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1. Bevezetés 
 

 Az angiotenzin II (Ang II) egy oktapeptid hormon, a 

renin-angiotenzin rendszer fő effektor molekulája. 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 következményes érfal simaizom- és szívizom-átépülési 

folyamatokban. Az Ang II ismert hatásainak túlnyomó részét 

az AT1-es angiotenzinreceptoron (AT1R) keresztül hozza létre, 

ami egy 7 transzmembrán doménnel rendelkező, G-fehérjéhez 

kapcsolt receptor. 

 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. A Gq/11 fehérje 

foszfolipáz C enzim aktiválásán keresztül inozitol-foszfát/Ca2+-

jelet hoz létre, valamint protein-kináz C aktivációt, és ez a fő 

jelátviteli útvonal az Ang II legtöbb fiziológiás célszövetében, 

így a mellékvese, szívizom, vese és simaizom sejtekben. 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 
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sok esetben különböző citoplazmatikus tirozin-kinázok, vagy 

növekedési faktor receptorok transzaktiválásával hozza létre. 

Az általunk is vizsgált C9 patkány hepatocita sejtvonalban az 

AT1R alapvetően az epidermális növekedési faktor receptorát 

transzaktiválva hozza létre az ERK1/2 mitogén-aktivált 

protein-kináz (MAPK) aktivációját. 

 Az agonista kötődése után a receptort specifikus 

kinázok foszforilálják, majd a foszorilált receptorhoz a 

citoplazmából arresztin fehérjék kötődnek, melyek egyrészt 

szétkapcsolják azt a G-fehérjétől, másrészt pedig elindítják a 

receptor internalizációját. A β-arresztinekkel kialakított 

kapcsolat erőssége alapján a receptorokat két osztályba 

sorolják, melyek közül az AT1R a tartós kötést kialakító B 

osztályba tartozik. 

 Az utóbbi években egyre több adat utal arra, hogy a 

klasszikus, G-fehérjéken keresztül kialakuló jelátvitel mellett 

az AT1R G-fehérjétől független folyamatokat is képes 

aktiválni. A G-fehérje független mechanizmusok közül az 

arresztin fehérjék segítségével létrehozott jelátvitellel 

kapcsolatban áll rendelkezésre a legtöbb megfigyelés. A 

jelenség vizsgálatát különböző kísérleti megközelítések tették 

lehetővé. Ezek közé tartoznak a különböző mutáns AT1R-ok, 

melyek szelektíven károsodottak a G-fehérje aktiválás 



tekintetében, de képesek foszforilálódni, arresztint kötni és 

internalizálni. Ilyen az a DRY/AAY mutáns AT1R is, melyről 

leírták, hogy bár G-fehérjét nem aktivál, képes a 

plazmamembránhoz lokalizálni a β-arresztin2-őt, majd vele 

együtt internalizálni. 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 aktiváláshoz vezető kaszkád elemei. 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-al és az arresztinnel együtt az 

endoszómák felszínén helyezkedik el, és nem jut be a 

sejtmagba, aminek következtében a géntranszkripciót fokozó 

hatása elmarad. 

 Az AT1R-t endogén módon expresszáló sejtekben (mint 

pl. a C9 sejtek), a mutáns receptorokkal végzett vizsgálatokat 

jelentősen megnehezíti az endogén AT1R-ok jelenléte, hiszen 

Ang II hatására mind az eredeti, mind az expresszált receptorok 

aktiválódnak. A vizsgált jelátviteli folyamatok sejtspecifikus 

volta miatt azonban a legnagyobb jelentősége éppen az ilyen 
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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. 



sejtekben végzett kísérleteknek lenne. A probléma 

megoldásához egy olyan mutáns receptort szerettünk volna 

kifejleszteni, ami nem köti az AT1R nem-peptid antagonistáit. 

Egy ilyen receptormutáns lehetővé tenné, hogy miután az 

endogén AT1R-al is rendelkező sejtekben expresszáljuk, az 

antagonista adásával az eredeti receptorokat blokkoljuk, és 

csak az expresszált receptorokat vizsgáljuk egy olyan sejtben, 

ami egyébként az Ang II célsejtje. 

 Korábbi adatok arra utaltak, hogy az AT1R esetében 

jórészt különböző aminosavak felelősek a peptid és a nem-

peptid ligandok kötéséért. Ennek felismerését segítette, hogy a 

kétéltűek AT1R-a az emlősökével ellentétben nem köti a 

receptor bifenil-imidazol antagonistáit. A két fajban 

megtalálható receptorok közötti különbségek vizsgálata alapján 

a III. transzmembrán hélix lényegesnek tűnt a nem-peptid 

ligandok kötése szempontjából, ezért kísérleteink során mi is 

ebben a régióban hoztunk létre mutációkat. 



2. 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 nyomon 

követésére 

 

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 



megfelel annak, hogy a β-arresztin kötés szempontjából az 

AT1R a receptorok B osztályába 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 mechanizmussal hoz 

létre 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. 

 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. 

Ez a mutáns receptor egy új lehetőséget teremt arra, hogy az 

AT1R G-fehérjétől független jelátvitelének élettani 



4. Eredmények és következtetések 

 

 Ph.D. munkám során az AT1A-angiotenzinreceptor 

intracelluláris jelátvitelét vizsgáltuk, többek között az AT1R-t 

endogén módon expresszáló sejtekben. Ehhez egy olyan 

megközelítést választottunk, amihez szükségünk volt egy 

angiotenzinreceptor-blokkolóra rezisztens mutáns AT1AR-ra. 

 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 érdemlegesen 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 



3. Módszerek 

 

Plazmid konstrukciók: A patkány érfal simaizomból származó, 

HA epitóppal ellátott HA-AT1AR cDNS-ében irányított 

mutagenezissel hoztunk létre mutációkat. Ezen kívül 

elkészítettük a receptor sárga fluoreszcens fehérjével (eYFP) és 

a β-arresztin2 Renilla luciferázzal (Rluc) jelölt változatait. 

Sejttenyészetek és transzfekció: Az eredeti és mutáns 

receptorok vizsgálatához a fehérjéket különböző emlős 

sejtkultúrákban expresszáltuk. Kísérleteinkhez a COS-7 majom 

vese, a HEK-293 humán embrionális vese, valamint a C9 

patkány máj epithelilális sejtvonalakat használtuk. A 

transzfekciót Lipofectamine, Lipofectamine 2000, és Optifect 

reagensekkel végeztük. 

Ligandkötési vizsgálatok: A sejtfelszínen expresszált eredeti és 

mutáns AT1R-ok ligandkötési tulajdonságait radioaktív 

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

leszorításos kísérletekben vizsgáltuk, 4 ˚C-on, 6 órás vagy egy 

éjszakán keresztüli inkubálással. 

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 tríciummal 



jelölt inozitollal inkubáltuk, majd egy nap múlva, miután az 

beépült az inozitol-lipidekbe, Ang II-vel stimuláltunk. A sejtek 

feltárása után az inozitol-biszfoszfátokat és -triszfoszfátokat 

ioncserélő oszlopon elválasztottuk és folyadékszcintillációval 

detektáltuk. 

A receptor internalizációjának vizsgálata: Az AT1R mutánsok 

internalizációs kinetikájának vizsgálatához a transzfektált 

COS-7 sejteket radioaktív jódizotóppal jelzett 125I-Ang II 

jelenlétében különböző időtartamokig 37 ˚C-on inkubáltuk, 

majd az extracellulárisan kötött ligand savas környezetben 

történő eltávolítása után mértük az internalizálódott és az 

extracelluláris ligand mennyiségét. 

Biolumineszcencia rezonancia energia transzfer (BRET) 

vizsgálatok: Kísérleteinkben a β-arresztin2-Rluc és eYFP-vel 

jelölt AT1R-ok között létrejövő BRET-et vizsgáltuk 

transzfektált COS-7 és HEK-293 sejtekben. Coelenterazine h 

és Ang II hozzáadását követően detektáltuk a 485 és 530 nm-es 

hullámhosszokon kibocsátott fény intenzitását. A molekuláris 

interakció létrejöttét az 530 és a 485 nm-en mért emisszió 

hányadosának növekedése jelzi. 

Western blot: A transzfektált C9 sejteket 6 órás 

szérummegvonás után fél órán keresztül előinkubáltuk a 

megfelelő gátlószerekkel (AG 1478, candesartan), és 



különböző ideig stimuláltuk Ang II-vel. A fehérjék SDS 

poliakrilamid gélen történő elválasztása és PVDF membránra 

blottolása után a p44/42 MAPK foszforilált és teljes 

mennyiségét a megfelelő elsődleges, és tormaperoxidázzal 

konjugált másodlagos antitestekkel, ECL módszerrel 

detektáltuk. 

Konfokális lézer mikroszkópia: A C9 sejteket fedőlemezen 

növesztettük és transzfektáltuk (β-arresztin2-eGFP-vel és a 

mutáns AT1AR-okkal). Candesartanos előinkubálást követően 

rodaminnal jelölt Rhod-Ang II-vel stimuláltunk. A felvételeket 

egy Zeiss LSM 510 konfokális lézer mikroszkóppal, argon és 

hélium/neon lézerekkel excitálva készítettük. Az emissziót 

500–530-nm-es szűk sávú filterrel detektáltuk a GFP, és egy 

560-nm felett átengedő széles sávú filterrel a rodamin esetében. 

Citoplazmatikus [Ca2+]-mérések: A C9 sejteket a megfelelő 

mutáns AT1R-okkal transzfektáltuk, majd 24 órával később a 

sejteket mobilizáltuk, és feltöltöttük Fura-2/AM-mel. A 

sejtszuszpenzióban történt Ca2+-méréseket 340 és 380 nm-en 

történő excitációval és 505 nm-en detektált emisszióval, 

candesartan jelenlétében vagy hiányában végeztük. 

Statisztikai analízis: Az adatokat átlag ± az átlag szórása 

formában mutatjuk. A csoportok közötti különbségeket 

varianciaanalízissel vizsgáltuk. 
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