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Bevezetés 

Az emberi vázizomzat nem csupán a hely- és helyzetváltoztató 

mozgatásért felelős szervünk. A vázizomzat kulcsfontosságú szerepet 

játszik a szervezet energia homeosztázisának szabályozásában is. 

Kiemelkedő plaszticitása révén reagál a rendelkezésre álló 

kalóriamennyiség és a fizikai aktivitás változásaira. Az izomsejtek 

számos miokin faktort szekretálnak a sejten kívüli térbe, melyek a 

vázizomzaton kívül a szisztémás keringésbe jutva távoli szervek 

működésére is jelentős befolyással vannak. Az egyik ilyen intenzíven 

kutatott növekedési faktor a GDF8 (Growth and Differentiation Factor), 

ismertebb nevén miosztatin, a vázizomnövekedés és fejlődés negatív 

regulátora. 

A miosztatin növekedési faktor a vázizom fejlődéstől, a vázizom 

regeneráción át, a barna zsírszövet állomány kialakulásáig számos 

fejlődésbiológiai és energiaháztartást befolyásoló folyamatra hatással 

van az emberi szervezetben. A miosztatin jelátviteli útvonal ígéretes 

célpont a különböző izomsorvadással járó megbetegedések, az obezitás 

és a 2-es típusú diabétesz ellen folytatott küzdelemben.  Ez a növekedési 

faktor olyan emberi tulajdonságokat befolyásol, amelyek kihatással 

vannak az életminőségre, sőt egyes megfigyelések szerint a várható 

élettartamra is.  

A miosztatin számos antagonistája közül kettőt, a WFIKKN1-et (Wap 

Follistatin Immunoglobulin Kunitz Kunitz NTR domain containing 

protein) és a WFIKKN2-t az MTA Enzimológiai Intézet munkatársai 



azonosították a humán genomban. Jennifer Hill és munkatársai által 

végzett kutatások kapcsán derült fény a WFIKKN2 fehérje miosztatin 

inhibitor funkciójára egy miosztatin kötőpartnerek azonosítását célzó 

kísérlet során. Doktori kutatómunkámat a WFIKKN2 fehérjének a 

miosztatinnal, valamint a miosztatinnal rokonságban álló növekedési 

faktorokkal kialakított kölcsönhatásainak vizsgálatával kezdtem. Miután 

rekombináns úton előállítottam a miosztatin növekedési faktor 

prekurzorát, a promiosztatint, fehérje-fehérje kölcsönhatás detektálására 

alkalmas módszerekkel tanulmányoztam a WFIKKN fehérjék kötődését 

a miosztatin érési folyamat különböző stádiumaiban lévő formákhoz. 

Megvizsgáltam továbbá egy genetikai polimorfizmus, a K153R mutáció 

hatását a miosztatin funkcióra. 

Célkitűzések 

 A WFIKKN2 és a hozzá kötődő, TGF családba tartozó növekedési 

faktorok között fennálló kölcsönhatások erősségének 

meghatározása. 

 A két WFIKKN fehérje biológiai funkciója között fennálló 

különbségek azonosítása. 

 A humán promiosztatin előállítása 

 A WFIKKN fehérjék és a miosztatin érési folyamata során 

megjelenő miosztatin formák közötti kölcsönhatások jellemzése. 

 A K153R mutáns promiosztatin biokémiai jellemzése 

 



Alkalmazott módszerek 

A kísérletekben használt WFIKKN fehérjéket rekombináns 

technikával Drosophila S2 sejtekben állítottuk elő. A sejtek 

felülúszójából kinyert fehérjét Ni-NTA affinitás és méretkizárásos 

kromatográfia segítségével tisztítottam.  A TGF családba tartozó aktív 

növekedési faktorokat kereskedelmi forgalomból szereztük be. A vad 

típusú és K153R mutáns promiosztatin fehérjét, valamint a miosztatin 

prodomént E. coli BL-21 (DE3) baktériumtörzsben termelt inklúziós 

testből refoldáltattam, majd Strep-TactinTM affinitás és méretkizárásos 

kromatográfiával tisztítottam. 

A promiosztatin dimerből furin emésztéssel állítottam elő a látens 

miosztatin komplexet. A látens miosztatin komplexből BMP1 

metalloproteináz emésztéssel illetve 80°C-on végzett hőkezeléssel 

szabadítottam fel az aktív miosztatin dimert. A miosztatin preparátumok 

aktivitását sejtes riporterrendszerben vizsgáltam. A vizsgálatok során 

tranziensen transzfektáltam A204 rabdomioszarkóma sejteket a 

miosztatin jelátvitelre érzékeny promoterrel ellátott, luciferáz enzimet 

kódoló riporter vektorral. A luciferáz aktivitást Enspire luminométerrel 

detektáltam. 

A K153R mutáns, valamint a vad típusú promiosztatin és látens 

miosztatin szubsztrátokon végzett furin és BMP1 emésztés 

hatékonyságának meghatározása során az emésztett mintákat 13.5%-os 

SDS poliakrilamid  gélen választottam el, majd Sypro-Ruby fluoreszcens 

fehérjefestékkel hívtam elő a fehérjesávokat.  



A miosztatin preparátumok és a WFIKKN fehérjék kölcsönhatását 

Ni-NTA affinitáskromatográfia felhasználásával, pull-down technikával 

vizsgáltam. Az oszlophoz kikötődött fehérjéket 13.5%-os SDS 

poliakrilamid gélen méret szerint választottam el, majd fehérjefestékkel 

vagy Western blot technikával azonosítottam a fehérjesávokat.   

A WFIKKN2 fehérje és a TGF családba tartozó növekedési faktorok 

kölcsönhatásait, a felületi plazmon rezonancia mérési technikával 

vizsgáltam Biacore X-100 készülékkel. Ezzel a technikával vizsgáltam 

továbbá a növekedési faktorok receptorkötését, a WFIKKN fehérjék és a 

promiosztatin, valamint a WFIKKN fehérjék és a miosztatin prodomén 

között kialakuló interakciókat is.   A méréseket megelőzően a 

kölcsönható partnerek egyikét CM5 szenzorfelszínre immobilizáltuk a 

fehérjék aminocsoportjain keresztül. A felvett szenzorgramokból a 

kölcsönhatások kinetikai paramétereit a Biaevaluation 4.1 programmal 

határoztam meg. 

Eredmények 

1. A WFIKKN2 fehérje a miosztatin és a GDF11 növekedési 

faktorok specifikus és potens inhibitora. 

1.1. SPR mérések adatai szerint a WFIKKN2 erőteljesen kötődik a 

miosztatin és GDF11 növekedési faktorokhoz. A WFIKKN2-GDF8 

komplex disszociációs állandója; Kd = 2.8*10-10 M, míg a WFIKKN2-

GDF11 komplex disszociációs állandója; Kd = 1.6*10-10 M. 



1.2. A WFIKKN2 fehérje a TGF család több tagjával is interakcióba 

lép, ezeknek a kölcsönhatásoknak az erőssége azonban legalább 2 

nagyságrenddel gyengébb, mint amit a WFIKKN2 a miosztatinnal, vagy 

a GDF11-el alakít ki (BMP2 – Kd = 4.3*10-8 M, BMP3 – 

Kd = 1.8*10-7 M, BMP4 – Kd = 6.5*10-8 M, BMP8b – Kd = 5.3*10-5 M, 

TGF1 – Kd1 = 2.8*10-8 M, Kd2 = 3.3*10-5 M). 

1.3. Kompetíciós felületi plazmon rezonancia vizsgálatok eredményei 

szerint a WFIKKN2 hatékonyan gátolja a miosztatin és GDF11 

receptorkötését. A gátlások IC50 értékei: 12 nM (miosztatin) és 5 nM 

(GDF11). A BMP2 és BMP4 receptorkötésre csak jóval magasabb 

WFIKKN2 koncentráció volt számottevő hatással. A BMP2 

receptorkötés gátlás IC50 értéke 2 M (15 nM BMP2 koncentráció 

mellett), a BMP4 receptorkötés gátlás IC50 értéke 3 M (25 nM BMP4 

koncentráció mellett). 

2. Elsőként állítottam elő rekombináns humán promiosztatint 

prokarióta expressziós rendszerben. 

2.1. Az inklúziós testből sikeresen refoldáltattam a promiosztatin dimert. 

A promiosztatin szubsztrátot furin enzimmel emésztve létrehoztam a 

látens miosztatint. A látens miosztatin komplexből BMP1 

metalloproteázzal végzett emésztéssel vagy 80 °C-os hőkezeléssel 

felszabadított miosztatin aktív a sejtes riporterrendszerben végzett 

vizsgálataim szerint. 

 

 



3. A szemilátens miosztatin képes a receptorkötésre  

3.1. A látens miosztatin preparátum receptorkötő aktivitással rendelkezik 

a sejtes riporterrendszerben és a felületi plazmon rezonancia technikával 

végzett kísérleteim tanúsága szerint. A receptorkötésért a látens komplex 

preparátumban lévő disszociált frakció tehető felelőssé. A szemilátens 

miosztatin, melyben egy prodomén komplexál egy növekedési faktor 

dimert, egy receptorkötő aktivitással rendelkező létező disszociációs 

intermedier. 

4. Interakciók a WFIKKN fehérjék és a miosztatin növekedési 

faktor processzálódás átmeneti formái között. 

4.1. A WFIKKN1 fehérjével ellentétben a WFIKKN2 nem kötődik a 

miosztatin prodoménhez az általam végzett felületi plazmon rezonancia 

kísérletek tanúsága szerint. A miosztatin prodoménen lévő WFIKKN1 

kötőhely a növekedési faktor domén kötésért felelős N-terminális 

prodomén régión kívül helyezkedik el. 

4.2. A promiosztatint a WFIKKN1 fehérje közel két nagyságrenddel 

gyengébben köti, mint a szabad prodomént. A kölcsönhatás gyors 

kinetikájú, disszociációs állandója 1 M. A WFIKKN1 ebben a 

miosztatin formában nem fér hozzá teljes mértékben a prodoménen lévő 

kötőhelyéhez. 

4.3. A látens miosztatin preparátumból a WFIKKN1 a prodoménen 

keresztül képes kikötni a növekedési faktor dimert. Az aktív miosztatin 

dimerrel erős kölcsönhatást kialakító WFIKKN2 csak a BMP1 hasítást 



követően fér hozzá teljes mértékben a növekedési faktor doménen lévő 

kötőhelyeihez.  

4.4. A látens miosztatin preparátum disszociációs elegyének 

receptorkötését a WFIKKN1 hatékonyabban gátolja, mint a WFIKKN2. 

5. A K153R mutáció gyorsítja a furin proprotein konvertáz által 

végrehajtott promiosztatin processzálást. 

5.1. A K153R mutáció nem befolyásolja a miosztatin aktivitást.  

5.2. A K153R mutáns promiosztatint a furin hatékonyabban hasítja, mint 

a vad típusú promiosztatint. 

5.3. A látens miosztatin preparátumban lévő prodomén BMP1 által 

katalizált hasadásának sebességét a K153R mutáció nem befolyásolja.   

Következtetések 

A WFIKKN2 a rendelkezésre álló adatok alapján a miosztatin és 

GDF11 növekedési faktorok specifikus és potens inhibitora. 

A WFIKKN1 és WFIKKN2 fehérjék miosztatin inhibitor funkciója 

között jelentős különbség mutatható ki a prodoménkötés tekintetében. A 

WFIKKN1 képes biológiailag releváns erősségű interakcióba lépni a 

prodoménnel, míg a WFIKKN2 esetében ez nem következik be. 

Méréseim szerint a látens miosztatin disszociációs elegye receptorkötő 

aktivitással rendelkezik, részben a szemilátens miosztatin forma 

receptorkötő képessége folytán. A WFIKKN1 a miosztatin prodoménnel 

kialakított interakció következtében hatékonyabban gátolja a szemilátens 

miosztatin receptorkötő aktivitását, mint a WFIKKN2. A rendelkezésre 



álló irodalmi adatok és az általunk végzett kísérletek alapján a 

WFIKKN1 fehérje miosztatin inhibíciós stratégiájának része a 

szemilátens miosztatin gátlás, míg a WFIKKN2 a növekedési faktor 

kötésben hatékonyabb. 

A K153R mutáns promiosztatint a furin nagyobb sebességgel emészti. 

A K153R mutáns miosztatin allélt hordozó emberek szervezetében a 

hatékonyabb furin emésztés következtében feltételezhetően több aktív 

miosztatin forma szabadul fel. Ennek megfelelően a mutációt hordozó 

egyének átlagban gyengébb izomzattal rendelkeznek, és hajlamosabbak 

az elhízásra. 
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