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Bevezetés
Jelátvitel alatt azt a folyamatot értjük, amely
nek során a sejt jelfogó molekulái (receptorai)
felõl információátadás történik a sejtmag
irányába, amire a sejt funkcióinak megváltoz
tatásával válaszol. A receptorok ligandum
felismerését a sejten belül számos enzim, köz
tük kinázok, foszfatázok, foszfolipázok akti
válódása követi. A jelátvitel során fehérjehá
lózatok lépnek kölcsönhatásba, enzimek
aktiválódása és inaktiválódása, sejten belüli
és membránfehérjék átrendezõdése megy
végbe, és az egymásra épülõ, kaszkádszerû
en bekövetkezõ események végén a transz
kripciós faktorok aktiválódása következté
ben génátírási folyamatok kezdõdnek el
a sejtmagban. A legtöbb jelátvivõ fehérjét
fejlõdéstani vizsgálatok, illetve tumorsejtek
vizsgálata alapján írták le mint a sejt differen
ciálódását és a sejt osztódását szabályozó
molekulákat. Az immunsejtek antigénfelis
merõ receptoraikon keresztül ismerik fel a
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kórokozókat, a szervezet számára idegen
anyagot, ami elindítja a sejtaktiválódáshoz
vezetõ jelátviteli folyamatot. Az antigénre
ceptor mellett számos más receptor, például
a mintázatfelismerõ receptorok, a citokin és
kemokin receptorok, az ellenanyagmole
kulák konstans részét felismerõ Fc recepto
rok, a komplement receptorok stb. közvetí
tésével is elindulnak jelátviteli folyamatok
T- és B-limfocitákban, amelyek összegzõd
nek, és végsõ soron az immunválasz kiala
kulásához vezetnek.
A jelátvitel folyamata számos ponton
meghibásodhat, ami – ha a hibát a szervezet
vagy az adott sejt nem tudja kijavítani – kóros
folyamatok kialakulását eredményezheti. Ilyen
lehet például a korlátlan sejtburjánzás vagy
éppen a sejthalál, vagy egyes fehérjék túl- illetve alultermelése. Bizonyos immunológiai
betegségek egyértelmûen a jelátvitelben
részt vevõ fehérjék hibáira vezethetõk vissza
– ilyen például a X kromoszómához kötött
Bruton-típusú agammaglobulinémia, amit
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a Bruton-típusú protein tirozin kinázban
bekövetkezõ mutáció eredményez, vagy
a szintén X kromoszómához kapcsolt
limfoproliferatív szindróma (XLP), ahol a
betegségért egy SH2 domént tartalmazó
adaptor protein (SAP) hiánya felelõs; míg
más betegségek esetében csak valószínûsítik
ezt a kapcsolatot.
Az utóbbi években megismert jelátvivõ
fehérjék száma ugrásszerû növekedést mu
tatott, ami nem könnyíti meg a tájékozódást
ezen a gyorsan fejlõdõ területen. A mole
kuláris kölcsönhatások felderítése az egyes
jelpályákon belül és azok között, továbbá a
jelátvitel – génaktiválódás – funkció össze
függéseinek felderítése a genom szintjén
lehetõvé teszi az egyes betegségekért felelõs
gének megismerését. Egyetlen nukleotid
megváltozása a genomban a kódolt jeltováb
bító molekula funkcionális megváltozásával
járhat, ami a jelátviteli hálózat mûködés
képtelenségét vagy túlmûködését eredmé
nyezheti. Az immungenomikai kutatások
eredményei alapján azonosítható molekulák
érthetõ módon fontos célpontjai lehetnek a
korszerû gyógyszerfejlesztésnek.
A Budapesten 2004. október 3–7. között
megrendezésre került 1. International Basic
and Clinical Immunogenomics (BCI) konfe
rencián elhangzott elõadások az immunsej
tek jelátvitelének különbözõ aspektusaival
foglalkoztak. Beszámoltak a szignált adó
limfocita aktivátor molekula (SLAM) meg
lepõ szerepérõl az intracelluláris bakteriális
fertõzések elleni védekezésben; a kizárólag
antigén receptorok által aktiválható szerin/
treonin kináz (PKD) mûködésérõl a T-sejtek
fejlõdése során; a hisztaminnak a citokin
receptorok jelátviteli folyamatait befolyásoló
szerepérõl; és megismerkedhettünk egy
genomiális szintû, nagy áteresztõképességû
szûrésen alapuló, új technológiával, amely
nek segítségével számos új potenciális
onkogént, illetve tumorszuppresszort azonosí
tottak. Saját elõadásunk egy fontos adapter
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fehérjecsaládot, a Grb2- asszociált kapcsoló
fehérjéket (Grb2 associated binder – Gab)
mutatott be. Mindezeken kívül elõadás
hangzott el a szarvasmarha neonatális Fc
receptor klónozásáról, és ennek gyakorlati jelentõségérõl új vakcinációs eljárások
fejlesztésében, amelynek részletes ismertetésére külön közleményben kerül sor.
A továbbiakban röviden ismertetjük az
elhangzott elõadásokat, majd saját eredmé
nyeinket foglaljuk össze.
A SLAM és SAP géncsaládok közötti kölcsön
hatások mikrobiális fertõzésekre adott válasz
során
A SLAM receptorokhoz kötõdõ SAP adapter
molekulát kódoló gén hiánya tehetõ felelõs
sé az X kromoszómához kapcsolt limfoproli
ferációs betegség (XLP) kialakulásáért. En
nek leírásában magyar kutató, Lányi Árpád
is részt vett (Morra, 2001). A SLAM receptor
család tíz immunglobulin-szerû receptorból
áll, amelyek különbözõ mértékben expreszszálódnak hemopoetikus sejtekben. A SLAM
családba tartozó receptorok legtöbbjének
jelátadása a SAP vagy az EAT2 adaptereken
keresztül, a sejtmembrán lipid raftjaiban jelen
levõ, src családba tartozó kinázok közvetí
tésével történik. Cox Terhorst és csoportja
(Boston, USA) jelen vizsgálataiban a SLAM
hiányának lehetséges szerepét vizsgálták kü
lönbözõ modellekben. Megfigyelték, hogy
az XLP-ben szenvedõk érzékenyek virális
fertõzésekre, továbbá, hogy a SLAM-re vagy
a receptorcsalád másik tagjára (Ly108) hiá
nyos egerek a patogén baktériumokat nem
tudják hatékonyan eltávolítani. Mindezek
alapján felvetõdött a kérdés, hogy szerepet
játszanak-e a SLAM család fehérjéi a fagocitó
zis során, és a baktériumok sejten belüli el
pusztításának folyamatában. Az eredmények
azt mutatták, hogy a SLAM ellenõrzése alatt
tartja a baktériumok elpusztításában fontos,
reaktív oxigéngyökök képzõdéséhez vezetõ
biokémiai útvonalakat a fagoszómákban.
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Ennek és más új adatoknak a tükrében
valószínûnek látszik, hogy az immunsejtek
egyik specifikus receptora a SLAM több
jelpályájában is szerepet játszik, és nemcsak
a limfociták szaporodásához vezetõ jelátviteli
lépéseket, hanem a makrofágok, neutrofilek
és dendritikus sejtek fagoszómáiban zajló,
oxidatív folyamatokat is szabályozhatja.
Szerin kinázok szabályozó szerepe
és funkciója T-sejtekben
Dorin Cantrell kutatócsoportja (Dundee, UK)
a T-sejteket szabályozó szerin kinázokkal
foglalkozott. Kifejlesztettek egy modellt,
amelyben T-sejtekre specifikus módon
kiütötték a foszfoinozitid-függõ kináz 1-et
(PDK1) kódoló gént, majd a különbözõ
T-sejt populációk kifejlõdését követték nyo
mon. A sejtek túléléséhez szükséges jelek
közvetítésében fontos PDK1 aktiválódásá
nak elõfeltétele a foszfatidil inozitol 3-kináz
(PI3-K) aktiválódása, amely a foszfatidilinozitol 3,4,5-triszfoszfát (PIP3) keletkezését
eredményezi a sejtmembránban. Eredményeik
szerint a PDK1 alapvetõ szerepet játszik az érett
T-sejtek kifejlõdésében, amíg az effektor T-sejtek
kialakulása a PI3-K-tól függetlennek bizonyult.
Tehát a PI3-K/PDK1 jelpálya különbséget
tesz különbözõ fejlõdési stádiumban levõ
T-sejtek között, és a sejtek differenciálódási
fokától függõen kapcsolódik be a fejlõdési
folyamat szabályozásába.
Ugyanez a csoport beszámolt egy másik
szerin/treonin kinázzal, a protein kináz D1
(PKD1)-vel kapcsolatos vizsgálatairól is. A
PKD1-re jellemzõ, hogy expressziója limfo
citákban igen magas, és hogy szelektíven az
antigén receptorok által elindított jelek akti
válják. Kísérletes rendszerükben különféle
konstrukciókkal olyan sejteket hoztak létre,
amelyekben a PKD1 vagy csak a sejtmemb
ránon, vagy csak a citoplazmában jelent
meg. A vizsgálatokból kiderült, hogy csak
a sejtmembránon kifejezett PKD1 jelenlété
ben fejlõdhetnek ki a CD4/CD8 dupla

pozitív T-sejtek, a citoplazmában jelen levõ
PKD1 ezt nem tette lehetõvé, jelezve, hogy
a sejten belüli térben való elhelyezkedés
meghatározó szerepet játszik a PKD1 által
kiváltott jeltovábbítás során.
A hisztamin hatása a STAT aktiválódásra
emberi helper T-sejtekben
Allergiás betegségekben a segítõ (helper)
TH1/TH2 limfociták közötti egyensúlyt a
gyulladási folyamatok mediátorai, például
a hisztamin, szabályozzák. A CD4+, CD25+
regulátor T-sejtekben a jelátadás a Janus-kiná
zok (JAK) és a jelátvitelért és transzkripcióért
felelõs faktorok (signal transducers and activators of transcription – STAT) kölcsönhatá
sán keresztül valósul meg. Ennek során a JAK
foszforilálja a STAT molekulákat, következés
képpen azok leválnak a JAK-ról és SH2 do
ménjeik közvetítésével dimereket képeznek
egymással, majd bejutnak a sejtmagba, ahol
génátírási folyamatokat indítanak el.
Friedhelm Diel munkacsoportja (Fulda,
Germany) azt vizsgálta, milyen hatással van a
hisztamin a citokin receptorok által közvetített
jelpálya fontos elemeire, a STAT1-re és a
STAT6-ra. Összehasonlították atópiás és
nem atópiás egyének limfocitának ex vivo
osztódó képességét IL-4 és IL-13 hatására.
A hisztamin egymaga nem befolyásolta a
STAT1 aktivációt sem az atópiás, sem a kont
rollcsoport mintáiban, míg mind a hisztamin,
mind az IL-4/IL-13 emelte a STAT6 foszfori
lációt az atópiás csoport mintáiban. Az ered
mények arra utalnak, hogy a hisztamin elsõ
sorban a különbözõ allergiás betegségekben
szenvedõ, atópiás betegeknél modulálja az
IL-4/IL-13 által kiváltott JAK/STAT foszfore
gulációs folyamatot. Ennek során a STAT1
expresszió csökken, miközben a STAT6 fosz
foriláció emelkedik. Az eredmények elõse
gítik a regulátor T-sejtek szerepének jobb
megértését, és bizonyítják az atópiás embe
reknél fokozottabban érvényesülõ autokrin
TH2-sejt stimulációt és a TH1 citokintermelés
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visszaszorulását, ami hozzájárul az allergiás
betegség súlyosbodásához.
Az NFkB transzkripciós faktor
új szabályozó molekuláinak azonosítása
A Novartis egyik csoportjából Enrique Saez
(San Diego, CA, USA) széleskörû, genomiális szinten végzett vizsgálatokról számolt
be. Körülbelül 25 ezer (teljes hosszúságú)
cDNS és 15 ezer siRNS felhasználásával olyan
vizsgálati microarray rendszert alakítottak ki,
melynek segítségével a génaktivitásokat és
azok funkcionális következményeit tudják
vizsgálni. E nagy áteresztõképességû szûrés
alkalmas párhuzamosan, különféle sejttípu
sokban, több jelpálya számos fehérjéjét kó
doló gén aktivitásának nyomon követésére.
Az AP-1 illetve a p53 jelpálya vizsgálata során
azonosítottak számos feltételezett és új on
kogént, valamint tumorszuppresszor mole
kulát. Ezt a technológiát alkalmazták az NFkB
jelpályát szabályozó fehérjék azonosításához.
Találtak számos olyan cDNS-t, amelyek túlzott
expresszió esetén erõsítették a tumor nekrózis
faktorral (TNF) kiváltható, NFkB által aktivált
génexpressziót. Biokémiai módszerekkel igazolták, hogy az azonosított molekulák közül
kettõ az inhibitor kB (IkB) komplex része. Ez
a technológia új gyógyszercélpont-molekulák
azonosítását teszi lehetõvé.
Egy többfunkciós adapter, a Grb2 asszociált
kapcsoló fehérje (Gab) család
Az adapter fehérjék a sejten belüli jelátvitel
fontos szabályzói. Központi szerepet tölte
nek be a sejtaktiválódás és sejtfejlõdés fo
lyamatában. Leglényegesebb tulajdonságuk,
hogy nem rendelkeznek enzimaktivitással,
és szerepüket a jeltovábbításban részt vevõ,
különbözõ molekulák összekapcsolása útján
fejtik ki, például szabályozhatják enzimek
aktivitását. Azokat az adaptereket, amelyek
számos különbözõ molekulával (fehérjékkel,
lipidekkel) képesek kapcsolatot létesíteni, és
így biztosítani a mûködésükhöz szükséges
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szerkezetet vázfehérjéknek (scaffolding)
is nevezzük. A jelátadó molekulák adap
terekhez való kötõdésének következménye
lehet a sejten belül egymástól függetlenül
elhelyezkedõ fehérjék áthelyezõdése a
citoplazmából a sejtmembrán belsõ felére,
vagy egyes enzimek (kinázok, foszfatázok,
foszfolipázok) rendezõdése szubsztrátjuk
közelébe. Az adapterek által összekapcsolt
fehérjék konformációja megváltozhat, ami az
enzimek aktiválódását eredményezi, és növeli
a jeltovábbítás hatékonyságát.
Az adapterek funkcióját olyan szerkezeti
modulok biztosítják, amelyek képesek
bizonyos más fehérje vagy lipid szerkezeti
egységekhez szelektíven kapcsolódni. Az
adapter fehérjék és más jeltovábbító molekulák kapcsolódásának három legfontosabb
fajtája: a src homológ 2 (SH2) domének
kötõdése a foszforilált tirozin maradékokat
tartalmazó motívumokhoz, az src homológ
3 (SH3) domének és a prolinban gazdag
szekvenciák között létrejövõ kapcsolat, és a
pleksztrin homológ (PH) domének kötõdése
a sejtmembrán többszörösen foszforilált
foszfoinozitidjeihez, elsõsorban a foszfatidil inozitol 3,4,5-triszfoszfáthoz (PIP3). Az
SH2, SH3 és PH domének a különbözõ
jeltovábbító molekulákban, kinázokban,
foszfatázokban, foszfolipázokban és adapter
fehérjékben eltérõ számban és kombinációban fordulnak elõ. Az adapter fehérjék a
sejtaktiválódás során tirozin kinázok célpontjává válhatnak, majd a foszforilált tirozint
tartalmazó motívumaikon keresztül további
fehérjekapcsolatokat létesíthetnek (Pawson,
1997; Schlessinger, 2000). Az adapter fehérjék kölcsönhatásaik következtében sokszor
vesznek részt negatív vagy pozitív visszacsatolási folyamatokban, így a sejtaktiválódás
finom szabályozásáért tehetõk felelõssé.
A Gab adapterfehérjék szerkezete
A Gab/Dos család adapter fehérjéi nevüket egy
velük kölcsönhatásba lépõ másik adapterrel
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(Grb2) való kapcsolódásuk apján kapták:
Grb2 associated binder. Számos sejttípusban
megtalálhatók, és sokféle receptor jelátadási
folyamataiban vesznek részt. Elõször Dro
sophilában mutattak ki ilyen funkcióval
rendelkezõ fehérjéket (Dos), de távoli
rokonmolekulákat már a Cenorhabditis
elegansnál is találunk (Soc). Emlõsökben
három izoformát, a Gab1, Gab2, és Gab3
fehérjéket írták le (Nishida, 2003).
Valamennyi Gab adapter rendelkezik PH
doménnel, amelynek segítségével az erede
tileg a citoplazmában jelen levõ adapter
fehérje áthelyezõdhet a sejtmembránhoz;
több prolinban gazdag szekvencia-részlettel;
valamint számos tirozinmaradékkal, ame
lyek foszforilálódnak a különféle receptorok
ligandum felismerését követõ tirozin kináz
aktiválódás eredményeként. A foszforilált
motívumok több fehérje SH2 doménjével
kapcsolódhatnak: eddig a foszfolipáz C
gamma (PLCγ , az SH2 domént tartalmazó
fehérje tirozin foszfatáz (SHP-2), a foszfatidili
nozitol 3-kináz (PI3-K) p85 alegysége, a Crk
kináz, valamint egy másik adapter fehérje
(Shc) közvetlen kötõdésérõl számoltak be.
A foszforilált Gab1- SHP-2 kölcsönhatás
bizonyítottan, a PI3-K-vel való kölcsönhatás

feltehetõen fokozza az enzimek aktivitását,
de az még nem tisztázott, hogy a kölcsönha
tások közül melyiknek milyen sejtben van
valóban fiziológiás jelentõsége (Gu, 2003)
(1. ábra).
A Gab fehérjék sejten belüli lokalizációja
A Gab adapter fehérjék sejtmembránhoz való
kötõdése nélkülözhetetlen funkciójuk kifejtése
szempontjából. Ezt a különbözõ sejttípu
sokban más-más mechanizmus biztosítja.
A hepatocita növekedési faktor receptor
(HGFR) esetében például a Gab1 a receptor
Met doménjén és a Grb2-n keresztül kapcso
lódik a receptor intracelluláris részéhez
(Bardelli, 1997). Az IL-3 és a vele rokon
szerkezetû receptoroknál a Shc-Grb2 adap
terpáros biztosítja a Gab1 és a receptorok
közös b lánca közötti kapcsolatot (Gu, 1998;
Nishida, 1999), az epidermális növekedési
faktor receptor (EGFR) (Holdago-Madruga
1996) és a B-sejt receptor (BCR) esetében pe
dig a Gab1 PH doménje a PI3-K által termelt
PIP3-hoz kapcsolódik a sejtmembránban
(Hibi, 2000). Ez utóbbi kölcsönhatás egy
ben a PI3-K aktivitását pozitív visszacsatolás
útján fokozza, hiszen a PIP3-hoz kötõdött és
foszforilálódott Gab1 újabb PI3-K molekulák

1. ábra • A Gab1/2 adapter fehérjék molekuláris kölcsönhatásai
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megkötésére, s egyre több PIP3 termelés
kiváltására képes.
A Gab fehérjék foszforilációja,
és ennek következményei
A sejtmembránhoz különbözõképpen kötõ
dött Gab adapter fehérjét tirozin kinázok
foszforilálják. Ezek lehetnek maguk a kináz
aktivitással rendelkezõ növekedési faktor
receptorok (EGFR, HGFR), vagy receptor
hoz asszociált, az src vagy a ZAP70 családba
tartozó kinázok, mint a B-sejt receptor (BCR),
illetve a T-sejt receptor (TCR) komplexek
által közvetített jelátvitel során. B-sejtekben
a lyn és a fyn kinázok játszhatnak szerepet a
Gab foszforilációjában (Gu, 2003).
A szerin/treonin kinázok közé tartozó, extracelluláris szignálok által regulált kinázok (Erk)
ugyancsak foszforilálhatják a Gab1-t, de ezzel
kapcsolatban ellentmondásos eredmények
láttak napvilágot. Az Erk2 a 477 Thr foszfori-

lálásával fokozhatja, míg az EGF receptoron
keresztül elindított jelátvitel során egy másik,
nem azonosított szerin/treonin foszforilációja
útján gátolhatja a Gab1 tirozinon történõ
foszforilációját, és így a PI3-K kötõdését (Yu,
2002). T-sejtekben IL-2 hatására a Gab2 Erk
közvetített foszforilációja gátolja a tirozin
foszforilációt, így az SHP-2 kötõdését és
aktiválódását, ami negatív visszacsatolással
az Erk aktivitás gátlásához vezet (Arnaud,
2004).
Az SHP-2-Gab kölcsönhatás többféle
szabályozás lehetõségét rejti magában. EGF
receptorok esetében leírták, hogy a Gab1
által aktivált SHP-2 defoszforilálhatja a Gab1
valamelyik foszforilált tirozinját, vagy vala
melyik, hozzá kötõdõ, esetleg a közelében
levõ fehérjét. Újabban leírták a p21 ras fehérje
negatív szabályozásában részt vevõ, GTP-áz
aktivitást fokozó fehérje (rasGAP) SHP-2 által
közvetített szabályozását tumorsejtekben. Az
SHP-2 defoszforilálja a rasGAP kötõdésében
részt vevõ YxxP motívumot a Gab1 molekulán, ami fenntartott ras és Erk aktiválódáshoz
és végül korlátlan sejtosztódáshoz vezethet
(Montagner, 2004) (2. ábra). A Gab1 által aktivált SHP-2 defoszforilálhatja a PI3-K-t kötõ

2. ábra • A PI3K, Gab1 és SHP-2 szerepe a Ras
aktiválásában EGFR indukált jelátvitelben
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két Gab1 motívumot is, így inaktiválhatja a
PI3-K-t (Gu, 2003).
A Gab fehérjék által betöltött
biológiai funkciók
A biológia funkciókat vizsgálva a kép még
összetettebb. Az eddig leírt Gab izoformák
különféle funkciókkal rendelkeznek, és
más a mûködésük az egyes sejttípusokban
a különféle receptorokon keresztül elindított
jelátadás során is.
A Gab1 gén kiütése embrionálisan letális,
a növekedési faktor receptorokon (EGFR,
HGFR) és citokin receptorokon keresztül
közvetített defektív jelátvitel következtében az
élõlény kifejlõdése lehetetlenné válik. Ezért
a Gab1 funkcióját a génkiütött állatokból
nyert fötális májsejtekkel újratelepített kiméra
egerekben tanulmányozták. A kiméra állatok
vad típusú Gab1-gyel való transzfektálását
követõen csökkent mértékben alakult ki a
T-sejtektõl független-2 típusú antigénekre
adott válasz, és kiderült, hogy a Gab1 negatív
szabályozó hatásában az SHP-2 kötõhelynek
van szerepe (Itoh, 2002).
Ezzel szemben a Gab2 génkiütött állatok életképesek, de hízósejtjeik mûködése
gyengül, az azonnali túlérzékenységet kivál
tó mediátor anyagok felszabadulása erõsen
csökkent, és ez a jelenség valamilyen módon
Gab2 PI3-K kötõhelyéhez kapcsolódik (Nishida, 2003). T-sejtekben a foszforilált Gab2
számos SH2 doménnel rendelkezõ fehérjéhez kapcsolódik, ezek között azonosították
a ZAP70-et, a CD3 ζ láncát, SHP-2-t és a LAT
adaptor fehérjét. TCR-en keresztül történõ
sejtaktiválás során a Gab2 hatékony negatív
visszacsatolási körben vehet részt azáltal,
hogy a jelátadást negatívan szabályozó molekulákat toboroz a lipid mikrodoménekbe
(raftokba), amelyek kompetícióba lépnek a
jelátvitelt pozitívan szabályozó fehérjékkel
(Yamasaki, 2003). A szerzõk feltételezik,
hogy a Gab2 az antigén specifikus aktiválást
gátló hatással rendelkezik T-sejtekben, és ezt

legnagyobbrészt az SHP-2–Gab2 kölcsönhatás közvetíti. A T-sejt receptor közvetített
válasz során a Gab2 PI3-K-tõl függõ negatív
szabályozó hatását is leírták (Pratt, 2000).
Ugyanakkor a citokin receptorok által közvetített jelátadásnak is fontos eleme a Gab2,
és ebben az esetben pozitív szabályozó
szerepet játszik (Nishida, 1999).
A Gab3 génkiütött egerekben nem találtak
semmilyen jelentõs különbséget a vad típusú
egerekkel összehasonlítva (Gu, 2003).
Mindezek alapján elmondható, hogy a
Gab családba tartozó adaptor fehérjék a jelátadás során mind pozitív, mind pedig negatív
szerepet betölthetnek. Ez függ a sejt- illetve a
jelátadást elindító receptor típusától, és az
abban kifejezésre jutott Gab izoformától. A
szabályozó funkció elõjelét befolyásolhatja a
Gab-hoz kötõdõ molekulák foszforilációs állapotának az adott jel hatására bekövetkezõ
változása, és a Gab sejten belüli lokalizációja.
Mindezek a tényezõk meghatározók abból a
szempontból, hogy a Gab adapter fehérje a
megfelelõ idõben a megfelelõ helyen legyen
a sejtben, és megszabják a Gab által összetartott molekula komplex összetételét is.
A Gab1 és Gab2 adapter fehérjék
szerepe B-limfocitákban
Saját vizsgálatainkban arra kerestünk választ,
hogy milyen jelpályák állnak a Gab adaptor
család két tagja, a Gab1 és a Gab2 szabályozá
sa alatt B-limfocitákban. Az irodalmi adatok
szerint a BCR-en keresztül kiváltott tirozin
kináz aktiválódás következtében a Gab1
foszforilálódik, és képes közvetlen kölcsön
hatásba lépni az SHP-2, PI3-K, PLCγ és a Shc
fehérjékkel. A Grb2 kötõdése konstitutív, de
ennek mértékét a BCR-en keresztül történõ
stimuláció fokozza (Ingham, 1998).
Nem tisztázott azonban a Gab adapter
fehérjék pontos szerepe B-sejtekben, és annak
módja sem, hogy miképpen szabályozzák a
Gab fehérjék a BCR által elindított jelátviteli
folyamatokat. Korábbi kísérleteink során ki-

677

Magyar Tudomány • 2005/6
mutattuk, hogy a IIb típusú Fcg receptoroktól
(FcγRIIb) függõ B-sejt aktivációgátlás egyik
lehetséges mechanizmusa a Gab1 közvetítésével valósulhat meg. Amikor az FcγRII-t
és a BCR-t IgG tartalmú immunkomplexek
összekapcsolják, a BCR által aktivált lyn tirozin kináz foszforilálja az FcγRIIb-t is. Ennek
következtében az SHP-2 fehérje foszfatáz
kötõdik az FcγRIIb tirozin alapú inhibíciós
motívumához (ITIM). Ugyanakkor azonban
a Gab1 is foszforilálódik és kapcsolódik az
SHP-2 másik SH2 doménjéhez. A komplexen
belül az FcγRIIb ITIM és a Gab1 foszforilált
motívuma együttesen aktiválja az SHP-2-t,
ami azonnal defoszforilálja a Gab1 PI3-K-t
kötõ motívumát. Ennek eredményeként a
PI3-K aktivitás és a PIP3-függõ további folyamatok gátlódnak (Sármay, 1997; Koncz,
2001).
A Gab1 foszfopeptidek SHP-2-t aktiváló hatá
sa, és funkcionális vizsgálata
Annak tisztázására, hogy az egyes foszforilált
Gab1 motívumok hogyan befolyásolják az
SHP-2 foszfatáz aktivitását, elõször a Gab1
foszforilált motívumainak megfelelõ, szinte
tikus foszfopeptidek SHP2 aktiváló hatását

vizsgáltuk. Az SHP-2 két SH2 doménnel
rendelkezik, és korábban kimutatták, hogy
a foszfatáz aktiválásához mindkét SH2 do
ménnek kapcsolatba kell lépnie tirozinon
foszforilált motívummal. Vizsgálataink során
két SHP-2-t kötõ és két PI3-K-t kötõ motí
vumnak megfelelõ foszfopeptidet hasonlí
tottunk össze. A foszfatáz aktivitás mérésére
avidinnel fedett ELISA lemezekre mértük az
elõzetesen SHP-2-vel kezelt, biotinált foszfo
peptideket, majd a foszfotirozintartalmat spe
cifikus ellenanyag segítségével mértük vissza.
Az YLDL motívumot tartalmazó foszfopeptid
hatékonyan aktiválta a rekombináns fosz
fatázt, míg a másik három peptid lényegesen
kisebb aktivitást mutatott, jelezve, hogy a két
SHP-2-hez kötõdõ motívum funkcionális
szerepe nem azonos (3. ábra).
Annak vizsgálatára, hogy a foszfopeptidek
közül melyik lehet a foszfatáz szubsztrátja, a
biotint nem tartalmazó, SHP-2-t jól aktiváló
peptidet (YLDL) együtt adtuk az SHP-2höz a biotinált, alacsony foszfatázaktiváló
képességû peptiddel, és az utóbbi fosz
forilációs állapotát mértük. Az eredmények
azt mutatják, hogy a PI3-K kötõ motívum
hatékonyabban defoszforilálódik az SHP2-t

3. ábra • Gab1 foszfopeptidek SHP-2 aktiváló hatásának összehasonlítása. A biotinált
foszfopeptideket rekombináns SHP2 különbözõ mennyiségeivel inkubáltuk 37 oC-on egy
órát, majd a mintákat avidinnel fedett ELISA lemezekre vittük. Az inkubálási idõ leteltével
a lemezt mostuk, majd a reakciót anti-foszfotirozinnal hívtuk elõ.
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aktiváló YLDL peptid jelenlétében, ami arra
enged következtetni, hogy a PI3-K kötõ fosz
fopeptidek bár nem aktiválják az SHP-2-t, jó
szubsztrátjai a foszfatáznak. Ez az eredmény
alátámasztja korábbi adatainkat, melyben a BCRFcγRIIb keresztkötött mintákban kimutattuk,
hogy az SHP-2 aktiválódása következtében
a Gab1-hez kötõdõ PI3-K mennyisége és a
PI3-K aktivitás csökkent (Koncz 2001).
A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy a
két SHP-2 illetve PI3-K-t megkötõ foszfo
peptid még milyen jelátviteli molekulákkal
léphet kölcsönhatásba. A biotinált peptideket
avidinnel fedett gyöngyökhöz kötöttük, és
a kapcsolódó molekulákat elektroforézist
követõen Western blot módszerrel mutattuk

ki. Az SHP-2-t megkötõ peptidek mintáiban
PLCγ és lyn tirozin kináz jelenlétét tudtuk
még kimutatni, míg a PI3-K kötõ peptidek
más fehérjével nem reagáltak (4. ábra).
Ennek alapján feltételezzük, hogy az SHP2 vetélkedhet a PLCγ-vel a Gab1-hez való
kötõdésért, és így a Gab1 befolyásolhatja a
PLCγ aktivitását is.
Annak eldöntésére, hogy az YLDL peptid
módosíthatja-e a sejten belüli jelátviteli fo
lyamatokat, és milyen szerepet játszhat a natív
molekulában, a sejtmembránon átjutó foszfopeptidet terveztünk, és vizsgáltuk annak
hatását a sejten belüli kalciummobilizációra.
A PLCγ-aktiválódás inozitol triszfoszfát (IP3)
felszabadulással jár, ami az endoplazmatikus
retikulum IP3 receptoraihoz kötõdve a sejten
belüli raktárakból Ca2+ ionok felszabadulását
eredményezi. A peptidet oktanoil csoport és
nyolc arginin (O-R8) hozzákapcsolásával
tettük alkalmassá arra, hogy a sejtmembránon átjusson. Az O-R8- YLDL tartalmú
foszfopeptid kis mértékû, de reprodukálható,
gyors Ca2+ felszabadulást váltott ki. Ennek
alapján azt feltételezzük, hogy a foszfopeptid valószínûleg az SH2 doménekhez való
kötõdése révén a PLCγ-t aktiválja.
A Gab1 gén átmeneti funkcionális kiütésé
nek következményei

4.ábra • A Gab1 621GDKQVEY(P)LDLDLD633
motívumának megfelelõ szintetikus peptidhez
kötõdõ fehérjék azonosítása. Kezeletlen és
anti-IgM-mel két percig kezelt sejt lizátum
mintákat (elsõ két minta), illetve a szilárd
fázishoz kötött biotinált foszfopeptidhez
kötõdõ fehérjéket (harmadik és negyedik
minta) SDS-poliakrilamid elektroforézissel
szétválasztottuk, a mintákat nitrocellulóz
membránra vittük át, majd PLCg, SHP-2.
Lyn és Erk specifikus ellenanyagokkal hívtuk elõ a membránt (Western blot, WB).

A Gab1 B-sejtekben betöltött funkciójának
vizsgálatára a Gab1 gén átmeneti elcsendesí
tését terveztük. Ennek egyik módja a Gab1
specifikus, rövid szintetikus RNS (siRNS)
alkalmazása, amely sejtbe való bejuttatása
után az azonos szekvenciájú Gab1 mRNShez kötõdve kiváltja annak degradálódását, s
így a fehérje mennyiségének átmeneti csökkenését. Az siRNS-sel kezelt mintákban a
Gab1 mennyisége 24 óra elteltével jelentõsen
csökkent. A Gab1 közvetített funkciók közül
az Akt/PKB, valamint az Erk aktiválódást
követtük nyomon a BCR-en keresztül stimu
lált mintákban. Mindkét kináz aktiválódását
foszforilációja jelzi, amit a foszforilált formára
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specifikus ellenanyagok segítségével, Western blotton mutattunk ki. A 24 órás Gab1
siRNS kezelést követõen az Akt foszforiláció
mértéke csökkent, ami arra utal, hogy a
PI3-K/Akt útvonalat a Gab1-en kívül más
fehérjék is szabályozzák. Ugyanakkor az Erk
foszforiláció vizsgálata azt mutatta, hogy a
részleges Gab1 expresszió csökkenést mutató mintákban is jelentõs mértékben csökkent
az Erk foszforiláció, vagyis Gab1 hiányában a
BCR-en keresztül elindított jelátviteli folyamatok hatására az Erk nem, vagy sokkal kisebb
mértékben aktiválódott. Ez arra utal, hogy a
Gab1 elsõdleges feladata B-sejtekben az Erk
aktiválódás szabályozása lehet.
A Gab2 szerepe egér B-sejtekben
A Gab2 szerepét olyan egér B-sejtekben vizsgáltuk, melyek Gab1-t nem tartalmaznak. A
38C13 sejtvonal az éretlen B-sejtekre jellemzõ
vonásokkal rendelkezik, míg vizsgálataink
alapján az X16c sejtvonal a marginális zóna
B-sejtekhez hasonló. A Gab2-t specifikus
ellenanyag segítségével immunprecipitáltuk,
majd vizsgáltuk a tirozin foszforilációt, és azonosítottuk a Gab2-höz kapcsolódó fehérjéket.
A 38C16 sejtekben a Gab2 a BCR keresztkö-

tés hatására tirozin foszforiláción esett át, ami
elektroforetikus mobilitása megváltozásával
járt. Ezzel szemben az X16c sejtekben a Gab2
nem mutatott indukált tirozin foszforilációt.
A Gab2-höz kötõdõ fehérjék vizsgálata során a 38C16 sejtekben a PI3-K és az SHP-2
kötõdését tudtuk kimutatni. Ugyanakkor az
X16c sejtekben csak konstitutív módon, kis
mértékben kapcsolódtak a Gab2-höz ezek
a fehérjék (5. ábra).
Megvizsgáltuk az Erk és az Akt aktiválódás
(foszforiláció) kinetikáját is. A 38C16 sejtekben mind az Erk, mind az Akt foszforilációja
indukálódott, és fennmaradt hatvan percen
át, míg az X16c sejtekben tizenöt perc után
mindkét aktivitás megszûnt. Ez arra utal,
hogy a Gab2 BCR indukált tirozin foszforilá
ciója elõfeltétele a fenntartott Erk és Akt jel
kialakulásának (6a. ábra).
A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy
szükséges-e a PI3-K aktivitása a Gab2 további fehérjékkel való kölcsönhatásaihoz. PI3-K
gátlószer (LY294002 ) mellett a Gab2 /SHP2 kapcsolat nem jött létre, ami jelzi, hogy
a Gab2, feltehetõleg a PH domén / PIP3
kapcsolat hiányában nem foszforilálódott.
A PI3-K gátló teljesen megszüntette az Akt

5. ábra • A Gab2 foszforilációja BCR stimulus következtében és a Gab2-höz kötõdõ
fehérjék azonosítása 38C13 és X16C sejtekben. 38C13, illetve X16C sejteket anti-IgM-mel
stimuláltunk 2 és 15 percig, majd a sejteket Triton X100 detergens tartalmú pufferben szolubilizáltuk (lizátum). A lizátummintákat és a Protein G gyöngyökhöz kötött Gab2-specifikus
ellenanyaggal immunprecipitált (IP) mintákat SDS-poliakrilamid elektroforézisnek vettettük
alá, nitrocellulóz membránra vittük át, majd Gab2 -re, PI3-K p85 alegységére, és SHP-2-re
specifikus ellenanyagokkal hívtuk elõ.
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6. ábra • Az Erk és az Akt foszforilálódásának kinetikája BCR keresztkötést követõen 38C13
és X16C sejtekben. b) A PI 3-kináz gátló LY294002 hatása az Akt és az Erk foszforilációra. A
kezeletlen, illetve LY294002 kezelt sejteket anti-IgM-mel különbözõ ideig stimuláltuk, majd
szolubilizáltuk detergens tartalmú pufferben, SDS-poliakrilamid elektroforérist követõen a
mintákat nitrocellulóz membránra vittük át, majd az Erk, illetve az Akt foszforilált (aktivált)
formájára specifikus ellenanyagokkal hívtuk elõ.
aktiválódását is. Ennek elsõsorban az lehet
az oka, hogy az Akt szabályozásában PI3-K
függõ kináz, a PDK vesz részt, és mind az
Akt, mind PDK aktiválódásához nélkülözhetetlen a PIP3, amelyhez PH doménjeiken
keresztül kapcsolódnak. Ugyanakkor a
PI3-K gátlása egyáltalán nem befolyásolta
az Erk foszforilálódását egyik sejttípusban
sem, ami arra utal, hogy ez B-sejtekben
a Gab2/SHP-2 kölcsönhatástól független
folyamat (6b. ábra).
A Gab2 sejten belüli eloszlásának konfo
kális mikroszkópos analízise azt mutatta,
hogy 38C16 sejtekben néhány perccel az
aktiválást követõen a Gab2 a citoplazmából
a sejtmembránhoz helyezõdött át, míg a
X16c sejtekben inkább a sejtmag közelében
helyezkedett el. Az elõzõ adatokkal együtt ez
az eredmény azt igazolja, hogy a Gab2 foszforilációjának elõfeltétele az adapter fehérje
sejtmembránhoz való áthelyezõdése.

Összegezve elmondhatjuk: a Gab1 és Gab2
eltérõ szerepet tölt be B-sejtekben. A Gab1
elsõsorban az Erk aktiválásában vesz részt,
míg a PI3-K-tól függõ folyamatokat, így pl. a
sejt túléléséhez vezetõ anti-apoptotikus jeleket
gátolhatja is. A Gab2 /SHP-2 útvonal azonban
– legalábbis a vizsgált egér B-sejt vonalakban
– nem befolyásolja az Erk foszforilációját, de a
Gab2 tirozin foszforilációja szerepet játszik az
Erk aktiváció fenntartásában.
A Gab fehérjék tehát az immunsejtekben
éppúgy, mint a tumorsejtekben kulcsszerepet
játszanak különféle jelátviteli útvonalak során. A továbbiakban számos fontos kérdés
vár még tisztázásra, mint például az SHP-2
célmolekuláinak azonosítása, és az egyes
Gab fehérjékhez kapcsolt sejtspecifikus funk
ciók megismerése.
Kulcsszavak: jelátvitel, SLAM, SAP, GAB, tiro
zinkináz, stat, Jak
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