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A renin-angiotenzin rendszer (RAS) több mint 100 éves 
története Tigerstedt és Bergman nevével kezdődik, akik a veséből 
egy presszor hatású anyagot vontak ki, amelyet reninnek neveztek 
el [1]. A renin-angiotenzin rendszer a vérnyomás és só-víz 
háztartás szabályozásának egyik legfontosabb tényezője. 
Működését befolyásoló gyógyszerek a magas vérnyomás betegség 
gyógyításának mindennapos eszközei. Az utóbbi két évtized 
kutatásai tették egyértelművé, hogy a renin-angiotenzin rendszer 
elemei számos szövetben lokálisan is előfordulnak [2-4]. A szöveti 
renin-angiotenzin rendszerek működésének részletesebb 
megismerésekor derült fény arra, hogy az AngII-nek növekedési 
faktor szerű hatásai is vannak. AT1 receptoron keresztül aktiválja a 
MAP kináz jelátviteli utakat [5], serkenti a tirozin foszforillációt 
[6], és protoonkogének (mint pl. a c-fos gén) transzkripciós 
aktivitását fokozza [7]. 
A renin-angiotenzin rendszer fő terméke az AngII az endokrin 
rendszereknél megszokott módon negatív feedback 
mechanizmussal gátolja a vese juxtaglomeruláris sejtjeiben a renin 
elválasztását. Több publikáció közöl azonban olyan direkt, vagy 
indirekt bizonyítékokat, amelyek arra utalnak, hogy bizonyos – 
elsősorban patológiás körülmények között egy paradox pozitív 
feedback szabályozást fenntartva az AngII stimulálhatja a renin 
képződését.  
Lou és mtsai. vizsgálataikban azt az eredményt kapták, hogy ACE 
gátló kezelés következtében a patkány hipotalamusz renin mRNS 
szintje csökken. Az észlelt szabályozás ellentétes volt az ACE 
gátló kezelés vesében jól ismert renin mRNS termelést serkentő 
hatásával [8].  
Újszülött patkány szívizomsejtekben in vitro körülmények között 
nyomás túlterhelés következtében kialakult mechanikai stressz, 
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illetve AngII kezelés direkt módon fokozta a RAS elemeinek 
termelődését, így a renin gén expresszióját is [9].  
A proximális tubulus renin expressziója szignifikánsan növekedett 
szubtotális nefrektómián átesett patkányokban, továbbá a renin 
expresszió fokozódást ACE gátló kivédte, azaz feltételezhető, hogy 
a renin termelődés serkentését az AngII okozta [10].  
A fenti eredmények felvetik a lehetőségét annak, hogy bizonyos 
körülmények között, a szöveti RAS szabályozásában „pozitív 
feedback” mechanizmus érvényesülhet.  
Sigmund és mtsai. beszámoltak arról, hogy transzgenikus 
egérmodellben, ahol a humán renin promóter 900 bp hosszú 
szakasza által vezérelt humán renin gént hordozott a kísérleti állat, 
az AngII presszor dózisban mintegy kétszeres humán renin mRNS 
termelődést eredményezett. Ez a vizsgálat említi elsőként a 
proximális renin promóter AngII általi „paradox” szabályozásának 
lehetőségét, valamint felveti a molekuláris részletek további 
vizsgálatának szükségességét [11].  
Az AngII növekedési faktor szerű hatásait (sejtnövekedés, migráció, 
extracelluláris mátrix felszaporodás, egyéb növekedési faktorok 
termelődésének serkentése) korai és késői intracelluláris jelátviteli 
mechanizmusok közvetítik, amelyek magukba foglalják többek 
között a MAP kinázok és a tirozin kinázok aktivációját.  
A MAP kinázok megnevezés a szerin/treonin protein kináz 
szupercsalád tagjainak összefoglaló neve. Laboratóriumi 
vizsgálataink során az ERK- és JNK kaszkád AngII hatására 
bekövetkező aktiválásával foglalkoztunk. Az ERK kaszkádot a 
növekedési és differenciálódási stimulusok közvetítő rendszereként 
ismerjük, elsősorban az endogén tirozin kináz aktivitással 
rendelkező növekedési faktorok és citokinek receptorainak 
intracelluláris jelátviteli útjaként [12]. A p21Ras kis G-fehérje a 
kaszkádszerű foszforillációs folyamat első eleme, amely a Raf-1 
kinázzal (MAPKKK kináz) közösen aktiválja a cRaf-1 nevű 

enzimet. Az aktivált cRaf-1 ezután szerin molekulán foszforillálja 
a MEK enzimet. A MEK „dual” kináz treonin és tirozin 
csoportjain foszforillálja az ERK enzimet [13].  
A JNK rendszer aktiválódásában a PAK enzim aktivációját tartják 
fontosnak a Rho családba tartozó p21Rac és Cdc42 kis G-fehérjék 
által [14]. Murasawa és mtsai. szív eredetű fibroblasztokban az 
AngII okozta JNK aktivációt a Ca++ dependens protein kináz Pyk2 
függőnek találták és egy Pyk2-Rac1-Pak aktivációs hipotézisét 
állították fel [15]. Schmitz és mtsai. felvetik annak lehetőségét, 
hogy az Nck fehérje jelátviteli komplexet képez (Rac-Nck-PAK) a 
JNK kaszkád szignalingjának egyik kezdő lépéseként [16]. 
A JNK rendszer foszforillációs kaszkádjának működése hasonló az 
ERK kaszkádéhoz. Első eleme a p21-aktiválta kináz (PAK), 
amelynek aktivációja a MEKK1-SEK1 rendszer és végül a JNK 
kaszkádszerű aktivációjához vezet [17]. Az aktivált ERK és JNK 
enzimek a sejtmagba helyeződnek, ahol transzkripciós faktorok 
foszforillációja révén (c-Jun, ATF-2, Elk-1) [18] szabályozzák a 
transzkripciót és a sejtciklust. 
Berk és Corson egy korábbi összefoglaló tanulmányban az érfali 
simaizom sejtekben az AngII-vel kapcsolatban öt jelentős tirozin 
kinázok által szabályozott jelátviteli utat tárgyal, úgy mint a Src 
kinázok, a Janus kináz család, a Fokális adhéziós kináz, a Kalcium 
dependens tirozin kináz és a Receptor tirozin kinázok. A szerzők 
megjegyzik, hogy a jövőbeli kutatások egyik lehetséges 
irányvonala az igen szerteágazó tirozin kináz jelátviteli utak 
élettani változatosságának és szöveti specifikációinak 
meghatározása [19].  
Az AngII biológiai hatásaiként az értónus fokozása mellett, ami 
valóban a keringő hormonra adott azonnali válasznak tekintendő, 
olyan folyamatokat szokás emlegetni (sejthipertrófia, proliferáció, 
extracelluláris mátrix felszaporodás), amelyek hetek, vagy hosszú 
hónapok alatt jönnek létre. Az AngII régóta ismert hosszú távú 
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hatásai között szerepel több protoonkogén aktiválása. A 
leggyakrabban emlegetet AngII által aktivált protoonkogének a c-
fos, c-jun, c-myc, erg-1 [20, 21]. Kísérleteinkben a c-fos AngII 
hatására létrejött stimulációjának jelátvitelét vizsgáltuk. 
Az AngII sejtszintű hatása igen széleskörűen vizsgált. A hatások 
létrejöttéért felelős intracelluláris jelátviteli utak azonban csak 
részben feltérképezettek. Az egyes szignaling rendszerek szerepét 
különböző kutatócsoportok más és más megközelítésben, nemritkán 
egymással ellentmondó módon tárgyalják. Vizsgálataink 
tervezésekor célul tűztük ki egy kísérleti modellrendszer 
kidolgozását, amelyben az AngII géntranszkripcióra kifejtett 
hatásainak intracelluláris szignaling mechanizmusai modellezhetők. 
A kidolgozott in vitro rendszerben az AngII c-fos és renin 
promóterekre kifejtett hatásainak sejten belüli jelátviteli folyamatait 
tanulmányoztuk.  
 
Célkitűzések 
 
Vizsgálataink során arra kerestünk választ, hogy az AngII kiváltotta 
géntranszkripciós változások mely jelátviteli utakon keresztül 
valósulnak meg. Az alábbi hipotéziseink voltak: 

• az AngII aktiválja a c-fos promótert 
• az AngII hatására a MAP kináz kaszkádok aktiválódnak 
• a PI3 kináz és a PKC enzimek szerepet játszanak a c-fos 

promóter aktiváció szabályozásában, 
• a MAP kináz rendszerek részt vesznek a c-fos promóter aktivitás 

fokozódás regulációjában. 

Kísérleteink tervezésekor célul tűztük ki olyan modell kidolgozását, 
amelyben az AngII által indukált renin géntranszkripció pozitív 
feedback szabályozásának mechanizmusa vizsgálható. Az AngII 

„paradox” renin transzkripciót fokozó hatásának intracelluláris 
jelátvitelére vonatkozóan a következő hipotéziseket állítottuk fel: 

• az AngII aktiválja a proximális renin promótert, 
• az ERK és JNK kaszkádok részt vesznek az AngII által 

kiváltott renin promóter aktiválás szabályozásában, 
• a PKC enzim szerepet játszik a renin promóter transzkripciós 

aktivitásfokozódásának regulációjában, 
• a tirozin kinázok aktiválódása szerepet játszik a vizsgált 

folyamat intracelluláris szabályozásában. 
 
Sejtek 
  
Vizsgálatainkhoz kínai hörcsög ovárium (CHO), illetve sertés 
proximális tubulus hám (LLC-PK1) sejttenyészeteket használtunk. 
A CHO sejtek a patkány AT1A receptort, az LLC-PK1 sejtek a nyúl 
AT1 receptort stabilan expresszáló sejtvonalak voltak. A 
CHO/AT1A sejteket T.J. Thekkumkara [22], az LLC-PK1/AT1 
sejteket R.C. Harris [23] bocsátotta rendelkezésünkre. 
 
Plazmidok 

 
Kísérleteink során az AngII indukálta géntranszkripciós változások 
vizsgálatára a c-fos promótert használtuk. Az AngII paradox renin 
géntranszkripciót fokozó hatásának vizsgálatához a proximális 
renin promótert tartalmazó riporter plazmid konstrukciókat 
alkalmaztuk.  
A belső standardként használt másodlagos riporter plazmidok β-
galaktozidáz enzimet kódoló expressziós vektorok (Clontech, Palo 
Alto, CA) voltak. A plazmidokban az enzim transzkripcióját 
timidin kináz minimál promóter (TKβ), vagy vírus promóterek 
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úgymint a Rous sarcomavírus promótere (RSVβ) és a 
citomegalovírus promótere (CMVβ) szabályozzák.  
Plazmidjaink egy része az intracelluláris jelátviteli folyamatokban 
vizsgált fehérjék domináns negatív (DN) mutáns verziójának cDNS-
ét tartalmazták. Kísérleteinkben az ERK kaszkád elemeit inaktiváló 
DNRas, DNRaf, DNMEK, valamint a JNK kaszkád elemeit gátló 
DNRac1 és DNJNK domináns negatív fehérjéket kódoló 
plazmidokat használtuk [23-26].  
A MAP kináz kaszkádok szerepének tisztázására az ERK és JNK 
enzimeket direkt módon gátló fehérjéket kódoló plazmidokat is 
alkalmaztunk. A CL100 plazmid az ERK-et defoszforilláló MAP 
kináz foszfatáz (MKP1) nevű enzimet-, a JNK-t gátló JIP plazmid 
az egér JNK interacting proteinjének JNK kötő doménjét 
tartalmazza pcDNA3 vektorba inzertálva. A c-Src tirozin kináz 
szerepét az enzimet gátló c-Src-N-terminális kinázt (Csk) kódoló 
expressziós vektorral vizsgáltuk. 
 
Módszerek  
 
Plazmid preparálás 
A kísérletekhez szükséges plazmidokat megfelelően előkészített E. 
Coli (DH5α) kompetens sejtekbe juttattuk „hősokk” baktérium 
transzformáció módszerével. A plazmidot tartalmazó klónokat 100 
mg/ml ampicillin tartalmú LB baktérium táptalajon szelektáltuk, 
restrikciós emésztéssel a plazmidok jelenlétét igazoltuk. A plazmid 
DNS-t fenol-kloroformos extrakciót követő cézium-klorid 
grádiensen történő ultracentrifugálással preparáltuk. 
 
A tranziens transzfekció 
A sejtek különböző agonisták által kiváltott géntranszkripciós 
változásának, valamint a változás szabályozási mechanizmusainak 
egyik elterjedt vizsgáló módszere a tranziens transzfekció [27]. A 

módszer során a megfigyelni kívánt gént, vagy annak egy 
szakaszát a sejtbe juttatjuk (transzfektáljuk) ezáltal vizsgálhatóvá 
válik a bejuttatott gén agonisták hatására bekövetkező 
transzkripciós válasza. Az ismert jelátviteli utak manipulálásával 
pedig a transzkripció szabályozása tanulmányozható. Sejtjeinket 
(CHO/AT1A; LLC-PK1/AT1) kalcium foszfát precipitációs 
módszerrel transzfektáltuk.  
 
A másodlagos riporter plazmidok használata 
A tranziens transzfekció hatékonysága a módszer standardizálása 
ellenére, sok esetben az egyes kísérleten belül is igen nagy 
szóródást mutat. A nagy szóródás normalizálására elterjedt 
metódus a másodlagos riporter plazmidok belső kontrollként való 
használata. A módszer lényege, hogy egy kotranszfektált 
másodlagos riporter gén expressziója állandó, az alkalmazott 
agonistáktól és gátlószerektől nem, csak a transzfektált sejtek 
arányától függ. A vizsgálni kívánt riporter aktivitása a másodlagos 
riporter aktivitására normalizható, ezáltal kiküszöbölhető a 
transzfekciós hatékonyság eltéréséből adódó hiba [28].  
 
Western blot 
Sejteinket 4 óra szérummegvonást követően valamely gátlószerrel, 
vagy annak vehikulumával előkezeltük, majd 15 perc inkubációs 
idő után további 15 perces AngII kezelést alkalmaztunk. A sejteket 
ezután Tryton lízis pufferba kapartuk és Laemmli pufferben 
főztük. A minták azonos fehérjetartalmú porcióját 8%-SDS-
polyacrilmid gélen elektroforetizáltuk, majd nitrocellulóz 
membránra transzferáltuk. A blottokat blokkolás után, intenzív 
mosást követően inkubáltuk az elsődleges antitesttel, amit ismét 
mosás követett. Végül a blottot tormaperoxidázzal konjugált 
másodlagos antitesttel inkubáltuk és „enhanced 
chemiluminescense” oldattal előhívtuk. 
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Statisztikai értékelés 
A transzfekciós kísérleteket duplikátumokban végeztük, az 
eredményeket legalább három egymástól független kísérlet mérési 
eredményéből számoltuk. Az eredményeket átlag±szórás formában 
mutatjuk be, a statisztikai értékelést Student t próbával, vagy 1 utas 
ANOVA módszerrel végeztük. 
 
Kísérleti eredmények 
 
Az AngII AT1 receptoron keresztül fokozza a c-fos 
promóter transzkripciós aktivitását 
T3CHO/AT1A sejteket tranziensen transzfektáltuk a c-fos promótert 
tartalmazó luciferáz riporter plazmid konstrukcióval, majd a sejteket 
AngII-vel kezeltük. Az AngII dózisfüggő módon fokozta a c-fos 
promóter transzkripciós aktivitását (10-10M: 1,15±0,13;  
10-9M: 1,5±0,16; 10-8M: 2,28±0,12; 10-7M: 2,71±0,13; 10-6M: 
3,08±0,27; 10-5M: 3,03±0,11; p<0,05). Az AngII AT1 receptorának 
specifikus gátlószerével, 10-7M Candesartannal előkezelve a sejteket 
az AngII okozta c-fos promóter aktiválódás elmaradt (1,43±0,13; p: 
ns;).  

 
Az AngII és a serum fokozza a másodlagos riporter 
plazmidok β-galaktozidáz aktivitását 
Tranziens transzfekciós kísérleteinkben belső standardként a c-fos 
riporter mellé a humán timidin kináz minimál promóter által 
vezérelt β-galaktozidáz gént tartalmazó másodlagos riporter 
plazmidot (TKβ) kotranszfektáltuk. Eredményeink értékelése során 
a β-galaktozidáz aktivitás következetes emelkedését észleltük az 
AngII-vel kezelt sejtek esetében. A hatás a c-fos promóternél 
megfigyeltekhez hasonlóan dózisfüggő volt, a legnagyobb aktiváció 
szintén 10-7M AngII kezeléssel volt elérhető (2,57±0,04; p<0,01). 
Kísérletünket további két másodlagos riporter plazmid használatával 

megismételtük. Azt az eredményt kaptuk, hogy a c-fos luciferáz 
riporter konstrukcióval kotranszfektálva 10-7M AngII fokozza 
mind a Rous sarcomavírus (RSVβ) és a citomegalovírus (CMVβ) 
promóterével vezérelt β-galaktozidázt expresszáló másodlagos 
riporter plazmid aktivitását (RSVβ: 1,74±0,26; CMVβ: 3,77±1,4; 
p<0,05). Az AT1 receptor blokkoló candesartan az AngII okozta 
aktivitás fokozódást minen esetben kivédte (10-7M AngII + 10-7M 
Cand.: TKβ: 1,4±0,22; RSVβ: 1,17±0,25; CMVβ 1,43±0,55; 
p:ns.), ami arra utal, hogy mind a timidin-kináz minimál promóter, 
mind pedig a virális promóterek transzkripciós aktivitását az AngII 
AT1 receptoron keresztül fokozza. Ezután a fenti kísérletet 
megismételtük olymódon, hogy a sejteket AngII helyett 10% 
szérummal kezeltük. A szérum minden esetben kiváltotta a c-fos 
promóter aktivációt és az AngII kezeléshez hasonlóan minden β-
galaktozidáz expressziót szabályzó promóter esetében is aktivitás 
fokozódást okozott (TKβ: 2,62+0,28; RSVβ: 4,15+0,82; CMVβ: 
7,41+2,58; p<0,05). 
 
Az ERK kaszkád szerepe a c-fos promóter 
aktiválódásában  
Az ERK-et defoszforilláló MAPK foszfatázt termelő expressziós 
vektort (CL-100) kotranszfektáltuk a c-fos luciferáz riporter 
konstrukcióval, ami teljesen kivédte a 10-7M AngII okozta c-fos 
promóter aktivációt (AngII: 3,17±0,93 vs. AngII + CL-100: 
1,06±0,2; p<0,01). A következőkben az ERK-et aktiváló MEK 
enzimet gátló PD98059 előkezelés részlegesen kivédte az AngII 
által kiváltott c-fos promóter aktivációt (AngII: 2,36±093 vs. AngII 
+ PD98059: 1,44±0,32; p<0,05). További kísérletben a Ras G-
fehérje, valamint a Raf enzim domináns negatív formáját kódoló 
plazmidok kotranszfekciója teljesen kivédte az AngII c-fos 
aktiváló hatását (pcDNA3. 3,17±0,93 vs. DNRas: 1,16±0,3 vs. 
DNRaf 1,36±0,31; p<0,01).  
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A p21Rac1 fehérje részt vesz a c-fos promóter 
aktivációban 
A sejtekbe kotranszfektált DNRac1 expressziós vektor gátolta a c-
fos promóter aktivációját (pcDNA3: 3,17±0,93 vs. DNRac1: 
1,18±0,31; p<0,01).  

 
Az AngII AT1 receptoron keresztül fokozza a proximális 
renin promóter transzkripciós aktivitását 
LLC-PK1/AT1 sejteket tranziensen transzfektáltuk a proximális 
renin promótert tartalmazó riporter plazmiddal, majd a sejteket 
AngII-vel kezeltük. Várakozásunknak megfelelően az AngII 
dózisfüggő módon fokozta a proximális renin promóter 
transzkripciós aktivitását (10-10M: 1,9±0,14; 10-9M: 2,63±0,64;  
10-8M: 3,01±0,56 ;10-7M: 3,49±1,25; 10-6M: 3,17±0,64; p<0,05; 1. 
ábra). A legnagyobb aktivitás-fokozódást okozó 10-7M AngII hatása 
candesartannal tökéletesen kivédhető volt (10-7M Cand.: 1,52±0,21; 
10-6M Cand.: 0,81±0,31; p:ns; 1.ábra).  
 
Az AngII fokozza az ERK és JNK enzimek aktivitását 
Western blot vizsgálatokat végeztünk az aktivált (foszforillált) ERK 
és JNK enzimekkel reagáló antitestekkel LLC-PK1/AT1 sejteken. 
Kísérleti rendszerünkben 10-7M AngII kezelés az ERK esetében 
16,2±3,3-szoros, JNK esetében 3,84±1,1-szeres aktivitásfokozódást 
okozott (p<0,01; 2. ábra). Az AT1 receptor blokkoló 10-7M 
candesartan mindkét sejttípusban kivédte az AngII indukálta ERK 
és JNK aktivációt. 

 
Az ERK kaszkád nem játszik szerepet de a JNK részt vesz 
a renin promóter aktiválásban 
A MAP kináz rendszerek AngII általi stimulálása felveti lehetséges 
szerepüket a renin aktivációban. Kísérleteinkben sem a MEK gátló 
PD98059 (2,88±1,17 vs. 2,4±0,68; p:ns), sem az ERK kaszkád 

egyes elemeinek domináns negatív mutáns verzióját kódoló 
plazmidok kotranszfekciója (DN-Ras: 3,31±0,83; DN-Raf: 
2,83±0,84; DN-MEK: 2,93±0,86; p:ns) nem befolyásolta az AngII 
renin promóterre gyakorolt hatását. Mind a JIP, mind a DN JNK 
fehérjék jelenléte ugyanakkor gátolta az AngII által kiváltott hatást 
(2,75±0,69 vs. 1,8±0,34 és 1,6±0,23; p<0,01; 3. ábra). Következő 
kísérletünkben a renin-luciferáz riporter konstrukció mellé a 
p21Rac1 fehérje domináns negatív mutáns verzióját kódoló 
plazmidot kotranszfektáltuk LLC-PK1/AT1 sejtekbe. Meglepő 
módon a DN Rac1 nem befolyásolta az AngII hatását az 582 bp 
hosszúságú renin promóterre (2,75±0,69 vs. 3,21±0,53; p:ns; 3. 
ábra). 
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A PKC szerepe 
Sejtjeinket az 582 bp hosszúságú renin-luciferáz riporter vektorral 
transzfektáltuk és az AngII kezelést megelőzően a PKC-t 
specifikusan gátló bisindolylmaleimeddel (Bis) előkezeltük. A Bis 
kezelés nem gátolta az AngII stimuláló hatását (2,88±1,17 vs. 
3,83±2,14; p:ns;). A továbbiakban a PKC összes izoformáját 
kimerítő 24 órás PMA inkubációt alkalmaztunk. A PMA inkubáció 
szintén nem védte ki a renin promóter aktiválását. Végül a renin 
promóter-luciferáz konstrukcióval transzfektált sejteket a PKC-t 
stimuláló kisebb dózisú PMA-val kezeltük, ami nem eredményezett 
szignifikáns növekedést a proximális renin promóter  aktivitásában 
(1,24±0,45; p:ns).  
 

2. ábra Az AngII hatása az ERK és JNK enzimek aktivitására 
 

A tirozin kinázok gátlása részlegesen kivédi az AngII 
hatását 
Következő kísérleteinkben renin promóterrel transzfektált sejtek 
tirozin kináz gátló genisteinnel történt előkezelése az AngII 
stimuláció közel 50%-os gátlását eredményezte (2,88±1,17 vs. 
1,57±0,45; p<0.01). Ezután a c-Src tyrozin kináz szerepét 
vizsgáltuk a renin promóter aktiválásában. A c-Src-N-terminális 
kináz (Csk) foszforillálja, ezáltal gátolja az enzim működését. 
Sejtjeinkbe a riporter mellé a Csk enzimet kódoló expressziós 
vektort kotranszfektálva az AngII hatása a pGL3-582 promóteren 
mintegy 30%-al csökkent (2,75±0,69 vs. 2,09±0,42; p<0,01; 
3.ábra).  
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3. ábra A c-Src és a JNK kaszkád gátlásának hatása a paradox 
renin promóter aktivációra 
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A tirozin kinázok és a JNK viszonya  
Utolsó kísérletsorozatunkban sejtjeinket a renin promóterrel és a JIP 
fehérjét kódoló expressziós plazmiddal kotranszfektáltuk, és az 
AngII kezelést megelőzően genistein előkezelést alkalmaztunk. A 
tirozin kinázok és a JNK együttes gátlása az AngII stimulus mintegy 
35%-os csökkenését eredményezte (2,75±0,69 vs. 1,75±0,48; 
p<0,01; 3. ábra), amely nem különbözött a gátlástól, ami külön a 
genisteinnel vagy a JIP fehérjével volt észlelhető. Ezt követően anti 
p-JNK western blot kísérleteket végeztünk, amelyben a genistein 
gátolta az AngII hatására bekövetkező JNK aktivációt (3,84±1,12 
vs. 1,31±0,56; p<0,01; 4. ábra). 
 
Megbeszélés 
 
 Tranziens transzfekciós eredményeink értékelésekor azt 
tapasztaltuk, hogy a belső standardként használt plazmidok  ß-
galaktozidáz aktivitását az AngII következetesen stimulálta. A 
normalizálási számítások elvégzése után az AngII okozta ß-
galaktozidáz emelkedés miatt, a c-fos promóteren észlelt 
transzkripciós aktivitás fokozódás rendre eltűnt. Amennyiben egy 
agonista a vizsgált promóter és a másodlagos riporter aktivitását is 
befolyásolja, akkor a standardizálás elvégzésével az eredmények 
szisztematikusan hibásak lesznek. A kísérleteinkben észlelt 
helyzethez képest fordított esetben, ha az agonista hatása a vizsgált 
promóterre és a másodlagos riporterre ellenkező előjelű, akkor a 
standardizálás a vizsgálni kívánt promóterre kifejtett hatást 
megnöveli. Így ebben az esetben előfordulhat, hogy egy 
statisztikailag nem szignifikáns hatás ezáltal válik szignifikánssá.  
Minimális annak a valószínűsége, hogy az agonistával és a 
vehikulummal kezelt csoportok luciferáz aktivitásának 
különbözősége szisztematikusan a transzfekciós hatékonyság 
különbözőségéből ered. Mindezekből azt a következtetést vonhatjuk 

le, hogy a másodlagos riporter alkalmazásának elhagyása nem 
befolyásolja oly mértékben a vizsgálni kívánt promóter 
aktivitásának értékelhetőségét, mint amennyire az agonista által 
megváltoztatott másodlagos riporter aktivitások befolyásolják azt. 
A standardizálás elhagyásából eredő tévedés elhanyagolható ahhoz 
a következetes hibához képest, amit az agonista által befolyásolt 
másodlagos riporter plazmid aktivitás értékeivel elvégzett 
korrekció esetén kapnánk. További, az intracelluláris jelátviteli 
mechanizmusokat vizsgáló transzfekciós kísérleteinkben nem 
használtunk másodlagos riporter plazmidokat.  Igazoltuk, hogy 
rendszerünkben AngII hatására az ERK foszforillálódik, valamint 
fokozódik a c-fos promóter transzkripciós aktivitása. Az ERK és a 
c-fos promóter aktiváció közötti összefüggés igazolására végzett 
transzfekciós kísérletek eredményeiből azt állapíthatjuk meg, hogy 
rendszerünkben AngII hatására az ERK aktiváció a klasszikusnak 
mondható kaszkádszerű Ras-Raf-MEK jelátviteli úton valósul 
meg. Eredményeink továbbá egyértelműen igazolják, hogy az 
AngII kiváltotta c-fos promóter aktiválás ERK függő módon megy 
végbe, illetve a folyamatban szerepet kap a p21Rac1 kis G-fehérje 
is. Eredményeink valószínűsítik, hogy a Rac fehérje szerepet 
játszik az AngII hatására bekövetkező ERK aktivációban, ami a 
MAP kináz rendszereken belüli esetleges keresztaktiváció 
lehetőségét körvonalazza.  
Sigmund csoportja a humán renin promóter 900 bp hosszúságú 
szakasza által szabályozott humán renin transzgént hordozó 
egerekben megfigyelte, hogy az AngII kétszeresére fokozta a renin 
transzgén expresszióját. Kísérleteinkben transzfekciós modell 
segítségével, in vitro mutattuk be az AngII renin promótert 
stimuláló paradox hatását. Igazoltuk továbbá, hogy az AngII AT1 
receptoron keresztül, dózis függő módon serkenti a proximális 
renin promóter transzkripciós aktivitását és az aktivációs folyamat 
tirozin kináz és JNK függő módon megy végbe. 
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4. ábra A tirozin kináz gátlás hatása az AngII hatására bekövetkező 
JNK aktivációra 
 
Az a tény hogy a proximális renin promóter AngII hatására 
bekövetkező paradox válasza a transzgenikus egérben és az in vitro 
rendszerben egyaránt megfigyelhető volt, azt a feltételezést erősíti, 
hogy a renin promóter aktivitás gátlásáért felelős szabályozó régiók 
a -900 bázispár helyzetnél távolabb helyezkednek el. 
Kísérleteinkben első alkalommal igazoltuk, hogy a PKA/cAMP 
rendszer mellett a JNK szintén képes stimulálni a a proximális renin 
promóter transzkripciós aktivitását. Bemutatott eredményeink 
igazolják, hogy kísérleti rendszerünkben az AngII mind az ERK és a 
JNK enzimek aktivitását fokozza. Az ERK kaszkád elemeinek több 

támadáspontú gátlása nem befolyásolta az AngII hatását a renin 
promóteren, ami arra utal, hogy az ERK kaszkád nem játszik 
szerepet a vizsgált folyamatban. Ezzel szemben a JNK enzim 
gátlása akár az enzim domináns negatív mutáns verziójának-, vagy 
az enzimet gátló JNK-interacting proteint (JIP) kódoló plazmid 
kotranszfekciójával az AngII hatására bekövetkező renin promóter 
aktiválást kb. 40%-al csökkentette. A JNK aktiválódása után 
számos transzkripciós faktort aktivál, mint a c-jun, ATF-2, 
valamint az Ets doménhez kötődő Elk-1 transzkripciós faktort, ami 
a géntranszkripció stimulálásához vezet. Több lehetséges 
transzkripciós faktor kötőhely ismert a proximális renin 
promóteren, amelyek közül kiemelendő az Ets-domén kötő hely, 
valamint Tamura és mtsai. által leirt kötőhely a -36/-20 pozícióban. 
Ezek a JNK aktivációra potenciálisan érzékeny transzkripciós 
faktor kötési helyek magyarázhatják a JNK hatására bekövetkező 
renin promóter aktivációt. A p21Rac-1 kis G-fehérjét a JNK 
kaszkád egyik első elemeként tartják számon, illetve ismert az is, 
hogy tirozin kinázok aktiválhatják a JNK enzimet a Rac-1 vagy a 
PAK aktiválásán keresztül. Korábbi megfigyeléseink alapján a 
Rac-1 részt vesz az AngII intracelluláris jelátvitelében. Ebben a 
kísérletsorozatban a Rac-1 gátlása a domináns mutáns verzió 
kotranszfekciójával nem befolyásolta az AngII hatását, ami egy 
Rac-1 független JNK aktivációra enged következtetni.  
A nem szelektív tirozin kináz gátló genistein szintén gátolta az 
AngII hatását a renin promóteren, amely AngII hatására 
bekövetkező protein tirozin kinázok aktiválódását, vagy receptor 
tirozin kinázok transzaktiválását veti fel kísérleti rendszerünkben. 
Az Src protein tirozin kináz gátlását eredményező c-Src-N-
terminál kinázt kódoló expressziós vektor kotranszfekciója szintén 
részlegesen gátolta a renin promóter stimulálását. Az előzetes 
eredményeink felvetik a c-Src enzim lehetséges szerepét a 
megfigyelt folyamatban. Az utolsó kísérletsorozatban a genistein 
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kivédte az AngII hatására bekövetkező JNK aktivációt, valamint 
nem tapasztaltunk további gátló hatást abban az esetben, amikor a 
JIP enzimet kódoló expressziós vektort és a genistein tirozin kináz 
gátlót együttesen használtuk. Mindezekből azt a következtetést 
vontuk le, hogy a tirozin kinázok és a JNK egyazon intracelluláris 
jelátviteli úton aktiválják a renin promótert és a folyamatban a 
tirozin kinázok „upstream” helyzetűek.  
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