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1. BEVEZETÉS

Az antigénspecifikus immunválasz a magasabbrendű állatok szervezetébe kerülő
idegen anyagok vagy kórokozók ellen kialakuló védekezőreakciók egyik meghatározó eleme,
amely egy adott antigén nagy hatékonyságú és szelektív eltávolítására alkalmas. Az
immunrendszer különböző sejttípusai közül a T- illetve В-sejtek felelősek az immunválasz
antigénspecifitásának kialakításáért. Ezek a sejttípusok olyan receptorokat hordoznak a
felszínükön, melyek képesek a szervezetbe kerülő antigéneket felismerni. A felnőtt szervezet
T- és В-sejtjeinek összessége számtalan különböző sejtklónt tartalmaz, melyek az antigénkötő
receptoraik specifitásában térnek el egymástól. A kiónok nagy száma miatt szinte biztosra
vehető, hogy a szervezetben vannak olyan T- és В-sejtek, melyek a kórokozók megfelelő
fogadtatását biztosítani tudják.
Az antigéningerre kialakuló immunválasz folyamatait két alapvető csoportra
oszthatjuk fel. Az egyik a humorális immunválasz, amely az antigéneket specifikusan
felismerő fehérjefaktorok, az immunglobulinok termelésével járul hozzá a szervezet
védekezőreakcióihoz. A humorális immunválasz elsődleges célja a vérben szabadon keringő
antigének eltávolítása. Az immunglobulinok a В-sejteken található antigén receptorok
szekretált formáinak felelnek meg, melyeket a В-sejtekből differenciálódó plazmasejtek
termelnek. A másik nagy csoportba a celluláris immunválasz folyamatai tartoznak, melyek fő
feladata a kórosan elváltozott vagy fertőzött sejtek szervezetből történő eltávolítása. A
celluláris immunválasz effektor fázisában a kóros sejtek felszínén megjelenő idegen
antigéneket az ölő T-sejtek, az antigén receptoraik segítségével felismerik, majd az így
beazonosított sejteket elpusztítják. Az antigénreceptor nemcsak az ölő T-sejtek, hanem két
másik meghatározó jelentőségű T-sejt populáció, a segítő és a gátló T-sejtek funkciója
szempontjából is elengedhetetlen fontosságú. E sejttípusok antigénfelismerése alapvető
szerepet játszik a humorális és a celluláris immunválasz folyamatainak összehangolásában.
Az antigén felismerése után az antigénkötő receptorok intracelluláris felszínéről
jeltovábbító folyamatok indulnak el, melyek az immunválasz különböző szakaszaiban egészen
eltérő sejtválaszokat válthatnak ki. Erre a jelenségre a T-sejtek több szembetűnő példát is
szolgáltatnak. Az immunválasz felismerési szakaszában az antigéninger hatására a T-sejtek
osztódni kezdenek, ami végsősoron az antigénspecifikus kiónok felszaporodáshoz vezet, míg
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az antigénnel az immunrendszer kialakulása során, az egyedfejlődés korai stádiumában
történő találkozás gyakran apoptózisos folyamatok beindulását eredményezi. Az immunválasz
effektor fázisában az ölő T-sejteket ért antigéninger a célsejt líziséhez vezethet, szemben a
segítő és gátló T-sejtekkel ahol az antigénnel való találkozás különböző limfokinek termelését
váltja ki. Mivel a T-sejten található antigén receptorok extracelluláris része az esetek nagy
részében szerkezetileg nem különbözik egymástól, valószínű, hogy az eltérő sejtválaszok
magyarázatát a receptor intracelluláris részénél és a hozzákapcsolódó jeltovábbító
folyamatoknál érdemes keresni. Munkámban a T-sejtek antigén receptoraihoz kapcsolódó
jeltovábbító folyamatok korai szakaszának jobb megismerését tűztem ki célul.

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
2.1 A T-sejt antigén receptor szerkezete [1]*

A T-sejtek antigénfelismerő receptora (TCR) egy több alegységből álló receptor
komplex, melyben az összes alegység egy extracelluláris, egy transzmembrán és egy
intracelluláris doménnel rendelkező I-es típusú transzmembrán fehérje. A TCR-ban két
funkcionálisan jól elkülönülő modult különböztethetünk meg. Az egyik modulnak az
antigének megkötésében, míg a másiknak az antigénfelismerés után létrejövő jeltovábbító
folyamatokban van meghatározó szerepe (1. ábra). A TCR a jelenlegi tudásunk szerint
egyetlen sejttípuson, a T-sejteken expresszálódik.
2.1.1 Az antieénkötő modul
szerkezete

A T-sejt antigén receptor
két

különböző

antigénkötő

modult tartalmazhat, melyek vagy
az a és ß, vagy а у és 5
alegységekből épülnek fel. Az
alegységeket

kódoló

gének

szerkezete, speciális expressziós
mechanizmusa

és

a

képződő

fehérjék hasonló felépítése a négy
antigénkötő lánc közös evolúciós
eredetét valószínűsíti. A négy
fehérje

tulajdonságait

és

az

1. ábra A T-sejt receptor komplex szerkezete
A T-sejt receptor komplex két különböző funkcióval rendelkező
modulból épül fel. Az antigén felismeréséért felelős modult az a és
ß (vagy az ábrán fel nem tüntetett у és 5) alegységek alkotják. A
jeltovábbításért felelős modul kialakításában a CD3y, a CD35 és a
CD3e láncok, valamint C, családba tartozó fehérjék vesznek részt.
A T-sejt receptor komplex fontosabb struktúrális és funkcionális
motívumai az ábra jobb oldalán vannak felsorolva.

aminosavszekvenciáit összehasonlítva megállapítható, hogy a 5 lánc az a láncra, míg а у lánc
a ß láncra hasonlít leginkább. Az antigénkötő alegységek meghatározott szabályok szerint
képezhetnek párokat. Az a lánc, csak a ß lánchoz, míg а у lánc csak a 5 lánchoz kapcsolódhat.

* A fejezetcímek után található irodalmi hivatkozások az adott témát tárgyaló, összefoglaló jellegű
közleményekre utalnak.

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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Ezek a láncok csak dimer formában képesek az antigén megkötésére, mivel a ligandkötő zseb
kialakításához mindkét lánc jelenléte szükséges. Amennyiben egy sejt valamelyik '
heterodimert a sejtfelszínén expresszálja, az a másik dimer egyidejű expresszióját kizáija.
Az antigénkötő láncok egy aránylag kiterjedt extracelluláris, egy transzmembrán és
egy igen rövid intracelluláris részt tartalmaznak. Az extracelluláris rész három további
doménra osztható fel. A fehérjék N-terminális végén két, az immunglobulin (lg)
szupergéncsaládra jellemző dómén található, melyeket egy kapcsoló peptidszakasz köt a
transzmembrán részhez. Az első lg dómén felelős az antigénkötő zseb kialakításáért. Ennek a
doménnek az aminosavsorrendje minden T-sejt kiónban eltérő ezért ezt a peptidszakaszt
variábilis régiónak is nevezik. A második lg dómén és a kapcsoló peptidszakasz alkotja az
antigénkötő alegységek konstans régióját. Az antigénkötő láncok dimerképzésében és a láncok
térszerkezetének kialakításában fontos szerepet játszó konstans régió aminosavsorrendjében
klonális variabilitás nem mutatható ki. Az antigénkötő láncok transzmembrán részét képező a
hélix a hidrofób aminosavakon kívül minden lánc esetében tartalmaz egy vagy több töltött
aminosavat is. Ez a ß és а у lánc esetében egy, az a és a 5 lánc esetében két pozitív töltésű
aminosavat jelent. Az intracelluláris rész mind a négy lánc esetében igen rövid, 5-12
aminosavat számláló peptidszakasz (1. ábra).

2.1.2 A jeltovábbító modul szerkezete

A jeltovábbító modul fehérjéi nem mutatnak az antigénkötő alegységekhez hasonló
klonális különbségeket, ezért gyakran invariáns láncoknak is nevezik őket. A jeltovábbító
modul fehérjéit, a kódoló gének, a fehérjeszerkezet és a funkcionális tulajdonságok alapján két
jól elkülönülő csoportba soroljuk. Az egyik csoportot a CD3 családba tartozó, a másikat a C,
családba tartozó gének által kódolt fehérjék alkotják. A két fehérjecsalád között szerkezeti,
vagy szekvenciális hasonlóság nem mutatható ki. Az egyetlen fellelhető közös tulajdonság,
hogy mind a CD3, mind a C, családba tartozó fehérjék intracelluláris része tartalmaz egy vagy
több, a jeltovábbító funkció szempontjából elengedhetetlen fontosságú, tirozin tartalmú
peptidmotívumot (1. ábra). Ez a motívum több olyan "immunreceptorban" megtalálható,
melyek képesek az antigéneket direkt vagy indirekt módon megkötni. A fent említett
tulajdonságai miatt ez a peptidmotívum az angol Immunoreceptor Tyrosine-based Activation
Motif' elnevezés rövidítéseként az ITAM nevet kapta. A TCR-en kívül ITAM tartalmú

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex 4 láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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2. ábra Az ITAM-motrvumok szerkezete

megtalálható, két egymástól 7-8 aminosav
távolságra

elhelyezkedő

-Y-X-X-L/I-

szekvenciaelem, melyek közül az elsőt az
esetek többségében a -3 és a -11/12 pozícióban
egy-egy negatív töltésű aminosav előzi meg.
Az ITAM-motívumokat általában kettő vagy
több exon kódolja, és az egyik exonhatár szinte

Az ITAM-motívumokban található evolúciósán
konzervatív aminosavak szürke háttérrel vannak
jelölve. A fekete nyílhegy a motívumokban
található exonhatár helyét jelöli. Feltűnő az ITAMmotívumokban található pozitív (piros) és negatív
(kék) töltéssel rendelkező aminosavak nagy aránya.
Az ábra bal oldalán az adott ITAM-motívumot
tartalmazó fehérjék neve van feltüntetve, míg az
ábra jobb oldalán azon receptor komplexek
felsorolása látható, amelyekben ezen fehérjék
megjelenhetnek.

minden esetben az N-terminális tirozintól számított első és második pozícióban elhelyezkedő
aminosavak között található (2. ábra) [2,3].

2.1.2.1 A CD3 láncok szerkezete
A TCR jeltovábbító moduljában három különböző CD3 fehérje (CD3y, CD35 és a
CD3s) található. Ezeket az alegységeket egyazon kromoszómán, egymáshoz igen közel
elhelyezkedő gének kódolják. A gének lokalizációja, szerkezete, és az egyértelműen
kimutatható szekvenciahomológia, egy közös ősgénről kiinduló evolúciós folyamatra utal.
Mindhárom CD3 polipeptid az immunglobulin szupergéncsalád tagja, mivel extracelluláris
részükben egy-egy lg dómén található. A fehérjék transzmembrán régiójában a hidrofób
aminosavak között egy-egy negatívan töltött aminosav is előfordul. A CD3 láncok
intracelluláris peptidszakasza lényegesen hosszabb mint azt a variábilis alegységek esetében
tapasztaltuk, és mindhárom fehérje esetében tartalmaz egy ITAM-motívumot (1. ábra).[l]
A CD3 fehérjék csak a timocitákon és a T-sejtek felszínén, a TCR tagjaként
expresszálódnak. Mai tudásunk szerint nincs más olyan receptor, amely ezeket az
alegységeket a jeltovábbító vagy egyéb feladatai ellátására felhasználná.

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex £ láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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2.1.2.2 A C család fehérjéinek szerkezete
A C, család fehérjéit a TCR£J illetve az FcsRIy gének kódolják, melyek az emberben az
1-es kromoszómán egymáshoz igen közel helyezkednek el. A gének exon-intron
szerveződése, illetve a képződő fehérjék szerkezete nagyon sok hasonlóságot mutat (3. ábra).
Az I. exon a membránlokalizációért felelős szignálpeptid N-terminális részét, a II. exon a
szignálpeptid C-terminális részét, a nagyon rövid extracelluláris részt, a transzmembrán
peptidszakaszt és az intracelluláris részben található első néhány aminosavat kódolja. A TCR^
gén ezen kívül további nyolc, az FcsRIy gén további 3, az intracelluláris rész kialakításában
résztvevő exont tartalmaz [4,5].
TCR £ láncát kódoló gén szerkezete
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A különböző fehérjeszakasz
oknak megfelelő régiók eltérő
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melyek felsorolása az ábra jobb
alsó paneljében látható. A CD3i
és
a CD30
mRNS-ekben
megjelenő X. exon eltérő
mintázata a két mRNS-ben
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A képződő mRNS:
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t

J V

1 Nemtranazlálódó réoxó

_____

A TCR£j génről alternatív splicing segítségével többféle mRNS is képződhet, melyek
az intracelluláris rész C-terminális végét kódoló utolsó exonban térnek el egymástól (3. ábra).
Eddig négyféle, a i^-nak, p-nak, 0-nak és a i-nak elnevezett mRNS-t azonosítottak [6-8], de
mivel az p, a 0 és a i fehérjék létezését és biológiai jelentőségét eddig nem sikerült
hiteltérdemlően igazolni, a dolgozat további részeiben csak a C, fehérjével foglalkozom
részletesebben. A ^ protein extracelluláris része csupán 9 aminosav hosszúságú. A
transzmembrán rész hidrofób a helixében egy negatív töltésű aszparaginsav található,
valamint itt helyezkedik el a dimerképzésért felelős diszulfid híd kialakításában résztvevő
cisztein aminosav is [4]. A C, lánc intracelluláris részében három ITAM-motívum és egy GTP
kötő hely is fellelhető, mely utóbbinak a pontos funkciója jelenleg még nem ismert [9].

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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Az FceRIy génről a mai tudásunk szerint csak egyfajta mRNS és ezáltal csak egyfajta
fehérjetermék keletkezik (3. ábra). (Ezt az alegységet az irodalomban gyakran FcsRy láncnak
nevezik, vagy egyszerűen csak у láncként emlegetik, amely nem keverendő össze a CD3y
alegységgel vagy а у antigénkötő lánccal. Én a dolgozat hátralevő részében szintén az
egyszerűbb у lánc kifejezést használom.) А у lánc felépítése nagyfokú hasonlóságot mutat C,
fehérje felépítésével. Az egyetlen markáns különbség, hogy а у lánc citoplazmatikus része
meglehetősen rövid, csupán 42 aminosavból áll és csak egy ITAM-motívumot tartalmaz [5].
A C, család tagjai vagy önmagukkal képzett homodimerként, vagy a család egy más
tagjával képzett heterodimerként juthatnak ki a sejtfelszínre. Mindhárom fehérje megjelenhet
a TCR jeltovábbító moduljában akár homo- akár heterodimer formában. A lehetséges
heterodimerek közül eddig a C,-r\ és a £-y fehérjepárokat sikerült kimutatni [10,11]. Szemben
a CD3 láncokkal, a C, család fehérjéi nemcsak a TCR tagjaiként, hanem egyéb receptorokhoz
kapcsolódva is expresszálódhatnak, mitöbb expressziójuk nem korlátozódik kizárólag a
timocitákra és a T-sejtekre, hanem az NK sejteken vagy a monocitákon és a makrofágokon is
megtalálhatóak.

Az

immunglobulinokat

felismerő

Fc

receptorok

képezik

azt

a

receptorcsoportot, melynek tagjaival együtt a £, család fehérjéi a különböző nem T-sejt eredetű
sejtek felszínén megjelenhetnek. Ezek a receptorok úgy kötik meg az immunglobulinokat,
hogy azok antigénfelismerő képessége sértetlen marad, ami az adott Fc receptort indirekt
antigénkötő képességgel ruházza fel. Az Fc receptorokat az általuk felismert ellenanyagok
izotípusa szerint csoportosítjuk. А у láncot először a magas affinitású IgE receptor (FceRI)
alegységeként azonosították, de később kiderült, hogy IgG kötő receptorok (IgyRI, IgyRII,
IgyRIII) illetve IgM és IgA kötő receptorok részeként is előfordulhat [12-15]. A felsorolt Fc
receptorok közül különleges az IgyRIII helyzete, amely sejttípustól függően más t, családba
tartozó alegységhez kapcsolódva expresszálódhat a sejtfelszínen. Makrofágokon és
monocitákon а у lánc [16], NK sejteken a C, lánc alkotja a receptor jeltovábbító modulját [17].
2.1.3 A TCR nsszeénülése [18]

l.A TCR a sejt belsejében épül össze és a sejtfelszínre csak az intakt, tehát mindkét
modult épségben tartalmazó receptor komplex képes kijutni. Amennyiben egy sejtben
bármelyik alegység expressziója, vagy a komplex intracelluláris összeépülése valami okból
gátolt, a hiányos TCR csak nyomokban jelenik meg a sejtfelszínen. Mivel a kezdeti

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex £ láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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vizsgálódások során nem tapasztaltak lényeges
mennyiségi eltérést az egyes alegységek között, az
első TCR modellek mindegyik alegységből csak
egyet tartalmaztak. Ezek a modellek mára már
túlhaladottá váltak. Habár végleges eredmények még
ma sem állnak a rendelkezésünkre, az újabb
vizsgálatok fényében az már biztosnak látszik, hogy
a CD35 és a CD3y alegységekhez viszonyítva a
CD3s lánc kétszeres mennyiségben található meg a
TCR-ban. Az antigénkötő modulhoz valószínűleg
három dimer kapcsolódik, egy CD3sy, egy CD3s5 és
4. ábra A TCR összeépítésének modellje
Az ábrán látható © és ® jelek az egyes
alegységek
transzmembrán
részében
található töltött aminosavakat reprezen
tálják.

egy

a

£

család tagjaiból

álló

homo-

vagy

heterodimer. A TCR kialakításában kiemelkedő
szerepe van a fehérjék transzmembrán részében
található töltött aminosavaknak. Az antigénkötő

láncok transzmembrán részében elhelyezkedő pozitív, és a jeltovábbító láncok transzmembrán
részében található negatív töltések között kialakuló kapcsolat valószínűleg a TCR
kialakulásának egyik meghatározó eleme. A TCR alegységeinek transzmembrán részében
található pozitív és negatív töltések párosításán alapuló legújabb szerkezeti modellekben egy
jeltovábbító modulhoz (CD3sy-CD3s5-^2) már nem egy, hanem két antigénkötő (aß) modult
rendelnek (4. ábra).

2.2 A T-sejt antigén receptor funkciója

A TCR két alapvető funkciója, hogy változatossága révén olyan fegyverarzenált
biztosítson a szervezet számára, amely lehetővé teszi a legkülönfélébb idegen anyagok és
kórokozók felismerését és eltávolítását, valamint, hogy a jeltovábbító folyamatok segítségével
beindítsa az adott antigénre specifikus T-sejtben a megfelelő sejtválaszok kialakulását.

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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2.1 Az antieénfelismerés [19-21]

Az aß TCR-ok csak az antigénbemutató sejtek (APC) felszínén megjelenő fő
hisztokompatibilitási komplexhez (MHC) kapcsolódó antigéneket ismerik fel, és szemben az
immunglobulinokkal, nem képesek a szabad formában jelenlevő antigének megkötésére.
Ennek a jelenségnek az egyik elképzelhető magyarázata az lehet, hogy a TCR elsődleges
feladata az antigénspecifikus sejt-sejt kölcsönhatások létrehozása. A közvetlen sejt-sejt
kapcsolat megfelelő hátteret teremt rövid hatósugarú "eszközök" használatára, melyek
lehetővé teszik, hogy csak a résztvevő sejteket érintő lokális hatások jöjjenek létre. A rövid
hatósugarú eszközök közé tartoznak a sejt-sejt kommunikációban résztvevő egyéb, nem
antigénspecifikus receptor-ligand párok, valamint a sejtek által kiválasztott parakrin faktorok,
melyek csak a termelő sejt közvetlen közelében fejtik ki a hatásukat. Hasonló rövid
hatósugarú eszköznek tekinthető az ölő T-sejtek által a célsejt líziséhez használt
membránkárosító fehérje, a perforin is. Könnyen belátható, hogy a lokális hatások kiemelkedő
jelentőséggel bírnak azokban az esetekben, amikor a cél az antigénspecifikus sejtek szelektív
aktivációja, vagy a fertőzött sejtek szelektív eliminációja.
Kétféle, az I-es és a Il-es típusú MHC molekulát (MHCI, MHCII) különböztetünk
meg, melyek mind struktúrálisan, mind funkcionálisan jelentősen eltérnek egymástól. Az
MHCI minden magvas sejt felszínén megjelenik, és elsődleges feladata a sejtekben keletkező
fehérjék bemutatása. Amennyiben egy sejtet kórokozó támad meg, vagy a sejtben valami
okból tumoros elváltozás következik be, az MHCI molekuláin olyan peptidantigének is
bemutatásra kerülhetnek, melyek idegenek a szervezet immunrendszere számára. Az ölő Tsejtek ezeket az MHCI-en bemutatott antigéneket ismerik fel, és ezáltal képessé válnak a
kóros sejtek eltávolítására. Az MHCII molekulák elsődleges feladata a sejt környezetében
megjelenő idegen fehérjék bemutatása. Az MHCII csak a hematopoetikus sejtek egy részén, a
monocitákon, makrofágokon és a В-sejteken expresszálódik. Az MHCII-n bemutatott
antigéneket a segítő T-sejtek ismerik fel, melyeknek központi szerepe van az immunválasz
későbbi eseményeinek a szabályozásában.
Az MHCI-en és MHCII-n bemutatott antigéneket felismerő T-sejttípusok nem az
expresszált TCR szerkezetében különböznek egymástól, hanem bizonyos MHC kötő
koreceptorok expressziós mintázatában. Ezek a koreceptorok a CD4 és a CD8. A T-sejtek
érésének kezdeti szakaszában a CD4 és a CD8 egyszerre is megjelenik az éretlen timocitákon,

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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viszont a későbbiekben kialakuló funkcionális
elkötelezettség egyik alapvető momentuma az egyik
fehérje sejtfelszíni expressziójának a megszűnése.
Az MHCII által bemutatott antigéneket felismerő
segítő T-sejtek CD4+/CD8-, míg az MHCI által
bemutatott antigéneket felismerő az ölő és a gátló
T-sejtek CD4-/CD8+ fenotípussal jellemezhetőek.
Az immunválasz folyamata során az aßTCR
antigénkötő alegységei hozzákapcsolódnak az APC
sejtek

felszínén

komplexhez,

megjelenő

miközben

koreceptorok

a

ugyanazon

antigén-MHC

CD4

és

MHC

a

CD8

fehérje,

antigénbemutatásban nem érintett részeit képesek
felismerni.

Az

azonos

ligandhoz

történő

5. ábra A TCR antigénfelismerése és a
CD4/CD8 koreceptorok kapcsolódása

Az ábrán található rövidítések: MHC = fő
hisztokompatibilitási komplex, TCR = T sejt
receptor komplex, Ag = antigén

kapcsolódás miatt a CD4 vagy a CD8 a TCR közvetlen közelébe kerül, ami az antigén
hatására kialakuló jeltovábbító folyamatok egyik legfontosabb korai eseménye (5. ábra).
A TCR szerkezetét leíró fejezetekből kitűnik, hogy az aß és a y5 antigénkötő dimerek
doménstruktúrája és alapvető biokémiai tulajdonságai nagyon hasonlóak. Ha funkcionális
szempontok alapján vetjük össze az aß és а y5 TCR-okat, akkor azonban elsősorban a
különbségek ötlenek a szemünkbe. Az antigénfelismeréssel kapcsolatban általánosságban
elmondható, hogy a yő T-sejtek nem képesek a klasszikus MHC molekulán bemutatott
antigéneket felismerni, ugyanakkor lehetséges ligandként felmerült több "nemklasszikus", az
MHCI családba tartozó receptor is, melyeknek az immunválaszban betöltött pontos funkciója
jelenleg még tisztázatlan. Az elmúlt években több olyan kísérleti eredmény is született,
melyek szerint a y5 TCR-ок ligandjai kisméretű nem-peptid jellegű szerves molekulák is
lehetnek. A yő T-sejtekről rendelkezésre álló információk elég mozaikosak és egyelőre nem
olvasható ki belőlük egyértelműen, hogy ezek a sejtek az immunválasz mely szakaszában és
milyen formában fejtik ki a hatásukat [22].
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2.2.2 A jeltovábbítás

Az antigén által kiváltott jeltovábbító folyamatok alapvető lépéseinek felfedezése
párhuzamosan haladt több más receptortípus hasonló folyamatainak a megismerésével, ami
elsősorban a különböző receptorfajták által használt jeltovábbító kaszkádok nagyarányú
azonosságával magyarázható. A jeltovábbító folyamatok egyes lépései evolúciósán annyira
konzerváltak, hogy aránylag kis eltérésekkel egymástól távoleső fajokban is megtalálhatóak.
A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy az egyik receptor vizsgálata során kapott adatok jó
támpontot adtak más receptorok jeltovábbító folyamatainak a tanulmányozásához.
A 80-as évek végén, a legrészletesebben ismert TCR által aktiválható molekuláris
kaszkádfolyamat a foszfolipáz C-hez (PLC) kapcsolódó "klasszikus" sejtaktivációs út volt.
Abban az időben ennek a folyamatnak még mind a korai (receptorközeli), mind a késői
(sejtmagi) folyamatait homály fedte. A későbbiekben sikerült a klasszikus út korai eseményeit
jobban megismerni, illetve egy olyan teljesen új, a klasszikus úttól töbnyire független
jeltovábbító kaszkádot leírni, melynek főbb részleteit a TCR-tól a sejtmagig ismerjük. A
kutatások során számos új fehérjét írtak le, melyek teljesebbé tették a TCR jeltovábbításáról
kialakult képet, és olyan merőben új molekuláris mechanizmusokat is felfedeztek, melyek
alapvető

szemléletváltozást eredményeztek a jeltovábbítás különböző

folyamataival

kapcsolatban.

2.2.2.1A klasszikus seitaktivációs út [23]
A T-sejt aktiváció tanulmányozása során hamar fény derült arra, hogy az antigén, vagy
az agonistaként használt TCR-t felismerő ellenanyagok hatására, a sejtmembrán belső
felszínén elhelyezkedő PLC enzim katalitikus aktivitása megnő. A PLC fő szubsztrátja a
plazmamembrán egyik alkotóeleme a foszfatidilinozitol-difoszfát (PIP2). A PLC hatására a
PIP2 két részre hasad, a diacil-glicerolra (DAG) illetve az inozitoltrifoszfátra (IP3). Mindkét
vegyület hatásos jeltovábbító molekula, ezért ezen a ponton a kaszkád két önálló ágra szakad.
A hidrofil IP3 elhagyhatja a membrán környezetét és a citoplazmába kerül, ahol az
endoplazmatikus retikulumon (ER) és a plazmamembránon elhelyezkedő Ca++ csatornák egy
részének a megnyitásával lehetővé teszi, hogy az ER-ben található intracelluláris Ca++
raktárakból és az extracelluláris térből Ca++ áramoljon a sejtbe. A megemelkedett
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6. ábra A klasszikus jeltovábbító
kaszkád
Az ábrán található rövidítések: MHC =
fő hisztokompatibiltási komplex, TCR =
T sejt receptor komplex, PLC =
foszfolipáz C y, PKC = protein kináz C,
PIP2 = foszfatidilinozitol-difoszfát, IP3
=
inozitoltrifoszfát,
DAG
diacilglicerol, CaM = kalmodulin, CaMK
= kalcium/kalmodulin függő protein
kináz, CaN = kalcineurin, ER =
endoplazmatikus retikulum

intracelluláris Ca++ koncentráció a
Ca++/CaM függő protein kinázok,
vagy a Ca++/CaM függő protein
foszfatáz,

calcineurin

a

akti vációját eredményezi, melyek
egyéb

intracelluláris

foszforilációs

fehérjék

állapotának

a

megváltoztatásával biztosítják az
aktivációs

jel

továbbjutását

(6. ábra).
A kaszkád másik ágának kezdetét jelentő DAG a hidrofób tulajdonságai miatt a
membránban marad és ott szabadon mozogva eljut a sejtmembrán intracelluláris felszínén
elhelyezkedő protein kináz C-hez (PKC), majd hozzákapcsolódva aktiválja azt (6.ábra). Az
aktivált PKC számos olyan fehérjét foszforilál szerin vagy treonin aminosavakon, melyek
aktív szerepet játszanak a T-sejtek jeltovábbító folyamataiban. A PKC-re vonatkozó első
kísérletek arra utaltak, hogy a kináz kizárólag a sejtaktivációs folyamatokban vesz részt,
később azonban egyértelműen kiderült, hogy ezeket a folyamatokat a körülményektől függően
pozitív és negatív irányba is befolyásolhatja. A pozitív hatást támasztják alá azok a kísérletek,
melyekben igazolták, hogy a PKC részét képezi azoknak a jeltovábbító utaknak, melyeken
keresztül előidézhető a T-sejt aktiváció meghatározó eseményeinek tartott IL-2 limfokin
termelése, és az IL-2 receptor sejtfelszíni expressziója. Számos kísérleti rendszerben ezzel
szemben az is igazolódott, hogy bizonyos PKC által foszforilált receptorok sejtfelszínről
történő eltűnése a sejtaktivációs folyamat lecsengését eredményezi. Ez olyan meghatározó
jelentőségű receptorokat is érinthet mint a CD4, a CD8 vagy a TCR CD3 láncai.
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A klasszikus jeltovábbítási útvonal két ága farmakológiai aktiváló ágensekkel különkülön is tanulmányozható. Általánosságban elmondható, hogy a teljesértékű sejtaktivációs
folyamat csak a két jeltovábbító kaszkád párhuzamos beindításával érhető el, ami arra utal,
hogy ezek a folyamatok egymást valamilyen módon kiegészítik. A kaszkádfolyamatok
magközeli lépései még nem teljesen ismertek, viszont számtalan kísérleti adat bizonyítja,
hogy a klasszikus jeltovábbító útvonal végén különböző transzkripciós faktorok ( NFAT,
NFkB, OKT1) aktivációja játszódik le [24-27].

2.2.2.2 A tirozin-foszforiláció
A 80-as évek végén több laboratóriumból is olyan eredményeket publikáltak, melyek
egyértelművé tették, hogy a tirozin-foszforiláció kiemelkedő jelentőségű a sejtaktiváció korai
szakaszában. Ezekben a kezdeti kísérletekben azt vizsgálták, hogy a tirozin-kináz inhibitorok
jelenléte hogyan befolyásolja a T-sejtek TCR-en keresztül történő aktivációját. A vizsgálatok
alapján megállapítható volt, hogy számos sejtaktivációs esemény (proliferáció, IL-2 termelés,
IL-2 receptor expresszió) gátolható tirozin-kináz inhibitorokkal [28,29]. Az antigénkötés
hatására tirozinon foszforilálódó fehérjék tanulmányozása során kiderült, hogy többségük nem
illeszthető be a klasszikus jeltovábbító folyamatok közé. Ez a felismerés a későbbiekben
teljesen új jeltovábbító útvonalak megismeréséhez vezetett.

2.2.23 A src családba tartozó tirozin-kinázok ГЗ 0.311
A tirozin-foszforilációs folyamatok fontosságának felismerését követően az első
tisztázásra váró kérdés az volt, hogy mely kinázok felelősek ezekért az eseményekért. Az erre
vonatkozó vizsgálatok kapcsán rövid időn belül a src családba tartozó kinázok kerültek a
figyelem középpontjába. Az elmúlt évtized kutatásai alapján kiderült, hogy a src családba
tartozó tirozin-kinázok kulcsszerepet játszanak számos receptor (TCR, BCR, IL-2R, PDGFR,
EGFR, CD2) jeltovábbítási folyamataiban. A jelenleg ismert hét src kináz (p60src, p56lck,
р59^п, р531уп, p6iyes, p55blk és p60bck) némelyike sokféle sejtben megtalálható, míg mások
expressziója lényegesen kevesebb sejttípusra korlátozódik.
A src családba tartozó kinázok 50-60kDa méretű intracelluláris fehérjék (7. ábra).
Mindegyik kináz tartalmaz egy erősen konzervatív katalitikus domént (kináz dómén), amely
egyéb, nem a src családba tartozó tirozin-kinázokkal is jelentős homológiát mutat. A

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.

18

katalitikus doménen kívül még két jellegzetes dómén található ezekben az enzimekben. Az
SH2 dómén egy kb. 100 aminosavból álló fehérjeszakasz, amely olyan peptidmotívumok
megkötére képes, melyek foszforilált állapotban lévő tirozin aminosavat tartalmaznak. Az
SH3
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tulajdonsága a fehérje N-terminális végének a mirisztilációja. Mutációs kísérletek szerint, ez a
többszörösen telítetlen zsírsav arra szolgál, hogy a kinázokat a plazmamembrán belső
felszínéhez rögzítse. A különböző src kinázok N-terminális végén található fehérjeszakaszok
szekvenciái egyáltalán nem hasonlítanak egymásra, és több enzim esetében bizonyított, hogy
ez a rész a sejtfelszíni receptorokhoz történő kapcsolódásért felelős. A src kinázokkal
kapcsolatban feltétlenül meg kell említeni a fehérjék C-terminális végén elhelyezkedő tirozin
aminosavat, amely foszforilációs állapota alapvetően befolyásolja a kinázok enzimaktivitását.
Amennyiben ez a tirozin nincs foszforilálva, az enzim aktív és a katalitikus funkcióit el tudja
látni, míg a tirozin foszforilált formáját az enzim saját SH2 doménja képes megkötni, ami zárt
és katalitikusán inaktív konformációkat eredményez (lásd részletesebben a 2.3.2 fejezetben).
A T-sejtekben négy src kináz, az p56lck, а р59*Уп, a p6iyes és a p60src mutatható ki,
melyek közül a mai tudásunk szerint а р59*Уп és az p56lck vesz részt a TCR jeltovábbító
folyamataiban. А р59*Уп emelt szintű expressziója a T-sejtekben a TCR-on keresztül kiváltott
intracelluláris Ca++ koncentráció emelkedésnek a megnövekedéséhez, és a TCR által indukált
sejtosztódás felgyorsulásához vezet [32]. Azokban a T-sejtekben, melyek a p59fVn kináz
inaktív formáját hordozzák pont az ellenkező hatások tapasztalhatóak. A p59b'n deficiens
transzgenikus egerekben a TCR közvetítette jeltovábbító folyamatok részlegesen sérültek. Ez
a hatás elsősorban timociták egy részén számottevő, de kisebb mértékben a perifériás Tsejteken is megfigyelhető [33].
A p56lck-t nem expresszáló transzgenikus állatok tímuszában történő T-sejt érés
alapvetően sérült, és a perifériás nyirokszervekbe kikerülő kevés számú T-sejt antigénnel nem
aktiválható [34]. A JCaml sejtvonal, mely nem expresszál p56lck fehérjét, nem képes a TCRen keresztül indukálható tirozin-foszforilációs mintázat kialakítására, illetve az intracelluláris
Ca++ szint megemelkedéséhez vezető jeltovábbító utak beindítására. Amennyiben a T-sejtek a
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p56lck-nak egy magas aktivitású mutánsát hordozzák, a TCR-on keresztül kiváltott tirozinfoszforiláció erőssége és az IL2 termelés mértéke jelentősen megnő [35].
Mindkét kinázról bizonyított, hogy a TCR közvetlen közelébe kerülhet, ami
feltehetően elengedhetetlen az antigén által kiváltott jeltovábbító folyamatok következő
lépéseinek a kialakulásához. A p59fyn közvetlen módon kapcsolódik a TCR-hoz. A Tsejtekben található р59*Уп mintegy 20%-a található meg TCR-hoz kapcsolt formában, míg a
TCR-oknak csak 2-4%-a hordoz р59*Уп kinázt az intracelluláris felszínén [36,37]. A Tsejtekben található p56,ck igen jelentős része a CD4 vagy a CD8 receptorokhoz kapcsolódva
fordul elő. Sejttípustól függően a receptorokhoz kapcsolódott p56lck aránya a sejtben található
öszzes p56lck 30-90%-át is elérheti [38-40]. Az APC felszínén megjelenő MHC-antigén
komplex közös ligandként szolgál az antigénre specifikus T-sejten expresszálódó TCR, illetve
az ugyanezen a sejten található CD4 vagy CD8 molekulák részére. A közös ligandhoz történő
kapcsolódás lehetővé teszi, hogy a CD4 és CD8 receptorokhoz kapcsolódó p56lck a TCR
intracelluláris felszínének a közvetlen közelébe kerüljön, és ott a jeltovábbító funkcióját
betöltse.

2.2.2.4 A TCR jeltovábbító láncainak tirozin-foszforilációia
A TCR antigénkötése után bekövetkező egyik legkorábbi esemény, a TCR jeltovábbító
láncainak tirozin-kinázok által történő foszforilációja. Elsőként a C, lánc tirozinfoszforilációját sikerült kimutatni. Ez a fehérje a sejtek nyugalmi állapotában is tartalmaz
foszforilált tirozin aminosavakat [41], viszont az antigéninger hatására a tirozinok
foszforilációjának mértéke többszörösére emelkedik [42-45]. Biokémiai vizsgálatok során
kiderült, hogy a C, láncnak több foszforilációs formája is létezik, melyeknek mind az
elektroforetikus mobilitása, mind az izoelektromos pontja eltérő. SDS-poliakrilamid gélen
történő elválasztás után a foszforilálatlan C, lánc a 16 kDa-nak megfelelő molekulasúly
tartományban helyezkedik el, míg a foszforilált C, lánc relatív molekulasúlyát foszforiláció
mértékétől függően 16, 21 és 23 kDa-nak határozták meg [46]. Több meggyőző adat utal arra,
hogy a különböző molekulasúlyú formákhoz eltérő funkcionális tulajdonságok rendelhetőek.
Az elmúlt néhány év egyik legfigyelemreméltóbb felfedezése az volt, hogy a sejtaktivációt és
a sejtek anergiáját kiváltó antigéningerek különböző molekulasúlyú foszfo-^ fehérjék
megjelenését eredményezték. A sejtakti vációt okozó antigének a 23 kDa molekulasúlyú, az
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anergiát okozó antigének pedig a 21 kDa molekulasúlyú forma megjelenését indukálták
[47,48]. Valószínűleg szintén eltérő funkciója van a citoszkeletonhoz kapcsolódó 16 kDa-os
és a sejtek feltárása után a szolubilis frakcióban maradó 21 kDa-s foszfornak is [49,50]. A
TCR jeltovábbító alegységei közül nemcsak a C, láncról, hanem a C, családba tartozó у láncról
[51], illetve mindhárom CD3 fehérjéről is bizonyítást nyert, hogy az antigéninger hatására
tirozinon foszforilálódnak [43]. Többféle, in vitro és in vivo kísérleti rendszerrel elvégzett
vizsgálat is arra utal, hogy a TCR jeltovábbító láncainak antigéningerre bekövetkező
foszforilációjáért a src családba tartozó p56lck és р59*Уп kinázok lehetnek a felelősek [52].
Amint egyre több adat gyűlt össze a tirozin-foszforilációnak a TCR jeltovábbító
folyamataiban betöltött szerepéről, úgy terelődött a figyelem a Reth által leírt, és fentebb már
említett tirozin tartalmú ITAM-motívumok felé [52]. Amennyiben ezek a peptidszakaszok a
jeltovábbító alegységekből hiányoznak, vagy kulcsfontosságú tirozin aminosavaikat elrontják,
az érintett fehérjék funkcióképtelenné válnak [53]. E mutációs kísérletek segítségével hamar
fény derült arra, hogy a jeltovábbító alegységek legalapvetőbb funkcionális eleme az ITAMmotívum, amely csak abban az esetben képes a funkcióját ellátni, ha a benne elhelyezkedő
tirozin aminosavak foszforilált állapotban vannak. Molekuláris biológiai módszerekkel több
kutatócsoport is létrehozott olyan kiméra receptorokat, melyek irreleváns extracelluláris és
transzmembrán doménekhez kapcsolt egy vagy több ITAM-motívumból álltak. Már egyetlen
ITAM-motívum jelenléte is elég volt ahhoz, hogy a kiméra receptor ligandkötése
sejtaktivációs folyamatokat indítson el [54,55]. A kiméra receptorokkal végzett kísérletek
egyik fő tanulsága az volt, hogy ezek a peptidszakaszok önállóan, a TCR környezetéből
kiragadva is el tudják látni a funkcióikat.

2.2.2.5 A tirozin-foszforiláció által kialakuló fehérje-fehérje kapcsolatok [56,57]
A TCR jeltovábbító alegységeinek működésével kapcsolatos következő jelentős
felismerés az volt, hogy a tirozinjaik foszforilációs állapotától függően e polipeptidekhez
számos egyéb fehérje is kapcsolódhat. Az esetek többségében a jeltovábbító alegységek
intracelluláris részében levő összes tirozin aminosav az ITAM-motívumokban található, ami
azt is előrevetítette, hogy a kapcsolódó fehérjék a foszforilált ПАМ-motívumokat ismerik fel.
Az elmúlt néhány évben többféle kísérleti megközelítést használva számos esetben sikerült
igazolni,

hogy

valóban

a

foszforilált

ITAM-motívumok

szolgálnak

e

fehéijék

horgonyzóhelyeiként. A vizsgálatok során az is bebizonyosodott, hogy a foszforilált ITAM-
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tirozin aminosava foszforilált állapotban legyen. Az SH2 dómén jelenléte tehát lehetőséget ad
poszttranszlációs módosítással ki-be kapcsolható, szekvenciaspecifikus fehérje-fehérje
kölcsönhatások kialakulására. Ezek a mechanizmusok hihetetlenül kifinomult eszközöket
biztosítanak egy adott fehérje sejten belüli elhelyezkedésének pontos meghatározására. A
receptorok ligandkötése után beinduló jeltovábbító

folyamatok bizonyos

tirozinok

foszforilációs állapotát megváltoztatják, ami új fehérjekötőhelyek kialakulását, és már
meglévők megszűnését eredményezheti.
Az SH2 doménről nyert röntgenkrisztallográfiás adatokat megvizsgálva kiderült, hogy
a ligandkötő árok tartalmaz egy mély hidrofil és egy kevésbé mély hidrofób zsebet. A
kötőhelyre azok a ligandok képesek nagy affinitással bekötődni, melyek a hidrofil zsebbe
beleülő foszfotirozintól C-terminális irányba eső harmadik pozícióban egy hidrofób
aminosavat tartalmaznak (9. ábra). Ezeknek a feltételeknek az antigénkötő receptorok
jeltovábbító láncaiban talált ITAM-motívumok foszforilált formájái tökéletesen megfelelnek
[58]. A ITAM-motívumok foszforilációja során, nemcsak a tirozin-foszfát megjelenése,
hanem a környező peptidszakasz másodlagos

szerkezetének a megváltoztatása is

befolyásolhatja az adott motívum fehérjekötési képességeit. Erre utalnak azok a vizsgálataink,
amelyekben igazoltuk, hogy tirozin-foszforiláció hatására az egyes ITAM-motívumok
másodlagos szerkezetében általában egy a-hélix -> ß-lemez átalakulás következik be [59].

2.2.2.6 ZAP70 és p72syK avagy jeltovábbító útvonalak, melyeknek més nem látjuk a vését
A TCR jeltovábbító alegységeiben található ITAM-motívumok foszforilált formáihoz
kapcsolódó fehérjék közül először a ZAP70 (70 kDa C, associated protein) tirozin-kinázt
sikerült azonosítani [60]. A ZAP70 egy kináz domént és két SH2 domént tartalmaz (8. ábra).
Emberekben a ZAP70 expressziójának hiánya egy nagyon súlyos immundeficiens állapot, a
SCID (Severe Combined Immunodeficiency) autoszómális recesszív módon öröklődő
formájának kialakulásához vezet, amely a CD8+ sejtek hiányát és normális számú de
funkcióképtelen CD4+ sejtek jelenlétét eredményezi [61,62]. A ZAP70-nek a T-sejtek
aktivációjában betöltött fontos szerepére utalnak azok a kísérletek is, melyekben kimutatták,
hogy ez a kináz a sejtaktivációt kiváltó antigének hatására megjelenő 23 kDa molekulasúlyú
foszforilált C, lánchoz hozzákapcsolódik, viszont az anergiát kiváltó antigének hatására
megjelenő 21 kDa-os foszforilált £ lánchoz nem [63,64]. A jelenség valószínűleg a 21 kDa-os
foszfo-£, inkomplett foszforilációjával magyarázható, melyben az ITAM-motívumok csak
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T sejt receptor komplex

erősségét

gyengíti

több

[65,66].

Röntgenkrisztallográfiás vizsgálatok tanulsága
szerint a ZAP70 egyes SH2 doménjei az ITAMok egy-egy foszfotirozinját kötik meg [67]. A
ZAP70 a C, láncon kívül a CD3 fehérjékhez
kapcsolódva is előfordulhat. A ZAP70 a C, lánc
bármelyik
hozzákötődni,

10. ábra A ZAP70/syk aktivációs út

kötések

ITAM-motívumához
és

az

ITAM-ok

képes
számának

deléciókkal történő csökkentése a C, lánchoz
kapcsolódó kináz mennyiségének a csökkenését
eredményezi [25]. Az elmúlt évek vizsgálatai
során érdekes kapcsolatot sikerült felfedezni a
ZAP70 és a p56lck kinázok között. A p56lck a C,

lánchoz kapcsolódó ZAP70-et a 493. pozícióban elhelyezkedő tirozinon foszforilálja, amely a
ZAP70 enzimatikus aktivitását jelentősen megnöveli [68]. Ezt követően a ZAP70 több tirozin
aminosavon is autofoszforilálódik, horgonyzóhelyeket teremtve ezáltal különböző SH2 dómén
tartalmú fehérjék számára (p56lck, p59fyn, abl, vav, ebi) [69]. Mostanáig önmagán kívül a
ZAP70-nek két szubsztrátját, az SLP-76-ot és a LAT-ot sikerült azonosítani, amelyek több
jeltovábbító fehérjéhez (Grb2, Vav, PLC, PI3K) is kapcsolódhatnak [70-72]. Az SLP-76
túlzott expressziója az NFAT transzkripciós faktor TCR-en keresztül kiváltott aktivációját
jelentősen felerősíti, míg a LAT egy mutáns formája az NFAT hasonló módon kiváltott
aktivációját gátolja [72,73].
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Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.

Mai ismereteink szerint a p72syk az egyetlen kináz, amely a ZAP70-nel rokonságot
mutat. Felépítésében a p72syk a ZAP70-nel teljesen megegyezik, és a ZAP70-nél leírt módon
képes a C, lánchoz kapcsolódni [74]. А р72яУк szöveti expressziója nem korlátozódik a Tsejtvonal sejtjeire, hanem egyéb sejtekben is megtalálható, mint például a В-sejtekben vagy
hízósejtekben, ahol más antigénkötő receptorok jeltovábbító folyamataiban vesz részt. A
ZAP70 és a p72syk kinázokról egyértelműen
beigazolódott,
játszanak

a

receptorok

hogy meghatározó
TCR és

egyéb

Antigén bemutató sejt
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szerepet

antigénkötő

által kiváltott sejtaktivációban,

jelenleg azonban még nem tudjuk pontosan,
hogy e jeltovábbítási útvonalhoz az SLP76 és a
után

foszforilációja

LAT

p

milyen

soronkövetkező események kapcsolódnak (10.
ábra).
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2.2.2.7 Adaptor fehérjék és a Ras/Raf kaszkád:
She'

avagy egy útvonal melynek már látjuk a végét
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Az SH2 domének és az ITAM-ok

Sós

■GDP

c

■GTP

1
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konzervált, kisebb-nagyobb módosításokkal
számos élőlény több receptorának, köztük a
TCR-nak a sejtaktivációs eszköztárában is
megtalálható. E jeltovábbító útvonal bizonyos
résztvevőit már régebben is ismerték, másokat
viszont csak az elmúlt néhány évben sikerült
azonosítani.
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bizonyítást

nyert,

összekapcsolódhatnak,

hogy
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lépéseiről
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IS
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11. ábra A Ras/Rafjeltovábbító kaszkád
Az ITAM-motívumok szürke négyszöggel, a
foszfotirozinok piros körrel vannak feltüntetve.
Az adaptorfehérjékben látható kék és zöld színű
sávok a fehérjék SH2 illetve SH3 doménjeit
jelölik. Az ábrán található rövidítések: MHC = fő
hiszto-kompatibiltási komplex, TCR = T sejt
receptor komplex, МАРК = mitogén aktivált
protein kináz, MAPKK - МАРК kináz.________

azért jelentett

mérföldkövet a sejtaktivációs folyamatok megismerésében, mert ebben az esetben mondható
el először, hogy egy jeltovábbító kaszkád fontosabb részleteit a receptortól a magi
folyamatokig ismerjük.

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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A TCR jeltovábbító alegységeiben található foszforilált ITAM-ok képesek a kisméretű
She adaptorfehérje (8. ábra) SH2 doménjét megkötni [75]. Ezt követően az She tirozinon
foszforilálódik, ami horgonyzó helyként szolgál egy másik, Grb2 nevű adaptor fehérje (8.
ábra) SH2 doménjei számára. A Grb2-ről az is kimutatható, hogy bizonyos kísérleti
rendszerekben képes az She nélkül, közvetlen módon a C, lánc foszforilált ITAMmotívumaihoz kötődni [76]. A Grb2-ben az SH2 domént egy-egy SH3 dómén fogja közre,
melyekről beigazolódott, hogy egy Sós nevű G-proteint aktiváló fehérje prolingazdag
szekvenciaelemeihez kapcsolódnak [77,78]. A G-proteinekről régóta ismert, hogy aktív
állapotukban GTP kapcsolódik hozzájuk, melyet a biológiai aktivitásuk kifejtésekor az
energiszükségletük fedezése érdekében GDP-vé bontanak. A Sós és a hozzá hasonló fehérjék
úgy aktiválják a G-proteinek egy részét, hogy az inaktív állapotban levő fehérjéhez
kapcsolódó GDP GTP-re történő cseréjét megkönnyítik. A Sós a jeltovábbító folyamat során a
Ras G-proteint, a Ras pedig ezt követően a Raf szerin/treonin kinázt aktiválja [79]. A Raf
aktiváció pontos mechanizmusa még nem ismert, viszont feltételezhetően fontos szerepe van
annak, hogy a Raf, a plazmamembrán belső felszínén elhelyezkedő Ras-hoz kapcsolódik, és
ezáltal a citoplazmából átkerül a membránközeli környezetbe [80]. A kaszkádfolyamatban a
Ras aktiváció

előtti eseményekben a tirozin-foszforiláció,

a Ras aktiváció utáni

folyamatokban a szerin/treonin-foszforiláció dominál. A Raf a foszforilációs aktivitását
kifejtve a kettős specifitású, szerin/treonin-, és tirozin-foszforilációra is képes MAPKK
családba tartozó kinázokat aktiválja [81]. Ezen enzimeknek mindkét típusú foszforilációs
aktivitására szükség van ahhoz, hogy a kaszkád soronkövetkező tagjai, а МАРК családba
tartozó szerin/treonin kinázok aktiválódjanak. A foszforilált МАРК kinázok a citoplazmából a
sejtmagba jutnak és ott különböző transzkipciós faktorokat (c-jun, Elk-1, ATF2)
foszforilálnak, befolyásolva ezzel az érintett transzkripciós faktorok által szabályozott gének
kifejeződését [82,83]. Az antigénkötés hatására bekövetkező génexpressziós változások
tulajdonképpen már az antigénre adott sejtválasz első eseményeinek tekinthetők (11. ábra).

2.2.2.8 PLC, avagy vissza a klasszikus jeltovábbító kaszkádhoz
A T-sejtekben lejátszódó tirozin-foszforilációs folyamatok vizsgálatainak egyik
legkorábbi és legalapvetőbb megfigyelése az volt, hogy bizonyos klasszikus jeltovábbító
kaszkádon keresztül aktiválódó események (PIP2 hidrolízis, intracelluláris Ca++ szint
emelkedés, IL 2 termelés) tirozin-kináz inhibitorok jelenlétében gátlódnak [84]. Ráadásul a

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex £ láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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klasszikus jeltovábbító kaszkád kulcsenzime a PLC az antigéninger hatására tirozin
aminosavon foszforilálódik és SH2 doménja segítségével a C, láncban található foszforilált
ITAM-motívumokhoz kapcsolódik [85,86]. Ezek a tények, illetve az a jelenség, hogy a
tirozin-foszforilációs folyamatok időben a PLC által katalizált PIP2 hidrolízis előtt
megtörténnek, arra utalnak, hogy a klasszikus kaszkád kezdeti láncszemei szintén tirozinfoszforilációs események.

2.2.2.9 A minősés és a mennyiség vroblémáia
A TCR 6-10 ITAM-motívumot tartalmazhat, attól függően, hogy a C, család mely
tagjai vannak jelen a jeltovábbító modulban. A CD3 еб és ey dimerjeiben összesen négy, a C,-C,
dimerben hat, a y-y dimerben két ITAM található. Már a kezdeti kísérletek során felmerült az
a kérdés, hogy az egyes ITAM-ok fünkciója minőségileg is különbözik-e egymástól, vagy a
sok ITAM jelenléte csak az aktivációs jel felerősítésére szolgál. Általánosságban elmondható,
hogy az egyes SH2 dómén tartalmú fehérjék több ITAM-motívumhoz is kötődhetnek, sőt
bizonyos proteinek (pl. ZAP70) a TCR-ben található összes ITAM-motívumhoz hozzá tudnak
kapcsolódni. Ez a megfigyelés önmagában a jelerősítő funkciót támasztja alá, viszont ezzel
szembeállítható az az ITAM-ok fünkcionális különbözőségére utaló tény, miszerint az egyes
SH2 domént hordozó fehérjék nagyon eltérő affinitással kötődhetnek a különböző ITAMmotívumokhoz.
A C, lánc esetében, a jelerősítő fünkciót támasztják alá azok a kísérletek, melyekben a
fentebb már említett kiméra receptorok (2.2.2.4 fejezet) segítségével sikerült kimutatni, hogy
az ITAM-ok számának csökkenésével párhuzamosan a C, lánc jeltovábbító képessége és a
kapcsolódó ZAP70 mennyisége is csökken. A jeltovábbító funkcióhoz elegendő, hogy a
kiméra receptorban bármelyik ITAM egy kópiája jelen legyen, ami arra enged következtetni,
hogy egyik ITAM sem esszenciális a C, lánc jeltovábbító funkciójának szempontjából.
Ráadásul a natív £, lánc intracelluláris részét, illetve egyazon ITAM három kópiáját hordozó
kiméra receptorok azonos erősségű jeltovábbító funkcióval rendelkeznek [25].
A ITAM-ok eltérő jeltovábbító szerepére utaló eredmények többsége, olyan biokémiai
kísérletekből származik, ahol ezeknek a motívumoknak a különböző módon foszforilált
formái és kapcsolódó fehérjék SH2 doménjei között létrejövő kötődés erősségét vizsgálták. A
kísérletekből az derült ki, hogy a ZAP70 legnagyobb affinitással a plazmamembrán közelében
elhelyezkedő <^(1) ITAM-hoz kapcsolódik, és a másik két ITAM-hoz történő kötődése ennél

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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lényegesen gyengébb. A ZAP70 SH2 doménjai kizárólag azokat a ITAM-okat ismerték fel,
melyekben mindkét tirozin aminosav foszforilált állapotban volt [76,87-91]. A ZAP70-nel
ellentétben számos egyéb SH2 doménnel rendelkező fehérje (PI3K, PLC, She, Grb-2, p56lck,
P59fyn) er5sen kötődött olyan ITAM-okhoz is melyekben csak egy tirozin volt foszforilálva
[76,87-90,92,93]. Az ITAM-ok tirozinjait tekintve az egyes fehérjék eltérő kötődési
preferenciával rendelkeztek, amely a She esetében volt a legszembetűnőbb, mivel ez az
adaptor protein minden ITAM esetében a C-terminálisan elhelyezkedő tirozint kötötte meg
nagyobb affinitással [89]. A fentiek alapján valószínűsíthető, hogy a különböző ITAM-okhoz,
illetve azok eltérő foszforilációs formáihoz in vivo is más-más jeltovábbító fehérjék
kapcsolódnak.
A kezdeti vizsgálatok után a jelerösítö funkcióval magyarázták a TCR-ben található
ITAM-motívumok nagy számát, viszont a legutóbb napvilágot látott kísérletek inkább azt a
modellt támasztják alá, melyben az egyes ITAM-okhoz különböző jeltovábbító kaszkádok
kapcsolódnak. A minőségi és mennyiségi modell nem feltétlenül zárja ki egymást, hiszen
elképzelhető, hogy a TCR különböző ITAM-motívumaihoz kapcsolódó jeltovábbítási utak a
sejtaktiváció egy későbbi szakaszában egymást felerősítik.

2.3 A CD45 tirozin-foszfatáz szerepe a T-seit aktivációban

Az előző fejezetekben részletesen leírásra kerültek a TCR antigénfelismerése után
kialakuló azon sejtaktivácós folyamatok, melyekben a protein tirozin-kinázok meghatározó
szerepet játszanak. A kinázok azonban a tirozin aminosavak foszforilációjával kapcsolatos
eseményeknek csak az egyik oldalát képviselik. A másik oldalon legalább ilyen kifinomultan
szabályozott enzimek, a protein tirozin-foszfatázok állnak, melyek funkciója a foszforilált
tirozin aminosavak defoszforilációja. A CD45 a fehérvérsejtekben található legintenzívebben
tanulmányozott és legrészletesebben megismert protein tirozin-foszfatáz, amely meghatározó
szerepet játszik a TCR által elindított jeltovábbító folyamatokban.

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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Az
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C-qlikczilárié
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fo37.f£táz domón

•a

extracelluláris régió számos érdekes tulajdonsággal
rendelkezik, amelyek közül a legszembeötlőbb a nyújtott

extracelluláris
tér

térszerkezet és a nagyarányú cukrozottság. A jellegzetes
térszerkezetet a diszulfid hidak teljes hiánya és a gyakori
"hélixtörő" aminosavak jelenléte teszi lehetővé. A CD45
citoplazma

extracelluláris része nagy mennyiségben tartalmaz O- és
N-kapcsolt

cukrokat.

Az

О-kapcsolt

szénhidrát

oldalláncok negatív töltése között kialakuló taszítóerő

12. ábra A CD45 szerkezete

feltételezhetően hozzájárul a botszerű harmadlagos

A CD45 fontosabb struktúrális és
funkcionális motívumai az ábra jobb
oldalán láthatók.

struktúra kialakulásához. Az N-kapcsolt cukrok pontos

funkciója egyenlőre még nem tisztázott. Az extracelluláris régió N-terminális részét kódoló
mRNS három exon alternatív splicing által történő összeépüléséből alakul ki. A lehetséges
nyolc mRNS kombináció mindegyikét sikerült valamilyen sejttípusban kimutatni. Az egyes
alternáló exonok jelenléte a CD45 fehérjékben az általuk kódolt epitopokat felismerő
ellenanyagok segítségével mutatható ki. Biokémiai módszerekkel ez alapján a CD45 fehérje
négy izoformája (CD45RO, CD45RA, CD45RB, CD45RC) különböztethető meg. A CD45
molekula extracelluláris részének heterogenitását tovább növeli, hogy az egyes izoformák
többféle

glikozilációs

mintázattal jelenhetnek

meg

a

sejtek

felszínén,

amit

a

laboratóriumunkban elvégzett lektinkötési kísérletek is igazoltak [96,97]. A CD45 egy másik
érdekes tulajdonsága, hogy az N-terminális végéhez egy telítetlen zsírsav, a mirisztilsav
kapcsolódik, mely feltételezhetően valamely hidrofób struktúra megkötésében játszik
szerepet.
Az

intracelluláris

rész

két

tirozin-foszfatáz

domént

tartalmaz.

A

CD45

enzimaktivitásának döntő többsége a membránhoz közelebb eső (N-terminális) foszfatáz
doménnek tudható be, melynek jelenléte létfontosságú a CD45 in vivo funkciója
szempontjából. A C-terminális foszfatáz dómén hiánya nem gátolja meg a CD45 molekulát a
fiziológiás szerepének ellátásában.

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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2.3.2 A CD45 funkcióig Г95.981

A CD45 a fehérvérsejteken található egyik legnagyobb mennyiségben megjelenő
sejtfelszíni fehérje. Általánosságban elmondható, hogy ugyanazon izoformák több sejttípuson
is előfordulnak, tehát nincs olyan alternatív splicinggal képződő CD45 változat, amely
valamely sejttípus kizárólagos markere lenne. Az eltérő sejttípusokon azonban az egyes
izoformák mennyisége jelentősen különbözhet. Jó példát szolgáltatnak erre a naiv limfociták,
melyek még soha sem találkoztak antigénnel, valamint a belőlük az elsődleges immunválasz
során kialakuló hosszú élettartamú memóriasejtek. A naiv limfociták az A exont is tartalmazó
magas molekulasúlyú izoformát (CD45RA) jelenítik meg a felszínükön a legnagyobb
mennyiségben, míg a memóriasejtek esetében az egyetlen alternáló exont sem tartalmazó
alacsony molekulasúlyú CD45RO izoforma dominál [99].
A CD45 ligandját, vagy ligandjait egyelőre nem sikerült azonosítani. Néhány évvel
ezelőtt a CD22-ről ugyan kimutatták, hogy a CD45RO ligandjának tekinthető, később
azonban kiderült, hogy a CD22 valójában egy sziálsav tartalmú szénhidrátokat felismerő
lektin, amely a CD45-ön kívül még számos más fehérjéhez is kapcsolódik [100]. A CD22
mellett több más endogén és exogén lektinről (Gal-1, PHA, ConA) is kimutatható, hogy
képesek a CD45 extracelluláris részéhez kapcsolódni [96,97,101]. Feltételezhető, hogy az
alternatív splicing és a glikoziláció által létrejövő heterogenitás miatt az egyes izoformák
különböző ligandok megkötésére képesek.
Az első utalások arra, hogy a CD45-nek szerepe lehet a TCR-en keresztül létrejövő
jeltovábbító

folyamatokban,

olyan

kísérletekből

származtak,

melyekben

a

CD45

extracelluláris részét felismerő ellenanyagokkal befolyásolni tudják a CD3 láncokon keresztül
kiváltott sejtaktivációs eseményeket [102]. Később azt is kimutatták, hogy a CD45 deficiens
T-sejtekben a TCR jeltovábbító folyamatai gyakorlatilag nem működnek [103]. Ezzel
egybevágtak a CD45 deficiens transzgenikus egerek vizsgálatakor kapott eredmények is,
melyek szerint a CD45 hiányos állatok tímuszában lejátszódó timocitaérés elégtelen, és a
képződő kis mennyiségű érett T-sejt nem képes a TCR-en keresztül történő indukcióra
válaszolni. A CD45 deficiens egerekben nemcsak a T-sejtes, hanem a В-sejtes immunválasz is
jelentősen csökkent mértékű volt, és az antivirális immunválaszuk erőssége is elmaradt a vad
típusú egerekétől [104,105]. E jelenségek molekuláris szintű magyarázatához az a
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megfigyelés szolgáltatta a kiindulási pontot,
Aktiv térszerkezet

hogy a CD45 deficiens T-sejtekben a p56lck és a
p59fyn

kinázok

enzimatikus

aktivitása

lényegesen gyengébb volt mint azokban a

p

sejtekben,

amelyek

a

CD45

molekulát

a

CD4 5

felszínükön hordozták. Később kiderült, hogy a
CD45 a src családba tartozó kinázok Cterminális

regulátor

tirozin

aminosavját

defoszforilálja, alapvetően befolyásolva ezzel az
érintett enzimek katalitikus aktivitását. A CD45
Inaktív térszerkezetek

13. ábra A src kinázok aktív és inaktív
konformációi
Az ábrán található rövidítések: К = katalitikus
centrum, Y = fontosabb tirozin aminosavak, ©
= foszfát csoport, Csk = C-terminális src kináz.
(Az src kinázok szerkezeti és funkcionális
egységeinek részletesebb bemutatása a 7. ábrán
látható.)

hatására megszűnik a kinázok SH2 doménje és a
C-terminális foszfotirozinjuk között kialakuló
kapcsolat, ami a zárt inaktív konformáció
felnyílását és az enzimaktivitás megnövekedését
eredményezi (13. ábra) [106,107].
CD45

egy

másik

valószínűsíthető

szubsztrátja a TCR £, lánca. Furukawának és

munkatársainak sikerült a foszforilált £ lánc és egy mutáns CD45 molekula foszfatázdoménjei
között

kialakuló

kapcsolódást kimutatni.

A kísérletben felhasznált

CD45

fehérje

membránközeli foszfatázdoménje a reakciócentrumában egy pontmutációt hordozott, amely
meggátolta, hogy a katalitikus folyamat végén a termék (defoszforilált C, lánc) az enzimről
leváljon. Ugyanitt a szerzők azt is igazolták, hogy azokban a sejtekben, melyek ezt a mutáns
CD45 proteint hordozzák, a C, lánc defoszforilációja gyengébb hatékonysággal működik [108].
Arra a kérdésre vonatkozólag azonban, hogy a CD45 melyik C, láncban található tirozint
defoszforilálja egyelőre semmilyen adat nem áll rendelkezésre.

2.4 Zárszó

A TCR jeltovábbító folyamatai során bonyolult multimolekuláris fehérje komplexek
jönnek létre, melyekben az enzimeknek és szubsztrátjaiknak a katalízishez szükséges fizikai
közelsége biztosított. Ezekben a komplexekben többféle, egymástól teljesen eltérő
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foszforiláció, GTP hidrolízis, stb...) játszódik le, melyek az esetek egy részében azonos
aktivációs utak soronkövetkező lépései, míg máshol egymással párhuzamosan kialakuló
kaszkádfolyamatok szereplői. Két enzimcsalád, a tirozin-kinázok és a tirozin-foszfatázok
kiemelt fontossággal bírnak ezekben a folyamatokban, mivel nemcsak magában a
jeltovábbításban, hanem a jeltovábbító fehérje komplexek kialakításában is alapvető szerepet
játszanak. Ezen enzimek által katalizált ellentétes irányú folyamatok határozzák meg a
komplexekben résztvevő proteinek tirozin-foszforilációs állapotát, ami egyben más SH2
doménnel rendelkező
eredményezheti.

fehérjék dokkolóhelyeinek kialakulását vagy megszűnését is

A jeltovábbító

komplexekben

résztvevő

fehérjék

általában

több

"dokkolóhelyet" és több SH2, valamint SH3 domént is tartalmaznak, ezért a ligandkötés után
a komplex szerkezete meglehetősen bonyolulttá válhat. Több példa is van arra, hogy egy
komplexbe kapcsolódó fehérje később újabb fehérjék kihorgonyzására szolgálhat. Ez azt
jelenti, hogy a komplexek magja körül a jeltovábbításban résztvevő fehérjék több rétegben
helyezkednek el, sőt arra utaló adatok is vannak, hogy ilyen módon két sejtfelszíni receptor
között intracelluláris híd alakulhat ki. A jeltovábbító fehérjekomplexekkel kapcsolatban még
számos kérdés tisztázásra vár. Jelenleg a kutatások csak a különböző komplexek
kialakulásának lehetőségét bizonyították, ám alig áll rendelkezésre adat az egyes komplexek
kialakulásának feltételeire és egymással való funkcionális kapcsolatukra vonatkozóan.
Különösen érdekesek ezek a kérdések a TCR intracelluláris felszínén kialakuló fehérje
komplexek magját jelentő jeltovábbító alegységek esetében, melyek ITAM-motívumai a
foszforilációs állapotuktól függően különböző fehérjék, és ezáltal eltérő fehérje komplexek
horgonyzóhelyeiként szolgálhatnak. A TCR jeltovábbító alegységeinek foszforilációját
befolyásoló tényezők jobb megismerése elengedhetetlen a TCR-hez kapcsolódó sejtaktivációs
folyamatok teljes megértéséhez.

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex £ láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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3. CÉLKITŰZÉSEK
Az előző fejezetekben leírtakból kitűnik, hogy a C, lánc foszforilációjával kapcsolatban
igen sok kísérleti eredményt publikáltak már, amelyek egyértelműen igazolták, hogy ez az
esemény kulcsszerepet játszik az antigén által kiváltott sejtaktivációs folyamatokban. A C, lánc
foszforilációjára vonatkozóan azonban számos olyan kérdés merülhet még fel, amelyet
jelenleg egyáltalán nem, vagy csak részben tudunk megválaszolni. A C, láncot érintő
foszforilációs folyamatokra vonatkozó fő kérdések, melyek megválaszolását célul tűztük ki, a
következők voltak:

1,

A T-sejtekben található kinázok közül melyek képesek a C, lánc foszforilálására?
Elsősorban azoknak a kinázoknak a £, foszforilációs aktivitására voltunk kíváncsiak,
melyek az előzetes irodalmi adatok szerint aktív szerepet játszanak a TCR-en keresztül
történő T-sejt aktiválódásban.

2,

Az emberi C, fehérje intracelluláris részében található három ITAM-motívum, illetve az
ITAM-motívumokban és az azokon kívül elhelyezkedő egyedi tirozin aminosavak
közül

melyek

foszforilálódhatnak?

Képesek-e

a

különböző

kinázok

eltérő

foszforilációs mintázat kialakítására?

3,

Képes-e a T-sejt aktivációban meghatározó szerepet játszó CD45 foszfatáz a
foszforilált C, láncot, illetve annak egyes foszforilált tirozinjait defoszforilálni?

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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4. EREDMÉNYEK

4.1 A C lánc foszforilációiának vizsgálata

A C, lánc foszforilációjával kapcsolatos vizsgálataink első lépéseként arra szerettünk
volna választ kapni, hogy melyik T-sejtekben kifejeződő kinázok képesek natív £, láncot
foszforilálni. A kísérletek végrehajtásához olyan ellenanyagokat állítottunk elő, melyek
specifikusan felismernek bizonyos T-sejtekben megjelenő tirozin-kinázokat. Az ellenanyagok
segítségével lehetőségünk nyílt a kinázok tisztítására, így az egyes kinázok foszforilációs
képességének önálló vizsgálatára. Ezekben a kísérletekben a C, polipeptid bakteriálisán
expresszáltatott intracelluláris darabját használtuk szubsztrátként.
A vizsgálatok következő lépésében a C, láncban található ITAM-ok és egyedi tirozinok
foszforilációjának tanulmányozását tűztük ki célul. A kísérletek tervezésekor két módszer
merült fel, amely a különböző ITAM-ok és az egyedi tirozinok foszforilációjának vizsgálatát
lehetővé tette volna. Az elsőben egy olyan rekombináns géntechnológiával előállított C, fehérje
panelre lett volna szükségünk, amelynek tagjai egy kivételével az összes intracelluláris tirozin
aminosavra hiányosak. Ez a kísérleti elrendezés hét olyan rekombináns C, fehérjét igényelt
volna, melyekben egyenként hat mutáció van kialakítva. Ez a számunkra akkor
teljesíthetetlennek tűnő feladat arra késztetett minket, hogy a rendszerben rejlő előnyöket
feladva, egy másik megközelítést válasszunk, amelyben a C, lánc ITAM-motívumainak és az
egyedi tirozinjainak megfelelő szintetikus oligopeptid szubsztrátok, különböző tisztított
kinázok hatására, in vitro körülmények között létrejövő foszforilációját vizsgáltuk.

4.1.1 Kinázsvecifikus ellenanvaeok előállítása és tesztelése

A kísérletekben használt ellenanyagok közül azokat, amelyek a p56lck, a p59^n és a
ZAP70 kinázokat ismerték fel a laboratóriumunkban állítottuk elő. A nyulakat a 7.6.2
fejezetben leírtak szerint immunizáltuk. Az egymással közeli rokonságban álló p56lck és
p59í>'n kinázokra specifikus ellenanyagok előállításakor olyan peptideket használtunk az
immunizáláshoz, amelyek a fehérjék egymásra legkevésbé hasonlító N-terminális részének
feleltek meg. A kinázokból származó peptidek egy speciális elágazó polilizin hordozóhoz
kapcsolódtak, amely az influenza vírus hemagglutinin [330-341] peptidszakaszának egy
példányát is hordozta. Hasonló konstrukciókról előzetesen igazoltuk, hogy a T-sejt epitopként
viselkedő influenzahemaglutinin peptid jelenléte, az ellenanyagtermelés T-sejt függése miatt
az immunizálás hatékonyságát jelentősen megnöveli [109-111]. Az immunizáláshoz használt
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Az immunizáláshoz használt peptidkonstrukciók szerkezete:
Kinázokból származó peptidek

A peptidek szekvenciái előtt, illetve
után feltüntetett nyíl a polilizin
hordozóhoz történő kapcsolódás irányát
jelöli.
A
kinázokból
származó
peptideknek az N-terminális vége
kapcsolódott a polilizin hordozóhoz,
szemben
az
influenza
virus
hemagglutininból származó pepiiddel,
ahol a kapcsolás a C-terminális végen
történt.
r

Kinázokból származó peptidek
LYS-ARG- Influenza hemagglutinin peptid -arg
Kinázokból származó peptidek
Kinázokból származó peptidek

Г
Kinázokból származó peptidek:
рБб“* [39-64]

CRNGSEVRDPLVTYEGSNPPASPLQDN —►

p59,yn [20-48]

CSLNQSSGYRYGTDPTPQHYPSFGVTSIPN

ZAP70 [485-499]

CALGADDSYYTARSAG -

Influenza hemagglutinin peptid:
Inf. hem. [330-341]

GLFGAIAGFIEG

m

V---------------

peptidkonstrukciók szerkezetét, a peptidek szekvenciáját és a peptidek kinázokon belüli
elhelyezkedését az 14. ábrán tüntettem fel.
A nyulakból nyert vérszérum specifítását először ELISA segítségével teszteltük. Az
immunizáláshoz használt peptideket különböző mennyiségben ELISA-lemezhez rögzítettük.
anti-ZAP70

1:1000
<ZÁP704h^>
LCK-ih
FYN-ih

5gg

>2

o,5pg

1,97

5gg
5gg

0,84
0,9
0,6

0,5pg

0,12

0,5pg

1:5000 1:10000 1:1000
1,54
0,9
1,83
1,04
1,4
0,31
0,35
0,36
1,62
0,28
0,53
1,59
0,2
0,24
0,62
0,08
0,07
0,18

anti-FYN

anti-LCK

1:5000 1:10000
0,35
0,23
0,11
0,07
1,08
0,96
1,14
0,83
0,39
0,4
0,09
0,1

1:1000
0,12
0,08
0,32
0,14
1.7
0,91

1:5000 1:10000
0,13
0,11
0,06
0,08
0,12
0,14
0,09
0,09
0,65
0,81
0,18
0,3

15. ábra Az előállított antiszérumok specifitásának ellenőrzése ELISA-val.
A táblázat bal oldalán a mikrotiterlemezhez rögzített peptidkonstrukciók neve és mennyisége, a táblázat tetején a
vizsgált szérumok, illetve azok hígításai vannak feltüntetve. A kísérletben az immunizálásnál használt, az
influenza vírus hemagglutinin pepiidet (ih) is tartalmazó peptidkonstrukciókat rögzítettük a lemezhez. A
táblázatban feltüntetett számok az egyes mintahelyeken 492 nm-es hullámhossznál mért fényelnyelést jelentik.

A tesztelendő szérumokból hígítási sorozatot készítettünk, majd ezeket a 15. ábrán feltüntetett
elrendezésben a peptideket tartalmazó mintahelyekhez adtuk. Az előállított szérumok az
immunogéneket specifikusan felismerték, mivel mindegyik szérum a neki megfelelő pepiiddel
reagált a legerősebben és a mintahelyeken keletkező színreakció arányosan változott a
peptidek mennyiségével, és fordítottan a szérumok hígításának mértékével. Kontroll
kísérletekkel igazoltuk, hogy az egyes szérumoknál tapasztalható aránylag magas hátteret az
immunogénekben található influenza vírus hemagglutinin peptidek okozzák (az adatok
nincsenek feltüntetve).
A következő lépésben megvizsgáltuk, hogy az ellenanyagaink felismerik-e a Tsejtekben natív formában megjelenő kinázokat. Az általunk előállított anti-p56lck, anti-p59f>n
és anti-ZAP70 ellenanyagok felhasználásával immunprecipitációt végeztünk, majd a kinázok
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jelenlétét immunblott rendszerben, direkt erre a
célra kis mennyiségben vásárolt azonos
specifitású ellenanyagok (anti-p56lck, antip59fyn) (7.7.3); illetve a saját anti-ZAP70
ellenanyagunk
biotinilált formájának
az
alkalmazásával teszteltük. A 16. ábrán látható,
hogy mindhárom ellenanyag esetében a
megfelelő molekulasúly tartományban (p56lck56kDa,
P59fyn-59kDa,
ZAP70-70kDa)
kimutatható volt az adott kináz jelenléte, ami
igazolta, hogy ellenanyagaink nemcsak az
immunizáláshoz használt peptideket, hanem a
természetes formában előforduló kinázokat is
képesek felismerni. A mintákban a kinázokat
jelentő csíkok alatt egy aránylag erősen festődő
háttércsík látható, amely molekulasúlya alapján
az immunprecipitáláshoz használt antitest
nehézláncának felel meg.

16. ábra Az előállított antiszérumok
specifitásának ellenőrzése Western blottal.
Az ábra tetején feltüntetett kinázokat az általunk
előállított ellenanyagok segítségével immunprecipitáltuk, majd a kinázok jelenlétét Western
blott kísérleti rendszerben más forrásból
származó azonos specifitású ellenanyagok
felhasználásával igazoltuk. A fekete nyílhegyek
az egyes kinázok pozícióját jelölik.

4.1.2 A foszforilációs kísérletekben használt szubsztrátok
4.1.2.1 A Clánc intracelluláris doménia

A natív C, lánc foszforilációjának vizsgálatához nagyobb mennyiségű, a tirozin
aminosavain foszfátcsoportot nem tartalmazó C, fehérjére volt szükségünk. Az emberi
forrásból történő C, feherje tisztítás lehetőségét elvetettük, mivel a membránfehérjék
komolyabb mennyiségben történő izolálása mindig jelentős nehézségeket okoz, illetve a
foszfo-^ fehérjékkel szennyezett szubsztrát preparátum foszforilációs vizsgálatokhoz nem
használható. A C, lánc jeltovábbító funkciójában feltételezhetően csak az intracelluláris tirozin
aminosavaknak van szerepe ezért a tervezett kísérleteinkhez egy olyan csonka £, lánc felelt
volna meg a legjobban, amely az extracelluláris és a transzmembrán régiókat nem tartalmazza.
Egy ilyen fehérjeszubsztrát használatakor nem jelentkezik az extracelluláris és a
transzmembrán részeken elhelyezkedő tirozin aminosavak foszforilációjának a zavaró hatása.
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A fenti elvárásoknak megfelelő, foszforilált tirozin aminosavakat nem tartalmazó csonka
fehérje nagyobb mennyiségben történő előállítása génsebészeti módszerek felhasználásával,
valamint bakteriális rendszerben történő fehérje expresszióval oldható meg legegyszerűbben.
A tisztítás megkönnyítése érdekében egy olyan hibrid fehérjét termeltettünk, amelynek Nterminális része a glutation-S-transzferáz (GST) enzimet tartalmazta. A fúziós fehérje a GST
rész miatt glutation oszlopon végzett affinitáskromatográfiaval egy lépésben tisztítható, és a C
lánc intracelluláris szakasza (éj(ic)) a fúziós fehérjéről trombin proteáz segítségével
egyszerűen leválasztható.

A GST-éf(ic) gént hordozó plazmidkonstrukció előállítása

A C, polipeptid intracelluláris részének megfelelő DNS fragmentumot PCR
segítségével állítottuk elő, a C, lánc cDNS-ét tartalmazó pGEM3zf-<^ plazmidot templátként
iTgpábin fellamaröhalvi

i5' primer!
L V P R)R V
5' -tttgcggccgcctggttcctcgqagagtgaagttcagcaggagc-3'
Notl
£lánc Intracelluláris része

Xa-Xs-P-R/K-jxi-Xz

-

“V

Л /В

A

X,, X, » hidrofób amino-savak
X,, X, - nemsavas amlnosavak

c

v

V"

3' primer:
5' -aaaqaattctqaqtqqtqaaatcccctqqc-3'
EcoRI

kódoló

1

Az expresszié« vektor szerkezetei
poli-glicin szegmens

S

I////////////////////7Z1
DLGGGGGRGSPG

IH

TCG GAT CTG GGT GGT GGT GGC GGC'CGC GGA TCC CCG GGA ATT CAT
NOT 1

BamHJ

Smal

nukleotidszakaszt

alakítottunk ki, amely segítségével a
későbbiekben lehetőség nyílt <^(ic)
rész aminosavnyi pontossággal

EcoRI

GST
\Amp'
tac

4i

alkalmazva. A <^(ic) tisztíthatósága
érdekében a fragmentum 5’ végén
egy olyan trombin felismerőhelyet

PstI

pGEX-KN
5.0 Kb

EcoRV

történő lehasítására. A trombin
hasítóhelyének
proteolitikus
általános képlete a 17.A. ábrán van
feltüntetve [112]. Az ábra В
paneljében látható, hogy a <^(ic)

őri
lacIV

aminoterminális végét a megfelelő
aminosavakkal

kiegészítve

a

17. ábra A GST-фс) fúziós fehérjét kódoló
plazmidkonstrukció előállítása

trombin felismerés kritériumainak
tökéletesen megfelelő hasítóhelyet

A. A trombin proteolitikus hasítóhelyének képlete. A trombin
hasításának pontos helyét piros nyíllal jelöltem. B. A ^(ic)-t
kódoló DNS darab felszaporításához és a különböző
hasítóhelyek kialakításához használt oligo-nukleotid primerek.
C. A GST-^(ic) fúziós fehérje előállításához használt pGEXKN vektor szerkezete

kapunk. A PCR-ben használt 5'
prímért úgy alakítottuk ki, hogy a
részét
aminoterminális
C(ic)
meghatározó 21
nukleotidokon
kívül tartalmazza még a trombin

hasítóhely aminoterminális négy aminosavát kódoló DNS szakaszt, illetve a klónozáshoz
szükséges Notl restrikciós endonukleáz felismerőhelyét is. A 3' primer a C, cDNS egy olyan

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex Q láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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szakaszának felelt meg, amely a C, gén stopkodonja után három nukleotiddal kezdődött és
természetes módon tartalmazott egy, a klónozáshoz felhasználható ЕсоШ helyet ( 17.B.ábra.).
Az így előállított DNS darabot pGEX-KN plazmid [113] Notl, EcoKl helyeire
klónoztuk. A klónozóhely előtt a plazmid tartalmazta a GST fúziós tagot, illetve egy, a
trombinhasítás hatékonyságát növelő poli-glicin szegmenst (17.C. ábra). A beépített DNS
fragmentum

nukleotidsorrendjét

szekvenálással

ellenőriztük,

melyet

mindkét

szálon

elvégeztünk. A kapott szekvenciadatok megerősítették, hogy a kialakított konstrukció C,
fehérjét kódoló részében semmiféle mutáció sem történt.

А фс) tisztítása

Az előző fejezetben leírt GST-^(ic) fúziós fehérjét kódoló plazmidkonstrukciót E. coli
BL21 törzsébe [114] tartozó baktériumokba transzformáltuk, majd a fúziós fehérje
termelődését IPTG-vel indukáltuk. Az ompT proteázra defíciens BL21 törzsre azért esett a
választásunk, mert előkísérletek során megállapítottuk, hogy a GST-^(ic) az ompT+ E. coli
törzsekben proteolizist szenved (az adatok nincsenek bemutatva). Az IPTG indukció hatására
a baktériumok lizátumában a várt 40 kDa-s molekulasúlytartományban egy erősen festődő
fehérjecsík jelent meg (18.A. ábra). A következő lépésben egy Western bolt kísérletben, a
humán C, láncot specifikusan felismerő anti-^(ct) szérum segítségével igazoltuk, hogy az
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18. ábra A GST-фс) termeltetése és a £(ic) tisztítása
A. A GST-^(ic) termelésének indukciója IPTG-vel. B. Az IPTG indukció hatására megjelenő fehérje
ellenőrzése Western blottal. C. A C(ic) tisztítása: 1. a kiindulási bakteriális lizátum, 2. a glutation
affinitásoszlophoz kötődő fehérjék, 3. az afflnitásoszlopról trombinkezelés hatására felszabaduló fehérjék, 4. az
affinitásoszlopon a trombinkezelés után megmaradt fehérjék. Az ábrákon az üres nyílhegy a GST-^(ic), a fekete
nyílhegy a GST, a fekete nyíl pedig a <^(ic) pozícióját jelöli.__________

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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indukció hatására termelődött fehérje valóban tartalmazza a C, lánc intracelluláris részét (18.B.
ábra).
A tapasztalatok szerint az E. coli-ban termeltetett fehérjék egy meghatározó része nem
a citoplazmában helyezkedik el, hanem az oldhatatlan frakcióban található, ezért a két frakciót
centrifugálás segítségével szétválasztottuk és GST-^(ic) tartalmukat megvizsgáltuk.
Kísérleteinkből kiderült, hogy IPTG indukció után mind a vízoldékony, mind az oldhatatlan
frakcióban megjelenik egy protein a fúziós fehérjének megfelelő 40 kDa-os
molekulasúlytartományban (az adatok nincsenek bemutatva). A továbbiakban a GST-^(ic)
fúziós fehérjét a baktériumsejtek lizátumának vízoldékony frakciójából (18.C. ábra, 1. minta)
tisztítottuk glutation-agaróz affinitásoszlop felhasználásával. Az oszlophoz kapcsolódó
fehérjéket megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a GST-<^(ic)-nak megfelelő pozíció alatt még
számos egyéb fehérje is látható (18.C. ábra, 2. minta). Az SDS-poliakrilamid gélen az e
fehérjéket reprezentáló csíkok a GST-^(ic)-nek és a GST-nek megfelelő
molekulasúlytartomány között létraszerűen helyezkednek el, ezért feltételezzük, hogy a fúziós
fehérje olyan degradációs formáinak felelnek meg, melyben a <^(ic) rész sérült. A fent említett
létraszerűen elhelyezkedő fehérjéken kívül egyetlen jelentősebb 70 kDa molekulasúlyú
szennyező fehérje mutatható ki. Ez a fehérje a dnaK, melyről régóta ismert, hogy glutation
oszlopon a GST fúziós fehérjékkel együtt tisztul. A kismennyiségű bakteriális dnaK
szennyezés a GST-^ fúziós fehérjével végzett kísérleteinket nem zavarta.
А СЦic)-nek megfelelő peptidszakaszt az oszlophoz kapcsolódó fúziós fehérje
trombinkezelésével eluáltuk (18.C. 3. minta). A trombinkezelés után a legnagyobb
mennyiségben megjelenő fehérje molekulasúlya kissé magasabbnak bizonyult a <^(ic)
aminosavszekvenciája alapján számított 13 kDa-os értéknél. Az SDS-poliakrilamidgélelektroforézis használata során tapasztalható hasonló futási anomáliák számos más fehérje
esetében is megfigyelhetőek. A <^(ic) molekulasúlyát végül, a sokkal pontosabb vizsgálatokat
lehetővé tevő tömegspektroszkópiai módszerrel határoztuk meg. Az így kapott molekulasúly
megfelelt az aminosavszekvencia alapján számított értéknek (az adatok nincsenek bemutatva).
Az SDS-poliakrilamid gélben az <^(ic) fehérjének megfelelő sáv alatt még számos egyéb,
lényegesen gyengébben festődő létraszerűen elhelyezkedő fehérjecsíkot is detektáltunk,
melyek feltételezhetően a fúziós fehérje fent említett speciális degradációja miatt jelennek
meg. Számításaink szerint az egylépéses glutation affinitásoszlopon történő tisztítás
segítségével kb. 95%-os tisztaságú preparátumot sikerült előállítanunk. A trombinemésztés
után az affinitásoszlopon csak elhanyagolható mennyiségű GST-^(ic) fúziós fehérje maradt, és
az oszlophoz kapcsolódó fehérjék döntő többségét a proteolitikus hasítás után visszamaradó
GST fúziós tag tette ki (17.C. ábra, 4. minta).

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex £ láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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4.1.2.2 Oligopeptid szubsztrátok

A különböző ITAM-ok és az egyedi tirozinok foszforilációjának vizsgálatához
oligopeptid szubsztrátokat szintetizáltattunk, melyek szekvenciáját és a peptideknek a C, lánc
intracelluláris részén belüli elhelyezkedését a 19. ábrán tüntettem fel. A peptidek szintézise a
7.5.5 fejezetben leírt módon történt. A három ITAM-motívumnak megfelelő szintetikus
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19. ábra A foszforilációs vizsgálatokban használt oligopeptid szubsztrátok
A. Az oligopeptid szubsztrátok elhelyezkedése a 'Q lánc intracelluláris részében. B. Az
oligopeptid szubsztrátok C, láncon belüli pozíciói.

oligopeptidnek a C, fehérje transzmembrán részétől a C-terminális irányba haladva a ^ 1, Cfl és
a
nevet adtuk. Az egy tirozint tartalmazó rövid oligopeptideket az ITAM-oknak
megfelelően neveztük el (<^(l)a, <^(l)b, <^(2)a, Cf2)h, <^(3)a ^(3)b) úgy, hogy az N-terminális
tirozinoknak megfelelő peptideket “a”, a C-terminálisaknak megfelelőeket “b” jelzéssel láttuk
el. A ^0-nak elnevezett oligopeptid az emberi ^ lánc egy olyan tirozin aminosavának felel
meg, amely a transzmembrán régió közelében helyezkedik el és nem része egyetlen ITAMmotívumnak sem. Az összes intracelluláris tirozin aminosav 100%-os konzervativizmust
mutat a különböző fajokból származó C, fehérjékben, kivéve az ITAM-okon kívül
elhelyezkedő tirozint, amely az egerek £, láncából hiányzik [115].

4.1.3 Az immunorecipitált kinázok enzimaktivitásának ellenőrzése

A C lánc foszforilációjának vizsgálatához immunprecipitáció segítségével tisztított
kinázokat használtunk. Az immunprecipitált kinázok enzimaktivitásának ellenőrzéséhez
megvizsgáltuk a tirozin-kináz szubsztrátként általánosan használt enoláznak a különböző
immunprecipitált kinázok jelenlétében, in vitro körülmények között létrejövő foszforilációját,
valamint az immunprecipitált kinázok autofoszforilációs aktivitását. Az enzimreakciókban
foszfátdonorként [32P]yATP-t használtunk, így a kinázok aktivitására jellemző

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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20. ábra Az immunprecipitált kinázok enzimaktivitásának ellenőrzése
Az immunprecipitált kinázok enzimaktivitását az autofoszforiláció és az enoláz foszforilációja segítségével
ellenőriztük. Az enzimreakciókat [32P]yATP jelenlétében hajtottuk végre, így az ábrán látható radioaktív jel a
kinázok által katalizált foszfátbeépüléssel arányos. Az egyes kinázoknak megfelelő panelekben az A jelű csíkon
az autofoszforiláció, а В jelű csíkon az enoláz foszforiláció látható. Az ábrán látható fekete nyílfejek az egyes
kinázok, az üres nyílfejek az enoláz pozícióját mutatják.

foszfátbeépülést könnyen detektálhattuk. A foszforilációs reakció leállítása után a
radioaktívan jelölődött fehérjéket SDS-poliakrilamidgélen vizsgáltuk. A 20. ábra "A" jelű
mintáiban látható, hogy az autofoszforilációs reakciók során megjelenő domináns
foszfoproteinek az adott kináznak megfelelő molekulasúlytartományban helyezkednek el. Az
összes kináz képes volt az exogén szubsztrátként használt enoláz foszforilációjára (20. ábra
"B" jelű minták). Ezek az eredmények igazolták, hogy mind az öt kináz, melyeket a C, lánc
foszforilációjával kapcsolatos későbbi kísérletekben tanulmányozni szándékoztunk, az
ellenanyaghoz kötődve is megtartotta enzimatikus aktivitását.

4.1.4 A C lánc intracelluláris részének foszforilációja

A C, lánc foszforilációjára vonatkozó kísérleteink első lépéseként megvizsgáltuk, hogy
foszforilálódik-e a bakteriálisán előállított é^(ic) fehérje a TCR jeltovábbító folyamataiban
résztvevő p56lck, р59*Уп vagy ZAP70 kinázokat tartalmazó immunprecipitátumok
jelenlétében? A kinázreakciót [32P]yATP felhasználásával végeztük, majd a mintában
található radiaktívan jelölődött <^(ic) fehérjét SDS-polakrilamid-gélelektroforézist követő
autoradiográfiával mutattuk ki. Az immunoglobulinokhoz és a Sepharose mátrixhoz
aspecifikusan kapcsolódó kinázok miatt megjelenő háttéraktivitás meghatározásához RaMIgot hordozó gyöngyöket használtunk. A RaMIG-ot tartalmazó kontroll mintánál erőteljesebb
£j(ic) foszforilációt csak a p56lck és а р59*Уп kinázok esetében kaptunk. A p56lck

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex £ láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.

immunprecipitátumok használatakor ez a
különbség igen markáns volt, míg а р59*Уп
esetében csak aránylag csekély eltérés volt
detektálható.
A
ZAP70-et
hordozó
immunprecipitátumok
jelenlétében
az
aspecifikus háttér foszforilációnál erősebb
radioaktív jel
beépülése
nem volt
kimutatható (21. ábra).
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4.1.5 A £ láncban található ITAMmotívumok foszforilációja

A C, láncban található ITAM-ok és az
egyedi
tirozinok
foszforilációjának
vizsgálatához oligopeptid szubsztrátokat

21. ábra A COc) foszforilációja
Az ábrán a különböző immunprecipitált kinázok
jelenlétében létrejövő i^(ic) foszforiláció látható. Az
enzimreakciókat [32P]yATP jelenlétében hajtottuk
végre, így az ábrán látható radioaktív jel a kinázok
által katalizált foszfátbeépüléssel arányos. Az egyes
minták esetében használt kinázok az ábra felső
részén vannak feltüntetve.

használtunk. A peptidfoszforiláció tanulmányozásának egyik alapvető lépése, hogy a szabad
[32P]yATP és az esetlegesen jelenlevő egyéb jelölődött szennyeződéseket a foszfopeptidektől
elválasszuk. Erre a gyakorlatban három módszer terjedt el. Az elsőben foszfocellulóz papír
segítségével megkötik a peptideket és a szabad [32P]yATP-t mosással távolítják el a
rendszerből. Ez a módszer gyors, olcsó és egyszerű, viszont komoly hátrányt jelent, hogy a
foszfocellulóz filter csak olyan peptideket köt meg megfelelő hatékonysággal, melyekben
legalább két pozitív töltésű aminosav van. Ráadásul még a két pozitív töltésű aminosav
jelenléte sem elegendő ahhoz, hogy a peptid és a foszfocellulóz kapcsolódásának erőssége
teljesen független legyen a peptid aminosavszekvenciájától, ami megkérdőjelezi a különböző
szubsztrátokkal kapott foszforilációs eredmények mennyiségi összevethetőségét. Nagyon sok
vizsgálandó peptidben, így a C, láncból származóak némelyikében is, a szükséges kettőnél
kevesebb pozitív töltésű aminosav található. A probléma egy általánosan elterjedt megoldása,
hogy a peptidek egyik végére a szintézis során egy vagy több pozitív töltésű extra aminosavat
szintetizálnak. Ez az eljárás azonban a szubsztrát tulajdonságainak jelentős megváltozását
eredményezheti, főleg olyan rövid peptidek esetében, amelyeket mi használtunk a C, lánc
egyedi tirozinjainak a vizsgálatára [116,117]. A szakirodalomban fellelhető két másik
módszer a foszfopeptidek elválasztására, a vékonyréteg kromatográfia és a vékonyrétegelektroforézis. Ezek az eljárások a fent említett problémákra megoldást jelentenek, viszont
sajnálatos módon a C, láncból származó peptidek némelyikét nem sikerült sem vékonyréteg
kromatográfiával sem vékonyréteg-elektroforézissel a jelenlevő radiaktív szennyeződéstől
kielégítően elválasztani. A peptidfoszforilációs vizsgálatokat végül egy West és munkatársai

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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által kifejlesztett 40%-os poliakrilamid gélen alapuló elektroforetikus eljárás adaptálásával
hajtottuk végre [118,119]. E módszer alkalmazásával a tervezett vizsgálataink végrehajthatóvá
váltak, mivel így az összes C, pepiidet el tudtuk választani a szabad [32P]yATP-től, illetve az
egyéb radioaktív szennyezésektől, anélkül, hogy a peptidek aminosavszekvenciáját
módosítanunk kellett volna.
Az ITAM-motívumok foszforilációjának vizsgálatát különböző immunoprecipitált
kinázok és [32P]yATP felhasználásával végeztük. Szubsztrátként a 19. ábrán bemutatott £,(1),
Cf2) vagy ЦЗ) peptideket használtuk, melyek foszforilációját a fent említett peptidgélelektroforézis segítségével vizsgáltuk. A p56lck és a p59íVn kinázok mindhárom ITAMmotívumot foszforilálták, szemben a ZAP70 kinázzal, mely nem okozott a kontrollként
használt RaMIg immunoprecipitátum esetében tapasztalható háttérnél erősebb foszforilációt
(22. ábra. A. és C.).
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22. ábra A C, lánc ITAM-molívumainak megfelelő peptidek foszforilációja
Az enzimreakciókat [32P]yATP jelenlétében hajtottuk végre, így az ábrán látható radioaktív jel a kinázok által
katalizált foszfátbeépüléssel arányos. Az egyes minták esetében használt kinázok és szubsztrátok az ábra felső
részén vannak feltüntetve. A. Az ITAM peptidek foszforilációja a TCR jeltovábbításban résztvevő kinázok
jelenlétében. B. Az ITAM peptidek foszforilációja funkcionálisan irreleváns kinázok jelenlétében. C. Az ITAM
peptidek foszforilációja kontroll immunprecipitátum jelenlétében._____________

Az eddig tanulmányozott három kinázon kívül (p56lck, р59^п, ZAP70) két másik src
családba tartozó kinázt, a p53b'n-t és a p60src-t is bevontuk a vizsgálatainkba. А р53'Уп csak
В-sejtekben, a p60src több sejttípusban, köztük T-sejtekben is kifejeződik. Mai tudásunk
szerint egyik kináznak sincs szerepe a TCR által létrehozott sejtaktivációs folyamatokban,
ezért alkalmasnak látszottak annak a kérdésnek az eldöntésére, hogy a C, eredetű
szubsztrátokat csak bizonyos, funkcionálisan a TCR-hez kapcsolódó src kinázok tudják-e

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex Q láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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foszforilálni, vagy ez a képesség a src család általános tulajdonsága. A 22. ábra B. panelében
bemutatott kísérletek szerint а р53'Уп, illetve a p60src kinázok mindhárom C, eredetű ITAM-ot
hasonló módon foszforilálták, mint azt a p56lck és р59*Уп kinázok esetében tapasztaltuk.

4.1.6 A tflánc intracelluláris részén található egyedi tirozin aminosavak foszforilációiáriak
vizsgálata

Az eddig ismertetett kísérletekből nem derült ki, hogy az egyes kinázok az ITAM-ok
melyik tirozinját foszforilálják, illetve, hogy a vizsgált kinázok között van-e olyan, amely
képes az ITAM-okon kívül található membránközeli tirozin aminosav foszforilálására is. E
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23. ábra A £ lánc egyedi tirozinjainak megfelelő rövid oligopeptidek foszforilációja
Az enzimreakciókat [32P]yATP jelenlétében hajtottuk végre, így az ábrán látható radioaktív jel a kinázok által
katalizált foszfátbeépüléssel arányos. Az egyes minták esetében használt kinázok az ábra alsó, a szubsztrátok az
ábra felső részén vannak feltüntetve.

kérdések megválaszolására olyan kísérletet végeztünk el, melyben az immunprecipitált
kinázokhoz [32P]yATP-t, illetve a 19. ábrán feltüntetett egyedi tirozin aminosavakat
reprezentáló rövid oligopeptid szubsztrátokat (£0, <^(l)a, <^(l)b, <^(2)a, <^(2)b, <^(3)a, C(l)b)
adtunk, majd a foszfopeptidek megjelenését poliakrilamid peptid-gélelektroforézis

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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segítségével vizsgáltuk. Azokat a peptideket, amelyek az ITAM-okban elhelyezkedő hat
tirozin aminosavat hordozták az összes vizsgált src családba tartozó kináz foszforilálta,
szemben a £,0 pepiidben található tirozinnal, mely az egyik vizsgált kináz jelenlétében sem
foszforilálódott. A ZAP70 kináz az előző kísérletek eredményeivel egybevágóan egyik
szubsztrátként használt rövid pepiidet sem foszforilálta (23. ábra).
Annak ellenére, hogy az előző kísérletben a Cß oligopeptidet egyetlen általunk vizsgált
kináz sem fogadta el szubsztrátként, nem zárható ki, hogy vannak még a T-sejtekben egyéb
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kinázok, melyek képesek a Cß peptid által
reprezentált
membránközeli
tirozin
aminosav
foszforilációjára.
Ennek
eldöntésére egy olyan peptidfoszforilációs
kísérletet hajtottunk végre, amelyben a
kinázaktivitás forrásaként HPB-ALL Tsejtvonal
sejtjeiből
sejtextraktum szolgált.

nyert
teljes
A [32P]yATP

jelenlétében lejátszódó kinázreakcióhoz
szubsztrátként a hét rövid oligopeptidet
24. ábra A f lánc egyedi tirozinjainak megfelelő
oligopeptidek foszforilációja HPB-ALL sejtekből nyert
teljes sejtextraktum jelenlétében
Az enzimreakciókat [,2P]yATP jelenlétében hajtottuk
végre, így az ábrán látható radioaktív jel a kinázok által
katalizált foszfátbeépüléssel arányos. Az egyes minták
esetében használt szubsztrátok az ábra felső részén
vannak feltüntetve. Az ábrán található fehér nyílhegyek
az egyes oligopeptidek pozícióját jelölik.

(C0, C(l)a, C(l)b, C(2)a, C(2)b, C(3)a,
C(3)b) használtuk (19. ábra). A
foszfopeptidek
megjelenését
peptidgélelektroforézis segítségével mutattuk ki.
A kísérlet során az ITAM-okban
elhelyezkedő tirozinoknak megfelelő

peptidek kivétel nélkül foszforilálódtak,
míg а C0 peptid esetében nem sikerült
foszforilációt kimutatni (24. ábra). A
sejtextraktum jelenlétében létrejövő foszforilációs mintázat tehát teljes mértékben
megegyezett azzal, amit az előző kísérletekben a src kinázok esetében tapasztaltunk.

4.2 A C lánc defoszforilációiának vizsgálata

A kinázok csak az egyik oldalát jelentik azoknak a szabályozó mechanizmusoknak,
melyek egy fehérje foszforilációs állapotát befolyásolják. A foszfatázok, melyek képesek a
foszforilált aminosavakról a foszfátcsoportot eltávolítani, szintén meghatározó elemei a
rendszernek. A C lánc foszforilációs állapotát is valószínűleg ezeknek az enzimeknek az
együttes hatása határozza meg. A T-sejteken legnagyobb mennyiségben található és legjobban
jellemzett tirozin-foszfatáz a CD45. Vizsgálataink következő szakaszában arra szerettünk

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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volna választ kapni, hogy a CD45 szerepet játszhat-e a TCR C, láncának, illetve a C, láncban
található ITAM-motívumoknak a defoszforilációjában. Választ kerestünk arra a kérdésre is,
hogy a C, láncban található három ITAM-motívumot, illetve azok különböző módon
foszforilált formáit milyen hatékonysággal képes a CD45 defoszforilálni.

4.2.1 A foszforilált Cíic) defoszforilációia CD45 tirozin-foszfatázzal

A GST-^(ic) fúziós fehérjét a GST rész
segítségével
glutation-agaróz
gyöngyökhöz
rögzítettük,
majd tisztított
p56lck
(UBI)
[32P]yATP
felhasználásával
jelenlétében
foszforiláltattuk. Előzetesen igazoltuk, hogy a
fúziós fehérjének csak a <^(ic) része foszforilálódik
(az

adatok

nincsenek

bemutatva).

CD45

Kontroli

-45kD

A

foszforilálódott fúziós fehérjét glutation oldat
alkalmazásával eluáltuk a gyöngyökről, majd a
felülúszót CD45 immunprecipitátumokhoz, illetve
CD45-öt nem tartalmazó gyöngyökhöz adtuk. A
kísérlet végén a foszforilálódott GST-^(ic) fúziós
fehérje
jelenlétét
SDS-PAGE
segítségével
vizsgáltuk meg. A 25. ábrán látható, hogy CD45
immunprecipitátum a fúziós fehérjét teljes
mértékben defoszforilálta. A negatív kontrollként
használt CD45-öt nem tartalmazó gyöngyökkel
kezelt mintában a foszforilált 40 kDa-os fúziós

— 24kD
25. ábra A GST-éj(ic) defoszforilációja
immunprecipitált CD45 jelenlétében

A GST-^(ic) felfoszforilálását [32P]yATP
jelenlétében hajtottuk végre, így az ábrán
látható radioaktív jel a foszfatázreakció után, a
GST-^(ic)-n maradó foszfát mennyiségével
arányos. Az ábrán látható nyíl a GST-^(ic)
pozícióját jelöli.

fehérje jól felismerhető.

4.2.2 A C láncban található ITAM-motívumok defoszforilációia CD45 tirozin-foszfatázzal
4.2.2.1 A foszfoyeptid szubsztrátok

A C, láncban található tirozinok defoszforilációjának vizsgálatához az ITAM-oknak
megfelelő C,(\) (1,(2) és (1,(3) peptideken alapuló foszfopeptid panelt használtunk [120]. Az
ITAM-okat reprezentáló peptideket három foszforilációs formában állítottuk elő. Az elsőben
az N-terminális, a másodikban a C-terminális, míg a harmadikban mindkét tirozin foszforilált
formában lett a peptidekbe építve. A szubsztrát panelt alkotó foszfopeptidek szekvenciája, a C,

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.

láncon belüli pozíciójuk és az egyes
foszforilációs formák elnevezését a 26.
ábrában foglaltam össze.
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4.2.2.2 A C eredetű foszfopeptidek
defoszforilációia tisztított CD45 tirozinfoszfatázzal

Ф

C(3)/y

qeglynelqkdkmaeayseig
fi)
dglyqglstatkdtydal

C(3)yyp

dglyqglstatkdtydal

C(3)//

dgl^qglstatkdt'Idal

A CD45 molekulát specifikusan
felismerő GB3 ellenanyagot felhasználva, a
foszfatázt immunprecipitáció segítségével
tisztítottuk. Az így kapott immunprecipitátumokat a 26. ábrán felsorolt
foszfopeptid
szubsztrátok
defoszforilálására használtuk. Az enzimreakció

F

26. ábra A defoszforilációs kísérletekben használt
foszfopeptid szubsztrátok
A táblázat bal oldalán a szubsztrát jele, a jobb oldalán
a szubsztrát szekvenciája látható. Az egyes tirozinok
foszforilált állapotát a ■ jel mutatja.

végén a felszabadult inorganikus foszfát
mennyiségét malachitzöld segítségével

meghatároztuk, és a 27. ábrán látható
grafikonon ábrázoltuk. A kísérlet eredménye alapján elmondható, hogy a ^(l)yyp, C(l)ypyp,
C,(2)yyp és a <^(2)ypyp foszfopeptidek bizonyultak a legjobb szubsztrátnak, mivel az adott
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27. ábra 4 f lánc ITAM-motívumainak megfelelőfoszfopeptid szubsztrátok defoszforilációja tisztított CD45
jelenlétében
A grafikonon a foszfopeptidekről a CD45 hatására felszabaduló inorganikus foszfát mennyiségét ábrázoltuk.
Az egyes oszlopokhoz tartozó értékek három párhuzámos mérést reprezentálnak. Az oszlopok felett feltüntetett
számok a felszabadult inorganikus foszfát és a foszfopeptid szubsztrátokon az enzimreakcióba bevitt foszfát
százalékos arányát jelzik.

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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körülmények között a CD45 az összes foszfátot eltávolította róluk. A többi szubsztrát
esetében a defoszforiláció hatékonysága ennél gyengébb volt. Általánosságban elmondható,
hogy az N-terminális tirozinon fosztorilált peptidek esetében tapasztalt defoszforilációs
hatékonyság gyengébb volt, mint amit a C-terminális, vagy a mindkét tirozinon foszforilált
peptidek esetében kaptunk. A CD45 a <^(3) ITAM összes foszforilációs formáját kevésbé
hatékonyan defoszforilálta, mint a másik két ITAM megfelelő formáit. Egyéb irreleváns
immunprecipitátumokat kontrollként használva, defoszforilációt nem tudtunk kimutatni (az
adatok nincsenek bemutatva), ami igazolta, hogy a gyöngyökhöz, vagy az immunglobulinhoz
zavaró tirozin-foszfatáz aktivitás aspecifikusan nem kapcsolódik.

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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5. DISZKUSSZIÓ
A TCR C, lánca, illetve a vele egy családba tartozó fehérjék az antigén receptor egy
önállóan is funkcióképes jeltovábbító egységét alkotják. A C, lánc csak akkor képes a
jeltovábbító folyamat soronkövetkező lépéseihez kapcsolódni, ha az intracelluláris tirozinjai,
vagy azoknak legalább egy része foszforilált állapotba kerül [42-44]. Ezen tirozinoknak a
nagy száma, és az ITAM-motívumokban történő strukturált elrendeződése egy kifinomult
szabályozási rendszert sejtet. Az ITAM-motívumok foszforilált formái különböző SH2 dómén
tartalmú fehérjék horgonyzóhelyeiként szolgálnak. Az enzim-szubsztrát kölcsönhatáson
alapuló klasszikus jeltovábbító mechanizmusokkal szemben, a C, lánc tirozin-foszforilácójának
feladata az aktív SH2 dómén kötő struktúrák kialakítása, és ezáltal egyes jeltovábbító fehérjék
sejten belüli lokalizációjának megváltoztatása. Az elmúlt néhány évben számtalan adat látott
napvilágot a foszforilált ITAM-ok funkciójával kapcsolatban, viszont magával a C, lánc
foszforilációjának kérdésével kapcsolatban több részlet is tisztázatlan maradt. Kísérleteink
tervezésekor három alapvető, a C, lánc foszforilációjával kapcsolatos kérdés megválaszolását
tűztük ki célul.
1,

Mely kinázok vehetnek részt a C, lánc intracelluláris tirozin amnosavainak a
foszforilációj ában?

2,
3,

Milyen mintázat szerint foszforilálódhatnak a C, lánc intracelluláris tirozinjai?
Képes-e a CD45 tirozin-foszfatáz a C, lánc intracelluláris részén található tirozin
aminosavak foszforilált formáját defoszforilálni?
E kérdések megválaszolásához számos eszközt kellett kifejlesztenünk. Az eszköztár

első

elemei

bizonyos

kinázok tisztítására

alkalmas

ellenanyagok voltak,

melyek

hozzásegítettek, hogy az különböző kinázok C, lánc foszforilációj ában betöltött szerepét
egymástól függetlenül tudjuk vizsgálni. Laboratóiumunkban három, T-sejtben előforduló
kinázt, a src családba tartozó p56lck-t és p59fyn-t, valamint a syk/zap családba tartozó ZAP70-t
specifikusan felismerő ellenanyagot állítottunk elő. A foszforilációs kísérletekhez két másik,
egy kereskedelemi forgalomban kapható anti-p60src, illetve egy amsterdami
laboratoratóriumban előállított anti-p531yn ellenanyagot is felhasználtunk. Az ellenanyagokat
többféle eljárással teszteltük. Az általunk előállított antiszérumok specifitását első lépcsőben
egy ELISA rendszerben ellenőriztük, melyben mindhárom ellenanyag specifikusan felismerte
az immunizálásra használt pepiidet (15. ábra). Ezt követően megvizsgáltuk, hogy az általunk
előállított ellenanyagok képesek-e megkötni a T-sejtekben megjelenő natív kinázokat. Az
ellenanyagokkal immunprecipitációt hajtottunk végre, és a tisztított fehérjéket erre a célra más
forrásból kis mennyiségben beszerzett azonos specifitású ellenanyagok felhasználásával

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tírozin foszforilációs helyek vizsgálata.

49

Western biot kísérletben teszteltük. A kapott eredményekből kiderült, hogy szerencsésen
sikerült kiválasztani az immunizálásra használt peptideket, mivel az általuk nyert
antiszérumok képesek a természetes módon előforduló kinázok felismerésére (16. ábra).
Érdekes módon az általunk előállított anti-p59^n ellenanyag nem működik immunoblott
kísérletekben (az adatok nincsenek bemutatva), ami arra utal, hogy az ellenanyag a natív
fehérjéket ugyan felismeri, de az immunoblott során a filterre kerülő denaturálódott fehérjéket
nem. Az összes ellenanyagot, melyeket a későbbiekben a foszforilációs kísérletekben
szándékoztunk használni, abból a szempontból is leteszteltük, hogy a segítségükkel tisztított
és Sepharose gyöngyökhöz rögzített enzimek megtartják-e enzimaktivitásukat. A 20. ábrán
bemutatott kísérlet eredményei azt mutatják, hogy az összes rögzített enzim képes volt
autofoszforilációs aktivitását kifejteni, és a tirozin-kináz szubsztrátként általánosan használt
enolázt foszforilálni. Ez azt bizonyítja, hogy egyik ellenanyag sem kötődik a kinázok olyan
"érzékeny" részéhez, amellyel meggátolná az enzimaktivitás kifejtését.
A tervezett kísérletekhez szükséges eszköztár előállításának második része a
szubsztrátok előállítása volt. Feltétlenül meg szerettük volna vizsgálni a natív C, lánc
foszforilációját, viszont a tervezett in vitro kísérletekhez elegendő fehérje T-sejtekből történő
tisztítása a ^ lánc alacsony expressziós szintje miatt nehezen lett volna kivitelezhető. A C, lánc
intracelluláris doménjét ezért egy bakteriális expressziós rendszerben állítottuk elő.
Létrehoztunk egy GST-^(ic) fúziós fehérjét kódoló plazmidkonstrukciót (17. ábra), majd a
fúziós fehérjét E. coli-ban termeltettük. A hibrid fehérjét a GST rész segítségével glutation
oszlopon tisztítottuk, majd a £(ic) részt trombin segítségével lehasítottuk. A trombin
hasítóhelyet úgy alakítottuk ki, hogy a proteáz a C, lánc intracelluláris doménjének első
aminosavánál vágja el a fúziós fehérjét. A <^(ic) fehérje tisztításának lépései a 18. ábrán
láthatóak.
A szubsztrátok másik csoportját a C, lánc ITAM-motívumainak illetve az egyedi
tirozinoknak megfelelő peptidek jelentették. E szubsztrátok használata lehetővé tette, hogy a ^
fehérjében található ITAM-okat és az egyes tirozin aminosavakat egymástól függetlenül
tudtuk vizsgálni. A C, láncban található tirozin aminosavak igen közel helyezkednek el
egymáshoz, ezért bizonyos esetekben kénytelenek voltunk aránylag rövid peptideket
szintetizáltatni. A rövid peptidek foszforilációjának vizsgálata céljából saját kísérleteinkhez
adaptáltuk a West és munkatársai által egyéb célokra kifejlesztett speciális poliakrilamid
peptid-gélelektroforetikus rendszert [118,119]. A peptidek egy részét foszforilált állapotban is
előállítottuk [120], ami a foszforilációs folyamatokon kívül lehetővé tette a defoszforilációs
események tanulmányozását is.
A vizsgálataink következő szakaszában az előállított eszközök segítségével, többféle
kísérleti rendszerben tanulmányoztuk a C, lánc intracelluláris részében található tirozinok in
vitro foszforilációját (22., 23., 24. és 25. ábra). Az eredményekből kiderült, hogy a C, eredetű

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex £ láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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szubsztrátokat a TCR-hez funkcionálisan kapcsolódó kinázok közül csak a src családba
tartozó p56lck és p59íVn foszforilálja. A syk/zap családba tartozó ZAP70 egyetlen általunk
használt C, eredetű szubsztrátot sem foszforilált. Ezt a jelenséget több kísérleti rendszerben is
sikerült kimutatni, függetlenül attól, hogy szubsztrátként £, lánc intracelluláris részét, vagy az
ITAM-motívumoknak, illetve az egyedi tirozinoknak megfelelő oligopeptideket használtunk.
Az oligopeptid szubsztrátok vizsgálata során kiderült, hogy a £, lánc mindhárom ITAMmotívuma foszforilálódhat, mégpedig úgy, hogy ennek a foszforilációnak az ITAM-okban
található N- és C-terminális tirozinok is célpontjai lehetnek (22. és 23. ábra). Az a jelenség,
hogy a TCR közvetlen környezetében elhelyezkedő kinázok közül kettő is képes a C, eredetű
szubsztrátok foszforilációjára, mégpedig úgy, hogy az egyedi tirozinok foszforilációs
mintázata is teljesen azonos, a kinázok közötti bizonyos funkcionális átfedést sejtet. Egy ilyen
funkcionális átfedés valóban nem zárható ki, mégis sokkal valószínűbb, hogy a két kináz
azonos szubsztrátokon, de a T-sejtek érésének más szakaszaiban fejti ki hatását. Erre utalnak
az p56lck és p59fyn hiányos egereknél megjelenő rendellenességek között tapasztalható
különbségek is. Az p56Ick hiányos állapot a T-sejtek érési folyamatának és a TCR
funkciójának általános gátlását eredményezi, míg а р59*Уп hiánya csak a timocitáknak egy
részét érinti és a TCR-en keresztül létrejövő sejtaktivációt is csak részlegesen gátolja [33,34].
Eredményeink alátámasztják a témát vizsgáló laboratóriumok többsége által elfogadott
feltételezést, miszerint a TCR és egyéb ITAM-motívumot hordozó receptorok esetében, a src
családba tartozó kinázok által katalizált tirozin-foszforiláció jelenti a jeltovábbító folyamatok
egyik legelső lépését. E kinázok által foszforilált ITAM-ok egyéb jeltovábbító molekulák,
köztük a ZAP70 horgonyzóhelyeivé válnak [60]. Elméletben elképzelhető volt, hogy a ZAP70
bizonyos ITAM-ok foszforilációja után a C, lánchoz kapcsolódik, és részt vesz a többi tirozin
aminosav foszforilációjában. Mivel a kísérleteink során a ZAP70 egyetlen C, lánc eredetű
szubsztrátot sem foszforilált eredményeink ezt a lehetőséget nem támasztották alá (21., 22.,
23. ábra). A ZAP70 a C, lánchoz történő kapcsolódás után valószínűleg valamely más
szubsztráton fejti ki foszforilációs aktivitását. Az elmúlt időszakban bizonyos adaptor
fehéijékről, nevezetesen SLP-76-ról és a LAT-ról valóban sikerült igazolni, hogy a ZAP70
szubtrátjai lehetnek [71,72]. Ezekről a fehérjékről bizonyított, hogy részei lehetnek különböző
jeltovábbító rendszereknek, ezért valószínű, hogy a ZAP70 által továbbított aktivációs jelek
egy része is rajtuk keresztül jut el a sejtmagig.
A C, lánc ITAM-motívumaiban található tirozin aminosavakat nemcsak azok a src
családba tartozó kinázok foszforilálták, melyek a TCR-hoz funkcionálisan kapcsolódnak,
hanem a p60src és а рбЗЬ'11 is (22. és 23. ábra). А р53!Уп elsősorban B-sejtekben
expresszálódik és szerepe van a В-sejtek felszínén megjelenő antigén receptor által kiváltott
jeltovábbító folyamatok kezdeti szakaszában [121]. A BCR, hasonlóan a TCR-hez,
antigénkötő és jeltovábbító modulokból áll, és a jeltovábbító alegységek intracelluláris részén
több ITAM is található. Mitöbb, bizonyos vizsgálatok arra utalnak, hogy а р53*Уп a B-sejtek
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antigénfelismerését követően a BCR jeltovábbító láncait foszforilálhatja [122]. Ezeknek az
adatoknak a tükrében nem meglepő, hogy а р53!уп képes a BCR-ben található ITAM-okhoz
nagyon hasonló £, lánc eredetű szubsztrátok foszforilálására. A p60src többféle sejttípusban,
köztük T-sejtekben is megjelenik [30], viszont a mai tudásunk szerint nincs olyan funkciója
amely során ITAM-hoz hasonló peptidszakaszokat foszforilálna. Eredményeink arra engednek
következtetni, hogy az ITAM-szerű szubsztrátok foszforilációjának képessége nem
korlátozódik a TCR-hez funkcionálisan kapcsolódó kinázokra, hanem ez valószínűleg a src
család általános tulajdonsága. Ez egyben azt is előrevetíti, hogy nem elsősorban a
szubsztrátspecifitás, hanem a sejten belüli lokalizáció az a tényező, amelyik meghatározza,
hogy a C, láncában található ITAM-okat mely T-sejtben expresszálódó src kináz foszforilálja.
A ^ fehérje intracelluláris részének membránközeli régiójában egy ITAMmotívumokon kívül elhelyezkedő tirozin aminosav is fellelhető. Vizsgálatainkból kiderült,
hogy ezt a tirozint egyetlen vizsgált kináz sem képes foszforilálni (23. ábra). Érdekes, hogy a
C, lánc intracelluláris részében található tirozin aminosavak közül ez utóbbi az egyetlen, amely
a fajok között nem mutat teljes konzervativizmust. Az említett tirozin több faj C, fehérjéjében
is megtalálható, viszont az egérből származó C, láncban nem [115]. Azt is igazoltuk, hogy
HPB-ALL T-sejtek teljes extraktumában nincs olyan kináz, amely a membránközeli tirozint
reprezentáló C,0 peptidet, foszforilálni tudná (24. ábra). Feltételezhetően ennek a tirozin
aminosavnak nincs foszforiláció függő szerepe a TCR-hez kapcsolódó sejtaktivációs
folyamatokban.
A tisztított p56lck segítségével foszforilált GST-^(ic), és a rendelkezésünkre álló
foszfopeptid panel segítségével megvizsgáltuk, hogy a CD45 tirozin-foszfatáz képes-e a C,
láncot, illetve a C, eredetű ITAM-ok különféleképpen foszforilált formáit defoszforilálni.
Eredményeink szerint a CD45 a natív ^ láncot (25. ábra), valamint mindhárom C, eredetű
ITAM-ot elfogadta szubsztrátként, habár az egyes ITAM-ok esetében a defoszforiláció
hatékonysága igen eltérő volt (26. ábra). A <^(3) foszfo-ITAM minden formája lényegesen
gyengébb hatékonysággal defoszforilálódott, mint a másik két ITAM megfelelő formái. A <^(3)
ITAM N-terminális tirozinon foszforilált változatáról a CD45 elenyésző, mintegy 4%-os
hatékonysággal volt képes a foszfátcsoportot eltávolítani, ami arra utal, hogy e tirozin
defoszforilációjában a CD45 valószínűleg nem játszik meghatározó szerepet. A közelmúltban
több olyan eredmény is napvilágot látott, melyek szerint a í, eredetű ITAM-ok közül egyéb
funkciók szempontjából is a <^(3) működik legrosszabbul. Nevezetesen, bizonyos SH2 dómén
tartalmú fehérjéket (ZAP70, She) a £(3) ITAM lényegesen kisebb affinitással köt meg mint a
C, láncban található másik két hasonló motívum [89,91]. Általánosságban elmondható, hogy
ITAM-ok N-terminális tirozinon foszforilált formáit a CD45 kisebb hatékonysággal
defoszforilálta, mint C-terminális, vagy a mindkét tirozinon foszfát csoportot hordozó
peptideket.
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Eredményeink arra utalnak, hogy a C, lánc foszforilációs állapotát a tirozin-kinázokon
kívül a tirozin-foszfatázok is befolyásolhatják. Mai ismereteink alapján úgy tűnik, hogy a
foszforilációs folyamatokban a kinázok közül a p56lck és a p59íVn játszhat szerepet, míg a
defoszforilációért felelős enzimek egyike, a T-sejtek felszínén legnagyobb menyiségben
előforduló CD45 transzmembrán tirozin-foszfatáz lehet. A CD45 szerepével kapcsolatban két
"forgatókönyv" lehetséges. Az első szerint a CD45 csak azután kerül a C, lánc közelébe,
miután az már betöltötte jeltovábbító funkcióját, így defoszforiláció tulajdonképpen az
aktivációs folyamat lecsengését szolgálja. A második elképzelés szerint a C, lánc foszforilációs
állapotát a CD45 már a jeltovábbítás korai stádiumaiban is képes befolyásolni. Eredményeink
szerint a CD45 az egyes tirozinokat nem egyforma hatékonysággal defoszforilálja. Ez arra
utal, hogy a CD45 a C, lánc foszforilációs állapotában nemcsak mennyiségi, hanem az ITAMok foszforilációs mintázatának átalakításával minőségi változásokat is előidézhet. Mint arról a
2.2.2 fejezetben már részletesen írtam, az egyes SH2 dómén tartalmú fehérjék nem azonos
affinitással kapcsolódnak a különböző ITAM-okhoz, illetve az ITAM-ok eltérően foszforilált
formái szintén más-más fehérjék horgonyzóhelyeiként szolgálhatnak. Ammennyiben tehát a
CD45 minőségi változást okoz a foszforilációs mintázatban, ez magával vonhatja a C, lánchoz
kötődő jeltovábbító fehérjék mintázatának, és így az egész jeltovábbító kaszkádnak a
megváltozását. Erre utal az a figyelemreméltó egybeesés is, hogy a CD45 pont azokat a
tirozinokat defoszforilálja nagyobb hatékonysággal, melyekhez az She adaptorfehérje a
legnagyobb affinitással kapcsolódik [89]. Ezeket a tényeket továbbgondolva elképzelhető,
hogy a CD45 a foszfatázaktivitása révén, az She fehérjén keresztül a TCR-hez kapcsolódó
Ras/Raf kaszkád jeltovábbító képességét szelektíven csökkenteni képes.
Az itt ismertetett munka egyik lehetséges folytatása, éppen a foszforilált C, lánchoz
kapcsolódó fehérjék azonosítása és jellemzése lehet. A kísérleteinkhez szükséges, és fentebb
már részletesen leírt eszközöket, tudatosan úgy hoztuk létre, hogy azok alkalmasak legyenek a
^ lánccal kapcsolatos más jellegű vizsgálatokra is. A defoszforilációs kísérletekben használt
foszfopeptid szubsztrátok szilárd hordozóhoz rögzítve alkalmasak a különböző formában
foszforilált ITAM-okhoz kapcsolódó SH2 dómén tartalmú fehérjék affinitástisztítására.
Hasonló kísérletek elvégezhetőek a glutation oszlophoz rögzített foszforilált GST-^(ic) fúziós
fehérjével is. Ha ez utóbbi rendszerben a különböző foszfopeptideket kompetítorként
használjuk, akkor még az SH2 dómén tartalmú fehérjék kötődési helyével kapcsolatban is
információkhoz juthatunk. Terveink között szerepel még, egy olyan kísérleti rendszer
beállítása, melyben a különböző foszforilált és nem foszforilált peptideket T-sejtekbe juttatva
in vivo környezetben tanulmányozzuk az egyes ITAM-ok jeltovábbításban betöltött szerepét.
A GST-^(ic) fúziós fehérje lehetővé teszi nagymennyiségű £(ic) fragment tisztítását is, amely
segítségével a későbbiekben elképzelhetővé válhat a C, lánc intracelluláris részének
konformációs vizsgálata. Reményeink szerint a tervezett vizsgálatok számos olyan adatot
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fognak még a C, lánc funkciójával kapcsolatban a későbbiekben szolgáltatni, amelyek
hozzájárulhatnak az antigén hatására bekövetkező T-sejt aktivációs folyamatok részletesebb
megértéséhez.
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6. ÖSSZEFOGLALÁS
• A p56lck, p59<Vn és ZAP70 kinázokat specifikusan felismerő ellenanyagokat állítottunk elő.
Az immunizáláshoz egy újszerű antigénkonstrukciót alkalmaztunk, ahol az antigénként
kiválasztott oligopeptideket egy olyan polilizin hordozóhoz rögzítettük, mely az
immunválasz

felerősítése

céljából

az

influenza

vírus

hemagglutinin

[330-341]

peptidszakaszát is hordozta. A kapott ellenanyagok specifitását több kísérleti rendszerben
is igazoltuk.

• Előállítottunk egy GST-i^(ic) fúziós fehérjét kódoló plazmidkonstrukciót, amely
felhasználásával a GST-^(ic) fúziós fehérjét E. coliban termeltettük, majd e fúziós fehérje
felhasználásával a C, lánc intracelluláris részének megfelelő polipeptidet (£(ic)) nagy
mennyiségben tisztítottuk.

• Kimutattuk, hogy a TCR jeltovábbító folyamataiban résztvevő kinázok közül a src
családba tartozó p56lck és р59*Уп képes a C, lánc intracelluláris részét foszforilálni.

• A C, láncban található ITAM-motívumoknak és az egyedi tirozinoknak megfelelő
szintetikus peptid panel segítségével kimutattuk, hogy a TCR-hez funkcionálisan
kapcsolódó kinázok közül, a p56lck és a p59íVn mindhárom ITAM-motívumot és a bennük
található összes egyedi tirozin aminosavat is képes foszforilálni.

• A szintetikus oligopeptidek foszforilációs vizsgálatához sikeresen adaptáltunk egy más
célokra kifejlesztett peptid-gélelektroforetikus kísérleti rendszert, amely segítségével
lehetővé vált az igen rövid, 6-7 tagú peptidek foszforilációjának tanulmányozása is.

• Kimutattuk, hogy a p60src és а р53'Уп kinázok is képesek a C, eredetű szubsztrátok
foszforilációjára. Ez arra utal, hogy az ITAM-motívumok és a bennük elhelyezkedő egyedi
tirozinok foszforilációjának képessége nem korlátozódik a TCR-hez funkcionálisan
kapcsolódó src kinázokra, hanem valószínűleg a családra általánosan jellemző tulajdonság.
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• Kimutattuk, hogy az ITAM-okon kívül elhelyezkedő membránközeli tirozin aminosavat
reprezentáló Cf) pepiidet egyetlen vizsgált kináz sem foszforilálja. Igazoltuk, hogy a HPBALL T-sejtvonalban nem fejeződik ki olyan kináz, mely képes lenne ennek a pepiidnek a
foszforilálására. Eredményeink alapján feltételezhető, hogy ennek a tirozinnak nincs
foszforilációfuggő szerepe az antigén által kiváltott sejtaktivációs folyamatokban.

• Kimutattuk, hogy antigén által kiváltott jeltovábbítási folyamatokban kulcsszerepet játszó,
syk/zap családba tartozó ZAP70 kináz, nem foszforilálja a C, lánc intracelluláris részét.
Kísérleteinkben a ZAP70 nem foszforilálta sem a ITAM-oknak, sem az egyedi
tirozinoknak megfelelő oligopeptidek egyikét sem.

• Kimutattuk, hogy a CD45 transzmembrán tirozin-foszfatáz képes a natív C, lánc, illetve a C,
eredetű ITAM-okat reprezentáló foszfopeptid szubsztrátok defoszforilációjára. Igazoltuk,
hogy a CD45 defoszforilációs aktivitását befolyásolja, hogy a vizsgált tirozin melyik
ITAM-motívumban és annak mely részén helyezkedik el. Eredményeink arra utalnak, hogy
a CD45 aktív szerepet játszhat a C, lánc foszforilációs mintázatának kialakításában.

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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7. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

7.1 A felhasznált vegyszerek, ellenanyagok, plazmidok, sejtek, és kísérleti állatok eredete
7.1.1 Reagensek
A

kísérletekhez a kereskedelmi

forgalomban kapható,

analitikai tisztaságú

vegyszereket használtuk, amelyek leggyakrabban a Reanaltól származtak. Amennyiben a
reagens más gyártótól származott, azok eredetét a vegyszer neve mögött zárójelben
feltüntettem.
7.1.2. Enzimek
A restrikciós emésztésekhez használt Noil és ЕсоШ endonukleázok a New England
Biolabs-től származtak. A T4 polinukleotid ligázt a Fermentas-tól vásároltuk. A tisztított
p56lck tirozin-kinázt a UBI-tól szereztük be.
7.1.3 Ellenanyagok
Monoklonális ellenanyagok:
T2/48
GB3

A CD45 összes izoformáját felismerő
ellenanyag [123]
A CD45 összes izoformáját felismerő
ellenanyag [123]

7.1.4 Nvúlszérumok
anti-p56lck

anti-p59fyn

апй-рЗЗЬ™
anti-p60src
anti-ZAP70

-p56lck-t felismerő szérum (előállítva a p56lck[39-64]
pepiiddel történő immunizálás segítségével)
-p56lck-t felismerő szérum (UBI)
-p59í>,n-t felismerő szérum (előállítva а р59^п[20-48]
pepiiddel történő immunizálás segítségével)
-p59fyn-t felismerő szérum (UBI)
-рЗЗ'УМ felismerő szérum (René van Lier ajándéka,
CLB, Amsterdeam, Hollandia)
-p60src-t felismerő szérum (Oncogene Science)
-ZAP70-t felismerő szérum (előállítva a ZAP70[485499] peptiddel történő immunizálás segítségével)
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-a C, lánc intracelluláris részét felismerő szérum (Doreen
Cantrel ajándéka, ICRF, London, UK)
-az egér IgG-ket felismerő szérum (DAKO)

RaMIg

A peptidek szintézisének, a nyulak immunizálásának és az ellenanyagok tisztításának részletes
leírása a 7.6.2 fejezetben olvasható.
7.1.5 Plazmidok
pGEM3zf<
pGEX-KN

A £, cDNS-t tartalmazó plazmid [115]
A GST-<^ fúziós fehérje előállításához
használt plazmid [113]

7.1.6 Olwnnukleotidok
-A PCR-ben használt primerek:
5'primer3' primer -

5’-tttgcggccgcctggttcctcgtagagtgaagttcagcaggagc-3’ (17.B. ábra)
5 ’ -aaagaattctgagtggtgaaatcccctggc-3 ’
(17.B. ábra)

-A rekombináns ^(ic) szekvenciájának ellenőrzéséhez használt oligonukleotidok: A kódoló
szál szekvenciájának a meghatározásához a GST-nek megfelelő DNS szakaszhoz
kapcsolódó (5’-GCATTGCCTTTGCAGGG-3’) oligonukleotidot használtunk, míg a
komplementer szál szekvenciáját a PCR-ben használt 3' primer segítségével ellenőriztük
7.1.7 Baktériumtörzsek
Esherichia coli DH5a: az általános molekuláris biológiai munkában használtunk.
Escherichia coli BL21: ompT (bakteriális proteáz) hiányos törzs [114], amelyet a
fúziós fehérje termeltetésére használtunk.
7.1.8 Seitvonalak
HPB-ALL: emberi akut lymphoid leukémiából származó T-sejt jellegű sejtvonal
Raji:
emberi Burkitts lymphoma eredetű В-sejt jellegű sejtvonal
7.1.6 Kísérleti állatok
A fiatal házinyulakat a tenyésztőtől vásároltuk, és az immunizálás ideje alatt az MTA
SZBK Állatházában tartottuk.
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7.2 Eukariota sejtek tenyésztése
7.2.1 Seittenvésztés
A

különböző

sejtvonalakat

100 NE/ml

penicillinnel

(Biogal),

100

pg/ml

streptomicinnel (Egis) és 630 pg/ml glutaminnal (Sigma) kiegészített 5% inaktivált fetális
borjúsavót (FCS, Gibco) tartalmazó RPMI tápoldatban tenyésztettük, 37°C-on, 5% CO2
jelenléte mellett.
RPMI tápoldat (11)

RPMI por (Gibco) 10,4 g
NaHC03 2 g
pH-t 7,0-ra állítani cc.HCl-val

7.2.2. A seitszám és a sejtek életképességének megállapítása
A sejteket Bürker-kamra segítségével számoltuk meg. Amikor ezzel párhuzamosan az
élő sejtek arányára is kíváncsiak voltunk, a sejteket tízszeresére hígítottuk 0,035% (w/v)
Tripán-kéket tartalmazó fiziológiás sóoldatban. Ilyenkor az élő sejtek arányát a Tripán-kéket
kizáró sejtek és az összes sejt aránya adta. A kísérletekhez felhasznált mintákban az élő sejtek
aránya általában meghaladta a 95%-ot.

7.3 Alapvető mikrobiológiai módszerek
7.3.1 Baktériumtörzsek tenyésztése
A baktériumtörzseket 37°C-on, LB tápoldatban vagy táptalajon tenyésztettük és
tartottuk fenn a hagyományos mikrobiológiai technikákat alkalmazva. A tápoldatot szükség
esetén 100 pg/ml ampicillinnel egészítettük ki.
LB tápoldat (11)

Bakto-tripton (Difco) 10 g/l
Élesztő kivonat (Difco) 5 g/l
NaCl 5 g/l
pH=7,0-ra NaOH-dal

A lemezek öntésénél a fentiekhez még 20 g agar-agart (Difco) adagoltunk.
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7.3.2 Kompetens seit készítése
0,5 ml éjszakán át növesztett baktériumtenyészetet LB tápoldatban százszorosára
hígítottunk, majd a baktériumkultúrát OD6oo=0,6-ig növesztettük 37°C-on. A sejteket
centrifugáltuk, majd 50 ml hideg 0,1 M MgCl2 oldatban vettük fel. Egy újabb centrifúgálás
után a baktériumokat 25 ml hideg 0,1 M CaCl2 oldatban szuszpendáltuk és 20 percig jégen
állni hagytuk. Ezt követően a sejteket ismét centrifugáltuk, majd 2,5 ml hideg 0,1 M CaCl2
oldatban vettük fel.
7.3.3. Baktérium sejtek transzformálása
Az 50-100 ng plazmiddal összekevert 100-200 pl kompetens sejtet harminc percig
jégen tartottuk, majd két perces 42°C-os hősokk kezelés után a sejtszuszpenziót öt-tíz percre
ismét jégre raktuk. Ezt követően a sejtekhez 1,5 ml LB tápoldatot adva a tenyészetet két óráig
rázattuk 37°C-on, majd a baktériumokat különböző hígításokban a megfelelő szelekciós
körülményeket biztosító LB táptalajra szélesztettük. A transzformáns baktériumtelepek
tizenhat-huszonnégy óra alatt nőttek ki 37°C-on.

7.4 Alapvető molekuláris biológiai módszerek
7.4.1 Plazmid tisztítás
A 1,5 ml, éjszakán át megfelelő szelekciós körülményeket biztosító LB tápoldatban
felnövelt baktériumtenyészetet összegyűjtöttük, majd 100 pl jéghideg, 50 mM glükózt
(Merck), 10 mM EDTA-t és 25 mM Tris/HCl (pH=8,0) tartalmazó oldatban szuszpendáltuk.
Öt perc múlva a baktérium-szuszpenzióhoz 200 pl szobahőmérsékletű 0,2 M NaOH-ot és 1%
(w/v) SDS-t tartalmazó oldatot adtunk, és a mintákat öt percre jégre tettük. A lizált
baktériumokhoz 150 pl, 3 M káliumot és 5 M acetátot tartalmazó oldatot adtunk. Öt perces
jégen történő inkubálás után a mintát centrifugáltuk, majd a felülúszót összegyűjtöttük. A
plazmidpreparátum fehérjeszennyeződését fenol és kloroform 1:1 arányú keverékével
végrehajtott extrakcióval távolítottuk el. A vizes fázisban található DNS-t kétszeres térfogatú
tömény etanol hozzáadásával kicsaptuk. A DNS-t centrifugálással ülepítettük, a csapadékot
70%-os etanollal mostuk, szárítottuk, majd 10-50 pl tridesztillált vízben vagy 10 mM
Tris/HCl-ot (pH=8,0) és 2 mM EDTA-t tartalmazó pufferben oldottuk fel.
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7.4.2 Polimeráz láncreakció (PCR)
A PCR reakcióelegy 50 pl térfogatban az alábbi komponenseket tartalmazta: 20 pg
templát, 100-100 pmol 5’, illetve 3’ primer, 200-200 pM a négy dNTP-ből (Cetus), 2,5 U Taq
polimeráz (Cetus), 3,5 mM MgCh (Merck), 50 mM KC1 (Cetus), 10 mM Tris/HCl (pH=8,8)
(Cetus) és 0,1% (w/v) BSA (Cetus). A PCR-t az alábbi programmal végeztük el:
1 x 94 °C 2 perc
1 x 50 °C 1 perc
75 UC 1,5 perc
30x 90 °C 1 perc
50°CJj3erc_=
1 x 75 °C 5 perc =
7.4.3 A DNS módosító enzimek reakciókörülményei
A restrikciós emésztések és а T4 polinukleotid ligázzal végzett ligálási reakciók a
gyártók által megadott körülmények között történtek.
7.4.4 A paróz-eélelektroforézis
Az lx mintapufferben felvett, 200 bázispámál hosszabb, kettős szálú DNS
fragmentumok méret szerinti elválasztát agaróz-gélelektroforézissel végeztük, amelyhez 0,62,0% agarózt tartalmazó géleket használtunk. Az elválasztott DNS darabokat etídiumbromiddal festettük, majd UV transzilluminátoron tettük láthatóvá.
Gél:

agaróz (Sigma) 0,6-2,0% (w/v)
Etídium-bromid (Sigma) 0,5 pg/ml
TBE pufferben

TBE puffer:

Tris/borát 0,089 M
Bórsav 0,089 M
EDTA 0,002 M

6 x mintapuffer:

brómfenolkék (Merck) 0,25% (w/v)
xilén-cianol (Sigma) 0,25% (w/v)
glicerin 30% (v/v)

7.4.5 Szekvenálás
A PCR termék bázissorrendjének meghatározását az MTA SZBK DNS-szekvenáló
egysége 373 DNA Sequencer (Applied Biosystems) típusú készülékkel végezte.
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7.5 Alapvető fehérie-biokémiai módszerek
7.5.1 A proteolitikus folyamatok eátlása
A fehérjékkel végzett kísérletben a proteolitikus bomlást a hőmérséklet alacsonyan
tartásával (a kísérleteket jégen végeztük) és proteázgátlók alkalmazásával csökkentettük. Az
alkalmazott proteázgátlókat és azok végkoncentrációját az alábbi lista tartalmazza:
aprotinin (Sigma) - szerin-proteázgátló - 10-30 pg/ml
leupeptin (Sigma) - szerin-proteázgátló - 10-30 pg/ml
fenil-metil-szulfonil-fluorid (Sigma) - szerin-proteázgátló - 1 mM
7.5.2 Lizátum készítése bakteriális sejtekből
A mintákat kisebb mennyiségű sejt esetén (1-10 ml) kétszer 10 másodperces
ultrahangos kezeléssel, nagyobb mennyiségű sejt esetén French press segítségével tártuk fel
proteázgátló koktélt tartalmazó PBS-ben. A sejttörmeléket 15 perces centrifugálással (2500g,
4°C, kilengőfejes rotor) ülepítettük. A lizátumot felhasználásig -20 °C-on tároltuk.
7.5.3 Lizátum készítés emberi eredetű sejtekből
A sejteket 2 x 107 sejt/ml koncentrációban lízis pufferben szuszpendáltuk, majd a
mintákat tíz-húsz percig jégen inkubáltuk. A feltárt sejtekből a sejtmagokat tíz percig
ülepítettük

13000 g-n történő centrifugálással. A lizátumokat -80 °C-on tároltuk

felhasználásig.
Lízis puffer:

Triton-X 100 (Sigma) 1% (v/v) vagy
Nonidet-P 40 (Sigma) 1% (v/v)
Tris/HCl (pH=7,4) 10-50 mM
NaCl 150 mM
MgCl2 0,5-2 mM
proteázgátló koktél

7.5.4 SPS-Doliakrilamid-pélelektroforézis ÍSDS-PAGE)
Fehérjeelegyek minőségi vizsgálatára és a fehérjék látszólagos molekula-súlyának
meghatározására poliakrilamid-gélelektroforézist alkalmaztunk [124]. Az esetek többségében
5%-os gyűjtő gélt és az elválasztandó fehérjék molekulasúlyától függően 5-15%-os futtató
gélt használtunk.
Gyűjtő gél:

Akrilamid (Serva) 3-5% (w/v)
N,N-metilén-biszakrilamid (Serva) 0,026*(3-5)% (w/v)
Tris/HCl (pH=6,8) 125 mM
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SDS 0,1% (w/v)
N,N,N.N,-tetrametil-etiléndiamin (Merck) 0,0007% (v/v)
Ammónium-peroxid-diszulfát 0,00035% (w/v)
Elválasztó gél: Akrilamid (Serva) 5-15% (w/v)
N,N-metilén-biszakrilamid (Serva) 0,026*(5-15)% (w/v)
Tris/HCl (pH=8,8) 375 mM
SDS 0,1% (w/v)
N,N,N.N,-tetrametil-etiléndiamin (Merck) 0,0007% (v/v)
Ammónium-peroxid-diszulfát 0,00035% (w/v)
Futtató puffer: glicin 194 mM
Tris 25 mM
SDS 0,1% (w/v)
A

mintákat

(tisztított

fehérje,

lizátumok,

immunprecipitátumok,

membrán

preparátumok) az elektroforézis előtt SDS tartalmú nem-redukáló, vagy redukáló
mintapufferben öt percig forraltuk, hogy a fehérjék harmadlagos szerkezetét megbontsuk. A
fehérjéket 5-10 V/cm feszültség mellett választottuk el. Az egyes fehérjéknek megfelelő
molekulasúlyokat standardok (Sigma) segítségével határoztuk meg.
Nem redukáló mintapuffer:

Tris/HCl (pH=6,8) 125 mM
SDS 2% (w/v)
glicerin 10% (v/v)
néhány kristály brómfenolkék (Merck)

Redukáló mintapuffer:

Nem redukáló mintapuffer
ß-merkaptoetanol (Sigma) 1% (v/v)

A gélek fehérjetartalmát vagy membránra transzferáltuk, vagy megfestettük.
Leggyakrabban a Coomassie Brilliant Blue R-250-re alapuló festési módszert használtuk. A
géleket húsz percig festettük 0,1% (w/v) Coomassie BB R-250-et, 10% (v/v) ecetsavat és 40%
(v/v) metanolt tartalmazó festőoldatban, majd kettő-tizenhat óráig tartó 10% (v/v)-os
ecetsavoldatban történő rázatással távolítottak el a gélből a nem fehérjéhez kötődő festéket.
7.5.5 Pentidszintézis
A munkámban felhasznált peptidek szintézisét a SZOTE Orvosi Vegytani Intézetével
együttműködve végeztük el a lBoc módszer alapján [125]. A szintézis után a peptideket 10%
(v/v)-os ecetsavban vettük fel, és a kívánt pepiidet szemipreparatív reverz fázisú magas
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nyomású folyadékkromatográfiával (RP-HPLC) C-18 oszlopon tisztítottuk, 0-48%-os
acetonitril lineáris gradienst használva. A megfelelő frakciókat összegyűjtöttük és
liofilizáltuk. A szintetizálni kívánt termék szerkezetét tömegspektrometriával és az aminosav
összetétel elemzésével igazoltuk, tisztaságát (>97%) pedig HPLC-vel állapítottuk meg.
7.5.6 Foszfopeptidek szintézise
A foszfopeptidek szintézisét a SZOTE Orvosi Vegytani Intézetével együttműködve
végeztük el az Fmoc eljárás alapján [126]. A foszfátcsoport beépítése a di-tert. butil-N,N’
dietil foszforamidit módszerrel történt [127]. A foszfopeptidek tisztítása és jellemzése az
előző fejezetben(7.5.5) leírt módon történt azzal a különbséggel, hogy a tisztítási folyamatba
egy kapilláris-zónaelektroforézist tartalmazó lépést is beiktattunk.
7.6 Alapvető immunológiai módszerek
7.6.1 Az immunizáláshoz használt nentidek hordozóhoz kapcsolása
Az immunizálásra használt pepiid konstrukciókat a SZOTE Orvosi Vegytani
Intézetével

együttműködve készítettük.

A kiválasztott peptidantigéneket folyamatos

szintézissel egy elágazó polilizin hordozóra szintetizáltuk. [110,111]
7.6.2 Antiszérum előállítása és tesztelése
A fiatal házinyulak immunizálására az alábbi immunizálási protokollt használtuk.
0. hét 1 .nap
1. hét 1., 3., 5. nap
4. hét 1. nap
4. hét 5. nap
8. hét 1. nap
8. hét 5. nap

vérvétel a szélső fulvénából és preimmunszérum készítés
alkalmanként 50-100 pg PBS-ben feloldott antigén szubkután
oltása komplett Freund-adjuvánsban
50-100 pg PBS-ben feloldott antigén szubkután oltása 10%
komplett és 90% inkomplett Freund-adjuvánsban
próbavérvétel a szélső fulvénából, szérum készítés és a próbavér
szérum tesztelése
50-100 pg PBS-ben feloldott antigén szubkután oltása inkomplett
Freund-adj uvánsban
próbavérvétel a szélső fulvénából, szérum készítés és a próbavér
szérum tesztelése

amennyiben az antiszérum titere nem volt elég magas, az utolsó két lépést havonta
ismételtük
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Az utolsó próbavérvétel után 2-3 nappal a nyulat kloroformmal túlaltattuk és
elvéreztettük (szív-punkcióval), majd véréből szérumot készítettünk, és azt különböző
módszerekkel teszteltük.

Az oltásokhoz az antigént 500 pl PBS-ben hígítottuk, majd 500 pl Freundadjuvánnssal emulziót készítettünk. Az 1 ml emulziót a nyúlban 50-100 pl-enként a hát
különböző tájékaira oltottuk.
A vérből úgy készítettünk szérumot, hogy a vért szobahőmérsékleten hatvan percig
alvasztottuk. Az alvadékot óvatosan eltávolítottuk az edény falától, és 4°C-on tizenkéttizenhat órán keresztül hagytuk összehúzódni. A véralvadás után az antiszérumot
összegyűjtöttük, majd 250 g-vel történő centrifugálással, a szérumban található sejtes
elemeket ülepítettük. A szérumokat mélyhűtőben, vagy 0,1% NaN3-dal tartósítva 4°C-on
tároltuk.
Az antiszérumokat rutinszerűen ELISA segítségével teszteltük. Megfelelő titerűnek
akkor ítéltünk egy szérumot, ha az a mintahelyekhez kötött antigént legalább háromezerszeres
hígításban felismerte. A nyúl elvéreztetése előtt az utolsó próbavérből készített szérumot az
ELISA-n kívül más olyan módszerrel is teszteltük, amelyre a szérumot a későbbi
kísérletekben rutinszerűen használni akartuk.
7.6.3 Az ellenanvae-menarátumok immunglobulin frakciójának affinitás-tisztítása
Az ellenanyagokat a mAb-Trap (Pharmacia) kit segítségével tisztítottuk. A
megfelelően előtisztított nyúlszérumot a ProteinG-Sepharose 4B oszlopon kromatografáltuk,
majd a ProteinG-hez nem kötődő fehérjéket nagy térfogatú PBS-sel mostuk le az oszlopról. A
ProteinG-hez kötődő immunglobulin frakciót 0,1 M glicin/HCl (pH=2,7) pufferrel eluáltuk.
Az eluátum savas pH-ját 1/10 térfogatú 1 M Tris/HCl (pH=9,0) oldattal semlegesítettük. Az
elúció hatékonyságát az eluált frakciók OD280 mérésével követtük. Az ellenanyagokat PBS-sel
szemben éjszakán át dializáltuk. Az oszlopot nagy térfogatú 0,1 M glicin /НС1 (pH=2,7)
pufferrel regeneráltuk és 20%-os etanolban tároltuk.
7.6.4 Indirekt ELISA (Enzvme-linked immunosorbent assay)
Az immunizálásra felhasznált peptidkonstrukciókat 100-100 pl kötő pufferben 5-50
pg/ml végkoncentrációra hígítottuk, majd tizenkét-tizenhat órán át 4°C-on hajlékony ELISA
lemez (Falcon) mintahelyeinek falához kötöttük. Rövid PBS-sel történő öblítés után a
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mintahelyeket 200 pl 1% (w/v) BSA-t és 0,05% (v/v) Tween 20-at (Sigma) tartalmazó PBSsel telítettük egy óráig 37°C-on. Ezt követően 100 pl térfogatban a mintahelyekbe pipettáztuk
a tesztelendő ellenanyagot különböző hígításokban és egy óra hosszat inkubáltuk 37 °C-on. A
lemezt háromszor mostuk 0,1% (v/v) Tween 20-at tartalmazó PBS-sel, hogy az antigént nem
kötő immunglobulinokat eltávolítsuk, majd a mintánkhoz 100-100 pl ötszázszoros hígítású
tormaperoxidázzal konjugált ProteinA-t (Sigma) adtunk. Hatvan perces 37°C-os inkubáció
után a fölöslegben lévő ProteinA-tormaperoxidáz konjugátumot háromszoros, 0,05% (v/v)
Tween 20-at tartalmazó PBS-es mosással távolítottuk el. A mintákhoz 200 pl OPD
szubsztrátoldatot adtunk, majd a megfelelő színintenzitás elérése után (általában öt-tíz perc
múlva) a reakciót 50 pl 4 M ^SCVval leállítottuk. Az egyes mintákban a képződött színes
termék mennyiségét 492 nm-es hullámhosszon ELISA reader (Titertek) készülék segítségével
határoztuk meg.
Kötő puffer (coating buffer): ИагСОз 15 mM
NaHC03 35 mM
pH = 9,6-ra NaHCCb kristályokkal
OPD szubsztrátpuffer:

citromsav 5,6 mg/ml
ЫагНР04 11,2 mg/ml
Orto-fenilén-diamin 330 pg/ml
(30%-os) H2O2 0,2 pl/ml

7.6.5 Immunvrecimtáció
Az immunprecipitációt mintánként 10 pl ProteinA-Sepharose CL4B (Pharmacia)
gyöngyökkel végeztük. A nyúlból származó ellenanyagokat (5-10 pg) 500-1000 pl PBS-ben
hígítva egy óráig hagytuk 4°C-on történő kevertetés mellett a gyöngyökhöz kötődni, majd a
nem kötődő immunglobulint háromszor 1 ml PBS-sel mosva távolítottuk el. Amikor
monoklonális ellenanyagokkal immunprecipitáltunk (T2/48, GB3), a gyöngyökhöz először 2-5
pg nyúlban termelt affinitás-tisztított anti-egér-immunglobulint (DAKO) adtunk, majd a
mosások után a gyöngyökhöz kötődő ellenanyagokhoz kapcsoltuk az 5-10 pg mennyiségű
monoklonális antitesteket.
A felszínükön kötött immunglobulinokat tartalmazó gyöngyökhöz kétszeri lízis
pufferrel történő mosást követően hozzáadtuk a megfelelő lizátumo(ka)t. Hatvan-százhúsz
perces kevertetés után az ellenanyaghoz nem kötődő fehérjéket három egymást követő, lízis
pufferben történő mosással távolítottuk el.
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7.6.6 A fehérjék kimutatása Western biot (immunobiot) segítségével
Az SDS-poliakrilamid gélt 30 percig rázattuk a transzferálásra használt pufferben,
majd a gélben található fehérjéket elektroforetikus úton, a gyártó utasításai szerint nedvesített
nitrocellulóz (Schleicher and Schuell), vagy polivinilidén-difluorid (Millipore) membránra
transzferáltuk. A transzferálást Bio-Rad transzferkészülékben, négy-tizenhat óráig, 100-200
mA áramerősség mellett, metanol tartalmú transzfer pufferben (192 mM glicin és 25 mM Tris,
20% metanol) hajtottuk végre. A transzferálás hatékonyságát a gélben visszamaradt fehérjék
Coomassie BB festésével ellenőriztük. Abban az esetben, ha nem előre festett fehérjemarkereket használtunk, a markereket tartalmazó membránrészt egy percig 0,1% (w/v)
Amidoblack festéket, 10% (v/v) ecetsavat és 40% (v/v) metanolt tartalmazó festőoldatban
festettük, majd a fehérjéhez nem kötődött festéket öt-tíz percig 10% (v/v) metanolt és 10%
ecetsavat tartalmazó oldat segítségével eltávolítottuk. A membrán Western blotban
felhasználni kívánt részét ezután tizenkét-tizenhat órán keresztül 4°C-on vagy hatvan percen
keresztül szobahőmérsékleten telítettük 3-5% (w/v) sovány tejport és 0,1% (v/v) Tween 20-at
(Sigma) tartalmazó TBS-ben, majd egy-három óráig rázattuk az első ellenanyagot tartalmazó
telítéshez használt pufferben. Ezután öt egymást követő, egyenként három percig tartó, 0,1%
(w/v) Tween 20-at (Sigma) tartalmazó TBS-sel történő mosással eltávolítottuk az antigénhez
nem kötődő ellenanyagokat. A membránt ezután a ProteinA-tormaperoxidáz (Sigma)
konjugátumot tartalmazó telítő pufferben hatvan percig rázattuk. Az előzőekben leírt módon
történt mosások után a membránt TBS-ben öblítettük.
Az immunjelöléseket előhívhattuk a gyártó által javasolt módon lumineszcens
tormaperoxidáz szubsztráttal (Enhanced Chemiluminescence Reagent Kit, Amersham),
amikor az enzimreakció eredményeképpen létrejövő fényt röntgenfilm (Dupont Cronex 4)
segítségével mutattuk ki, vagy különböző kromogén szubsztrátokkal - amelyek közül mi
leggyakrabban a diamino-benzidint használtunk - amikor oldhatatlan színes csapadék jelezte a
pozitív reakciót.
Diamino-benzidin kromogén:

diamino-benzidin (Sigma) 1 mg/ml
0,5 mg/ml
NiCl2 x 6 H20
0,5
pl/ml
(30%-os) H202
felvéve TBS-ben
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7.7 Túltermelt GST-C(ic) fúziós fehérje előállítása
A emberi C, lánc cDNS-ét tartalmazó pGEM3zf-<^ plazmidot templátként használva
polimeráz láncreakció (PCR) segítségével előállítottuk a C, lánc intracelluláris részét kódoló
DNS

fragmentet.

A

PCR

reakcióban

primerként

tttgcggccgcctggttcctcgtagagtgaagttcagcaggagc-3 ’,

használt

oligonukleotidok

(5’-

5 ’ -aaagaattctgagtggtgaaatcccctggc-3 ’)

tartalmazták a klónozáshoz szükséges restrikciós endonukleázok (EcoRI, Notl) hasítóhelyeit,
illetve a trombin proteáz felismerőhelyének első négy aminosavnyi részletét. Az így kapott
DNS fragmentet a pGEX-KN vektor Notl, EcoRl helyeire klónoztuk, majd a plazmidot E. coli
BL21 törzsébe tartozó baktériumokba juttattuk. A fúziós fehéije termelését 0,1 mM IPTG-vel
indukáltuk (3 h, 37°C).
A munka elvégzéséhez szükséges alapvető mikrobiológiai és molekuláris biológiai
módszerek a 7.3 és a 7.4 fejezetekben olvashatóak.

7.8 A túltermelt GST-C(ic) fúziós fehérje tisztítása
A GST-t (Glutation-S-transzferáz), illetve a GST-fuziós fehérjét túltermelő baktérium
lizátumát vattán és szűrőpapíron szűrtük, hogy az oszlopokat eltömő durva szennyeződésektől
megszabaduljunk. A lizátumot ezután először BSA-Sepharose 4B oszlopon engedtük át, hogy
a gyöngyökhöz és a fehérjékhez aspecifikusan tapadó bakteriális fehérjéket eltávolítsuk, majd
a mintát Glutation-Sepharose 4B (Pharmacia) oszlopon affinitás-tisztítottuk. A mátrixhoz
kötött glutation a fúziós fehérje GST részét szelektíven megkötötte. A glutationhoz nem
kötődő fehérjéket nagy térfogatú PBS-sel mostuk le az oszlopról. A <^(ic) fúziós tag
tisztításánál, az oszlophoz egy oszloptérfogatnyi PBS-ben oldott 20 U/ml specifikus aktivitású
trombint (Pharmacia) adtunk. Tizenhat órás szobahőmérsékleten történő emésztés után a
fúziós fehérje gyakorlatilag teljes mértékben az oszlophoz kötött GST-re és a felülúszóban
található fúziós tagra hasadt.
A Glutation-Sepharose 4B (Pharmacia) oszlopot ugyancsak nagy térfogatú 0,1 M
glicin/HCl (pH=2,7) pufferrel regeneráltuk, és 0,1% NaN3-ot tartalmazó PBS-ben tároltuk.
Bár az összes fehérjét ezzel a módszerrel sem sikerült a mátrixról eluálni, az oszlop többször
felhasználható volt.
Az egyes tisztítási lépéseket és az oszlop regenerálását mennyiségileg a frakciók 280
nm-en kialakuló fényelnyelési képességének mérésével, minőségileg a frakciók SDS-PAGEsel történő elemzésével ellenőriztük.
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A munka elvégzéséhez szükséges alapvető mikrobiológiai és fehérje-biokémiai
módszerek a 7.3 és a 7.5 fejezetekben olvashatóak.

7.9 Fehérje szubsztrátok in vitro foszforilációiának vizsgálata
A különböző kinázokat nyúlból származó specifikus ellenanyagok felhasználásával
(7.1.3), immunprecipitáció segítségével tisztítottuk, 2xl07 sejtekvivalens HPB-ALL (p56lck,
р59*У“, p60src ZAP70) vagy Raji (р53|Уп) sejtek kináz lízis pufferben készült lizátumából. A
kész immunprecipitátumokat kétszeri kináz pufferben történő mosás után 20 pl kináz
pufferben vettük fel, amely a megfelelő szubsztráton (<^(ic), enoláz) kívül 10 pCi [32P]yATP-t
is tartalmazott. A <^(ic) esetében 1 pg, az enoláz esetében 5 pg fehérjét használtunk
szubsztrátként, míg az autofoszforilációs vizsgálatoknál maguk az immunprecipitált kinázok
szolgáltak saját szubsztrátjukként. Az enzimreakciót 37°C-on hajtottuk végre majd 20 perc
elteltével 0°C-ra hűtve állítottuk le. Az autofoszforilálódott kinázokat és a foszforilálódótt
enolázt 10%-os, a foszforilálódott ^(ic)-t 15%-os SDS-PAGE segítségével választottuk el a
szabad [32P]yATP-től és az egyébb aspecifikusan foszforilálódott fehérjéktől. Az aspecifikus
szerin/treonin foszforiláció zavaró hatását kiküszöbölendő a géleket 1 órán keresztül 55°C-os
КОН (1 M) oldatban rázattuk. Ez a kezelés a szerin/treonin foszfátokat elhidrolizálja, míg a
tirozin-foszfátok a kezelés után is épen maradnak. A géleket szárítás után phosphoimager
(Molecular Dynamics 445 Sí) segítségével értékeltük ki.
A munka elvégzéséhez szükséges alapvető immunológiai és fehérje-biokémiai
módszereket a 7.5 és a 7.6 fejezetekben olvasható leírások alapján hajtottuk végre azzal a
különbséggel, hogy a sejtek feltárásához használt lízis puffer (7.5.3) helyett kináz lízis puffért
használtunk.
Kináz lízis puffer:

1% TritonX 100
50 mM HEPES pH 7,4
150 mM NaCl
20 mM NaF
200 pM Na-orthovanadát
proteázgátló koktél

Kináz puffer:

25 mM HEPES pH 7,4
100 mM NaCl
10 mM MgCl2
5 mM MnCl2
100 pM Na-orthovanadát
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7.10 Peptid szubsztrátok in vitro foszforilációiának vizsgálata
7.10.1 Peptid szubsztrátok foszforilációia seitextraktum felhasználásával
A sejteket 2 x 107 sejt/ml koncentrációban tíz-húsz percig 10 mM HEPES (pH=7,4)ot, 0,5 mM MgCl2-ot tartalmazó hipotóniás duzzasztó pufferben duzzasztottuk, majd a
sejteket Dounce-homogenizátorban tártuk fel. A feltárás mikroszkópos ellenőrzése után a
homogenizátumot úgy egészítettük ki, hogy összetétele végül megegyezzen a kináz puffer
(7.9) összetételével A durva sejttörmeléket húsz perces centrifugálással (500 g, kilengőfejes
rotor) távolítottuk el. Az így kapott sejtextraktumból 105 sejtekvivalens mennyiséget adtunk
az előre elkészített reakcióelegyhez, mely 20 pl kináz pufferben felvett 15 nmol peptid
szubsztrátot és 1 pCi [32P]yATP-t tartalmazott. Az enzimreakció (37°C, 20 perc) leállítása
után a mintákat 40%-os poliakrilamid gélen megfutattuk (7.10.3). A géleket phosphoimager
segítségével értékeltük ki.
A munka elvégzéséhez szükséges alapvető fehérje-biokémiai módszerek a 7.5
fejezetben olvashatóak.

7.10.2 Pentid szubsztrátok foszforilációia immunprecinitált enzimekkel
A különböző kinázokat nyúlból származó specifikus ellenanyagok felhasználásával
(7.1.3), immunprecipitáció segítségével tisztítottuk, 2xl07 sejtekvivalens HPB-ALL (p56lck,
р59*Уп, p60src ZAP70) vagy Raji (р53*Уп) sejtek kináz lízis pufferben készült lizátumából. Az
enzimreakciót 20pl kináz pufferben (ld. 7.9 fejezet), 1 pCi [32P]yATP és 15 nmol peptid
szubsztrát jelenlétében hajtottuk végre 37°C-on. 20 perc elteltével a kinázreakciót hűtéssel
leállítottuk, majd a minták felülúszóit 40%-os poliakrilamid gélen megfutattuk (7.10.3). A
géleket phosphoimager segítségével értékeltük ki.
A munka elvégzéséhez szükséges alapvető immunológiai és fehérje-biokémiai
módszereket a 7.5 és a 7.6 fejezetekben olvasható leírások alapján hajtottuk végre azzal a
különbséggel, hogy sejtek feltárásához használt lízis puffer (7.5.3) helyett kináz lízis puffert
(7.9) használtunk.
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7.10.3 A foszfoneptideptidek elválasztása eél-elektroforézisel
A reakcióelegyben található foszfopeptidek és a szabad [32P]yATP elválasztására egy
speciális urea tartalmú PAGE rendszert használtunk, melyet az elválasztó gél különösen nagy
akrilamidtartalma (40%) alkalmassá tett rövid, 6-8 aminosavból álló peptidek vizsgálatára
[119]. Az enzimreakció leállítása után a reakcióelegyhez egységnyi térfogatú 80°C-os
mintapuffert adtunk. A mintákat gélre vittük, majd lOmA áramerősség mellet kb. 12 órán
keresztül futtattuk. A géleket 30% formaldehidben fixáltuk, ami a peptideket kovalens
kötésekkel a gél mátrixához rögzítette, megakadályozva ezáltal a kisméretű peptidek
szétdiffundálását. A szárítás után a géleket phosphoimager segítségével kiértékeltük.
Gyűjtő gél:

3,3% akrilamid
0,16% bis-akrilamid
0,125 MTris-HCl pH 6,8
0,05% TEMED
6 M urea
0,1% ammonium perszulfát

Elválasztó gél:

40% akrilamid
0,037% bis-akrilamid
0,75 M Tris-HCl pH 8,8
0,035% TEMED
0,1% ammonium perszulfát

Futtató puffer:

0,05 M Tris
0,4 M Glicin

Minta puffer:

250 mM Tris pH 6,8
12 M urea, brómfenolkék

7.11 A GST-C(ic) in vitro defoszforilációiának vizsgálata
GST-^(ic) fúziós fehérjét tartalmazó bakteriális lizátumból 10 pl-t proteázgátló
koktéllal kiegészített PBS-ben (500 pl) felvett glutation-agaróz gyöngyökhöz (20 pl) adtunk.
A mintákat egy órán keresztül 4°C-on kevertettük, majd a gyöngyöket kétszer PBS-ben és
kétszer kináz pufferben (7.9 fejezet) mostuk. A mosások után a gyöngyöket 20 pl, Naorthovanadát mentes kináz pufferben vettük fel, amelyhez 20 pCi [32P]yATP-t és 3 U tisztított
p56,ck (UBI) enzimet adtunk. Az enzimreakciót 37°C-on hajtottuk végre és 30 perc elteltével
háromszori PBS-sel történő mosás segítségével állítottuk le. A gyöngyökön található fúziós
fehérjéket 40 pl 10 mM glutation oldat (50 mM Tris-HCl pH 8) felhasználásával szobahőn 40
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percig eluáltuk. Ezzel párhuzamosan mintánként 107 sejtekvivalens HPB-ALL sejtet foszfatáz
lízis pufferben feltártuk, majd a lizátumban található CD45 molekulákat mintánként 20 pg
T2/48 monoklonális ellenanyag felhasználásával immunprecipitáltuk. Az immunprecipitáció
után a gyöngyöket foszfatáz pufferben mostuk majd kétszeres töménységű foszfatáz pufferben
vettük fel. A felfoszforilált fúziós fehérjét tartalmazó eluátumot azonos térfogatban a CD45
immunprecipitátumokhoz adtuk, majd a mintákat

100 percig 37°C-on inkubáltuk.

Kontrollként T2/48 ellenanyagot nem tartalmazó gyöngyöket használtunk. A foszfatázreakció
után a minták felülúszóit 10%-os SDS-poliakrilamid gélen redukáló körülmények között
megfuttattuk és a gélekben található radioaktív GST-^(ic) mennyiségét foszfoimager
segítségével vizsgáltuk meg.
Foszfatáz lízis puffer:

1% Triton X-100
20 mM Tris pH 7,5
150 mM NaCl
l.OmMEDTA
10 pg/ml aprotinin
1 mM PMSF

Foszfatáz puffer:

50 mM HEPES pH 7,0
lOOmMKCl
0,1% Triton X-100
1 mM EDTA

A munka elvégzéséhez szükséges alapvető immunológiai és fehérje-biokémiai
módszerek a 7.5 és a 7.6 fejezetekben találhatóak.

7.12 Foszfopeptid szubsztrátok in vitro defoszforilációiának vizsgálata
HPB-ALL sejteket foszfatáz lízis pufferben (7.11) tártuk fel, majd a CD45 molekulát
mintánként 107 sejtekvivalens lizátumból kiindulva 20 pg GB3 monoklonális ellenanyag
felhasználásával immunprecipitáltuk. Az immunoprecipitáció után a gyöngyöket foszfatáz
pufferben (7.11) mostuk. Az enzimreakciót 37°C-on 10 pl foszfatáz pufferben hajtottuk végre,
amely a gyöngyökön kívül tartalmazott még 1 mM DTT-t és 2,5 nmol foszfopeptid
szubsztrátot. Egy óra elteltével a felülúszót a gyöngyökről eltávolítottuk, és a szabad
inorganikus foszfát meghatározása céljából 96 mintahelyes mikrotiter lemezre (Falcon) tettük
át. A mintákhoz 85 pl malachitzöld koktélt adtunk, majd a képződött színes termék
mennyiségét 650 nm-es hullámhosszon ELISA reader (Titertek) készülék segítségével
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határoztuk meg. Az egyes mintákban található inorganikus foszfát mennyiségét KH2PO4
felhasználásával készült standard hígítási sorozat segítségével határoztuk meg.
Malahit zöld oldat:

1 térfogat 0,135%-os Malachitzöld törzsoldat
1 térfogat 4,2%-os ammonium molibdát (4 M HCl-ban)
2 térfogat desztillált víz
0,01% Tween 20

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.

••

Г

FÜGGELÉK

73

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.

74

8. IRODALMI HIVATKOZÁSOK
1. Arthur Weiss (1991): Molecular and genetic insights into T cell antigen receptor structure and function.
Annu. Rev. Genet. 25:487.
2. JC Cambier (1995): Antigen and Fc receptor signaling. The awesome power of the immunoreceptor
tyrosine-based activation motif (ITAM). JImmunol 755:3281.
3. N Isakov (1997): Immunoreceptor tyrosine-based activation motif (ITAM), a unique module linking
antigen and Fc receptors to their signaling cascades. JLeukoc Biol 61:6.
4. JP Jensen, D Hou, M Ramsburg, A Taylor, M Dean, and AM Weissman (1992): Organization of the
human T cell receptor zeta/eta gene and its genetic linkage to the Fc gamma RII-Fc gamma RIII gene
cluster. J Immunol 148:2563.
5. H Küster, H Thompson, and JP Kinet (1990): Characterization and expression of the gene for the human
Fc receptor gamma subunit. Definition of a new gene family. J Biol Chem 255:6448.
6. JP Jensen, C Cenciarelli, D Hou, BL Rellahan, M Dean, and AM Weissman (1993): T cell antigen
receptor-eta subunit. Low levels of expression and limited cross-species conservation. J Immunol 150:122.
7. LK Clayton, AC Diener, A Lemer, AG Tse, S Koyasu, and EL Reinherz (1992): Differential regulation of
T-cell receptor processing and surface expression affected by CD3 theta, an alternatively spliced product of
the CD3 zeta/eta gene locus. J Biol Chem 267:26023.
8. G Nocentini, S Ronchetti, A Bartoli, G Testa, F DqAdamio, C Riccardi, and G Migliorati (1995): T cell
receptor iota an alternatively spliced product of the T cell receptor zeta gene. Eur J Immunol 25:1405.
9. ME Peter, C Hall, A Ruhlmann, J Sancho, and C Terhorst (1992): The T-cell receptor zeta chain contains a
GTP/GDP binding site. EMBO J 11:933.
10. E Vivier, N Rochet, JP Kochan, DH Presky, SF Schlossman, and P Anderson (1991): Structural similarity
between Fc receptors and T cell receptors. Expression of the gamma-subunit of Fc epsilon RI in human T
cells, natural killer cells and thymocytes. J Immunol 747:4263.
11. S Koyasu, L DqAdamio, AR Arulanandam, S Abraham, LK Clayton, and EL Reinherz (1992): T cell
receptor complexes containing Fc epsilon RI gamma homodimers in lieu of CD3 zeta and CD3 eta
components: a novel isoform expressed on large granular lymphocytes. J Exp Med 775:203.
12. JV Ravetch (1997): Fc receptors. Curr Opin Immunol 9:121.
13. HC Morton, M van Egmond, and JG van de Winkel (1996): Structure and function of human IgA Fc
receptors (Fc alpha R). Crit Rev Immunol 76:423.
14. H Rabinowich, M Manciulea, D Metes, A Sulica, RB Herberman, SJ Corey, and TL Whiteside (1996):
Physical and functional association of Fc mu receptor on human natural killer cells with the zeta- and Fc
epsilon RI gamma-chains and with src family protein tyrosine kinases. J Immunol 757:1485.
15. M Masuda and D Roos (1993): Association of all three types of Fc gamma R (CD64, CD32, and CD16)
with a gamma-chain homodimer in cultured human monocytes. J Immunol 757:7188.
16. C Ra, MH Jouvin, U Blank, and JP Kinet (1989): A macrophage Fc gamma receptor and the mast cell
receptor for IgE share an identical subunit. Nature 341:152.
17. LL Lanier, G Yu, and JH Phillips (1989): Co-association of CD3 zeta with a receptor (CD16) for IgG Fc on
human natural killer cells. Nature 342:803.

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.

75

18. H Jacobs (1997): Pre-TCR/CD3 and TCR/CD3 complexes: decamers with differential signalling
properties? Immunol Today /5:565.
19. R Zamoyska, P Travers (1995): In: The function of the aß T cells and the role of the co-receptor molecules,
CD4 and CD8. T cell receptors. JI Bell, MJ Owen, E Simpson, eds., Oxford University Press, New York,
46.
20. MM Davis, JJ Boniface, Z Reich, D Lyons, J Hampl, В Arden, and Y Chien (1998): Ligand recognition by
alpha beta T cell receptors. Annu Rev Immunol 16:523.
21. R Zamoyska (1998): CD4 and CD8: modulators of T-cell receptor recognition of antigen and of immune
responses? Curr Opin Immunol 10:82.
22. YH Chien, R Jores, and MP Crowley (1996): Recognition by gamma/delta T cells. Annu Rev Immunol
14:511.
23. A Altman, KM Coggeshall, and T Mustelin (1990): Molecular events mediating T cell activation. Adv
Immunol 48:221.
24. В Frantz, EC Nordby, G Bren, N Steffan, CV Paya, RL Kincaid, MJ Tocci, SJ OqKeefe, and EA OqNeill
(1994): Calcineurin acts in synergy with PMA to inactivate I kappa B/MAD3, an inhibitor of NF-kappa B.
EMBOJ13M\.
25. J Jain, PG McCaffrey, Z Miner, TK Kerppola, JN Lambert, GL Verdine, T Curran, and A Rao (1993): The
T-cell transcription factor NFATp is a substrate for calcineurin and interacts with Fos and Jun. Nature
365:352.
26. T Kanno and U Siebenlist (1996): Activation of nuclear factor-kappaB via T cell receptor requires a Raf
kinase and Ca2+ influx. Functional synergy between Raf and calcineurin. J Immunol /57:5277.
27. NA Clipstone and GR Crabtree (1992): Identification of calcineurin as a key signalling enzyme in Tlymphocyte activation. Nature 357:695.
28. F Spinozzi, MC Pagliacci, G Migliorati, R Moraca, F Grignani, C Riccardi, and I Nicoletti (1994): The
natural tyrosine kinase inhibitor genistein produces cell cycle arrest and apoptosis in Jurkat T-leukemia
cells. Leuk Res /5:431.
29. D Atluru, TM Jackson, and S Atluru (1991): Genistein, a selective protein tyrosine kinase inhibitor, inhibits
interleukin-2 and leukotriene B4 production from human mononuclear cells. Clin Immunol Immunopathol
59:379.
30. MT Brown and JA Cooper (1996): Regulation, substrates and functions of src. Biochim Biophys Acta
/257:121.
31. CE Rudd, О Janssen, KV Prasad, M Raab, A da Silva, JC Telfer, and M Yamamoto (1993): src-related
protein tyrosine kinases and their surface receptors. Biochim Biophys Acta 1155:239.
32. MP Cooke, KM Abraham, KA Forbush, and RM Perlmutter (1991): Regulation of T cell receptor signaling
by a src family protein-tyrosine kinase (p59fyn). Cell 65:281.
33. MW Appleby, JA Gross, MP Cooke, SD Levin, X Qian, and RM Perlmutter (1992): Defective T cell
receptor signaling in mice lacking the thymic isoform of p59fyn. Cell 70:151.
34. TJ Molina, К Kishihara, DP Siderovski, W van Ewijk, A Narendran, E Timms, A Wakeham, CJ Paige, KU
Hartmann, A Veillette, and a et (1992): Profound block in thymocyte development in mice lacking p561ck
[see comments]. Nature 357:161.

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.

76

35. DB Straus and A Weiss (1992): Genetic evidence for the involvement of the lck tyrosine kinase in signal
transduction through the T cell antigen receptor. Cell 70:585.
36. M Gassmann, M Guttinger, KE Amrein, and P Bum (1992): Protein tyrosine kinase p59fyn is associated
with the T cell receptor-CD3 complex in functional human lymphocytes. Eur J Immunol 22:283.
37. GA Sarosi, PM Thomas, M Egerton, AF Phillips, KW Kim, and E Bonvini (1992): Characterization of the
T-cell antigen receptor-p60fyn protein tyrosine kinase association by chemical cross-linking. Int. Immunol.
4:1211.
38. CE Rudd, JM Trevillyan, JD Dasgupta, LL Wong, and SF Schlossman (1988): The CD4 receptor is
complexed in detergent lysates to a protein-tyrosine kinase (pp58) from human T lymphocytes. ProcNatl
Acad Sei USA 55:5190.
39. A Veillette, MA Bookman, EM Horak, and JB Bolen (1988): The CD4 and CD8 T cell surface antigens are
associated with the internal membrane tyrosine-protein kinase p561ck. Cell 55:301.
40. EK Barber, JD Dasgupta, SF Schlossman, JM Trevillyan, and CE Rudd (1989): The CD4 and CD8 antigens
are coupled to a protein-tyrosine kinase (p561ck) that phosphorylates the CD3 complex. Proc Natl Acad Sei
USA 86:3211.
41. NS van Oers, W Tao, JD Watts, P Johnson, R Aebersold, and HS Teh (1993): Constitutive tyrosine
phosphorylation of the T-cell receptor (TCR) zeta subunit: regulation of TCR-associated protein tyrosine
kinase activity by TCR zeta. Mol Cell Biol 73:5771.
42. M Baniyash, P Garcia-Morales, E Luong, LE Samelson, and RD Klausner (1988): The T cell antigen
receptor zeta chain is tyrosine phosphorylated upon activation. J Biol Chem 263:18225.
43. D Qian, I Griswold-Prenner, MR Rosner, and FW Fitch (1993): Multiple components of the T cell antigen
receptor complex become tyrosine-phosphorylated upon activation. J Biol Chem 265:4488.
44. ED Hsi, JN Siegel, Y Minami, ET Luong, RD Klausner, and LE Samelson (1989): T cell activation induces
rapid tyrosine phosphorylation of a limited number of cellular substrates. J Biol Chem 264:10836.
45. S Koyasu, DJ McConkey, LK Clayton, S Abraham, В Yandava, T Katagiri, P Moingeon, T Yamamoto, and
EL Reinherz (1992): Phosphorylation of multiple CD3 zeta tyrosine residues leads to formation of pp21 in
vitro and in vivo. Structural changes upon T cell receptor stimulation. J Biol Chem 267:3375.
46. D Qian, I Griswold-Prenner, MR Rosner, and FW Fitch (1993): Multiple components of the T cell antigen
receptor complex become tyrosine-phosphorylated upon activation. J. Biol. Chem. 265:4488.
47. J Madrenas, RL Wange, JL Wang, N Isakov, LE Samelson, and RN Germain (1995): zeta phosphorylation
without ZAP-70 activation induced by TCR antagonists or partial agonists. Science 267:515.
48. VA Boussiotis, DL Barber, BJ Lee, JG Gribben, GJ Freeman, and LM Nadler (1996): Differential
association of protein tyrosine kinases with the T cell receptor is linked to the induction of anergy and its
prevention by B7 family-mediated costimulation. J Exp Med 754:365.
49. S Caplan and M Baniyash (1996): Normal T cells express two T cell antigen receptor populations, one of
which is linked to the cytoskeleton via zeta chain and displays a unique activation-dependent
phosphorylation pattern. J. Biol. Chem. 277:20705.
50. MM Rozdzial, В Maiissen, and TH Finkel (1995): Tyrosine-phosphorylated T cell receptor zeta chain
associates with the actin cytoskeleton upon activation of mature T lymphocytes. Immunity 3:623.
51. D Qian, AI Sperling, DW Lancki, Y Tatsumi, ТА Barrett, JA Bluestone, and FW Fitch (1993): The gamma
chain of the high-affinity receptor for IgE is a major functional subunit of the T-cell antigen receptor
complex in gamma delta T lymphocytes. Proc Natl Acad Sei USA 90:11875.

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.

77

52. M Raab and CE Rudd (1996): Hematopoietic cell phosphatase (HCP) regulates p56LCK phosphorylation and
ZAP-70 binding to T cell receptor zeta chain. Biochem. Biophys. Res. Commun. 222:50.
53. SJ Frank, BB Niklinska, DG Orloff, M Mercep, JD Ashwell, and RD Klausner (1990): Structural mutations
of the T cell receptor zeta chain and its role in T cell activation. Science 249:114.
54. BA Irving, AC Chan, and A Weiss (1993): Functional characterization of a signal transducing motif present
in the T cell antigen receptor zeta chain. J Exp Med /77:1093.
55. AM Wegener, F Letoumeur, A Hoeveler, T Brocker, F Luton, and В Maiissen (1992): The T cell
receptor/CD3 complex is composed of at least two autonomous transduction modules. Cell 68:83.
56. RL Wange and LE Samelson (1996): Complex complexes: signaling at the TCR. Immunity 5:197.
57. В Schaffhausen (1995): SH2 domain structure and function. Biochim Biophys Acta 1242:61.
58. MM Zhou, RP Meadows, TM Logan, HS Yoon, WS Wade, KS Ravichandran, SJ Burakoff, and SW Fesik
(1995): Solution structure of the She SH2 domain complexed with a tyrosine-phosphorylated peptide from
the T-cell receptor. Proc Natl Acad Sei USA 92:7784.
59.1 Laczkó, M Hollósi, E Vass, Z Hegedűs, É Monostori, and GK Tóth (1998): Conformational effect of
phosphorylation on T cell receptor/CD3 zeta-chain sequences. Biochem Biophys Res Commun 242:414.
60. DB Straus and A Weiss (1993): The CD3 chains of the T cell antigen receptor associate with the ZAP-70
tyrosine kinase and are tyrosine phosphorylated after receptor stimulation. J Exp Med /75:1523.
61. AC Chan, ТА Kadlecek, ME Elder, AH Filipovich, WL Kuo, M Iwashima, TG Parslow, and A Weiss
(1994): ZAP-70 deficiency in an autosomal recessive form of severe combined immunodeficiency. Science
264:1599.
62. ME Elder, D Lin, J Clever, AC Chan, TJ Hope, A Weiss, and TG Parslow (1994): Human severe combined
immunodeficiency due to a defect in ZAP-70, a T cell tyrosine kinase. Science 264:1596.
63. LA Chau, JA Bluestone, and J Madrenas (1998): Dissociation of intracellular signaling pathways in
response to partial agonist ligands of the T cell receptor. J Exp Med /57:1699.
64. J Madrenas, RL Wange, JL Wang, N Isakov, LE Samelson, and RN Germain (1995): Zeta phosphorylation
without ZAP-70 activation induced by TCR antagonists or partial agonists [see comments]. Science
267:515.
65. RL Wange, SN Malek, S Desiderio, and LE Samelson (1993): Tandem SH2 domains of ZAP-70 bind to T
cell antigen receptor zeta and CD3 epsilon from activated Jurkat T cells. J Biol Chem 268:19191.
66. N Isakov, RL Wange, WH Burgess, JD Watts, R Aebersold, and LE Samelson (1995): ZAP-70 binding
specificity to T cell receptor tyrosine-based activation motifs: the tandem SH2 domains of ZAP-70 bind
distinct tyrosine-based activation motifs with varying affinity. J Exp Med 181:315.
67. MH Hatada, X Lu, ER Laird, J Green, JP Morgenstern, M Lou, CS Marr, ТВ Phillips, MK Ram, К
Theriault, and a et (1995): Molecular basis for interaction of the protein tyrosine kinase ZAP-70 with the Tcell receptor [see comments]. Nature 377:32.
68. AC Chan, M Dalton, R Johnson, GH Kong, T Wang, R Thoma, and T Kurosaki (1995): Activation of ZAP70 kinase activity by phosphorylation of tyrosine 493 is required for lymphocyte antigen receptor function.
EMBO J 14:2499.
69. EN Neumeister, Y Zhu, S Richard, C Terhorst, AC Chan, and AS Shaw (1995): Binding of ZAP-70 to
phosphorylated T-cell receptor zeta and eta enhances its autophosphorylation and generates specific binding
sites for SH2 domain-containing proteins. Mol Cell Biol /5:3171.

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.

78

70. JB Wardenburg, C Fu, Ж Jackman, H Flotow, SE Wilkinson, DH Williams, R Johnson, G Kong, AC Chan,
and PR Findell (1996): Phosphorylation of SLP-76 by the ZAP-70 protein-tyrosine kinase is required for Tcell receptor function. JBiol Chem 271: 19641.
71. AJ da Silva, M Raab, Z Li, and CE Rudd (1997): TcR zeta/CD3 signal transduction in T-cells: downstream
signalling via ZAP-70, SLP-76 and FYB. Biochem Soc Trans 25:361.
72. W Zhang, J Solan-Lancaster, J Kitchen, RP Tribe, and LE Samelson (1998): LAT: The ZAP-70 tyrosine
kinase substrate that links T cell receptor to cellular activation. Cell 92:83.
73. DG Motto, SE Ross, J Wu, LR Hendricks-Taylor, and GA Koretzky (1996): Implication of the GRB2associated phosphoprotein SLP-76 in T cell receptor-mediated interleukin 2 production. J Exp Med
183:1937.
74. M Thome, P Duplay, M Guttinger, and О Acuto (1995): Syk and ZAP-70 mediate recruitment of
p561ck/CD4 to the activated T cell receptor/CD3/zeta complex. J Exp Med /57:1997.
75. KS Ravichandran, KK Lee, Z Songyang, LC Cantley, P Bum, and SJ Burakoff (1993): Interaction of She
with the zeta chain of the T cell receptor upon T cell activation. Science 262:902.
76. N Osman, H Turner, S Lucas, К Reif, and DA Cantrell (1996): The protein interactions of the
immunoglobulin receptor family tyrosine-based activation motifs present in the T cell receptor zeta subunits
and the CD3 gamma, delta and epsilon chains. Eur J Immunol 26:1063.
77. AE Nel, S Gupta, L Lee, JA Ledbetter, and SB Karmer (1995): Ligation of the T-cell antigen receptor
(TCR) induces association of hSosl, ZAP-70, phospholipase C-gamma 1, and other phosphoproteins with
Grb2 and the zeta-chain of the TCR. J Biol Chem 270:18428.
78. KS Ravichandran, U Lorenz, SE Shoelson, and SJ Burakoff (1995): Interaction of She with Grb2 regulates
association of Grb2 with mSOS. Mol Cell Biol 15:593.
79. P Chardin, JH Camonis, NW Gale, L van Aelst, J Schlessinger, MH Wigler, and D Bar-Sagi (1993):
Human Sosl: a guanine nucleotide exchange factor for Ras that binds to GRB2. Science 260:1338.
80. M Tamada, CD Hu, К Kariya, T Okada, and T Kataoka (1997): Membrane recruitment of Raf-1 is not the
only function of Ras in Raf-1 activation. Oncogene 15:2959.
81. M Izquierdo, S Bowden, and D Cantrell (1994): The role of Raf-1 in the regulation of extracellular signalregulated kinase 2 by the T cell antigen receptor. J Exp Med /50:401.
82. S Williams, C Couture, J Gilman, T Jascur, M Deckert, A Altman, and T Mustelin (1997): Reconstitution
of T cell antigen receptor-induced Erk2 kinase activation in Lck-negative JCaMl cells by Syk. Eur J
Biochem 245:84.
83. JH Park and L Levitt (1993): Overexpression of mitogen-activated protein kinase (ERK1) enhances T-cell
cytokine gene expression: role of API, NF-АТ, and NF-КВ. Blood 52:2470.
84. T Mustelin, KM Coggeshall, N Isakov, and A Altman (1990): T cell antigen receptor-mediated activation
of phospholipase C requires tyrosine phosphorylation. Science 247:1584.
85. CG Hall, J Sancho, and C Terhorst (1993): Reconstitution of T cell receptor zeta-mediated calcium
mobilization in nonlymphoid cells. Science 267:915.
86. JD Dasgupta, C Granja, В Druker, LL Lin, EJ Yunis, and V Relias (1992): Phospholipase C-gamma 1
association with CD3 structure in T cells. J Exp Med 175:285.
87. N Osman, S Lucas, and D Cantrell (1995): The role of tyrosine phosphorylation in the interaction of
cellular tyrosine kinases with the T cell receptor zeta chain tyrosine-based activation motif. Eur J Immunol
25:2863.

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.

79

88. LK Gauen, Y Zhu, F Letoumeur, Q Hu, JB Bolen, LA Matis, RD Klausner, and AS Shaw (1994):
Interactions of p59fyn and ZAP-70 with T-cell receptor activation motifs: defining the nature of a signalling
motif. Mol Cell Biol 14:3729.
89. ME Labadia, RH Ingraham, J Schembri-King, MM Morelock, and S Jakes (1996): Binding affinities of the
SH2 domains of ZAP-70, p561ck and She to the zeta chain ITAMs of the T-cell receptor determined by
surface plasmon resonance. J Leukoc Biol 59:740.
90. R Sunder-Plassmann, F Lialios, M Madsen, S Koyasu, and EL Reinherz (1997): Functional analysis of
immunoreceptor tyrosine-based activation motif (ITAM)-mediated signal transduction: the two YxxL
segments within a single CD3zeta-ITAM are functionally distinct. Eur J Immunol 27:2001.
91. JY Bu, AS Shaw, and AC Chan (1995): Analysis of the interaction of ZAP-70 and syk protein-tyrosine
kinases with the T-cell antigen receptor by plasmon resonance. Proc Natl Acad Sei USA 92:5106.
92. M Exley, L Varticovski, M Peter, J Sancho, and C Terhorst (1994): Association of phosphatidylinositol 3kinase with a specific sequence of the T cell receptor zeta chain is dependent on T cell activation. J Biol
Chem 269:15140.
93.1 de Aos, MH Metzger, M Exley, CE Dahl, S Misra, D Zheng, L Varticovski, C Terhorst, and J Sancho
(1997): Tyrosine phosphorylation of the CD3-epsilon subunit of the T cell antigen receptor mediates
enhanced association with phosphatidylinositol 3-kinase in Jurkat T cells. J Biol Chem 272:25310.
94. IS Trowbridge and ML Thomas (1994): CD45: an emerging role as a protein tyrosine phosphatase required
for lymphocyte activation and development. Annu Rev Immunol 12:85.
95. BG Neel (1997): Role of phosphatases in lymphocyte activation. Curr Opin Immunol 9:405.
96. É Monostori, Z Hartyányi, Z Hegedűs, I Ocsovszki, É Pállinger, and I Andó (1997): Microheterogenity of
the cell surface tyrosine phosphatase, CD45RA, on T cells: phytohaemagglutinin binding and non-binding
fraction of the 220 kDa isoform. Immunology Letters 59:171.
97. É Monostori, Z Hartyáni, I Ocsovszky, Z Hegedűs, T Oravecz, M Kálmán, and I Andó (1994): Effect of
phytohaemagglutinin on CD45 in T cells. Immunol Lett 42:191.
98. LB Justement (1997): The role of CD45 in signal transduction. Adv Immunol 66:1.
99. PC Beverley, A Daser, CA Michie, and DL Wallace (1992): Functional subsets of T cells defined by
isoforms of CD45. Biochem Soc Trans 20:184.
100. D Sgroi, A Varki, S Braesch-Andersen, and I Stamenkovic (1993): CD22, a В cell-specific immunoglobulin
superfamily member, is a sialic acid-binding lectin. J Biol Chem 265:7011.
101. NL Perillo, KE Pace, JJ Seilhamer, and LG Baum (1995): Apoptosis of T cells mediated by galectin-1.
Nature 378:136.
102. T Oravecz, É Monostori, É Kurucz, L Takács, and I Andó (1991): CD3-induced T-cell proliferation and
interleukin-2 secretion is modulated by the CD45 antigen. Scand J Immunol 34:531.
103. CT Weaver, JT Pingel, JO Nelson, and ML Thomas (1991): CD8+ T-cell clones deficient in the expression
of the CD45 protein tyrosine phosphatase have impaired responses to T-cell receptor stimuli. Mol Cell Biol
11:4415.
104. К Kishihara, J Penninger, VA Wallace, TM Kundig, К Kawai, A Wakeham, E Timms, К Pfeffer, PS
Ohashi, ML Thomas, and a et (1993): Normal В lymphocyte development but impaired T cell maturation in
CD45-exon6 protein tyrosine phosphatase-deficient mice. Cell 74:143.

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.

80

105. KF Byth, LA Conroy, S Howlett, AJ Smith, J May, DR Alexander, and N Holmes (1996): CD45-null
transgenic mice reveal a positive regulatory role for CD45 in early thymocyte development, in the selection
of CD4+CD8+ thymocytes, and В cell maturation. J Exp Med 183:1707.
106. T Mustelin, KM Coggeshall, and A Altman (1989): Rapid activation of the T-cell tyrosine protein kinase
pp561ck by the CD45 phosphotyrosine phosphatase. Proc Natl Acad Sei USA 86:6302.
107. HL Ostergaard, DA Shackelford, TR Hurley, P Johnson, R Hyman, BM Sefton, and IS Trowbridge (1989):
Expression of CD45 alters phosphorylation of the lck-encoded tyrosine protein kinase in murine lymphoma
T-cell lines. Proc Natl Acad Sei USA 86:8959.
108. T Furukawa, M Itoh, NX Krueger, M Streuli, and H Saito (1994): Specific interaction of the CD45 proteintyrosine phosphatase with tyrosine-phosphorylated CD3 zeta chain. Proc Natl Acad Sei USA 97:10928.
109. E Rajnavolgyi, Z Nagy, I Kurucz, P Gogolak, GK Toth, G Varadi, В Репке, Z Tigyi, M Hollosi, and J
Gergely (1994): T cell recognition of the posttranslationally cleaved intersubunit region of influenza virus
hemagglutinin. Mol Immunol 57:1403.
110. GK Tóth, G Váradi, Z Nagy, É Monostori, В Репке, Z Hegedűs, I Andó, G Fazekas, I Kurucz, M Mák, and
a et (1993): Branched polypeptides as antigens for influenza virus hemagglutinin and T-cell receptor
subunits. Pept Res 6:212.
111. GK Tóth, G Váradi, В Репке, É Monostori, Z Hegedűs, ZNagy, I Kurucz, É Rajnavölgyi (1992): In:
Synthesis of branched polypeptides as antigens for influenza virus hemagglutinin and T-cell receptor
subunits. Peptides 1992. CH Sneider, A Eberle, eds., Escom Sei. Publ. Leiden, 882.
112. JY Chang (1985): Thrombin specificity. Requirement for apolar amino acids adjacent to the thrombin
cleavage site of polypeptide substrate. Eur J Biochem /57:217.
113. DJ Hakes and JE Dixon (1992): New vectors for high level expression of recombinant proteins in bacteria.
Anal Biochem 202:293.
114. J Grodberg and JJ Dunn (1988): ompT encodes the Escherichia coli outer membrane protease that cleaves
T7 RNA polymerase during purification. J Bacteriol 770:1245.
115. AM Weissman, M Baniyash, D Hou, LE Samelson, WH Burgess, and RD Klausner (1988): Molecular
cloning of the zeta chain of the T cell antigen receptor. Science 239:1018.
116. JE Casnellie (1991): Assay of protein kinases using peptides with basic residues for phosphocellulose
binding. Methods Enzymol 200:115.
117. R Toomik, P Ekman, and L Engstrom (1992): A potential pitfall in protein kinase assay: phosphocellulose
paper as an unreliable adsorbent of produced phosphopeptides. Anal Biochem 204:311.
118. МНР West, RS Wu, and WM Bonner (1984): Polyacrylamide gel electrophoresis of small peptides.
Electrophoresis 5:133.
119. Z Hegedűs, I Andó, GK Tóth, G Váradi, and É Monostori (1995): Application of polyacrylamide gel
electrophoresis for analysis of oligopeptide phosphorylation in vitro. Biotechniques 18:631.
120. GK Tóth, G Váradi, T Janáky, В Репке, M Mák, Е Láng, L Ötvös, Z Hegedűs, É Monostori (1994): In:
Synthesis of phosphotyrosine-containing peptides: Comparison of different methods and their use to
investigate cell signalling via the T-cell receptor. Peptides 1994. HL Maia, ed., Escom Sei. Publ. Leiden,
743.
121. ML Hibbs and AR Dunn (1997): Lyn, a sre-like tyrosine kinase. Int J Biochem Cell Biol 29:391.
122. R Schmitz, G Baumann, and H Gram (1996): Catalytic specificity of phosphotyrosine kinases Blk, Lyn, cSrc and Syk as assessed by phage display. J Mol Biol 260:664.

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.

81

123.1 Andó, H Ramadan, G Bogdán, P Vilmos, É Monostori (1995): In: Induction of cell aggregation by the
workshop adhesion structure subpanel 9 (CD43) mAb. Leucocyte Typing V. SFe Schlossman, ed., Oxford
University Press, Oxford, 1711.
124. UK Laemmli (1970): Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4.
Nature 227:680.
125. RB Merrifield (1963): The synthesis of a tetrapeptide. Solide Phase Peptide Synthesis. J. Amer. Chem. Soc.
85:2149.
126. GB Fields and RL Noble (1990): SPPS utilizing 9-fluorenylmethoxycarbonyl amino acids. Int. J. Peptide
Protein Res. 35:161.
127. GK Tóth, I Laczkó, Z Hegedűs, E Vass, M Hollósi, T Janáky, G Váradi, В Репке, É Monostori (1996): In:
Synthesis of phosphotyrosine-containing peptides: immunological and conformational investigations.
Peptides in Immunology. CH Schneider, ed., Wiley & Sons Ltd. 223.

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.

82

9. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE5
- adenosine-ftiphosphate - adenozin-trifoszfát
ATP
[32P]yATP
- 32P izotóppal у pozícióban jelölt ATP
- antigen presenting cell - antigén bemutató sejt
APC
- B-CQ11 receptor - В-sejt receptor
BCR
- Aovine serum albumin - szarvasmarha szérumalbumin
BSA
CaM
- Calmodulin - Kalmodulin
- Calcineurin - Kalcineurin
CaN
- cluster of differentiation
CD
- Concanavalin Л
Con A
Coomassie BB - Commassie brilliant .Slue
- diacilglicerol
DAG
- deoxyribo/iucleotid 5’-triphosphate
dNTP
- dezoxiribonukleinsav
DNS
- ethylene- rfiamine-tetraacetic acid - etilén-diamin-tetraecetsav
EDTA
- epidermal growth/actor receptor - epidermális növekedési faktor receptor
EGFR
- enzyme /inked immunosorbent assay
ELISA
- endoplazmatikus retikulum
ER
- az s típusú immunglobulinok Fc részének megkötésére képes receptor(I) у
FcsRIy
alegysége
- /oetal calf serum - magzati boíjúsavó
FCS
- Ga/ektin-i
Gal-1
- guanosine-diphosphate - guanozin-difoszfát
GDP
- guanosine-triphosphate - guanozin-trifoszfát
GTP
- Aighpressure /iquid chromatography- magas nyomású foly.kromatográfia
HPLC
- immunglobulin
lg
- inter/eukin-2
11-2
- i'nter/eukin-2 receptor
IL-2R
- inositoltriphosphate - inozitoltrifoszfát
IP3
- isopropyl ß-D-/hiogalactopyranoside - izopropil ß-D-riogalaktopiranozid
IPTG
- immunoreceptor tyrosine based activation motif - immunoreceptor tirozinITAM
alapú aktivációs motívum
- guanosine-diphosphate - guanozin-difoszfát
GDP
- glutathion-S-transzferáz
GST
- guanosine-triphosphate - guanozin-trifoszfát
GTP
- mitogen activated protein kinase - mitogénaktivált protein kináz
МАРК
- miogen activated protein kinase kinase - mitogénaktivált protein kináz kináz
MAPKK
- major Aistocompatibility complex - fő hisztokompatibilitási komplex
MHC
- «atural killer cells - természetes ölősejt
NK
- optical density - optikai denzitás
OD
- ortho-phenylene-diamine - orto-fenilén-diamin
OPD
§

A dolgozat számos helyén szerepelnek olyan, a jeltovábbításban résztvevő intracelluláris fehérjéket jelölő
mozaikszavak, melyek eredeti jelentése vagy teljesen feledésbe merült, vagy csak nagyon ritkán használatosak.
Mivel e mozaikszavak gyakorlatilag a fehérje neveként funkcionálnak, ezeket a rövidítések jegyzékében nem
tüntettem fel. A dolgozatban található ilyen “rövidítések” a következők: ATF-2, abl, blk, ebi, c-jun, ELK-1, fyn,
Grb-2, hek, LAT, lek, lyn, NFAT, NFkB, OKT-1, Raf, Ras, she, SLP-76, src, syk, yes, vav

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.

PAGE
PBM
PBS
PCR
PDGFR
PHA
PI3K
PIP2
PKC
PLCy
RaMIg
SCID
SDS
SH2
SH3
Sós

TBE
TBS
TCR
TEMED
Tris
ZAP70

C(ic)

- polyacrilamide gel electrophoresis - poliakrilamid-gélelektroforézis
- peripheral Mood mononuclear cells - perifériás vér mononukleáris sejtek
- phosphate buffered saline - foszfátokkal puffereit fiziológiás sóoldat
- polymerase chain reaction - polimeráz láncreakció
- pletelet derived growth /actor receptor - vérlemezke eredetű növekedési
faktor receptor
- phytho/taemagglutinin
- phosphatidilmositol 3 Ainase - foszfatidilinozitol 3 kináz
- phosphatidilinositol-diphosphate - foszfatidilinozitol-difoszfát
- protein Ainase C - protein kináz C
- phospho/ipase C y - Foszfolipáz С у
- rabbit anti mouse lg-az egér IgG-ket felismerő nyúl ellenanyag
- severe combined immunodeficiency
- sodium dodecyl sulphate - nátrium-dodecil-szulfát
- src Aomology domain 2 - src homológ dómén 2
- src Aomology domain 3 - src homológ dómén 3
- Són of sevenless
- 7ris buffered £DTA - Tris-szel puffereit EDTA
- 7ris buffered saline - Tris-szel puffereit fiziológiás sóoldat
- T cell receptor complex - T-sejt receptor komplex
- N,N,N\N ’ - Jcthramethylethilenediamine
- Jm(hydroximethyl)aminomethane - Trisz(hidroximetil)aminometán
- 70 kDa zeta assaociated protein - 70 kDa-os C, lánchoz kapcsolódó fehérje
- a zéta lánc intracelluláris szakasza
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12. ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ
(SUMMARY IN ENGLISH)
Investigation of the tyrosine phosphorylation sites in the C chain of the T cell receptor
complex
INTRODUCTION
The C, chain of the T cell receptor complex (TCR) is essential for the surface
expression of the properly assembled receptor complex and represents an autonomous signal
transduction module within the TCR, which couples the antigen binding chains to the
downstream

effector

pathways.

Three

copies

of an

intracellular

peptide

motif

(immunoreceptor tyrosine-based activation motif, ITAM) are responsible for the signaling
function of the C, chain. Each contains two Tyr-X-X-Leu/Ile sequence elements separated by
seven or eight variable amino acids [2,3]#. The human £, polypeptide contains an additional
membrane proximal tyrosine which is located outside the IT AMs [4]. All the tyrosine residues
show evolutional conservation between mouse and human except this membrane proximal
one [115]. Stimulation of T lymphocytes via the TCR or other cell surface receptors such as
CD2 results in the tyrosine phosphorylation of the C, chain [42-45]. Site specific mutagenesis
of individual tyrosines in murine C, chain did not abrogate the appearance of phospho-^,
indicating that more than one tyrosine residues can serve as a substrate for tyrosine kinases
[53]. Two dimensional NEPHGE/SDS-PAGE analyses of the phosphorylated murine and
human C, chain has revealed the existence of phosphoproteins with molecular mass between
16 and 21 kDa which may represent differently phosphorylated forms of theí, chain [46].
The phosphorylation of the C, polypeptide promotes the binding of src homology 2
(SH2) domain bearing signaling proteins that are essential for further signal processing. TCR
agonists and antagonists initiate distinct patterns of C, chain phosphorylation and the detergentsoluble and cytoskeleton associated TCRs also contain differently phosphorylated C, molecules
[47-50]. Differently phosphorylated

ITAMs associate with distinct sets of proteins in vitro

[76,87-90,92,93] and differ in function in vivo.
Several attempts have been made to identify the intracellular kinases which are
responsible for the tyrosine phosphorylation of the C, polypeptide. So far p56^c^ and р59^п
# The publications cited here are listed in charpter 8 (pages 74-81).
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family and ZAP70 from the syk/ZAP70 family kinases have been implicated in

the early steps of the TCR mediated signaling. p56^ck is associated with the CD4 and CD8
molecules which recruit the kinase to the C, chain by binding to the same MHC-antigen
complex as the TCR [38-40]. Analysis of the p56^ negative JCaMl cell line has revealed a
reduced phosphorylation of the C, chain that could be restored by introducing the lck cDNA to
the mutant cell. The other src family kinase p59fyH is physically associated with the TCR and
one of its presumable binding sites is just the C, chain [36,37]. ZAP70 can bind directly to the
phosphorylated form of the C, polypeptide [60].
Besides tyrosine kinases, the tyrosine phosphatase CD45 has been implicated in the
regulation of C, chain phosphorylation. It has been shown that the CD45 is essential for the
proper working of the TCR triggered signaling cascade, and in addition the two molecules are
physically associated/« vivo [102-105,108].

THE AIM OF OUR INVESTIGATIONS

By the experiments described in this study we would like to get new data concerning
three topics of the TCR signaling listed below.

1) Which of the kinases expressed in T cells can phosphorylate the human ^ chain?
2) Which of the ITAM-s, and the individual tyrosine residues in the human C, chain
can be phosphorylated by the different kinases?
3) Does

the

CD45

transmembrane

protein tyrosine phosphatase

able

to

dephosphopylate the phosphorylated C, chain and the phosphopeptides representing
the different phospho-ITAM-s?
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RESULTS

To compare the activity of different kinases in the phosphorylation of the C, derived
substrates we have carried out in vitro phosphorylation experiments using immunoprecipitated
enzymes as the source of kinase activity. Some of the antibodies applied in this investigations
were produced in our laboratory. The specificity of these antibodies were verified by ELISA
(Fig. 15)

and

Western

blot

(Fig. 16)

experiments.

The

catalytic

activity

of the

immunoprecipitated enzymes used in the phosphorylation studies were tested in auto- and
enolase phosphorylation assays (Fig.20). In most of the phosphorylation experiments
described here we have utilized a panel of synthetic oligopeptide substrates representing the
ITAM-s and individual tyrosines of the human C, chain (Fig. 19). For the peptide
phosphorylation assays we have utilized an adaptation of the special peptide gel
electrophoresis system developed by West and colleagues [119]. We have also investigated
the phosphorylation of the intracellular part of the human C, chain (<^(ic)), that was purified from
a GST-<^(lc) fusion protein produced in E. coli (Fig 17, 18).

Phosphorylation of the tyrosine residues of the TCR C, chain
The src family kinases p56lck and p59^n phosphorylated the Cj-'c\ while no significant
increase in the phosphate incorporation was detected in the presence of ZAP70 compared to a
negative control performed with RaMIg coated Protein-A-Sepharose beads (Fig.21.).
Next we investigated the phosphorylation of the oligopeptides corresponding to the
ITAMs of the C, chain. All ITAM-s (<^(1), <^(2), £(3)) were phosphorylated by the
immunoprecipitates of 56lck p59fyn (Fig.22.A.). In contrast, ZAP 70 did not phosphorylate the
C, ITAMs above the background obtained with the negative control, RaMIg (Fig.22.A.,
Fig.22.C.). To investigate whether the ^ chain is a general substrate for the src family kinases
we analysed two other enzymes, p53lyn and p60src in the same experimental system. As shown
on Fig.22.B. both kinases phosphorylated C, ITAMs although these enzymes were not
implicated in the TCR signaling
To determine which tyrosine residues of the C, chain were phosphorylated by the
different tyrosine kinases, a panel of short oligopeptides containing individual intracellular
tyrosines with the neighbouring protein sequences were used as substrates. As shown in
Fig.23. six of the seven oligopeptides designated as <^(l)a, <^(l)b, <^(2)a, Cf2)h, Cf 3)a and <^(3)b
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were phosphorylated by src family member kinases, p56lck, p59^n, p53lyn and p60src, while the
<^0 oligopeptide remained unphosphorylated. Intensity of the phosphorylation obtained by the
various enzymes was different, as p56lck gave a much stronger signal than p59fyn p53lyn and
p60src. When the ZAP70 immunoprecipitate was used, none of the oligopeptides were
phosphorylated.
A cell free extract prepared from HPB-ALL cells was also used as a kinase source and the
phosphorylation pattern of the short oligopeptides was similar to that obtained with src
kinases (Fig.24).

Dephosphorylation of the £ chain by CD45
The phosphorylated

and the differently phosphorylated forms of oligopeptides

corresponding to the ITAMs of the £, chain have been used as substrates for CD45 in an in
vitro phosphatase assay. The phosphorylated

were completely dephosphorylated in the

presence of CD45 immunoprecipitates (Fig 25). The phosphopeptide dephosphoprylation
experiments revealed that the C(l)ypyp <^(l)yyp, <^(2)ypyp and ^(2)yyp peptides were the optimal
substrates since they were completely dephosphorylated. The <^(2)ypy and С(3)УРУР ITAMs
were poorer substrates for CD45 and finally the £j(l) ypy, ^(3) ypy and ^(3)ypy were the least
efficiently hydrolysed phosphopeptides (Fig.27).

DISCUSSION
Phosphorylation of multiple tyrosine residues within the C, polypeptide is crucial for
the recruitment of effector molecules into the TCR complex. Depending on the
phosphorylation pattern of the C, chain, the T cell receptor may couple to various signaling
pathways that results in different cellular response such as activation or anergy [47,48]. The
mechanism responsible for the formation of the distinct phosphorylation pattern has not been
revealed yet. The data presented in this study show that six of the seven tyrosines of the C,
chain can be phosphorylated by src family tyrosine kinases. All tyrosine residues susceptible
to phosphorylation are located in the functionally important conserved ITAMs. The nonconserved, membrane proximal tyrosine is not phosphorylated by any of the kinases used in
this work or by cell free extract prepared from HPB-ALL cells suggesting that this tyrosine
does not have phosphorylation dependent function.
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In our studies two of the investigated T cell derived kinases, p56lck and p59fyn
phosphorylated the £, chain and the related oligopeptides. These results were consistent with
previous findings which suggested that both kinase were implicated in the phosphorylation of
the C, chain. The recent observation that p56lck or p59fyn are selectively used in TCR triggered
activation or anergy supports that p59fyn may act on the same substrates than p56lck in different
stages of the immune response.
The p53lyn and p60src kinases also phosphorylated the same set of peptides that were the
substrates of p56lck and p59fyn. The ability of p53lyn to phosphorylate the <^-ITAMs is not
surprising since p53lyn is involved in the BCR mediated signaling by phosphorylating the
ITAMs of the Iga and Igß proteins [122]. Although neither p53lyn nor p60src have been
implied in the early T cell response, the similar substrate specificity suggests a functional
homology between the src family member tyrosine kinases. We also revealed that the
phosphorylation of the C, chain and £, related oligopeptides was limited to the src kinases since
ZAP70 from the syk kinase family, did not phosphorylate any of these substrates.
We examined the role of the tyrosine phosphatase, CD45 in controlling the
phosphorylation pattem of the C, chain. The results show that each ITAMs, phosphorylated on
the N-terminal tyrosine were poorer substrates compared to the identical peptide
phosphorylated on C-terminal tyrosine residues. It was observed that the dephosphorylation of
the C-terminal phosphotyrosine in £,(1) and ^(2) ITAMs was complete and independent of the
phosphorylation state of the N-terminal tyrosine residue. In contrast the hydrolysis of the Nterminal phosphotyrosine in these peptides was enhanced when the C-terminal tyrosine was in
phosphorylated form. In general, the <^(3) was the weakest substrate however the
dephosphorylation efficiency of both the C and N-terminal tyrosine was dramatically
influenced by the phosphorylation state of the neighbouring tyrosine residue.
The different C, ITAM sequences may be responsible for connecting the TCR to
various effector pathways. Several intracellular proteins, such as ZAP70, She, Grb2, p59fyn.
and the p85 subunit of PI3K bind to the phosphorylated TCR polypeptides via their SH2
domains. The binding of these molecules is determined by the sequence of the ITAMs and the
position of the phospho-tyrosines within the motif [76,87-90,92,93]. Generation of different
phosphorylation pattem of the TCR ITAMs may serve as an opportunity of a sophisticated
regulation of the TCR signaling. We suggest, that the src family kinases and the CD45
tyrosine phosphatase may act together in controlling of the ^ chain phosphorylation. The
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ability of the CD45 to distinguish between the various tyrosine residues may play an essential
role in the formation of a functional phosphorylation pattem of the C, chain.
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13. MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ
BEVEZETÉS
Az antigénspecifikus immunválasz a magasabbrendű állatok szervezetébe kerülő
idegen anyagok vagy kórokozók ellen kialakuló védekezőreakciók egyik meghatározó eleme,
amely egy adott antigén nagy hatékonyságú és szelektív eltávolítására alkalmas. A T-sejtek
kiemelkedő szerepet játszanak az immunválasz antigénspecifitásának kialakításában. Ezek a
sejtek olyan receptorokat (T-sejt antigén receptor, TCR) hordoznak a felszinükön, melyek
képesek a szervezetbe kerülő antigéneket felismerni. Az antigén felismerése után a TCR
intracelluláris részéről jeltovábbító folyamatok indulnak el, melyek az immunválasz
különböző szakaszaiban egészen eltérő sejtválaszokat válthatnak ki. Mivel az antigén
receptorok extracelluláris része az esetek nagy részében szerkezetileg nem különbözik
egymástól, valószínű, hogy az eltérő sejtválaszok magyarázatát a receptor intracelluláris
részénél és a hozzákapcsolódó jeltovábbító folyamatoknál érdemes keresni.
A TCR egy több alegységből álló receptor komplex, amely két funkcionálisan jól
elkülönülő modulból áll. Az egyik modulnak az antigének megkötésében, míg a másiknak az
antigénfelismerés után létrejövő jeltovábbító folyamatokban van meghatározó szerepe [1]. A
jeltovábbító modul fehérjéit, a kódoló gének, a fehérjeszerkezet és a funkcionális
tulajdonságok alapján két csoportba soroljuk. Az egyik csoportot a CD3 családba tartozó, a
másikat a C, családba tartozó gének által kódolt fehéijék alkotják. A két fehérjecsalád között az
egyetlen fellelhető közös tulajdonság, hogy mind a CD3, mind a C, családba tartozó fehérjék
intracelluláris része tartalmaz egy vagy több, a jeltovábbító funkció szempontjából
elengedhetetlen fontosságú, tirozin tartalmú peptidmotívumot. Ez a motívum több olyan
"immunreceptorban" is megtalálható, melyek képesek az antigéneket direkt vagy indirekt
módon megkötni. A fent említett tulajdonságai miatt ez a peptidmotívum az angol
“Immunoreceptor Tyrosine-based Activation Motif’ elnevezés rövidítéseként az ITAM nevet
kapta. A 25-26 aminosavat tartalmazó ITAM-motívumokban a konzervált aminosavak aránya
igen kicsi, számuk mindössze 5-6-ra tehető. A legalapvetőbb struktúra, amely az összes
ITAM-ban megtalálható, két egymástól 7-8 aminosav távolságra elhelyezkedő -Y-X-X-L/Iszekvenciaelem [2,3]&. Szemben a TCR többi jeltovábbító alegységével, melyek csak egy-egy

Az itt feltüntetett irodalmi hivatkozások felsorolása a 8. fejezetben (74-81. oldal) található meg.
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IT AM motívumot tartalmaznak, a vizsgálataink tárgyát képező C, láncban az ITAM motívum
három példányban van jelen [4].
A 80-as évek végén több laboratóriumból is olyan eredményeket publikáltak, melyek
egyértelművé tették, hogy a tirozin-foszforilációs folyamatok kiemelkedő jelentőséggel bírnak
a T-sejtek antigéninger hatására bekövetkező aktivációjának korai szakaszában [28,29]. A C,
fehérje a sejtek nyugalmi állapotában is tartalmaz foszforilált tirozin aminosavakat, viszont az
antigéninger hatására a tirozinok foszforilációjának mértéke jelentősen megemelkedik [4145]. Biokémiai vizsgálatok során kiderült, hogy a C, láncnak több foszforilációs formája is
létezik [46]. Számos meggyőző adat utal arra, hogy a különböző molekulasúlyú formákhoz,
eltérő

funkcionális

tulajdonságok

rendelhetők.

Az

elmúlt

néhány

év

egyik

legfigyelemreméltóbb felfedezése az volt, hogy a sejtaktivációt és a sejtek anergiáját kiváltó
antigéningerek különböző molekulasúlyú foszfo-^ fehérjék megjelenését eredményezték
[47,48]. Valószínűleg szintén eltérő funkciója van a citoszkeletonhoz kapcsolódó 16 kDa-os
és a sejtek feltárása után a szolubilis frakcióban maradó 21 kDa-s foszfornak is [49,50].
A TCR jeltovábbító alegységeiben található tirozin aminosavak foszforilációs
állapotától függően e polipeptidekhez számos egyéb fehérje is kapcsolódhat. Az elmúlt
néhány évben többféle kísérleti megközelítést használva számos esetben sikerült igazolni,
hogy a foszforilált ITAM-motívumok szolgálnak e fehérjék horgonyzóhelyeiként [8790,92,93]. A tirozin foszforiláció segítségével kialakuló fehérje-fehérje kölcsönhatások főként
a TCR-hez kapcsolódó jeltovábbítási útvonalak kezdeti szakaszaiban töltenek be meghatározó
szerepet.
A tirozin-foszforilációs folyamatok fontosságának felismerését követően az első
tisztázásra váró kérdés az volt, hogy mely enzimek beflyásolhatják a TCR jeltovábbító
alegységeinek, köztük a C, láncnak a foszforilációs állapotát. Az erre vonatkozó vizsgálatok
kapcsán rövid időn belül a src családba tartozó kinázok kerültek a figyelem középpontjába. A
mai tudásunk szerint a T-sejtekben megjelenő src kinázok közül а р59^п és az р56^с^ vesz
részt a TCR jeltovábbító folyamataiban. Mindkét kinázról bizonyított, hogy a TCR közvetlen
közelébe kerülhet, ami feltehetően elengedhetetlen az antigén által kiváltott jeltovábbító
folyamatok következő lépéseinek a kialakulásához. A pőő^^-t nem expresszáló transzgenikus
állatok tímuszában történő T-sejt érés alapvetően sérült, és a perifériás nyirokszervekbe
kikerülő kevés számú T-sejt antigénnel nem aktiválható [34]. A p59fyn deficiens
transzgenikus egerekben a TCR közvetítette jeltovábbító folyamatok részlegesen sérültek. Ez
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a hatás elsősorban timociták egy részénél számottevő, de kisebb mértékben a perifériás Tsejteken is megfigyelhető [33].
Hasonlóan súlyos következményekkel jár egy másik, nem a src családba tartozó
kináznak, a ZAP70-nek a hiánya is. Egerekben és emberekben a ZAP70 expressziójának a
hiánya nagyon súlyos immundeficiens állapot kialakulásához vezet, amely az emberek
esetében a CD8+ sejtek hiányát és normális számú de funkcióképtelen CD4+ sejtek jelenlétét
eredményezi [61,62]. A ZAP70-nek a T-sejtek aktivációjában betöltött fontos szerepére
utalnak azok a kísérletek is, melyekben kimutatták, hogy ez a kináz a sejtaktivációt kiváltó
antigének hatására megjelenő 23 kDa molekulasúlyú foszforilált C, lánchoz hozzákapcsolódik,
viszont az anergiát kiváltó antigének hatására megjelenő 21 kDa-os foszforilált C, lánchoz nem
[63,64].
A kinázok a tirozin aminosavak foszforilációjával kapcsolatos eseményeknek csak az
egyik oldalát képviselik. A másik oldalon legalább ilyen kifinomultan szabályozott enzimek, a
protein tirozin-foszfatázok állnak, melyek funkciója a foszforilált tirozin aminosavak
defoszforilációja. A CD45 a fehérvérsejtekben található legintenzívebben tanulmányozott és
legrészletesebben megismert protein tirozin-foszfatáz, amely meghatározó szerepet játszik a
TCR által elindított jeltovábbító folyamatokban. A CD45 deficiens T-sejtekben a TCR
jeltovábbító folyamatai gyakorlatilag nem működnek. Ezzel egybevágtak a CD45 deficiens
transzgenikus egerek vizsgálatakor kapott eredmények is, melyek szerint a CD45 hiányos
állatok tímuszában lejátszódó timocitaérés elégtelen, és a képződő kis mennyiségű érett T-sejt
nem képes a TCR-en keresztül történő indukcióra válaszolni [104-105].
CÉLKITŰZÉSEK
Az előző fejezetekben leírtakból kitűnik, hogy a C, lánc foszforilációjával kapcsolatban
igen sok kísérleti eredményt publikáltak már, amelyek egyértelműen igazolták, hogy ez az
esemény kulcsszerepet játszik az antigén által kiváltott sejtaktivációs folyamatokban. A C, lánc
foszforilációjára vonatkozóan azonban számos olyan kérdés merülhet még fel, amelyet
jelenleg egyáltalán nem, vagy csak részben tudunk megválaszolni. A C, láncot érintő
foszforilációs folyamatokra vonatkozó fő kérdések, melyek megválaszolását célul tűztük ki, a
következők voltak:

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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A T-sejtekben található kinázok közül melyek képesek a C, lánc foszforilálására?
Elsősorban azoknak a kinázoknak a % foszforilációs” aktivitására voltunk kíváncsiak,
melyek az előzetes irodalmi adatok szerint aktív szerepet játszanak a TCR-en keresztül
történő T-sejt aktiválódásban.

2,

Az emberi C, fehérje intracelluláris részében található három ITAM-motívum, illetve az
ITAM-motívumokban és az azokon kívül elhelyezkedő egyedi tirozin aminosavak
közül

melyek

foszforilálódhatnak?

Képesek-e

a

különböző

kinázok

eltérő

foszforilációs mintázat kialakítására?
3,

Képes-e a T-sejt aktivációban meghatározó szerepet játszó CD45 foszfatáz a
foszforilált C, láncot, illetve annak egyes foszforilált tirozinjait defoszforilálni?

AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA
A fenti kérdések megválaszolásához olyan kísérleti rendszereket terveztünk,
melyekben különféle C, lánc eredetű szubsztrátoknak, affinitástisztított enzimek jelenlétében
létrejövő foszforilációját, illetve defoszforilációját vizsgáltuk. A kísérletekben használt
szubsztrátok a C, lánc ITAM-motívumainak, illetve az egyedi tirozin aminosavjainak és azokat
körülvevő

aminosavszekvenciának

megfelelő

szintetikus

oligopeptidek

voltak.

A

peptidszubsztrátokon kívül megvizsgáltuk még a C, lánc teljes intracelluláris részének
megfelelő polipeptid foszforilációját és defoszforilációját is.

A kísérleti rendszer kidolgozása során a következő eredményeket értük el:

• А p56lck, р59^п és ZAP70 kinázokat specifikusan felismerő ellenanyagokat állítottunk elő.
Az immunizáláshoz egy újszerű antigénkonstrukciót alkalmaztunk, ahol az antigénként
kiválasztott oligopeptidek egy olyan polilizin hordozóhoz lettek rögzítve, mely az
immunválasz felerősítése céljából az influenza vírus hemagglutinin peptidszakaszát is
hordozta. A kapott ellenanyagok specifitását több kísérleti rendszerben is igazoltuk. Az így
előállított ellenanyagokat a foszforilációs vizsgálatok során az említett kinázok
affinitástisztítására használtuk fel.

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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Előállítottunk egy GST-<£(ic) fúziós fehérjét kódoló plazmidkonstrukciót, amely
felhasználásával a GST-^(ic) fúziós fehérjét E. coliban termeltettük, majd e fúziós fehérje
felhasználásával a t, lánc intracelluláris részének megfelelő polipeptidet (C,(ic)) nagy
mennyiségben tisztítottuk. A későbbiekben a <^(ic)-t, illetve annak foszforilált formáját a
foszforilációs és a defoszforilációs kísérletekben szubsztrátként használtuk.

• A szintetikus oligopeptidek foszforilációs vizsgálatához sikeresen adaptáltunk egy más
célokra kifejlesztett peptid-gélelektroforetikus kísérleti rendszert, amely segítségével
lehetővé vált az igen rövid, 6-7 tagú peptidek foszforilációjának tanulmányozása is.

A foszforilációs vizsgálatok során a következő eredményeket értük el:

• Kimutattuk, hogy a TCR jeltovábbító folyamataiban résztvevő kinázok közül a src
családba tartozó p56lck és p59^n képes a t, lánc intracelluláris részét foszforilálni.

•

A C, láncban található ITAM-motívumoknak és az egyedi tirozinoknak megfelelő
szintetikus peptid panel segítségével kimutattuk, hogy a TCR-hez funkcionálisan
kapcsolódó kinázok közül, a p56lck és а р59*У" mindhárom ITAM-motívumot és a bennük
található összes egyedi tirozin aminosavat is képes foszforilálni.

• Kimutattuk, hogy az ITAM-okon kívül elhelyezkedő membránközeli tirozin aminosavat
reprezentáló Cß pepiidet egyetlen vizsgált kináz sem foszforilálja. Igazoltuk, hogy a HPBALL T-sejtvonalban nem fejeződik ki olyan kináz, mely képes lenne ennek a pepiidnek a
foszforilálására.

• Kimutattuk, hogy TCR-hez funkcionálisan nem kapcsolódó, src családba tartozó p60src és
а рЗЗЬ™ kinázok is képesek a C, eredetű szubsztrátok foszforilációjára.

• Kimutattuk, hogy antigén által kiváltott jeltovábbítási folyamatokban kulcsszerepet játszó,
syk/zap családba tartozó ZAP70 kináz, nem foszforilálja a C, lánc intracelluláris részét.
Kísérleteinkben a ZAP70 nem foszforilálta sem a ITAM-oknak, sem az egyedi
tirozinoknak megfelelő oligopeptidek egyikét sem.

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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A defoszforilációs vizsgálatok során a következő eredményeket értük el:

•

Kimutattuk, hogy a CD45 transzmembrán tirozin-foszfatáz képes a natív C, lánc, illetve a C,
eredetű ITAM-okat reprezentáló foszfopeptid szubsztrátok defoszforilációjára. Igazoltuk,
hogy a CD45 defoszforilációs aktivitását befolyásolja, hogy a vizsgált tirozin melyik
ITAM-motívumban és annak mely részén helyezkedik el.
DISZKUSSZIÓ
A TCR C, lánca, illetve a vele egy családba tartozó fehérjék az antigén receptor egy

önállóan is funkcióképes jeltovábbító egységét alkotják. A C, lánc csak akkor képes a
jeltovábbító folyamat soronkövetkező lépéseihez kapcsolódni, ha az intracelluláris tirozinjai,
vagy azoknak legalább egy része foszforilált állapotba kerül. Ezen tirozinoknak a nagy száma,
és az ITAM-motívumokban történő strukturált elrendeződése egy kifinomult szabályozási
rendszert sejtet. Az elmúlt néhány évben számtalan adat látott napvilágot a foszforilált ITAMok funkciójával kapcsolatban, viszont magával a C, lánc foszforilációjának kérdésével
kapcsolatban több részlet is tisztázatlan maradt.
A vizsgálataink során kapott eredményeink arra utalnak, hogy a C, eredetű
szubsztrátokat a TCR-hez funkcionálisan kapcsolódó kinázok közül csak a src családba
tartozó p56lck és p59fyn foszforilálja. A syk/zap családba tartozó ZAP70 egyetlen általunk
használt C, eredetű szubsztrátot sem foszforilált. Ezt a jelenséget több kísérleti rendszerben is
sikerült kimutatni, függetlenül attól, hogy szubsztrátként C, lánc intracelluláris részét, vagy az
ITAM-motívumoknak, illetve az egyedi tirozinoknak megfelelő oligopeptideket használtunk.
Az oligopeptid szubsztrátok vizsgálata során kiderült, hogy a C, lánc mindhárom ITAMmotívuma foszforilálódhat, mégpedig úgy, hogy ennek a foszforilációnak az ITAM-okban
található N- és C-terminális tirozinok is célpontjai lehetnek. Az a jelenség, hogy a TCR
közvetlen környezetében elhelyezkedő kinázok közül kettő is képes a C, eredetű szubsztrátok
foszforilációjára, mégpedig úgy, hogy az egyedi tirozinok foszforilációs mintázata is teljesen
azonos, a kinázok közötti bizonyos funkcionális átfedést sejtet. Egy ilyen funkcionális átfedés
valóban nem zárható ki, mégis sokkal valószínűbb, hogy a két kináz azonos szubsztrátokon,
de a T-sejtek érésének más szakaszaiban fejti ki hatását. Eredményeink alátámasztják a témát
vizsgáló laboratóriumok többsége által elfogadott feltételezést, miszerint a TCR és egyéb

Hegedűs Zoltán: A T-sejt antigén receptor komplex C, láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
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ITAM-motívumot hordozó receptorok esetében, a src családba tartozó kinázok által katalizált
tirozin-foszforiláció jelenti a jeltovábbító folyamatok egyik legelső lépését. E kinázok által
foszforilált ITAM-ok egyéb jeltovábbító molekulák, köztük a ZAP70 horgonyzóhelyeivé
válnak.
A C, lánc ITAM-motívumaiban található tirozin aminosavakat nemcsak azok a src
családba tartozó kinázok foszforilálták, melyek a TCR-hoz funkcionálisan kapcsolódnak,
hanem a p60src és а рбЗЬ™ is Ez arra utal, hogy az ITAM-motívumok és a bennük
elhelyezkedő egyedi tirozinok foszforilációjának képessége nem korlátozódik a TCR-hez
funkcionálisan kapcsolódó src kinázokra, hanem valószínűleg a családra általánosan jellemző
tulajdonság.
A C, fehérje intracelluláris részének membránközeli régiójában egy ITAMmotívumokon kívül elhelyezkedő tirozin aminosav is felelhető. Vizsgálatainkból kiderült,
hogy ezt a tirozint egyetlen vizsgált kináz sem képes foszforilálni. Érdekes, hogy a C, lánc
intracelluláris részében található tirozin aminosavak közül ez utóbbi az egyetlen, amely a
fajok között nem mutat teljes konzervativizmust. Az említett tirozin több faj C, fehérjéjében is
megtalálható, viszont az egérből származó C, láncban nem. Azt is igazoltuk, hogy HPB-ALL
T-sejtek teljes extraktumában nincs olyan kináz, amely a membránközeli tirozint reprezentáló
Cß peptidet, foszforilálni tudná. Eredményeink alapján feltételezhető, hogy ennek a tirozinnak
nincs foszforilációfuggő szerepe az antigén által kiváltott sejtaktivációs folyamatokban.

A tisztított p56lck segítségével foszforilált GST-^(ic), és a rendelkezésünkre álló
foszfopeptid panel segítségével megvizsgáltuk, hogy a CD45 tirozin-foszfatáz képes-e a C,
láncot, illetve a C, eredetű ITAM-ok különféleképpen foszforilált formáit defoszforilálni.
Eredményeink szerint a CD45 a natív £ láncot, valamint mindhárom C, eredetű ITAM-ot
elfogadta szubsztrátként, habár az egyes ITAM-ok esetében a defoszforiláció hatékonysága
igen eltérő volt. Eredményeink arra utalnak, hogy a C, lánc foszforilációs állapotát a tirozinkinázokon kívül a tirozin-foszfatázok is befolyásolhatják. Mai ismereteink alapján úgy tűnik,
hogy a foszforilációs folyamatokban a kinázok közül a p56lck és a p59íVn játszhat szerepet,
míg a defoszforilációért felelős enzimek egyike, a T-sejtek felszínén legnagyobb
mennyiségben előforduló CD45 transzmembrán tirozin-foszfatáz lehet.

