-es fehérjét eYFP-vel fuzionáltatjuk, és egy sejtben expresszáljuk. A 

sejtekhez hozzáadjuk az enzim szubsztrátját, a coelenterazint. Az (a) esetben a fehérjék nem 

kapcsolódnak, az emittált fény maximuma 485 nm-en van. A (b) esetben a fehérjék szoros kapcsolatban 

vannak, a kibocsájtott energia egy része gerjeszti az eYFP-t, az emisszióban megjelenik egy 530 nm-es 

csúcs is [227]. 
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 Kísérleteinkben a β-arresztin2-

Rluc és eYFP-vel jelölt AT1R-ok között 

létrejövő BRET-et vizsgáltuk transzfektált 

COS-7 és HEK-293 sejtekben. A sejteket 

96 lyukú, fehér falú szövettenyésztő 

lemezeken transzfektáltuk, majd 48 órával 

később a médiumot lecseréltük HEPES-

sel pufferelt F-12 médiumra, és 

hozzáadtuk a coelenterazine h-t 5 μM végkoncentrációban. Ezután 1 másodperces, 

szekvenciális méréseket végeztünk 485 és 530 nm-es hullámhosszokon, egy Mithras LB 

940 (Berthold Technologies, Bad Wildbad, Németország) mikroplate luminométerrel, 

F485 (20 nm, coelenterazine-hoz) és F530 (25 nm, az eYFP-hez) szűk sávú filterekkel. 

A kinetikai mérések esetén a második mérés után adtuk a sejtekhez az Ang II-t (100 nM 

végkoncentrációban), a dózis-hatás görbék készítéséhez pedig a coelenterzine-nal 

együtt. A normalizált BRET hányadost úgy számoltuk, hogy a mért hányadosból 

kivontuk azt a hányadost, amit a β-arresztin2-Rluc és a fluoreszcens jelöléssel nem 

rendelkező receptor koexpresszálása esetén kaptunk. A BRET méréseket előmelegített 

médiumban, és 37 ˚C-ra termosztált műszerben végeztük. 

 

5.8. Western blot kísérletek 
 

 A C9 sejteket 24 órával a transzfekció után először 6 órán át szérummentes, 1 g/l 

BSA-t tartalmazó F-12K médiumban tartottuk, majd fél órán keresztül előinkubáltuk a 

megfelelő gátlószerekkel (±1 μM AG 1478, ±100 nM candesartan), és különböző ideig 

stimuláltuk 10 nM Ang II-vel, 37 ˚C-on. Az inkubáció jégen történő leállítása után a 

sejteket proteáz- és foszfatáz-gátlókat tartalmazó 100 μl Laemmli mintapufferben 

felkapartuk, rövid ideig szonikáltuk, majd 5 percig 100 ˚C-on forraltuk. Centrifugálás 

után a felülúszóból egyenlő mennyiségeket futtattunk 12 %-os SDS poliakrilamid 

géleken. A fehérjéket 0,45 μm-es pórusnagyságú PVDF membránokra blottoltuk, majd 

az aspecifikus kötés csökkentése érdekében szobahőmérsékleten 1 órát blokkoltuk 0,05 

% Tween 20-at tartalmazó SuperBlock T20 TBS-ben. Az elsődleges antitestet (α-

foszfo-ERK1/2) 1:2000 hígításban, 1 órán át alkalmaztuk, majd 3 x15 perc mosás után 
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további fél órát inkubáltuk 1:10000 arányban hígított tormaperoxidázzal konjugált α-

egér antitesttel. 3 x 10 perc mosás után a reakciót SuperSignal West Pico vagy Dura 

(Pierce) kemilumineszcens reagenssel tettük láthatóvá, és Fuji Super RX filmeken 

rögzítettük. A filmeket később szkenneltük, és denzitometriával kvantifikáltuk. A 

membránokról az antitest-komplexeket 62,5 mM Tris-HCl-t (pH 6,8), 2 % SDS-t és 100 

mM β-merkaptoetanolt tartalmazó mosóoldatban, 50 ˚C-on, 30 percig történő 

inkubálással eltávolítottuk, majd megismételtük a blokkolási eljárást, ezúttal 5 % tejport 

és 0.05 % Tween 20-at tartalmazó TBST-vel. Ezután α-ERK1/2 elsődleges (1:2000) és 

α-nyúl másodlagos (1:10000) antitesttel meghatároztuk a teljes ERK1/2 mennyiséget. 

 

5.9. Konfokális lézer mikroszkópia 
 

 A konfokális mikroszkópos vizsgálatokhoz a C9 sejteket fedőlemezen 

növesztettük és Optifect™ reagenssel transzfektáltuk (β-arresztin2-eGFP és AT1R 

mutánsok). A képeket 48 órával később készítettük. A médiumot HEPES-pufferelt F-

12-re cseréltük, majd 300 nM candesartannal előinkubáltunk, és 30 nM Rhod-Ang II-

vel stimuláltunk. A felvételeket egy Zeiss LSM 510 konfokális lézer mikroszkóppal, 

63x-os, 1,4 numerikus aperturájú plan Apochromat immerziós objektívvel készítettük, 

multitrack módban. Az excitációhoz 25 milliwattos argon lézert (488 nm) és 1 

milliwattos hélium/neon lézert (543 nm) alkalmaztunk. Az emissziót 500–530-nm-es 

szűk sávú filterrel detektáltuk a GFP, és egy 560-nm felett átengedő széles sávú filterrel 

a rodamin esetében. Általában 1 μm optikai szeletvastagságú képeket készítettünk. A 

fluorofórok közötti átbeszélés elhanyagolható volt. 

 

5.10. Citoplazmatikus [Ca2+]-mérések 
 

 A C9 sejteket 10 cm-es szövettenyésztő edényekben tenyésztettük, és Optifect™ 

reagenssel transzfektáltuk a megfelelő mutáns AT1R-okkal. 24 órával később a sejteket 

tripszines emésztéssel mobilizáltuk, centrifugáltuk, majd HEPES-sel pufferelt F-12K 

médiumban hagytuk regenerálódni 1 órát, és 45 percig töltöttük 2 μM Fura-2/AM-el. A 

kalciumméréseket átlátszó mérőoldatban (módosított Krebs–Ringer oldat, 120 mM 

NaCl, 4,7 mM KCl, 1,2 mM CaCl2, 0,7 mM MgSO4, 10 mM glukóz, 10 mM Na-Hepes, 
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pH 7,4) reszuszpendált C9 sejteken (106 sejt/ml), egy DeltaScan fluoreszcens 

spektrofotométerrel (PTI, Lawrenceville, NJ) végeztük, 340 és 380 nm-en történő 

excitációval és 505 nm-en detektált emisszióval, 1 μM candesartan jelenlétében vagy 

hiányában. Az adatokat a Felix for Windows 1.42 programmal elemeztük. 

 

5.11. Statisztikai analízis 
 

 Az adatokat átlag ± az átlag szórása formában mutatjuk. A csoportok közötti 

különbségeket Holm-Sidak teszttel kombinált varianciaanalízissel, vagy Dunn’s teszttel 

kombinált Kruskal-Wallis nem-parametrikus varianciaanalízissel vizsgáltuk, a 

SigmaStat for Windows 3.5 program (Systat Software Inc., Richmond, CA) 

segítségével. A 0,05-nél kisebb p értéket tekintettük szignifikánsnak. 
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6. Eredmények 
 

6.1. A mutáns AT1AR-ok elkészítése és funkcionális vizsgálatai 
 

6.1.1. A mutáns AT1AR-ok elkészítése és ligandkötési vizsgálatai 
 

 Míg az emlősökben megtalálható AT1R-ok nagy affinitással kötik a receptor 

bifenil-imidazol csoportba tartozó gátlószereit, mint pl. a losartan vagy a candesartan, 

addig a madarak és kétéltűek hasonló funkcionális tulajdonságokkal rendelkező 

angiotenzinreceptorai nem kötik ezeket a ligandokat [9]. Korábbi kísérletek arra utaltak, 

hogy a patkány AT1BR-ában több, elsősorban a III, IV, V, VI és VII TM doménekben 

elhelyezkedő aminosav felelős a losartan kötéséért, melyek közül a TM III tűnt olyan 

régiónak, amely alapvetően fontos a nem-peptid ligandok kötéséhez, de nem 

befolyásolja a peptid antagonista SI-Ang II affinitását [152,155,228]. Ezen adatok 

alapján a TM III-ban létrehozott aminosav cserékkel (olyan pozíciókban, amelyek a 

kétéltűek angiotenzinreceptorában a losartan kötés hiányáért felelősek) különböző 

mutáns AT1AR-okat készítettünk (3. táblázat). 

 A különböző ligandok receptorokhoz való kötődésének meghatározására a 

konstrukciókat COS-7 sejtekben expresszáltuk, majd hideg leszorításos kísérleteket 

végeztünk, melyekben állandó mennyiségű 125I-SI-Ang II-t különböző koncentrációjú 

jelöletlen Ang II, SI-Ang II vagy candesartan felhasználásával szorítottunk le. Az 

elsőként tesztelt V108I/S109T dupla mutánsról már Ji és munkatársai is leírták [155], 

hogy az AT1BR-ban nagymértékben csökkenti a losartan iránti affinitást, anélkül, hogy 

befolyásolná a peptid SI-Ang II kötődését a receptorhoz. Amint ez a 12. ábrán és a 3. 

táblázatban látható, ez a mutáció a várakozásoknak megfelelően jelentősen csökkentette 

a candesartan AT1AR-hoz való kötődését (A), anélkül, hogy a SI-Ang II kötését 

befolyásolta volna (C), viszont a fiziológiás agonista Ang II iránti affinitást fokozta (B). 

 
12. ábra COS-7 sejtekben expresszált eredeti és mutáns AT1AR-ok kompetitív kötési görbéi. 

A transzfektált sejteket 125I-SI-Ang II-vel és növekvő koncentrációjú candesartannal (A), Ang II-vel (B), 

vagy SI-Ang II-vel (C) inkubáltuk. A kötés a hideg ligand hozzáadása nélkül kapott teljes specifikus 

kötés (B0) százalékában van kifejezve. Az adatok 3-9 független, duplikátumban elvégzett kísérlet átlagát 

± az átlag szórását mutatják. AT1AR (■), V108A/S109T (▲), és V108I/S109T (▼) mutáns AT1AR. 
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13. ábra COS-7 sejtekben expresszált eredeti és mutáns AT1AR-ok kompetitív kötési görbéi. 

A transzfektált sejteket 125I-SI-Ang II-vel és növekvő koncentrációjú candesartannal inkubáltuk. A kötés a 

candesartan nélkül kapott teljes specifikus kötés (B0) százalékában van kifejezve. Az adatok 3-9 

független, duplikátumban elvégzett kísérlet átlagát ± az átlag szórását mutatják. A. AT1AR (■), S109T 

(▲), és V108I (▼) mutáns AT1AR. B. AT1AR (■), S109A (▲), S109C (▼) S109V (♦), S109N (◊) és 

S109Y (X) mutáns AT1AR. 

 

 Mivel az agonista iránti fokozott affinitás a konstitutívan aktív receptorok egyik 

jellegzetessége [229,230,231], és a mi célunk az volt, hogy az eredeti receptorhoz 

mindenben (a nem-peptid antagonisták iránti affinitást kivéve) hasonló receptort 
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hozzunk létre, ezért további mutációkat próbáltunk ki. A következő kísérletekben a 

V108A/S109T dupla mutánst (12. ábra), valamint a V108I és S109T egyes mutációkat 

(13. ábra A) vizsgáltuk. 

 A V108A/S109T mutáns receptor Ang II iránti affinitása gyakorlatilag 

megegyezett az AT1AR-éval, candesartan-kötése pedig jelentősen csökkent. A 

pontmutáns receptorokkal végzett kísérletek azt mutatták, hogy az S109T mutáció 

jobban gátolja a candesartan kötődését, mint a V108I csere, viszont ugyanez a mutáció 

szignifikánsan megemelte az Ang II iránti affinitást is, ami arra utalt, hogy ez a mutáció 

lehetett a felelős a V108I/S109T esetében tapasztalt fokozott Ang II-kötésért. 

 Az 3. táblázatban megadott értékek IC50 adatok, azonban ha Cheng és Prusoff 

módszere [232] alapján Ki értékeket számolunk belőlük, akkor a két szám kevesebb, 

mint 10 %-al különbözik egymástól, a felhasznált radioligand alacsony 

koncentrációjának köszönhetően. 

 

 

6.1.2. A mutáns AT1AR-ok jelátviteli tulajdonságai 
 

 A mutáns receptorok jelátviteli tulajdonságainak vizsgálatához a konstrukciókat 

COS-7 sejtekben expresszáltuk, és mértük az Ang II hatására létrejövő inozitol-foszfát 

választ. A sejtek nem tartalmaztak endogén AT1R-okat, így a nem transzfektált 

sejtekben inozitol-foszfát válasz nem alakult ki. A V108I/S109T mutáns esetében 

tapasztalt, Ang II iránti fokozott affinitás az inozitol-foszfát válasz esetében fokozott 

hatékonyságban nyilvánult meg, amint az a dózis-hatás görbe balra tolódásából látszik 

(14. ábra A). Az EC50 érték statisztikailag szignifikánsan 0,65 ± 0,08 nM-ról (AT1AR) 

0,39 ± 0,04 nM-ra (V108I/S109T) csökkent, és a maximális válasz is emelkedett. Bár a 

V108I/S109T mutáns receptor emelkedett Ang II iránti affinitásáért felelős S109T 

mutáció a V108A/S109T dupla mutánsban is megtalálható, ez utóbbi minimális 

mértékben csökkent Ang II iránti affinitást, és jelentősen csökkent maximális inozitol-

foszfát választ mutatott (14. ábra A). Az inozitol-foszfát válasz EC50 értéke ennél a 

receptornál 1,11 ± 0,43 nM volt. Mivel mind a két dupla mutáns receptor az eredetitől 

jelentősen eltérő jelátviteli tulajdonságokkal rendelkezett, további vizsgálatokat 

végeztünk, ezúttal pontmutációkat hordozó AT1AR-okkal. 
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 Ang II Candesartan SI-Ang II 

HA-AT1A 13,7 ± 0,5                   0,7 ± 0,1 1,0 ± 0,1 

V108I/S109T      2,6 ± 0,5 * >1000 * 1,1 ± 0,2 

V108A/S109T 12,1 ± 1,4               900 ± 106 * 1,0 ± 0,2 

V108I   8,5 ± 0,9               4 ± 0,6 1,1 ± 0,1 

S109T      4,0 ± 0,6 *            64 ± 12 1,1 ± 0,2 

S109A    8,6 ± 0,9                   0,8 ± 0,1 0,9 ± 0,1 

S109C    8,7 ± 1,3                   0,8 ± 0,1 1,1 ± 0,4 

S109V    6,7 ± 0,7                   7,4 ± 1,3 0,8 ± 0,1 

S109N 10,5 ± 0,9            154 ± 4 * 1,1 ± 0,2 

S109Y 19,7 ± 0,8 >1000 * 1,0 ± 0,2 
3. táblázat COS-7 sejtben expresszált eredeti és mutáns AT1AR-ok 125I-SI-Ang II leszorításával 

meghatározott IC50 értékei (nM). 

A transzfektált sejteket 125I-SI-Ang II és különböző koncentrációjú jelöletlen Ang II, candesartan és SI-

Ang II jelenlétében inkubáltuk. Az adatok 3-9 független, duplikátumban elvégzett kísérlet átlagát ± az 

átlag szórását mutatják. Az eredeti receptorhoz képest statisztikailag szignifikáns különbségeket * jelzi. 

 

 A korábbi eredmények arra utaltak, hogy a Ser109 fontosabb a candesartan kötése 

szempontjából, mint a Val108 (13. ábra A), ezért erre az aminosavra terveztünk 

különböző helyettesítéseket. A Ser109-t kicseréltük apoláros (S109V és S109A, az 

utóbbit korábban már közölték [155]), és poláros (S109N, S109C és S109Y) 

aminosavakra is. A mutánsok ligandkötési tulajdonságai az 13. ábra B részén és az 3. 

táblázatban láthatók. Az S109A, S109V és S109C mutáns receptorok nem tértek el 

jelentős mértékben az eredeti receptortól a candesartan iránti affinitásuk tekintetében. 

Az S109N mutáns jelentősen csökkent mértékben volt érzékeny erre az antagonistára, 

az S109Y mutáns receptor pedig kifejezetten rezisztenssé vált rá, ugyanis a candesartan 

még mikromoláros koncentrációban sem volt képes leszorítani róla a jelölt SI-Ang II-t. 

A peptid antagonista / parciális agonista SI-Ang II kötése nem változott meg egyik 

mutáns receptor esetében sem. 
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14. ábra Az eredeti és mutáns AT1AR-ok inozitol-foszfát válasz görbéi. 

A transzfektált COS-7 sejteket [3H]-inozitollal jelöltük elő. A sejteket LiCl-os előkezelés után különböző 

koncentrációjú Ang II-vel stimuláltuk. Az adatok a nem stimulált sejtek válaszának többszörösében 

vannak kifejezve, és három, duplikátumban elvégzett kísérlet átlagát ± az átlag szórását mutatják. 

A. AT1AR (■), V108I/S109T (▲), és V108A/S109T (▼) mutáns AT1AR-ok inozitol-foszfát válaszai 

B. AT1AR (■) és S109Y (▼) mutáns AT1AR-ok inozitol-foszfát válaszai 
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 Az S109Y (14. ábra B) és S109N (nem mutatott adat) inozitol-foszfát válasza 

sem a maximális válasz, sem az EC50 értékében nem különbözött szignifikánsan az 

AT1AR-tól, az utóbbi 0,67 ± 0,1 nM volt az S109Y, és 0,75 ± 0,06 nM az S109N mutáns 

esetében. 

 A candesartan inozitol-foszfát válaszra gyakorolt hatását az AT1AR, valamint a 

V108I/S109T, V108A/S109T, S109N és S109Y mutáns AT1AR-ok esetében a 15. ábra 

mutatja. Míg az AT1AR esetében a 30 nM candesartannal történő előinkubálás teljesen 

kivédte a 10 nM Ang II-re adott választ, az S109N mutáns esetében 300 nM is csak 

kismértékű csökkenést okozott az inozitol-foszfát válaszban, a V108I/S109T és a 

V108A/S109T mutánsok jelátvitelét nem befolyásolta érdemben, az S109Y mutáns 

receptor pedig teljesen megőrizte a jelátviteli képességét 300 nM candesartan 

jelenlétében is. 
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15. ábra Az eredeti és mutáns AT1AR-ok inozitol-foszfát válaszai candesartan jelenlétében. 

A transzfektált COS-7 sejteket [3H]-inozitollal jelöltük elő. A sejteket 30 percig előkezeltük LiCl-al és 

candesartannal (Cand), majd 20 percig stimuláltuk 10 nM Ang II-vel. Az adatok a nem stimulált sejtek 

válaszának többszörösében vannak kifejezve, és három független, duplikátumban elvégzett kísérlet 

átlagát ± az átlag szórását mutatják. A candesartannak önmagában (300 nM) nem volt szignifikáns hatása 

az inozitol-foszfát válaszra. 
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6.1.3. Az esetleges konstitutív aktivitás vizsgálata 
 

 A 7TMR-okra jellemző, hogy akár egyetlen pontmutáció is képes olyan 

mértékben megváltoztatni a molekula szerkezetét, hogy az funkcionálisan inaktívvá, 

vagy éppen ellenkezőleg, konstitutívan aktívvá válik, az utóbbira példa az N111G 

mutáció az AT1AR esetében [229,233,191]. Tekintettel arra, hogy a Ser109 egyes 

mutációi fokozták az Ang II hatékonyságát, megvizsgáltuk, hogy ez a kísérleteink 

szempontjából inkább előnyös változás nem annak a következménye-e, hogy a receptor 

konstitutívan aktív lett. Egy igen érzékeny teszt a konstitutív aktivitás kimutatására a 

peptid antagonistákkal való stimulálhatóság. Az SI-Ang II, amely számos rendszerben 

vizsgálva az eredeti receptornak gyenge parciális agonistája, a konstitutívan aktív 

receptorokon teljes agonistaként képes viselkedni. 
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16. ábra Eredeti és mutáns AT1AR-ok inozitol-foszfát válaszai SI-Ang II stimulálás hatására. 

A transzfektált COS-7 sejteket [3H]-inozitollal jelöltük elő. A sejteket 30 percig előkezeltük LiCl-al, majd 

20 percig stimuláltuk 1 μM SI-Ang II-vel. Az adatok a nem stimulált sejtek válaszának többszörösében 

vannak kifejezve, és 3-4 független, duplikátumban elvégzett kísérlet átlagát ± az átlag szórását mutatják, 

kivéve a pozitív kontrollnak használt D125A mutáns receptort, ahol egy, duplikátumban végzett kísérlet 

adatai láthatóak. 
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 Ezen lehetőség vizsgálatához a 15. ábrán látható mutáns receptorok mindegyikét 

1 μM SI-Ang II-vel inkubáltuk, és az inozitol-foszfát választ mértük, ami korábban 

segített felfedni a D125A mutáns konstitutívan aktív jellegét [195] (16. ábra). Az SI-

Ang II nem hozott létre kimutatható inozitol-foszfát választ az S109Y mutáns receptor 

esetében, ami a receptor normális agonista iránti affinitásával együtt arra utal, hogy az 

S109Y mutáns nem rendelkezik konstitutív aktivitással. 

 

6.2. Az eredeti és S109Y mutáns AT1AR β-arresztin2-kötésének vizsgálata 
 

 A korábbiakban leírt adatok alapján a figyelmünket az S109Y mutánsra 

fordítottuk, és további karakterizálásához újabb kísérleteket végeztünk. Az agonista 

megkötése után az AT1R-okat G-fehérjéhez kapcsolt receptor-kinázok foszforilálják, 

majd a foszforilált receptorokhoz a citoplazmából β-arresztin-ek kapcsolódnak. Ez a 

kapcsolódás egyrészt szétkapcsolja a receptort a G-fehérjéktől, ezzel deszenzitizálva a 

receptort, másrészt a klatrinnal burkolt gödrökhöz irányítja azt, ahonnan endocitotikus 

vezikulákba kerül az internalizáció folyamata során [200,234,112]. Az internalizáció 

során a receptorok elválasztódnak a ligandjuktól, defoszforilálódnak, 

reszenzitizálódnak, és nagyrészt visszakerülnek a plazmamembránra [36,235]. A 

receptorok deszenzitizációjában betöltött szerepük mellett a β-arresztin fehérjék 

jelátviteli komplexek szervezésében is részt vesznek, azáltal, hogy adapter-fehérjeként 

működve számos egyéb molekulát lokalizálnak egymás közelébe az endocitotikus 

vezikulákon [236,70]. 

 Ahhoz, hogy az S109Y mutáns AT1AR fentiekben leírt tulajdonságait vizsgáljuk, 

először a receptor internalizációját követtük 125I-Ang II segítségével. Amint az 17. ábrán 

látható, a mutáns receptor internalizációs kinetikája gyakorlatilag 

megkülönböztethetetlen az AT1AR-étól. Mivel az AT1R internalizációja β-arresztin-től 

független mechanizmusokkal is létrejöhet [111], ezért a BRET módszerhez 

folyamodtunk, hogy közvetlenebb módon mutathassuk ki a receptor és a β-arresztinek 

közötti kapcsolatot [227]. 
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17. ábra Az eredeti és mutáns AT1AR-ok internalizációs kinetikái. 

Az AT1AR (■) és az S109Y (▲) mutáns AT1AR-ok internalizációs kinetikája COS-7 sejtekben. Az 

internalizált radioaktivitás minden egyes időpontban a teljes kötés százalékában van kifejezve, és három 

független, duplikátumban kifejezett kísérlet átlagát ± az átlag szórását mutatja. 

 

6.2.1. Az AT1AR és az AT1AR-eYFP internalizációjának összehasonlítása 
 

 Mivel a BRET kísérletekhez a receptor sárga fluoreszcens fehérjével jelzett 

változatát használjuk, szerettünk volna megbizonyosodni arról, hogy ez a módosítás 

nem befolyásolja a receptor működését. Ehhez összehasonlítottuk a HEK-293 sejtekben 

expresszált AT1AR és AT1AR-eYFP 125I-Ang II segítségével meghatározott 

internalizációs kinetikáját (18. ábra). Mindkét esetben a ligand gyors internalizációja 

volt tapasztalható, a két receptor között nem volt szignifikáns különbség. Az 

endocitotikus sebességi állandó értéke (ke) 0,52 ± 0,10 volt az AT1AR, és 0,46 ± 0,08 az 

AT1AR-eYFP esetében (n = 3). Az SI-Ang II receptorhoz való affinitását hideg 

leszorításos kísérletben vizsgálva a Kd értéke 0,85 ± 0,09 nM volt az AT1AR, és 1,38 ± 

0,08 nM az AT1AR-eYFP esetében (n = 3). Ez alapján elmondhatjuk, hogy az általunk 

vizsgált paraméterek szempontjából az eYFP jelenléte nem befolyásolta jelentősen a 

receptor működését. 
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18. ábra Az AT1AR és az AT1AR-eYFP internalizációs kinetikái. 

Az AT1AR (■) és az AT1AR-eYFP (□) kinetikája HEK-293 sejtekben vizsgálva. Az internalizált 

radioaktivitás minden egyes időpontban a teljes kötés százalékában van kifejezve, és három független, 

duplikátumban kifejezett kísérlet átlagát ± az átlag szórását mutatja. 

 

6.2.2. A β-arresztin2 kapcsolódásának vizsgálata az AT1R-hoz BRET módszerrel 
 

 A β-arresztin2 AT1R-okhoz való kötődésének vizsgálatához HEK-293 sejtekben 

koexpresszáltuk a β-arresztin2-Rluc és az AT1A-eYFP konstrukciókat. Coelenterazine h 

hozzáadását követően elkezdtük mérni a BRET-et, majd a második mérési pont után 

Ang II-t, illetve üres médiumot (kontrollként) adtunk a sejtekhez, és kb. 1 percenként 

regisztráltuk a BRET-et. Amint a 19. ábrán látható, a 100 nM Ang II-vel történő 

stimulálást követően a normalizált BRET hányados szinte azonnal jelentősen 

megemelkedik, és tartósan emelkedett marad, ami a B osztályba tartozó receptorok β-

arresztin2-vel való szoros kapcsolatát bizonyítja. 
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19. ábra A β-arresztin2 AT1R-hoz való kötődésének BRET vizsgálata. 

A normalizált BRET hányadost Ang II-vel stimulált ill. kontroll, β-arresztin2-Rluc és AT1A-eYFP 

plazmidokat expresszáló HEK-293 sejtekben határoztuk meg. A nyíl jelöli az Ang II hozzáadásának 

idejét. A normalizált BRET hányados számolásához a kapott BRET hányadosból (530 nm-es emisszió / 

485 nm-es emisszió) kivontuk a β-arresztin2-Rluc-t és YFP-vel nem jelölt receptort expresszáló sejtekben 

mérhető BRET hányadost. Az ábrán három független, triplikátumban elvégzett kísérlet átlaga ± az átlag 

szórása látható. 

 

6.2.3. Az eredeti és mutáns AT1AR-ok β-arresztin2-kötésének BRET vizsgálata 
 

 Az S109Y mutáns AT1AR β-arresztin2-kötésének vizsgálatához COS-7 

sejtekben koexpresszáltuk a β-arresztin2-Rluc és az AT1A-eYFP, valamint az S109Y- 

AT1A-eYFP konstrukciókat. A 20. ábrán látható, hogy a β-arresztin2-hRluc valamint az 

AT1A-eYFP illetve az S109Y-AT1A-eYFP között mérhető BRET dózis-hatás görbék 

gyakorlatilag egybeesnek, az EC50 értéke 1,6 ± 0,2 nM volt az AT1A-eYFP, és 1,1 ± 0,2 

nM az S109Y-AT1A-eYFP esetében (n=3). 
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20. ábra Az eredeti és mutáns AT1AR-ok BRET dózis-hatás görbéi. 

A β-arrestin2 AT1AR-eYFP (■) és S109Y (▲) mutáns AT1AR-eYFP-hoz való kapcsolódásának BRET 

vizsgálata. A normalizált BRET arányt β-arrestin2-Rluc-t és AT1AR-eYFP-t ill. S109Y-AT1AR-eYFP-t 

koexpresszáló COS-7 sejtekben határoztuk meg különböző koncentrációjú Ang II-vel való stimulálás után 

10 perccel. A feltüntetett értékek három független, triplikátumban elvégzett kísérlet átlagát ± az átlag 

szórását mutatják. 

 

 Egy további kísérletben az S109Y-AT1AR és a G-fehérjétől szétkapcsoló 

DRY/AAY mutációt hordozó S109Y-DRY/AAY-AT1AR β-arresztin2-kötését 

hasonlítottuk össze. A két receptor Ang II hatására a β-arresztin2-Rluc-al létrejövő 

kapcsolódásának BRET dózis-hatás görbéi (21. ábra) nem tértek el szignifikánsan 

egymástól, ami megerősíti a korábban más módszerekkel végzett vizsgálatokat 

[196,195]. Ezek az adatok bizonyítják, hogy a vizsgált mutáns receptorok β-arresztin2 

kötő képessége hasonló az eredeti AT1AR-éhoz. 
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21. ábra Mutáns AT1AR-ok β-arresztin2 kötésének BRET dózis-hatás görbéi. 

A normalizált BRET hányadost β-arrestin2-Rluc-t és S109Y-AT1AR-eYFP-t (▲) vagy S109Y-

DRY/AAY-AT1AR-eYFP-t (▼) expresszáló COS-7 sejtekben határoztuk meg, különböző koncentrációjú 

Ang II-vel történő stimulálás után 10 perccel. A feltüntetett értékek egy reprezentatív kísérletben a 

triplikátumok átlagát ± az átlag szórását mutatják. 
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6.3. Az S109Y mutáns AT1AR expresszálása és vizsgálata C9 sejtekben 
 

6.3.1. ERK1/2-aktiváció transzfektált C9 sejtekben 
 

 A következő kísérletekben az S109Y mutáns AT1AR-t a C9 patkány hepatocita 

sejtvonalban expresszáltuk. Ezek a sejtek endogén AT1R-okkal is rendelkeznek és Ang 

II-vel történő stimulációra Ca2+-jellel válaszolnak [187]. Az Ang II hatására létrejövő 

ERK1/2-aktiválás az EGFR transzaktivációján keresztül történik bennük, és ezt a 

folyamatot korábban már alaposan vizsgálták [237,238,183]. 

 

 
22. ábra Ang II hatására létrejövő ERK1/2 aktiválás transzfektált C9 sejtekben 

A. Az Ang II AT1R- és EGFR-függő módon aktiválja az ERK1/2-t C9 sejtekben. A kontrollként GFP-vel 

transzfektált C9 sejtekben az Ang II (10 nM) az ERK1/2 gyors foszforilációját hozta létre, 5 perces 

csúccsal és csökkenő 30 perces válasszal, amely mind candesartannal (100 nM), mind AG1478-al (1 μM) 

gátolható volt. 

B. A C9 sejtekben expresszált S109Y mutáns AT1AR ugyanolyan, EGFR-függő mechanizmussal aktiválja 

az ERK1/2-t, mint az endogén receptor. Az S109Y mutánssal transzfektált C9 sejtekben az Ang II (10 

nM) candesartan (100 nM) jelenlétében is létrehozta az ERK1/2 foszforilációját. AG1478-al (1 μM) 

történő előinkubálás megakadályozta ezt az aktivációt. 

A képek legalább 10 független kísérletet reprezentálnak. 
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 A kontrollként GFP-vel transzfektált sejtekben az Ang II hatására az ERK1/2 

gyorsan foszforilálódik, a csúcs 5 percnél van, míg fél órás stimulálásnál már csak 

kisebb mértékű emelkedés tapasztalható. Ez az ERK1/2 foszforiláció mind 

candesartannal, mind az AG 1478 nevű EGFR gátlóval kivédhető volt (22. ábra A). 

Amikor a sejteket az S109Y mutáns AT1AR-al transzfektáltuk, az ERK1/2 aktiválás 

candesartan jelenlétében is kiváltható volt Ang II-vel, és kinetikája megfelelt az eredeti 

receptorral kaphatónak, valamint szintén gátolható volt AG 1478-al, ami az aktiváció 

eredetivel megegyező mechanizmusára utal (22. ábra B). 

 Más munkacsoportok korábban már használtak G-fehérjét nem aktiváló AT1R 

mutánsokat a β-arresztin2 függő ERK1/2-aktiválás kimutatására [207,196], de ezeket a 

kísérleteket olyan sejtekben végezték, amelyek nem rendelkeztek endogén AT1R-okkal. 

Ahhoz, hogy a G-fehérjétől független ERK1/2-aktivációt a C9 sejtekben vizsgálhassuk, 

a D125A/R126A mutációt – ami elrontja a III. TM doménben található, és a G-fehérje 

aktiváláshoz nélkülözhetetlen, igen konzervált DRY motívumot – kombináltuk az 

S109Y mutációval. Az így létrehozott konstrukciót C9 sejtekben expresszáltuk. Az 

S109Y és az S109Y-DRY/AAY AT1AR-ok sejtfelszíni expressziós szintje a C9 

sejtekben (az endogén receptorok blokkolása érdekében 300 nM candesartan 

jelenlétében mérve) 287 ± 26 fmol / mg fehérje, ill. 306 ± 29 fmol / mg fehérje volt, az 

endogén receptorok expressziója pedig 409 ± 35 fmol / mg fehérje volt ugyanezekben a 

kísérletekben (n = 3). 

 

6.3.2. Ca2+-jel vizsgálata transzfektált C9 sejtekben 
 

 Annak alátámasztására, hogy az S109Y-DRY/AAY mutáns receptor C9 

sejtekben sem aktiválja a G-fehérjéket, Ang II hatására létrejövő intracelluláris Ca2+-

jeleket mértünk candesartan jelenlétében vagy hiányában. Az eredményeink azt 

mutatják, hogy míg a nem-transzfektált sejtekben az Ang II hatására létrejövő választ 

(23. ábra A) a candesartannal történő előkezelés teljesen kivédi (23. ábra B), addig az 

S109Y mutáns receptorral transzfekált sejtekben candesartan jelenlétében is megmaradt 

a Ca2+-jel (23. ábra C), míg az S109Y-DRY/AAY receptort expresszáló sejtekben ilyen 

körülmények között nem aktiválódott ez a jelátviteli útvonal (23. ábra D). Az 

expresszált receptor által létrehozott Ca2+-jel (23. ábra C) kisebb volt, mint az endogén 
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receptor által kiváltott jel (23. ábra A), amit az okozott, hogy a transzfekció során nem 

került be minden sejtbe a mutáns receptort kódoló plazmid konstrukció. 

 

 
23. ábra Kontroll és transzfektált C9 sejtek Ca2+-jelei. 

A C9 sejteket mobilizáltuk és Fura2-vel töltöttük. A candesartant (1μM), Ang II-t (100 nM) és a 

thapsigargint (Tg, 200 nM) az ábrákon jelölt időpontokban adtuk a sejtekhez. A görbék két független 

kísérlet átlagát mutatják. 

A. Ang II hatására létrejövő intracelluláris Ca2+-jel nem-transzfektált C9 sejtekben. 

B. Ang II hatására létrejövő intracelluláris Ca2+-jel nem-transzfektált C9 sejtekben, candesartan 

jelenlétében. 

C. Ang II hatására létrejövő intracelluláris Ca2+-jel S109Y mutáns AT1AR-al transzfektált C9 sejtekben, 

candesartan jelenlétében. 

D. Ang II hatására létrejövő intracelluláris Ca2+-jel S109Y-DRY/AAY mutáns AT1AR-al transzfektált C9 

sejtekben, candesartan jelenlétében. 
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6.3.3. A β-arresztin2 transzlokációjának vizsgálata C9 sejtekben 
 

 A következő kísérletekben GFP-vel jelölt β-arresztin2 elhelyezkedését 

vizsgáltuk mutáns AT1AR-okkal transzfektált C9 sejtekben. A β-arresztin2-eGFP 

nyugalomban homogénen a sejtek citoplazmájában helyezkedik el, és ezt nem 

változtatta meg sem az S109Y, sem az S109Y-DRY/AAY mutáns AT1AR 

koexpressziója (24. ábra A). Candesartan előkezelés után Rhod-Ang II hozzáadása 

hatására a β-arresztin2-eGFP először a plazmamembránhoz lokalizálódott, majd a jelölt 

Ang II-vel együtt internalizációra került, és az endocitotikus vezikulákban 

kolokalizálódott (24. ábra B). 

 

6.3.4. G-fehérjétől független ERK1/2-aktiválás C9 sejtekben 
 

 Amikor a G-fehérje aktivációra képtelen S109Y-DRY/AAY mutáns AT1AR-t C9 

sejtekben expresszáltuk, az képes volt Ang II hatására az ERK1/2 MAPK 

foszforilációját kiváltani, és az aktiváció kinetikája eltért az eredeti receptor esetében 

tapasztalttól (25. ábra A). A mutáns receptor által létrehozott ERK1/2-aktiválás kisebb 

mértékű volt, mint az eredeti receptor által kiváltott válasz, viszont annál elnyújtottabb 

volt, még 30 percnél is emelkedő tendenciát mutatva (25. ábra B), ami megfelel a G-

fehérje független ERK1/2-aktiválásról szerzett korábbi ismereteknek [207]. 
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24. ábra A β-arresztin2 Ang II hatására létrejövő transzlokációja transzfektált C9 sejtekben. 

A. Az eGFP-vel jelölt β-arresztin2 (β-arresztin2-eGFP) elhelyezkedése nyugalomban. A C9 sejteket csak 

β-arresztin2-eGFP-vel (bal), β-arresztin2-eGFP-vel és S109Y mutáns- (középen), vagy β-arresztin2-

eGFP-vel és S109Y-DRY/AAY mutáns AT1AR-al (jobb) transzfekáltuk. Ang II-vel történő stimuláció 

hiányában a β-arresztin2-eGFP a citoplazmában, homogénen helyezkedik el. 

B. Az eGFP-vel jelölt β-arresztin2 (β-arresztin2-eGFP) elhelyezkedése S109Y és S109Y-DRY/AAY 

mutáns AT1AR-ok stimulálása során. A C9 sejtekben S109Y- (felső sor) és S109Y-DRY/AAY- (alsó sor) 

mutáns AT1AR-okat koexpresszáltunk β-arresztin2-eGFP-vel. A sejteket 300 nM candesartannal 

előinkubáltuk, majd 30 nM Rhod-Ang II-vel stimuláltuk 20 percig. A képeken a β-arresztin2-eGFP (bal) 

és a Rhod-Ang II (középső) elhelyezkedését mutatjuk. Az egymásra vetített kép a jobb oldali paneleken 

látható. A kolokalizáló struktúrák sárga színűek. A kolokalizáció a stimulálás kezdetétől számított 1 

percen belül láthatóvá vált. A képek 4 független kísérletet reprezentálnak. 
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25. ábra ERK1/2-aktiválás S109Y- és S109Y-DRY/AAY-AT1AR-al transzfektált C9 sejtekben. 

A. A G-fehérjétől független ERK1/2-aktiválás eltérő kinetikája C9 sejtekben. 

Az S109Y-DRY/AAY mutáns AT1AR-al transzfektált C9 sejtekben Ang II (10 nM) hatására candesartan 

(100 nM) jelenlétében is létrejött az ERK1/2-aktiválás. Az aktiváció kinetikája eltért attól, amit az 

endogén-, illetve az S109Y mutáns receptor estében tapasztaltunk, és 30 percnél is emelkedett volt. A 

képek három független kísérletet reprezentálnak. 

B. Az S109Y és az S109Y-DRY/AAY mutáns AT1AR által létrehozott ERK1/2-aktiváció kvantifikálása. 

A filmeket szkennelés után denzitometráltuk. Az adatokat az S109Y receptort expresszáló, nem stimulált 

sejtek válaszának többszörösében fejeztük ki, és három független kísérlet átlagát ± az átlag szórását 

mutatják. 
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7. Megbeszélés 
 

 Az eukarióta expressziós rendszerekben végzett szerkezet-funkció vizsgálatok 

sokban hozzájárultak az angiotenzinreceptorok és más 7TMR-ok jelátviteli 

folyamatairól alkotott jelenlegi képünk kialakításához. Az ilyen jellegű adatok 

értékelésénél azonban tisztában kell lennünk azzal, hogy a 7TMR-ok különböző 

jelátviteli mechanizmusai, mint pl. a MAPK-ok aktiválása, nagyban sejtspecifikus 

módon zajlanak. Egyes szövettípusokban, melyek közül most az érfal simaizomsejtjeit 

emelném ki, az Ang II hatására különböző növekedési faktorok, pl. az EGF, PDGF és 

IGF receptorok transzaktiválódnak [239,240,10], és ez vezet el a MAPK-ok 

aktiválódásához. Más sejttípusokban (pl. a HEK-293 vagy a H295R sejtek) a PKC-

aktiváció közvetlenül vezet az ERK1/2 aktiválásához [10,183]. Míg az előbb leírt 

mechanizmusoknak mind előfeltétele a receptor G-fehérjékhez való kapcsolódása, egy 

újabban felfedezett jelátviteli útvonal szerint a β-arresztineken keresztül létrejövő 

ERK1/2-aktiválás a G-fehérjéktől függetlenül is megtörténhet [70], hasonlóan mint a 

receptor internalizációja, mely szintén független a G-fehérje aktivációtól [103,241]. 

Egyes sejtekben ez utóbbi ERK1/2-aktivációs útvonalnak is része az EGFR 

transzaktiválása [241,212]. E kérdéskör tisztázása szempontjából metodikai problémát 

jelent, hogy a hormonok és egyéb mediátorok célszöveteiben zajló, élettani szempontból 

legjelentősebb jelátviteli folyamatokat nagyon nehéz mutáns receptorok 

expresszálásával vizsgálni, az endogén receptorok jelenléte miatt. Ez különösen érdekes 

probléma az AT1R esetében, mivel jelátviteli folyamataiban G-fehérjétől függő és e 

fehérjéktől független útvonalak is szerepelnek, egységbe foglalva olyan 

mechanizmusokat, amelyek a 7TMR-okra, valamint növekedési faktor-, illetve 

citokinreceptorokra jellemzőek [10]. 

 Kísérleteink egyik részében az AT1R és a β-arresztin2 kapcsolódását követtük 

BRET módszer segítségével. Korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy az aktivált 

AT1R-t GRK-ok és a PKC is foszforilálja [5]. A GRK-ok általi foszforiláció nagy 

mértékben elősegíti a β-arresztin fehérjék receptorhoz való kapcsolódását, amit jól 

mutat kísérletünkben az Ang II hatására az AT1A-eYFP és a β-arresztin2-hRluc között 

létrejövő, tartósan emelkedett BRET jel. Korábban már kiterjedten vizsgálták a β-

arresztinek szerepét a receptor internalizációjában [112,242], és BRET módszerrel is 
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analizálták az AT1R és a β-arresztin2 közötti kapcsolatot [243], de az utóbbit csak 

steady-state, és nem kinetikai kísérletek formájában. Mi az értekezésben bemutatott, 

HEK-293 sejteken végzett kísérletek mellett ezeket a méréseket elvégeztük COS-7 és 

CHO sejteken is, és minden esetben hasonló eredményeket kaptunk. Ezen kívül olyan 

méréseket is végeztünk, ahol az Ang II hozzáadása után a sejtekhez candesartant 

adtunk, ezzel megakadályozva a sejtfelszínen az újabb receptor – β-arresztin2 

komplexek kialakulását (nem publikált megfigyelés). Ilyen körülmények között a BRET 

jel lassú csökkenést mutatott, melynek kinetikája megfelelt a receptor jelölt ligand 

segítségével meghatározott sejtfelszínre történő reciklizációs kinetikájának [244]. 

Mindezek a megfigyelések alátámasztják, hogy az AT1AR a β-arresztin-kötés 

szempontjából a B osztályba tartozik, vagyis az arresztint az internalizáció után is 

tartósan köti, és a plazmamembránra lassan reciklizál. BRET módszerrel vizsgáltuk a 

DRY/AAY mutációt hordozó AT1R kapcsolatát is a β-arresztin2-vel. Erről a G-fehérjét 

nem aktiváló mutáns receptorról korábban konfokális mikroszópos vizsgálatok alapján 

kimutatták, hogy Ang II adását követően a két molekula kolokalizál, és együtt 

internalizálnak [196], mi pedig a BRET mérésével igazoltuk a közvetlen molekuláris 

interakciót. A receptor és a β-arresztin közötti kapcsolódás megteremti annak a 

lehetőségét, hogy az egyik legtöbbet vizsgált G-fehérjétől független jelátviteli 

mechanizmus, a β-arresztin-mediált ERK-aktiválás kialakuljon [70]. 

 Ahhoz, hogy az Ang II hatására létrejövő MAPK-aktiválást olyan sejtekben 

vizsgálhassuk, amelyek endogén angiotenzinreceptorokat expresszálnak, 

kifejlesztettünk egy mutáns AT1R-t, amely nem képest candesartant kötni, de egyébként 

minden egyéb farmakológiai tulajdonságában és jelátviteli folyamatában az eredetivel 

megegyező képet mutat. Korábbi vizsgálatok azt mutatták, hogy a 108-as és a 109-es 

pozícióban található aminosavaknak alapvető jelentőségük van abban, hogy a kétéltűek 

angiotenzinreceptora nem köti a bifenilimidazol antagonistákat, és ha a kétéltűekben 

ezen a helyen megtalálható aminosavakat bevitték emlős AT1R-ba, az jelentősen 

csökkentette a nem-peptid antagonisták kötését, anélkül, hogy befolyásolta volna a 

peptid antagonisták kapcsolódását [152,155]. Nem vizsgálták azonban a peptid agonista 

Ang II kötését, sem a létrehozott mutáns receptorok jelátviteli tulajdonságait. 

Kísérleteinkben először a Ser109-et treoninra, a Val108-at pedig két különböző apoláros 

aminosavra cseréltük. Bár a várakozásoknak megfelelően ezek a mutáns receptorok 
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csökkent mértékben kötötték a candesartant, de a jelátvitelük is különbségeket mutatott 

az AT1AR-hoz képest. A V108A/S109T mutáns receptor esetében az inozitol-foszfát 

válasz amplitúdója csökkent, a V108I/S109T mutánsnak pedig nőtt az Ang II iránti 

affinitása, ami az inozitol-foszfát termelés dózis-hatás görbéjének balra tolódásában, és 

a maximális válasz mértékének emelkedésében is megnyilvánult. Ez utóbbi a tervezett 

kísérletek szempontjából előnyös is lehetett volna, de felvetette a konstitutív aktivitás 

lehetőségét, mi pedig szerettünk volna az eredeti receptorhoz minél inkább hasonló 

farmakológiai tulajdonságú receptort előállítani. Mivel az S109T mutáns receptor 

candesartan kötése nagyobb mértékben csökkent, mint a V108I mutáns receptoré, ezért 

több új mutáns receptort készítettünk, a Ser109-et különböző poláros és apoláros 

aminosavakra cserélve. Érdekes módon a Ser109 apoláros aminosavakra történő cseréi 

nem voltak jelentős hatással a candesartan kötésére, ami arra utal, hogy a szerin poláros 

csoportja nem vesz részt közvetlenül a candesartan megkötésében. Ezzel szemben, ha a 

aszparaginra vagy tirozinra cseréltük, az jobban gátolta a candesartan kötését, mint az 

S109T szubsztitúció. Mivel az S109Y mutáció gyakorlatilag megszűntette a candesartan 

kötődését a receptorhoz, olyannyira, hogy 1 μM sem volt képes detektálható mértékben 

leszorítani a jelzett SI-Ang II-t a receptorról, annak ellenére, hogy a jelenleg elérhető 

nem-peptid antagonisták közül ennek a legnagyobb az affinitása az AT1R iránt 

[147,151], a továbbiakban ennek a mutáns receptornak a jelátviteli tulajdonságait 

vizsgáltuk. 

 

 
26. ábra A losartan és a candesartan aktív metabolitjainak szerkezete. 

Jól látható a központi helyzetű bifenil-, valamint az imidazol- és a tetrazolgyűrű. 
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 Tuccinardi és munkatársai a közelmúltban egy új modellt vezettek elő a nem-

peptid antagonisták, mint pl. a candesartan (26. ábra) kötésére vonatkozóan [245]. A 

modell szerint a Ser109 mellett elhelyezkedő Val108, több más aminosavval együtt 

(Val179, Trp253, His256, Ile288, Tyr292) egy elsődleges lipofil zseb kialakításában vesz 

részt, amely a TM III, TM VI és a TM VII között helyezkedik el. Ebben a zsebben 

helyezkedne el a ligand bifenil gyűrűje a kötődés során. Ezen kívül létezik egy 

másodlagos lipofil kötőhely is, amiben a Ser109 közvetlenül is részt vesz (ezen kívül 

még az Leu112, Tyr113, Ala163, Phe171, Phe182), és ebben helyezkedne el a 2’-butil (a 

losartan esetében), illetve a 2’-etoxi oldallánc (a candesartan esetében). Az anionos 

tetrazol gyűrű az extracelluláris oldal felé fordulva a második extracelluláris hurokban 

(Thr175 és Tyr184) valamint a TM VI-ban található (His256) aminosavakkal létesítene 

kapcsolatot, a hidroximetil csoport pedig a Lys199-el létesítene hidrogénkötést (27. 

ábra). 

 

 
27. ábra A losartan kötődése az AT1R-ban, számítógépes modellezés alapján. 

A hidrogén-kötéssel kapcsolódó atomok között sárga vonalak vannak. [245] 
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 Ez a modell [245] magyarázattal szolgálhat az S109Y mutáció szelektív hatására 

a bifenilimidazol antagonista (candesartan) kötődésére. Bár azt nem tudjuk, hogy a 

Ser109 tirozinnal történő helyettesítése pontosan milyen mechanizmussal gátolja meg a 

candesartan kötődését, de feltételezhető, hogy a tirozingyűrű sztérikusan elzárja az 

elsődleges lipofil zsebet, és/vagy a másodlagos lipofil kötőhelyet. Ezt a feltételezést 

alátámasztja, hogy bár az S109Y mutáns receptor gyakorlatilag teljesen rezisztens a 

candesartanra, a jelátviteli tulajdonságai megkülönböztethetetlenek az eredeti AT1R-tól, 

ami nehezen lenne elképzelhető, ha a mutáció nagymértékben megváltoztatta volna a 

receptor harmadlagos szerkezetét. Ezért a továbbiakban az S109Y mutáns receptort 

használtuk az endogén AT1R-okkal is rendelkező C9 sejtekben az Ang II által 

létrehozott MAPK-aktiválás vizsgálatára. 

 Korábbi vizsgálatok bizonyították, hogy a C9 sejtekben az Ang II hatására 

létrejövő ERK1/2-aktiváció fő mechanizmusa független az AT1R internalizációjától 

[246], és az EGFR transzaktivációján keresztül jön létre. Ebben a transzaktivációs 

folyamatban szerepet játszik a PKC δ, az Src, és a prolin-gazdag tirozin-kináz Pyk2, de 

független az intracelluláris Ca2+-szinttől [238], és mátrix metalloproteinázok aktiválásán 

keresztül a sejt felszínéről heparin-kötő EGF leválásához, és következményes EGFR 

aktiválódáshoz vezet [183]. A C9 sejtekben az AT1R Ang II-vel, és az EGFR EGF-el 

történő aktiválása az AT1R foszforilációját is képes kiváltani, amit meg lehet 

akadályozni az EGFR AG 1478-al való gátlásával, illetve csökkenteni a PKC és a PI3K 

gátlásával [237,247]. Az Ang II hatására létrejövő ERK1/2-aktiválás azonban független 

a PI3K aktiválódásától ezekben a sejtekben [248]. 

 Adataink azt mutatják, hogy a candesartannak – olyan koncentrációban, amely 

az endogén receptorok teljes mértékű gátlására elég – nem volt kimutatható hatása az 

S109Y mutáns receptorok jelátvitelére. Az ilyen mutáns receptorokat expresszáló C9 

sejtekben az Ang II hatására létrejövő MAPK-aktiválás is az EGFR transzaktiválásán 

keresztül jött létre. Ezek az adatok arra utalnak, hogy az eredeti és az S109Y mutáns 

receptor jelátviteli mechanizmusai hasonlóak. Ahhoz, hogy az AT1R-on keresztül 

létrejövő, G-fehérjétől független jelátvitelt is vizsgálhassuk a C9 sejtekben, az S109Y 

mutációt a DRY/AAY mutációval kombináltuk, ami megszűnteti a receptor kapcsolatát 

a G-fehérjével, anélkül, hogy számottevően befolyásolná a receptor internalizációját, β-

arresztin-kötését, és G-fehérjétől független jelátvitelét [196,195]. Konfokális 
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mikroszópiával kimutattuk, hogy C9 sejtekben az S109Y- és az S109Y-DRY/AAY-

AT1AR is Ang II adását követően a plazmamembránhoz lokalizálja a β-arresztin2-t, 

majd az endoszómákban kolokalizálódnak. Az S109Y-DRY/AAY mutáns receptor 

segítségével sikerült kimutatnunk C9 sejtekben a G-fehérjétől független ERK1/2-

aktivációt. Ez az első alkalom, hogy ezt a mechanizmust Ang II hatására, endogén 

angiotenzinreceptorokat expresszáló Ang II-célsejtekben demonstráltuk. A G-fehérjétől 

független mechanizmus 5 perces stimulálásnál az ERK1/2-aktiválásnak még csak kis 

részét teszi ki, azonban 30 percnél már jelentősebb részét adja, ami megfelel azoknak a 

korábbi megfigyeléseknek, miszerint a G-fehérjétől független, β-arresztin2 által 

létrehozott ERK1/2-aktiválás kinetikája lassabb, mint a G-fehérjén keresztül létrejövőé 

[207]. 

 Az előbbiekből logikusan következő kérdés, hogy mi a szerepe a β-arresztin 

fehérjéknek a C9 sejtekben tapasztalt G-fehérjétől független jelátvitelben. A Wei és 

munkatársai által HEK sejtekben leírt β-arresztin függő mechanizmus kinetikájában 

megfelel az általunk tapasztaltaknak [196], de ez önmagában még nem bizonyítja, hogy 

a kettő azonos. β-arresztin2 elleni siRNS alkalmazása lehetőséget teremtene a kérdés 

eldöntésére, ugyanis ha ezzel sikerülne gátolni az S109Y-DRY/AAY mutáns AT1AR 

által létrehozott ERK1/2-aktivációt, az valószínűsítené a folyamat β-arresztin függő 

jellegét. Ennek a kérdésnek a megválaszolása még további vizsgálatokat igényel. 

 Bár magát a G-fehérjétől független jelátvitelt már több sejttípusban is leírták, a 

folyamatnak az Ang II jelátvitelében betöltött élettani jelentőségét még csak 

mostanában kezdjük megismerni. Daniels és munkatársai az Ang II szomjúságra és só-

étvágyra kifejtett hatását vizsgálták patkányokban [249]. Ismert, hogy az Ang II 

centrálisan injektálva mind a vízfelvételt, mind a sóétvágyat fokozza, olyannyira, hogy 

szomjúságot kiváltó hatását gyakran használják az intracerebroventrikuláris kanülök 

megfelelő elhelyezkedésének ellenőrzésére. A vízfelvétel fokozódása a beadás után 

azonnal jelentkezik, a sóétvágy növekedése lassabban alakul ki. Kísérleteikben a G-

fehérjét nem aktiváló SII-Ang II hatását vizsgálták. Eredményeik alapján az SII-Ang II 

az Ang II antagonistájaként viselkedett in vitro az inozitol-foszfát válasz, és in vivo a 

vízfelvétel szempontjából, azonban a sóétvágyat fokozta a kezelt állatokban. Az agy 

szövettani vizsgálata alapján azt találták, hogy míg Ang II hatására az arra érzékeny 

agyterületeken fokozódott a Fos expressziója, ez SII-Ang II adása esetén nem történt 
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meg. Mindezek arra utalnak, hogy a receptorról kiinduló különböző jelátviteli 

útvonalaknak különböző magatartási válaszok felelhetnek meg, így a gyorsan kialakuló 

G-fehérje függő jelátvitelnek a szinte azonnal jelentkező szomjúság, a lassabban 

kialakuló G-fehérje független jelátvitelnek pedig a sóétvágy lassabb növekedése. 

 Zhai és munkatársai transzgenikus egereken vizsgálták a G-fehérje független 

jelátvitel jelentőségét [250]. Az egerek egyik csoportjában az eredeit AT1R-t, a másik 

csoportban egy a DRY régióban mutáns (i2m), G-fehérjét nem aktiváló AT1R-t 

expresszáltak a szívizomsejtekre lokalizálva. A Gq/11 fehérjéknek a szívizom-

hipertrófiában betöltött szerepét ismerve [157] nem volt várható az i2m transzgenikus 

egerekben a hipertrófia fokozódása. Ezzel szemben azt tapasztalták, hogy a hipertrófia 

súlyosabb lett az i2m mutáns receptort expresszáló egerekben, a receptorok sejtfelszíni 

expresszióját is figyelembe véve. Az eredeti receptort expresszáló egerekben ezzel 

szemben súlyosabb fibrózis és apoptózis alakult ki. A mutáns egereknél a szív 

elektromos működése is jobban károsodott, súlyosabb bradikardia és vezetési zavarok 

alakultak ki, mint az AT1R-t expresszáló társaiknál, és a bal kamra funkciója nagyobb 

mértékben csökkent. A eredeti receptort expresszáló egerekből származó 

szívizomsejtekben a PKCε plazmamembránhoz történő transzlokációja, a Gq 

citoplazmatikus elhelyezkedése, és az aktivált ERK sejtmagba történő transzlokációja 

volt megfigyelhető, az i2m mutánst hordozó sejtekben viszont az Src aktivációja, és a 

foszfo-ERK citoplazmatikus lokalizációja alakult ki. Ezek a megfigyelések felvetik az 

AT1R-ról kiinduló G-fehérje független jelátvitel patológiás folyamatokban betöltött 

szerepét [251]. 

 Ugyan a hepatociták nem tartoznak az Ang II legismertebb célsejtjei közé, de itt 

is vannak olyan élettani és kórélettani folyamatok, amelyekben az Ang II fontos 

szerepet játszik, többek között a máj fibrotikus átépülése, a cirrhozis [252,253]. A 

fiziológiásabb hatások közé tartozik az angiotenzinogén gén átírásának szabályozása, 

amire az Ang II pozitív hatással bír [254]. Több adat is utal arra, hogy az Ang II ebben 

az esetben Gi fehérjét aktiválva fejti ki a hatását [255,256], legalábbis a tanulmányozott 

rágcsálókban, de felmerült az NF-κB szerepe is a folyamatban [257,258]. Mindenesetre 

a G-fehérjétől független jelátviteli mechanizmusok vizsgálata új lehetőséget jelent az 

Ang II hepatocitákban létrehozott hatásainak vizsgálata szempontjából. 
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 Összességében elmondhatjuk, hogy egyetlen aminosav cseréjével (S109Y) 

sikerült létrehoznunk egy pontmutációt a patkány AT1AR-ban, ami szelektíven 

megakadályozza a nem-peptid antagonisták kötődését a receptorhoz, anélkül, hogy 

érzékelhető hatása lenne a peptid ligandok kötésére, valamint a receptor jelátvitelére, 

internalizációjára és β-arresztin-kötésére. Ezt a mutációt egy korábban közölt 

mutációval (DRY/AAY) kombinálva sikerült kimutatnunk az Ang II hatására létrejövő, 

G-fehérjétől független ERK1/2-aktivációt az AT1R-t endogén módon expresszáló 

sejtekben. Ez a mutáns receptor egy új lehetőséget teremt arra, hogy az AT1R G-

fehérjétől független jelátvitelének élettani folyamatokban betöltött szerepét lehessen 

vizsgálni. Az S109Y mutáns receptort természetesen más mutációkkal is lehet 

kombinálni, így lehetővé téve azok vizsgálatát endogén AT1R-al rendelkező sejtekben. 

Egy másik felhasználási lehetőség a receptor dimerizációjának vizsgálata, ahol hasznos 

lehet, ha egy sejtben expresszált két fajta AT1R között különbséget tudunk tenni, vagy 

az egyiket szelektíven szeretnénk stimulálni. 
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8. Következtetések 
 

 Kísérleteink során egyetlen aminosav cseréjével sikerült előállítanunk az 

AT1AR-nak egy olyan változatát (S109Y-AT1AR), ami gyakorlatilag érzéketlen a 

receptor egyik nem-peptid antagonistájára, a candesartanra. Ez a mutáció nem 

befolyásolta szignifikánsan a fiziológiás agonista Ang II, valamint a peptid antagonista 

SI-Ang II receptorhoz való kötődését. 

 Karakterizáltuk az S109Y-AT1AR által létrehozott inozitol-foszfát választ, a 

receptor internalizációs kinetikáját, valamint β-arresztin2-kötő képességét, és 

megállapítottuk, hogy ezek sem térnek el jelentősen az eredeti AT1AR esetében 

tapasztaltaktól. Megállapítottuk, hogy az S109Y mutáció nem okoz konstitutív aktivitást 

az AT1AR-ban. 

 BRET módszerrel vizsgáltuk a β-arresztin2 és az AT1AR kapcsolatának 

kinetikáját, és kimutattuk, hogy Ang II hatására tartós kötés jön létre a két molekula 

között, mely megfelel annak, hogy a β-arresztin-kötés szempontjából az AT1R a B 

osztályba tartozik. 

 Ezzel a módszerrel megerősítettük azt is, hogy a G-fehérjét nem aktiváló 

DRY/AAY mutáns AT1R az eredeti receptorral megegyező mértékben képes β-

arresztin2-t kötni. 

 Az S109Y-AT1AR-t a C9 patkány hepatocita sejtvonalban expresszálva 

vizsgáltuk az Ang II hatására kialakuló ERK1/2 MAPK aktivációját, és megállapítottuk, 

hogy az az endogén AT1R-al megegyező módon okoz ERK-aktivációt. 

 Az S109Y-DRY/AAY mutáns AT1AR segítségével kimutattuk, hogy a C9 

sejtekben létrejöhet G-fehérjétől független ERK-aktiválás, amit korábban mutáns 

receptor segítségével még nem vizsgáltak az AT1R-t endogén módon expresszáló 

sejtekben. 
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9. Összefoglaló 

 

 Az angiotenzin II (Ang II) alapvető szerepet tölt be a vérnyomás és a szervezet 

só-víz háztartásának szabályozásában, hatással van a szomjúságra és az aldoszteron-

szekrécióra is. Az egészséges szervezetben betöltött funkciói mellett számos kóros 

folyamatban is jelentős szerepe van, így a magasvérnyomás-betegség, a szívizom-

hipertrófia, és a vesefibrózis kialakulásában. Az Ang II legtöbb ismert hatását az AT1 

angiotenzinreceptoron (AT1R) keresztül hozza létre. Az AT1R-ról kiinduló számos 

jelátviteli folyamat között vannak G-fehérje függő, és G-fehérjétől független hatások is, 

melyek közül az utóbbiak jelentősége napjainkban intenzív kutatás tárgyát képezi. 

 A jelátviteli folyamatok vizsgálatában fontos és hatékony eszköz a különböző 

mutáns receptorok használata, viszont ezek alkalmazhatósága korlátozott a vizsgált 

receptort endogén módon expresszáló sejtekben, holott éppen ezek lennének a 

legjelentősebbek. Ahhoz, hogy az AT1R-t fiziológiás környezetében vizsgálhassuk, 

megpróbáltunk egy olyan mutáns AT1A receptort készíteni, ami az eredetitől csak abban 

különbözne, hogy nem köti a bifenilimidazol antagonisták közé tartozó candesartant. 

Megállapítottuk, hogy az S109Y mutáció a patkány AT1A receptorban megszünteti a 

candesartan kötését, anélkül, hogy befolyásolná a receptor Ang II és peptid antagonista 

kötését, internalizációs kinetikáját, β-arresztin kötését, és az inozitol-foszfát válasz 

paramétereit. A β-arresztin receptorhoz való kötődését biolumineszcencia rezonancia 

energia transzfer módszerrel követtük, ami alátámasztotta ennek a molekulának a 

receptorral kialakított stabil kapcsolatát. 

 Az S109Y mutációt jelátviteli folyamatok tanulmányozása céljából kombináltuk 

a DRY/AAY mutációval, ami megszűnteti a G-fehérje aktiválást, anélkül, hogy 

befolyásolná a β-arresztin agonista hatására bekövetkező kötődését a receptorhoz. C9 

patkány hepatocita sejtvonalban expresszálva az S109Y receptor az endogén AT1R-al 

megegyező módon aktiválta az ERK MAPK-t. A DRY/AAY mutációval kiegészített 

receptorral sikerült kimutatnunk a G-fehérjétől független ERK-aktivációt, ami 

bizonyítja a módszer használhatóságát az Ang II által stimulált jelátviteli utak 

vizsgálatában, endogén AT1R-t expresszáló sejtekben. 
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10. Summary 
 

 Angiotensin II (Ang II) is a major regulator of the fluid homeostasis, blood 

pressure, thirst and aldosterone secretion. In addition to its physiological roles, Ang II is 

an important factor in pathological conditions, such as hypertension, renal fibrosis and 

cardiac hypertrophy. Most of the known effects of Ang II are mediated by the AT1 

angiotensin receptor, which activates a multitude of signaling pathways, including G 

protein-dependent and -independent responses, the latter of which being the subject of 

intensive studies in the recent years. 

 Although mutant receptors are highly useful to dissect the signal transduction 

pathways of receptors, they are difficult to study in physiological target tissues, due to 

the presence of endogenous receptors. To study AT1 angiotensin receptors in their 

physiological environment, we tried to construct a mutant receptor, which differs only 

from the AT1A receptor in its reduced affinity for candesartan, a biphenylimidazole 

antagonist. We have determined that the conserved S109Y substitution of the rat AT1A 

receptor eliminates its candesartan binding, without exerting any major effect on its Ang 

II and peptide angiotensin receptor antagonist binding, internalization kinetics, β-

arrestin binding, and potency or efficacy of the inositol phosphate response. The 

recruitment of β-arrestin to the receptor was followed by bioluminescence resonance 

energy transfer, which confirmed the stable association of this molecule with the 

receptor. 

 To demonstrate the usefulness of the S109Y mutant receptor in signal 

transduction studies, we combined it with substitution of the highly conserved DRY 

sequence with AAY, which abolishes G protein activation without affecting agonist-

induced β-arrestin binding to the receptor. In rat C9 hepatocytes the S109Y receptor 

caused ERK activation with the same mechanism as the endogenous AT1 receptor. After 

combination with the DRY/AAY mutation G protein-independent ERK activation was 

detected demonstrating that this approach can be used to study the Ang II-stimulated 

signaling pathways in cells endogenously expressing AT1 receptors. 
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