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1. 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 változásaira1. Az izomsejtek számos miokin faktort 

szekretálnak a sejten kívüli térbe, melyek a vázizomzaton kívül a szisztémás keringésbe jutva 

távoli szervek működésére is jelentős befolyással vannak2. Az egyik ilyen intenzíven kutatott 

növekedési faktor a GDF8 (Growth and Differentiation Factor), ismertebb nevén miosztatin, a 

vázizomnövekedés és fejlődés negatív regulátora3. 

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 szervezetben4–6. A miosztatin jelátviteli útvonal ígéretes 

célpont a különböző izomsorvadással járó megbetegedések, az obezitás és a 2-es típusú 

diabétesz ellen folytatott küzdelemben7,8.  Ez a növekedési faktor olyan emberi tulajdonságokat 

befolyásol, amelyek kihatással vannak az életminőségre, sőt egyes megfigyelések szerint a 

várható élettartamra is9.  

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

Immunoglobulin Kunitz Kunitz Netrin domain containing protein) és a WFIKKN2-t az MTA 

Enzimológiai Intézet munkatársai azonosították a humán genomban10,11. Jennifer Hill és 

munkatársai által végzett kutatások kapcsán derült fény a WFIKKN2 fehérje miosztatin 

inhibitor funkciójára egy miosztatin kötőpartnerek azonosítását célzó kísérlet során12. 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 biológiai funkciójára. 

       



 

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

2.1. Élet miosztatin nélkül: Mighty Mouse és Belgian Blue  

Az 1990-es években Alexandra C. McPherron és Se-Jin Lee kutatók felfedeztek egy új fehérjét 

a TGF (Transforming Growth Factor) növekedési faktor fehérjecsaládon belül3. A szóban 

forgó fehérje mRNS-ét degenerált primerrel végzett PCR (Polimerase Chain Reaction) 

reakcióval amplifikálták egér cDNS könyvtárból. A kutatók a fehérjecsalád általuk felfedezett 

tagjaira alkalmazott nomenklatúra alapján GDF8-nak nevezték el a fehérjét. Kiderítették, hogy 

az egér Gdf8 gén kifejeződése az embriogenezis során elsősorban a miotóm kompartmentre, 

kifejlett egyedekben pedig a vázizomzatra korlátozódik. Kézenfekvő feltételezés volt, hogy az 

újonnan felfedezett növekedési faktor a vázizom fejlődését szabályozhatja valamilyen módon. 

Ennek igazolása érdekében előállították a Gdf8-/- mutáns egeret, amelyen tanulmányozni 

lehetett a növekedési faktor biológiai hatását. A Gdf8 génkiütött egér hipermuszkuláris 

fenotípusú. Vázizomtömege két-, háromszorosa a vad típusú egérének, amelyet a miotubulusok 

számbeli és méretbeli növekedése együttesen okoz. A drámai izomtömeg növekedés 

egyöntetűen jellemző a mutáns egér összes vázizom típusára, amitől ezek az egerek sokkal 

nagyobb méretűek, mint a vad típusú társaik (1. ábra). A megfigyelt fenotípus arra a 

következtetésre sarkallta a kutatókat, hogy a GDF8 a vázizomfejlődés és növekedés specifikus, 

negatív regulátora. Mivel az akkor ismert növekedési faktorok között nem akadt olyan, 

amelynek a hiánya ennyire kifejezett változást okozott volna a vázizomzat fenotípusban, ezért 

elnevezték a GDF8 növekedési faktort miosztatinnak (<gör.> myo - izom; <gör.> stasis - 

pangás, rekedés). 

Természetes miosztatin mutációk is kialakíthatják az úgynevezett duplán izmolt fenotípust. 

Mivel a miosztatin funkció elvesztése nem letális, és a mutáns egyedek is szaporodóképesek 

maradnak, ezért több olyan fajta is ismert különböző állatfajokból, amelyeknél a megváltozott 

miosztatin működés következtében fellépő vázizom hipertrófia generációról generációra 

öröklődik. A Belgian Blue szarvasmarhafajtát fenotípusos szelekcióval tenyésztették ki 

Belgiumban a 19. század elején. Ez a fajta jelenleg a legnagyobb húshozamú tenyésztett 

szarvasmarha a világon. A felnőtt bikák súlya meghaladja az egy tonnát (1. ábra). Egymástól 

függetlenül több laboratórium is kimutatta, hogy a Belgian Blue fajtánál tapasztalható 

megnövekedett izomtömeg hátterében a miosztatin génben található 11 bázispárt érintő deléció 

áll, amely a leolvasási keret eltolódását eredményezi13-15. Ennek következtében ezek az állatok 



 

egy inaktív, csonka miosztatin fehérjét termelnek. A natív miosztatin fehérje hiányában 

bekövetkező izomtömeg növekedés tehát nem csupán az egérre jellemző tulajdonság. Mutáns 

miosztatin gén expressziója okozza a duplán izmolt fenotípust a piedmonti szarvasmarha13,14, a 

Texel juhfajta15, továbbá az úgynevezett bully whippet kutyák esetében is16. Németországban 

egy rendellenesen izmos kisfiú esetében szintén kimutatható volt a miosztatin gén érintettsége. 

Esetében a miosztatin gén nem-kódoló régióját érintő nukleotidcsere miatt az mRNS splicing 

nem megfelelően megy végbe, ami közvetlen bizonyítékkal szolgál az emberi miosztatin 

fehérje izomnövekedést gátló hatását illetően17. 

      

1. ábra: Miosztatin mutációt hordozó állatok. Balra fent – vad típusú (bal) és Mstn-/- mutáns (jobb) 

egér összehasonlítása. Balra lent – Belgian Blue szarvasmarhafajta. Jobbra fent – bully whippet 

kutyafajta. Jobbra lent – Texel juhfajta. 

2.2. A miosztatin génexpresszió alakulása az egyedfejlődés során 

Miosztatin génexpresszió egér embriókban már a megtermékenyítéstől számított tizedik naptól 

detektálható3. A transzkripció a szomiták területére korlátozódik, amelyek közül ebben a 

fejlődési stádiumban csak a legérettebbekben mutatható ki miosztatin mRNS. A tizenegyedik 

napot követően már majdnem minden szomitában, azon belül is a miotóm kompartmentben 

megindul a miosztatin gén átíródása. A későbbi embrionális stádiumokban a fejlődő vázizmok 

mindegyikében megjelenik a miosztatin, sőt az expresszió a kifejlett felnőtt szövetekben is 

megmarad.  



 

Borjú embriókban a megtermékenyítést követő 31. napon indul meg a miosztatin expresszió, 

és folyamatos marad egészen a születés pillanatáig, majd ezt követően a borjakban és a felnőtt 

életszakaszban is13. Az expresszió intenzitása időben valamelyest változik a fejlődő borjúban. 

A legnagyobb intenzitás a megtermékenyítést követő 90. nap környékén tapasztalható, ami 

egybeesik a másodlagos izomrostok kialakulásának kezdetével18,19. Házisertésekben a 

gesztáció 49. napján mérték a legmagasabb miosztatin mRNS szintet, ami ennél az állatfajnál 

is egybeesik a másodlagos izomrostok kialakulásának kezdetével. A születés környékén a 

miosztatin expressziója folyamatosan csökken, majd a születést követő második héten eléri a 

minimumot, és onnantól kezdve folyamatosan emelkedik, amíg az állatok el nem érik a 100 

kilogrammos tömeget. Csirke embriókban a miosztatin gén kifejeződése folyamatos, már a 

blasztoderma szakaszban kimutatható20. A hét napos csirke embrióban kimutatható miosztatin 

mRNS mennyisége hirtelen háromszorosára emelkedik, és egészen a tojásból kibújásig tartja 

ezt a szintet.  

Szövetszintű vizsgálatok eredményei alapján egerekben a miosztatin elsősorban a 

vázizomszövetben fejeződik ki, ugyanakkor kisebb mennyiségű miosztatin mRNS a 

zsírszövetben is detektálható3. Szarvasmarháknál a vázizomzat mellett a magzati és a felnőtt 

szívizomban is kimutatták mind a miosztatin mRNS, mind a miosztatin fehérje jelenlétét. Anti-

miosztatinnal előhívott szarvasmarha szívizommetszeteken a miosztatin fehérje a Purkinje-

rostokban és a kardiomiocitákban lokalizáltan jelenik meg21. Sertésekben pedig a vázizomzat 

mellett az emlőmirigy szekréciós lobulusaiban is kimutatták a miosztatin mRNS-t22.  

2.3. A miosztatin növekedési faktor biológiai funkciói 

2.3.1. A miosztatin szerepe a miogenezisben  

A Pax3+/Pax7+ izomprekurzor sejtek populációja fontos szabályozási pont az izomfejlődés 

folyamatában. Ezek a sejtek osztódással további prekurzor sejteket hozhatnak létre, vagy a 

differenciálódás útjára lépnek, és végül izomrostokká alakulnak. Ebben a sejtpopulációban a 

differenciálódás/önfenntartás egyensúlya, valamint a sejtek osztódásának megfelelő ritmusa 

elengedhetetlen feltételei a megfelelő vázizomzat kialakulásának23. 

Rekombináns miosztatin hatására az in vitro tenyésztett C2C12-es egér mioblaszt sejtek 

osztódása leáll, mert megrekednek a sejtciklus G1 fázisában24–26. A miosztatin indukált 

szeneszcencia hátterében a p21-es CKI (Cyclin-dependent Kinase Inhibitor) fehérje termelés 

fokozódása áll. Funkcionális miosztatin hiányában a represszió alól felszabaduló mioblasztok 

túlszaporodnak, ami végeredményben több miotubulus kialakulásához vezet. Ezzel 



 

magyarázható a miosztatin null-mutáns egerekre jellemző izomrost hiperplázia kialakulása24. 

A miosztatin növekedési faktor egér és humán mioblaszt sejtvonalakra gyakorolt 

antiproliferációs hatása dózisfüggő és visszafordítható, mivel a sejtek a miosztatin kezelés 

megszűnését követően újra szaporodni kezdenek26. 

Az izom progenitor sejtek szaporodási ütemének csökkentése mellett a miosztatin különféle 

mioblaszt sejtkúltúrákban reverzibilisen gátolja a mioblasztok izomrostokká 

differenciálódását26–28. Miosztatin kezelés hatására a sejtekben a Myf5 (Myogenic factor) és a 

MyoD differenciálódást indukáló miogén faktorok mRNS szintje csökken, a miogenin és 

MRF4 (Miogen Regulatory Factor) miogén faktorok génjeinek expressziója pedig nem 

detektálható27. Differenciálódó mioblasztokban a miosztatin teljesen leállítja a MyoD és Myf5 

génexpressziót. Miosztatin kezelés hatására ezekben a sejtekben foszforilálódik a TGF 

jelátviteli útvonal részét képező SMAD3 (Small/Mothers Against Decapentaplegic) 

intracelluláris effektor fehérje, ami a MyoD transzkripciós faktorhoz kötődve gátolja azt 

funkciójának ellátásában, ahogyan ez a TGF növekedési faktor jelátvitel során is 

tapasztalható29. A duplán izmolt fenotípusú szarvasmarha embriókban emelkedett MyoD 

expressziót mutattak ki, ami összhangban van a miosztatin MyoD transzkripciót gátló 

hatásával, hiszen ezekben az állatokban nincs funkcionális miosztatin, ami visszafogná a 

miogén faktor túltermelődését19.  

A miosztatin fehérje miogén faktor represszáló hatását in vivo kísérletekkel is alátámasztották. 

Fejlődő csirkeszárny kezdeménybe juttatott rekombináns miosztatin csökkentette a MyoD, a 

Myf5 és a miogenin miogén faktorok génjeinek expresszióját30. A Pax7+/Myf5+ mioblasztok 

egy része nem kezd differenciálódni, hanem átalakul p130 (pRb2 – Retinoblastoma like protein) 

fehérjét termelő, G0 fázisban rekedt úgynevezett rezerv sejtté. Ezekből később a felnőtt izomzat 

mioblasztjai, a szatellita sejtek képződnek31,32. A miosztatin hatására hibernálódó sejtek 

különböznek ettől a sejtpopulációtól, mivel előbbiekben a p130 és a Myf5 fehérjék termelődése 

teljesen leáll27. 

Miosztatin mutáns egerek fejlődő izmaiban több és nagyobb átmérőjű primer miotubulust 

találtak, mint a vad típusú társaikban. A másodlagos miogenezis során képződő szekunder 

miotubulusok esetében ez a különbség még látványosabb. Mind a Pax7+ prekurzor sejtek, mind 

a miogenin termelő mioblasztok esetében emelkedett sejtszámot mértek a 14. embrionális 

napon a miosztatin génkiütött egerekben, míg a 18. embrionális naptól ez az arány megfordul, 

köszönhetően a korábban bekövetkező differenciálódásnak. Mindent egybevéve funkcionális 



 

miosztatin hiányában a mioblasztok proliferációja felgyorsul, és a differenciálódás is hamarabb 

végbemegy. A rövid de intenzív proliferációs szakasz végén végeredményben több mioblaszt 

indul differenciálódásnak, és emiatt alakul ki a miosztatin hiány egyik jellemző fenotípusa, a 

hiperplázia33. 

2.3.2. A miosztatin szerepe az izomregenerációban 

Nyugalomban lévő szatellita sejtekben és a belőlük képződő primer mioblasztokban is 

kimutatható a miosztatin génexpresszió és a funkcionális miosztatin fehérje34. Különböző 

életkorú miosztatin génkiütött egereken elvégzett vizsgálatok alapján, a miosztatin mutáns 

egerek vázizomzatában a vad típushoz képest mindig két-, háromszoros mennyiségű 

szatellitasejt mutatható ki34,35. Egérből preparált izomrost szövettenyészetekben pedig 

rekombináns miosztatin adagolásával teljesen eliminálható a szatellitasejt aktiváció34–36. Az 

embrionális miogenezisben betöltött szerepéhez hasonlóan, a miosztatin a szatellita sejt eredetű 

mioblaszt proliferációt és differenciációt is gátolja, amit több független kísérlet is egyértelműen 

bizonyít24,34,37,38.  

A szatellitasejtek aktiválódásának visszaszorítása mellett a miosztatin gátolja a mioblasztok és 

makrofágok migrációját, így általánosságban véve lassítja és gátolja a vázizom regenerálódást. 

Más oldalról megközelítve a kérdést úgy fogalmazhatunk, hogy a miosztatin kontroll 

felfüggesztése elengedhetetlen a normális vázizomregenerációs folyamatok 

végbemeneteléhez36. Miosztatin inhibitorral végzett kezelés következtében egér modellben 

felgyorsul az izomsérülések regenerációja kisebb mértékű hegszövet képződés és fibrózis 

mellett39. Ezzel összhangban a Duchenne-féle izomdisztrófia egér modelljében a felnőtt 

állatokban mesterségesen előidézett miosztatin hiány részben kompenzálja a 

vázizomveszteséget, mivel felgyorsul az izomregeneráció40,41. Miosztatin génkiütött egerekben 

nagyobb intenzitással és gyorsabban zajlik a vázizomsérülések gyógyulása, kisebb mértékű 

fibrózis és hegszövet képződés mellett. Miosztatin hiányos állapotban a szatellita sejtekből 

differenciálódó izomsejtek hamarabb és nagyobb intenzitással kezdik meg a miogén faktorok 

expresszióját, mivel ezeknek a sejteknek nem kell a miosztatin hatást szupresszálni35,36,42.  

2.3.3. Vázizom hipertrófia 

A teljes genetikai miosztatin elimináció legszembetűnőbb következménye a jól körülírható 

izomtömeg növekedés, melynek hátterében az izomsejtek számbeli és keresztmetszeti 

gyarapodása áll14,43. A miosztatin mutáns felnőtt állatokra jellemző hiperplázia, vagyis a 

miotubulusok számának emelkedése még az embrionális fejlődési szakaszban alakul ki33. 



 

Kifejlett állatokban a miosztatin jelátvitel blokkolását követően már nem tapasztalható 

növekedés az izomrostok számában44–46. Hipertrófia viszont a felnőtt egyedek izomzatában is 

indukálható7.  

Bogdanovich és munkatársai felnőtt izomdisztrófiás egerek szervezetébe injektáltak különböző 

miosztatin blokkoló ágenseket, ami minden esetben izomtömeg gyarapodáshoz vezetett47–49. A 

miosztatin adminisztráció felnőtt egyedekben negatívan befolyásolja az vázizomrostok méretét, 

és fokozott aktivitása atrófiához vezet40,44,45,50–61. A miosztatin többlet által kiváltott izomrost-

átmérő csökkenést nem kíséri az izomrostok darabszámának csökkenése. Az izomsejtekben a 

miosztatin jelátvitel hatására csökken az izomspecifikus fehérjék termelődése, a MyoD és a 

miogenin transzkripciós faktor gének expressziója pedig visszaszorul62. Miosztatin növekedési 

faktort túltermelő transzgénikus egerek a kontroll állatokhoz mérten fejletlenebb vázizomzattal, 

kisebb izomrost keresztmetszettel és alacsonyabb rostonkénti sejtmagszámmal rendelkeznek63.  

2.3.4. Izomrosttípus összetétel a miosztatin függvényében 

Amikor különböző egér vázizom preparátumokban mért miosztatin mRNS szintet a miozin 

nehéz lánc típusok százalékos megoszlásával vetették össze, a miosztatin szintézis a MyHC-IIb 

(Myosin Heavy Chain) szintézisével korrelált64. Miosztatin promoterrel végzett kísérletek 

eredményei szerint is izomrost specifikus a miosztatin expresszió; elsősorban a gyors rángású, 

IIb típusú izomrostokban íródik át a miosztatin gén65–67. A miosztatin fokozott expressziójáért 

valamilyen glikolitikus izomrost eredetű faktor lehet a felelős68. A helix-loop-helix 

transzkripciós faktor, a MyoD szintén jelen van a gyors típusú izomrostok sejtmagjaiban69. A 

miosztatin promoteréhez kapcsolódva a MyoD fokozza a miosztatin gén átírását70, ami 

magyarázatot adhat a miosztatin izomrost specifikus expressziójára. Érdemes megjegyezni, 

hogy a glikolitikus izmok, amelyekben fokozott a miosztatin expresszió, arányaiban kevesebb 

szatellitasejtet tartalmaznak, mint az oxidatív izmok71,72. 

A miosztatin null-mutáns egér izomzatát vad típusú egér izomzattal összehasonlítva egyértelmű 

különbség mutatkozik az egyes izomrost típusok megoszlásában. A miosztatin mutáns egér 

gázlóizomban (m. soleus) és a hosszú lábujjakat feszítő izomban (m. extensor digitorum 

longus) egyaránt emelkedett a MyHC-IIb aránya a vad típushoz képest. A miosztatin fehérje 

hiánya egerekben és szarvasmarhákban egyaránt egy összességében glikolitikus fenotípusú 

izomzat kialakulásához vezet51,68,73,74.  

Felnőtt egerekben létrehozott miosztatin blokáddal már nem lehet kiváltani a glikolitikus 

eltolódást. A glikolitikus fenotípus eredetét éppen ezért az embrionális miogenezis 



 

folyamatában, a miosztatinnak az embrionális mioblasztok szaporodására és 

differenciálódására gyakorolt hatásában kell keresni51,75. Mstn-/- myoblasztokból elsősorban 

glikolitikus izomrostok differenciálódnak. Rekombináns miosztatin kezelést követően, in vitro 

differenciálódó mioblaszt kultúrákban az I-es típusú miozin nehéz láncot kódoló myh4 (myosin 

heavy) expressziója négyszeresére nőtt a kontrollhoz képest, míg a gyors-rángású, IIb típusú 

miozin nehézláncot kódoló myh7 gén expressziója 87%-al visszaesett. A miosztatin a fentiek 

értelmében a miozin nehéz lánc gének expressziójának szabályozásával elősegíti a lassú 

oxidatív izomrostok képződését, míg gátolja a gyors izomrostok formációját a miogenezis 

során68.  

Az izomrost összetétel eltolódását felnőtt szervezetben hosszútávú erőnléti edzésprogramokkal 

lehet kiváltani. Edzés hatására vad típusú egerekben nő az izomzat oxidatív kapacitása 

köszönhetően a miotubulusok oxidatív átalakulásának, amellyel a kitartó izomtevékenységhez 

sokkal megfelelőbb izomzat jön létre76. A miosztatin mutáns egér izomzata rendszeres erőnléti 

edzés hatására ugyanúgy oxidatív irányba változik, mint a vad típusú egerek izomzata, holott 

előbbiből a funkcionális miosztatin molekula bizonyosan hiányzik. Ilyenkor tehát elsősorban a 

miosztatintól független faktorok szabályozzák a vázizmok rosttípus összetételét77,78.  

2.3.5. A hipermuszkularitás árnyoldala 

A miosztatint pontosan azok a glikolitikus izomrostok állítják elő a legnagyobb mennyiségben, 

amelyek e növekedési faktor hiányában méretben és számban is gyarapodnak az egyedfejlődés 

során. A rendelkezésre álló irodalmi adatokból kibontakozó kép alapján a miosztatin elsődleges 

feladata; visszacsatolásos gátlás révén ellensúlyozni az automatikus sodródást a 

glikolitikus/hipermuszkuláris irányba a fejlődő és az érett vázizomzatban egyaránt33,68,79. 

A megnövekedett izomtömeg fenntartása nyilvánvalóan nagyobb kalóriabevitelt követel, de 

más hátrányos tulajdonsága is van a hipertrofizált vázizomzatnak. Miosztatin null-mutáns 

egerek vérében fokozott izomtevékenység hatására emelkedik a laktát szint köszönhetően a 

rosszabb oxigénellátottságú glikolitikus izomzatnak77. Eltérés tapasztalható továbbá az 

oxigénhasznosítással kapcsolatos paraméterekben az Mstn-/- egerek és a vad típusú egerek 

izomzata között. A mutáns egerek izomzatában csökkent mitokondriális kapacitást mértek, 

csökken az izomrostok oxigénfelvétele, az izomaktivitást követő vérbőség szakasza pedig 

elhúzódik80,81. A hipertrofizált vázizomzat által kifejtett bruttó izomerő nagyobb, mint amire a 

vad típusú egerek izomzata képes, de az egységnyi keresztmetszetre eső úgynevezett specifikus 

izomerő alacsonyabb, mint a vad típusú izomzat esetében mért érték. Másképp fogalmazva az 



 

Mstn-/- egér izmai nagyobbak és ezért összességében erősebbek, de hatékonyságban 

alulmaradnak a vad típusú egerek izmaihoz képest74,78,82.  

A specifikus izomerő csökkenésén kívül más hátrányos hatása is van a miosztatin 

deficienciának, mint például az ínak és az izomzat sérülékenysége83,84. A miosztatin funkció 

hiányában kialakuló izomzat tehát sérülékeny, fáradékony és előnytelenül befolyásolja a 

testsúlyt. Kiváló szemléltető példát adnak Mosher és munkatársainak megfigyelései. Azok a 

versenyagarak, amelyek heterozigóta formában hordozzák a miosztatin mutációt, jobb 

teljesítményt nyújtanak a versenyek során, mint vad típusú társaik. Ugyanakkor az Mstn-/- 

agarak alkalmatlanok a versenyzésre16. 

2.3.6. A miosztatin szerepe az energiaháztartás szabályozásában 

A teljes miosztatin funkcióvesztésnek a vázizom hipertrófián kívül egy másik jellegzetes 

következménye is van. Mstn-/- egerekben csökkent a zsírszövet állomány, és a testzsírtartalom 

is alacsonyabb, mint a vad egerekben85,86. Akpan és munkatársai négy hétig tartó miosztatin 

gátlást követően nem találtak különbséget a zsírszövet méretében a kezelt és a kontroll egerek 

között. Tíz hetes kezelést követően azonban kimutatható volt a zsírszövet állomány csökkenése, 

létrehozva ezzel az Mstn-/- egerek fenotípusára jellemző állapotot. A kutatók szerint az okokat 

a vázizom hipertrófia metabolikus következményei között kell keresni87. Ezt az elméletet 

támasztja alá az a tény is, hogy a miosztatin jelátvitel zsírszövet specifikus gátlása nem okoz 

változást a zsírszövet mennyiségében, vázizomspecifikus gátlása viszont a vázizom hipertrófia 

kiváltása mellett csökkenti a zsírszövet méretét88. A glikolitikus, IIb-típusú izomrostok 

hipertrófiája következtében fokozódik a kalóriaégetés és csökken a zsírszövet mérete89. A 

miosztatin hiány következtében fellépő testzsír fogyásnak a vázizomzat anyagcseréjének 

megváltozására visszavezethető okai vannak90.  

A miosztatin null-mutáns egerek testtömeggel súlyozott energiafelhasználása 

összehasonlításban magasabb a vad típusú társaikénál annak ellenére, hogy körülbelül 

feleannyit mozognak91. A különbség tehát az üresjárati energiafogyasztás fokozódásából ered. 

Emlősállatoknál megkülönböztetünk barna és fehér zsírszövetet. A barna zsírsejtek képesek a 

kémiai energiát hőenergiává konvertálni az adaptív termogenezisnek nevezett folyamat során, 

mely a hideg életkörülményekhez való alkalmazkodás fontos eszköze92,93. A folyamatot a 

mitokondriális UCP (Uncoupling Protein) nevű fehérje katalizálja94. A fehérje genetikai 

kiütése, illetve a barna zsírszövet fejlődés blokkolása egerekben elhízáshoz vezet95,96. Barna 

zsírsejt progenitorok a fehér zsírszövetben és a vázizomszövetben is megtalálhatóak, és számuk 



 

emelkedett az elhízásnak jobban ellenálló egértörzsekben97,98. Eredetüket tekintve a barna 

zsírsejtek ugyanabból a Myf5+ sejtpopulációból származnak, amiből a mioblasztok is. A váltást 

a két sejttípus között a PRDM16 (PR domain containing) transzkripciós faktor indukálja99,100.  

Miosztatin inhibíció következtében nő a perifériális szövetekben a lipolízis és a zsírsav 

oxidáció, valamint a barna zsírszövet formálódás a fehér zsírszöveten belül101. Miosztatin 

inhibitorral kezelt egerek a barna zsírsejtjeik fokozott aktivitásának következtében jobban 

viselik a hidegstresszt, és az energiafelhasználásuk is magasabb a kontroll egyedekénél102. 

Ennek megfelelően a rekombináns miosztatin in vitro megakadályozza a barna zsírsejtek 

differenciálódását, aminek kapcsán csökken a PRDM16 és az UCP1 mRNS szintje103,104. 

Kimutatták továbbá, hogy az Mstn-/- egerekben általánosságban fokozódik a PRDM16 

génexpresszió a vizsgált vázizmokban és a zsírszövetben egyaránt104.  

Túlsúlyos emberekben egy tanulmány szerint a súlyfelesleghez fokozott miosztatin expresszió, 

és emelkedett szérum miosztatin szint társul105. A miosztatin null-mutáns egerek kevésbé 

hajlamosak az elhízásra, mint vad típusú társaik. Míg magas zsírtartalmú táplálék bevezetését 

követően a vad egerek zsírszövete gyarapszik, addig az Mstn-/- egereké változatlan marad86,101. 

Ugyanez mondható el egy miosztatin inhibitort túlexpresszáló egértörzsről, amelynél a 

miosztatin gátlás megakadályozta az obezitás kialakulását magas zsírtartalmú étrend 

bevezetését követően106. A miosztatin azt a két sejttípust tartja ellenőrzés alatt (a glikolitikus 

izomrostokat és a barna zsírsejteket), amelyek a szervezetben a legnagyobb 

energiafelhasználású sejtek közé tartoznak. A miosztatinra ezért nem csupán mint a vázizomzat 

méretét befolyásoló növekedési faktorra kell tekinteni, hanem mint a szervezet 

energiagazdálkodási stratégiáját beállító effektormolekulára75,90.   

2.4. Miosztatin gén és miosztatin fehérje 

Emberben a miosztatin gén a második kromoszóma hosszú karján, a 2q32.2 kromoszómális 

régióban helyezkedik el. A gén mintegy 6.2 kilobázis hosszúságú, és két intron található benne, 

amelyek 1.8 és 2.4 kilobázis hosszúságúak107. Genomszintű Southern analízis alapján a 

miosztatin gén erősen konzervált az állatvilágban3,108,109. A 3.1 kilobázis hosszúságú mRNS-

ről egy 375 aminosavból álló fehérje transzlálódik, amelyből 125 aminosavat az első, 124 

aminosavat a második és 126 aminosavat a harmadik exon kódol. A fehérjeszekvencia egy 

hidrofób aminosavakból álló N-terminális szekréciós szignállal kezdődik, ami biztosítja, hogy 

a frissen szintetizált miosztatin fehérje az extracelluláris térbe kerüljön3. A TGF család többi 

tagjához hasonlóan a fehérjében található RSRR proprotein konvertáz hasítóhely két részre 



 

osztja a fehérjét, az N-terminális prodoménre és a C-terminális növekedési faktor 

doménre3,24,110.  

A TGF család tagjainak zömére, így a miosztatinra is jellemző, hogy a C-terminális 

növekedési faktor doménjeik egy intermolekuláris diszulfid híddal kovalensen összekapcsolt 

homodimert alkotnak111–113. A növekedési faktor doménben található 9 konzervált cisztein 

közül 8 vesz részt a családra jellemző ,,cisztein csomó” motívum kialakításában, egy pedig az 

intermolekuláris diszulfid híd létrehozásáért felel3,111,112. Miután a miosztatin fehérjelánc a 

szintézist követően a szekréciós útvonalra kerül, két teljes hosszúságú peptidláncból kialakul a 

diszulfid-híddal összekötött dimer. A szignálszekvencia ezután lehasad a fehérjéről, így 

kialakul a növekedési faktor prekurzora, a promiosztatin3,114,115. A miosztatin aktivitás 

megjelenéséhez a promiosztatin többlépcsős processzálódása szükséges, aminek a végén 

felszabadul a jelátvitel beindítására képes 25kDa tömegű növekedési faktor dimer114,116. 

A prodomének jelenléte szükséges a helyes növekedési faktor szerkezet kialakulásához. 

Bakteriális expressziós rendszerben előállított teljes hosszúságú hal és sertés promiosztatin 

reprodukálhatóan refoldáltatható natív szerkezetű promiosztatin dimerré, ugyanakkor a 

rekombináns növekedési faktor domének ugyanazon refoldálási körülmény mellett nem 

képeznek dimereket117,118. Ugyancsak eredménytelenül próbálták a szeparált propeptidet és 

növekedési faktor fehérjeláncot együtt refoldáltatni, pedig a TGF család két másik tagjánál, 

az aktivinnél és a TGF-nél ez a módszer alkalmazható119. A natív miosztatin szerkezet 

kialakulásához elengedhetetlen, hogy a prodomén és a növekedési faktor domén egy 

fehérjeláncot alkosson118. 

2.5. Processzálódás és jelátvitel 

2.5.1. A furin által katalizált promiosztatin hasadás 

A prodomének leválása a miosztatin növekedési faktor dimerről előfeltétele a jelátvitel 

elindulásának. A prodomén és a növekedési faktor domén között bekövetkező proteolitikus 

hasítást a furin, a proprotein konvertáz családba tartozó kálciumfüggő szerin proteáz 

katalizálja114. Olyan transzgénikus egerekben, amelyeknek a miosztatin génben lévő proprotein 

konvertáz hasítóhelyet elrontották, a miosztatin génkiütött egerekre jellemző duplán izmolt 

fenotípust írtak le120. Mivel a furin jelen van a transz-Golgi vezikulumokban121, a promiosztatin 

egy része még a sejten belül processzálódhat. Meg kell említeni azonban, hogy egy kutatási 

eredmény szerint a promiosztatin nagy százalékban jut ki az extracelluláris térbe122. 



 

Több kutatócsoportnak is sikerült rekombináns úton előállítani a teljes hosszúságú 

promiosztatin fehérjét emlős expressziós rendszerben. A sejtek rezidens proteázai csak 

minimális mértékben aktiválták a miosztatint, így megfelelő mennyiségű aktív növekedési 

faktor előállításához egy furin proteázt kódoló vektor kotranszfektálására is szükség volt3,114,123. 

In vivo kísérletek tanúságai szerint a furin által katalizált első aktivációs lépés az élő 

szervezetben is csak részlegesen megy végbe, ezért ez egy fontos szabályozási pont az aktív 

miosztatin szint beállításában21,115,122. A miosztatin fehérje processzálódásának mértéke időben 

változik az egyedfejlődés során. C2C12 mioblasztok felülúszójában a processzált forma aránya 

a magasabb, a differenciált izomrostok esetében viszont a teljes hosszúságú promiosztatin 

dominál. Mindeközben a miosztatin mRNS szint a mioblasztokban és a miotubulusokban 

azonos115. Az egyetlen eddig ismert faktor, amely befolyásolni képes a promiosztatin furin általi 

processzálódását az LTBP-3 (Latent TGF- Binding Protein). Az LTBP-3 fehérje kötődik a 

promiosztatinhoz és ezzel gátolja a furin által végzett hasítást122.  

A miosztatin a saját processzálási folyamatát is kontrollálja, mivel gátolja a furin promotert. A 

miosztatin processzálódás autoregulációja magyarázatot adhat a differenciált izomrostokban 

kimutatható csökkent furin aktivitásra115. 

2.5.2. A látens miosztatin komplex 

A TGF családon belül elkülöníthető egy kisebb csoport, amelynek tagjainál a prodomén a 

lehasadását követően nem disszociál a növekedési faktor dimerről. Ide sorolható a TGF1, a 

TGF2, a TGF3, a BMP10 (Bone Morphogenic Protein 10), a GDF11 és a miosztatin is113. A 

miosztatin lehasadt prodoménjeinek a növekedési faktor dimerrel alkotott, nem kovalens 

kötésekkel összetartott komplexét látens komplexnek nevezzük114.  

A receptorkötésre képes aktív miosztatin létrejöttéhez elengedhetetlen a prodomének 

disszociációja124. A felnőtt egerek vérében keringő miosztatin hasított, látens formában 

található. Mikor a növekedési faktor doménre specifikus ellenanyaggal végzett 

affinitáskromatográfiával próbálták kinyerni a vérszérumban lévő miosztatint, a prodomén 

szintén eluálódott az oszlopról. A miosztatin és a prodoménjei a vérkeringésben komplexet 

alkotnak125. Ennek megfelelően a kezeletlen egér szérum nem indítja be a jelátvitelt a miosztatin 

specifikus sejtes riporter rendszerben79.  



 

2.5.3. A látens miosztatin aktiválódása 

Miután Zimmers és munkatársai arra a következtetésre jutottak, hogy az egér szérumban lévő 

látens komplex nem tudja beindítani a jelátvitelt a miosztatinra érzékeny riporter rendszerben, 

megpróbálták valamilyen módon aktiválni azt. A látens komplex alacsony pH-n alkotóelemeire 

bomlik, ezért savas kezelésnek vetették alá a látens komplexet tartalmazó szérumot. A savas 

kezelésen átesett mintával is elvégezték a riporter vizsgálatot, és ebben az esetben már 

kimutatható volt a miosztatin aktivitás79. Egy másik módszer amivel aktiválni lehet a látens 

komplexet, egy legalább 5 percig tartó 80 °C-os hőkezelés116.  

Mivel a fentebb említett aktiválási körülmények nem fordulnak elő az élő szervezetben, ezért 

léteznie kell egy olyan aktiválódási módnak, ami in vivo képes leválasztani a prodoméneket a 

növekedési faktor dimerről. A prodomének disszociációját a növekedési faktor dimerről a 

BMP1/TLD (Bone Morphogenetic Protein / Tolloid) metalloproteinázok is képesek 

előidézni116,126. Ezek a metalloproteinázok a miosztatin prodoménben található Arg98 és Asp99 

aminosavak közti peptidkötést hasítják el. A prodoménből létrejövő két hasítási termék 

disszociál a látens komplexből. Ennek következtében felszabadul a jelátvitel beindítására képes 

biológiailag aktív miosztatin, másképpen fogalmazva a BMP1/TLD metalloproteinázok 

aktiválják a látens komplexet. A BMP1/TLD metalloproteinázok miosztatin prodomén 

processzálási hatékonysága nem azonos. A BMP1, az mTLL1 (mammalian Tolloid Like) és az 

mTLL2 hasonló sebességgel hasítják a prodomént, míg az mTLD (mammalian Tolloid) azonos 

idő alatt kevesebb prodomént konvertál116.  

Arra vonatkozóan, hogy a BMP1/TLD metalloproteinázok által végzett látens miosztatin 

aktiválás az élő szervezetben is végbemegy, a legmeggyőzőbb bizonyítékkal a D99A mutáns 

propeptiddel végzett vizsgálatok szolgáltak. A szisztémás keringésbe injektált mutáns 

propeptid sokkal kifejezettebb vázizom hipertrófiát indukált a kezelt egerekben, mint a vad 

prodomén. Az exogén vad prodomént ezek szerint csakúgy, mint a szervezetben termelődő 

látens komplexben lévő prodomént, elhasítják a BMP1/TLD család metalloproteázai116. 

Hasonló eredményre vezetett a D99A miosztatin mutációt hordozó transzgénikus egértörzsek 

vizsgálata. Ezeknél a transzgénikus egereknél nőtt a vérben keringő látens miosztatin szintje 

annak ellenére, hogy a mutáció fenotípusos hatásai a miosztatin hiányos egerekével 

megegyezőek voltak127. Bár a D99A mutáns miosztatint expresszáló transzgénikus egerek 

hipermuszkularitása meggyőző, mégsem éri el azt a szintet, ami az Mstn-/- egerek fenotípusára 

jellemző. Ezek szerint léteznie kell egy, a BMP1/TLD család által végzett hasítástól független 

aktivációs útvonalnak, ami képes a miosztatin jelátvitel beindítására127.  



 

2.5.4. A miosztatin sejtfelszíni receptorai 

A prodomén gátlás alól felszabaduló aktív miosztatin növekedési faktor jelátvitelének első 

lépésében kötődik a célsejt felszínén lévő receptoraihoz. A TGF család szerin-treonin kináz 

receptorait két csoportra osztjuk, I-es és II-es típusú receptorokra. Az osztályozás alapját az I-es 

típusú receptorok intracelluláris részében, a sejtmembránhoz közel található glicinben és 

szerinben gazdag domén adja128. Minden II-es típusú receptor a ligandjáról, kapta a nevét, míg 

az I-es típusú receptorok összefoglaló neve ALK (Activin Like Kinase). Működőképes 

jelátviteli komplex létrejöttéhez a növekedési faktor dimer ligandnak egyszerre két I-es típusú 

és két II-es típusú receptort kell kötnie. Bizonyos TGF ligandok, mint a BMP2 (Bone 

Morphogenic Protein) és BMP4, először két I-es típusú receptorhoz kötődnek, majd további két 

II-es típusú receptor bekötődésével válik stabillá a komplex128–130. Más TGFligandok, köztük 

a miosztatin is, először II-es típusú receptorokat kötnek, mivel ezek a nagy affinitású 

receptoraik. Később ehhez az egy dimer ligandot és két II-es típusú receptort tartalmazó 

komplexhez csatlakozik még két ALK receptor131,132. Az összeállt jelátviteli komplexben a II-es 

típusú receptor foszforilálja az ALK receptorok glicinben és szerinben gazdag doménjét. Ennek 

hatására az ALK receptorok intracelluláris szerin/treonin kináz doménje konformációs 

változáson megy keresztül, amitől képessé válik a SMAD fehérjék foszforilálására, vagyis a jel 

átvezetésére a sejten belüli térbe128,133,134.  

A miosztatin II-es típusú receptora az AcvR2b (Activin Receptor), ugyanakkor az AcvR2a-val 

is kimutatható egy gyengébb kölcsönhatás114,135. Domináns AcvR2b mutáns fehérjét 

expresszáló transzgénikus egerek fenotípusa megegyezett a miosztatin génkiütött egerek 

fenotípusával, továbbá szolubilis IIb-típusú aktivin receptorral injektált egerekben két hét alatt 

39-61%-al nőtt a vázizomtömeg a kontroll egyedekhez képest114,136. A miosztatin I-es típusú 

receptorai az ALK4 és az ALK5135.  

2.5.5. Sejten belüli jelátvitel: a kanonikus útvonal 

Nyolc SMAD fehérje alkotja a kanonikus sejten belüli TGF jelátviteli kaszkád gerincét132. 

Ezek közül öt úgynevezett receptor kontrollált SMAD (R-SMAD: SMAD1, 2, 3, 5 és 8), kettő 

pedig inhibitor SMAD (I-SMAD: SMAD6 és 7). A SMAD4, a ,,közös” SMAD (Co-SMAD – 

Common SMAD), mivel minden TGF ligand jelátviteli útvonalában szerepel137. A miosztatin 

jelátvitel során az ALK4 és ALK5 a rendelkezére álló R-SMAD-ok közül a SMAD2-t és a 

SMAD3-at foszforilálja29,55,135,138,139. A foszforilált R-SMAD-ok a sejtmagban 

akkumulálódnak és heterotrimereket, vagy heterodimereket képeznek a SMAD4–el attól 



 

függően, hogy milyen transzkripciós faktorokhoz kötődnek140,141. Az egy vagy két 

SMAD2/SMAD3-at és egy SMAD4-et tartalmazó komplex specifikusan kötődik az általa 

felismert DNS szekvenciákhoz, és további transzkripciós faktorok és enhancerek bekötődésével 

indukálják a transzkripciós komplex kialakulását142,143.  

2.6. Miosztatin antagonisták 

2.6.1. A miosztatin prodomén 

A prodomén jelenléte egyrészről szükséges a növekedési faktor domén natív szerkezetének 

kialakításához, másrészről gátolja annak jelátvitelét. A tisztított rekombináns miosztatin 

prodomén megakadályozza az aktív növekedési faktor dimer receptorkötését és a jelátvitel 

beindulását in vitro114,123. Miosztatin prodomént túltermelő transzgénikus egerek az Mstn-/- 

egerekhez hasonló hipermuszkuláris fenotípussal jellemezhetőek114,144,145. Miosztatin 

prodomén szekvenciát hordozó virális vektorokat számos kísérletben injektáltak egerek 

keringésébe, ami minden esetben izomrost hipertrófiát váltott ki44,45,146,147. A tisztított 

rekombináns miosztatin prodomén szisztémás injektálása egerekbe szintén izomtömeg 

növekedéssel járt39,47,116. A prodomén tehát több in vivo kísérlet tanúsága szerint is gátolja a 

miosztatin biológiai hatását, így miosztatin inhibitornak minősül. A miosztatin inhibitor hatását 

egy jól körülhatárolható szubrégió közvetíti, amely a 42. aminosavtól a 115. aminosavig tart148. 

Miosztatin antagonistának tekinthető az a nemrégiben felfedezett miosztatin splice variáns is, 

amelyben a prodomén után egy csonka, megváltozott szekvenciájú C-terminális régió található. 

Mivel ebben a formában nincs funkcionális miosztatin növekedési faktor domén, ezért a 

prodomén által közvetített gátlás tekinthető a fehérje biológiai funkciójának. A rekombináns 

splice variáns a miosztatin propeptidhez hasonlóan fokozza a C2C12 myoblasztok proliferációs 

sebességét, és kötődik a szabad miosztatin dimerhez149.  

2.6.2. Follisztatin 

A szabad miosztatin dimerhez a prodoménen kívül más szekretált fehérjék is kötődnek, melyek 

közül a legintenzívebben tanulmányozott miosztatin antagonista a follisztatin. Nevét onnan 

kapta, hogy csökkenti az agyalapi mirigy sejtjeinek FSH (Follicle Stimulating Hormone) 

szekrécióját150. Ezt a hatást az aktivin növekedési faktorok gátlásán keresztül közvetve fejti 

ki151,152. A follisztatin az aktivin fehérjék mellett a TGFcsalád más tagjaihoz is kötődik, és 

gátolja aktivitásukat. Ezek a BMP1 és BMP7153–155, a TGF1156, valamint a miosztatin114,157 és 

a GDF11108. A follisztatin megakadályozza a miosztatin receptorkötését és a jelátvitel 



 

beindítását a miosztatinra érzékeny sejtes riporter rendszerben79,114. A kölcsönhatást SPR 

(Surface Plasmon Resonance) vizsgálatokkal is igazolták157,158, valamint sikerült megoldani a 

follisztatin-miosztatin komplex kristályszerkezetét is159.  

A follisztatin fehérje egy N-terminális doménből és három follisztatin doménből áll. A 

follisztatin-miosztatin komplexben két follisztatin molekula antiparallel lefutásban körülöleli a 

növekedési faktor homodimert. Szerkezeti adatok alapján az N-terminális domén a miosztatin 

növekedési faktor két alegysége közötti árok oldalláncaival alakít ki kölcsönhatásokat, ami a 

miosztatin I-es típusú receptorának kötőhelye is egyben. Az FSD1 (Follistatin Domain) és 

FSD2 domének csak az egyik miosztatin alegységhez kötődnek, blokkolva annak II-es típusú 

receptorkötőhelyét. A harmadik follistatin domén nem alakít ki kölcsönhatást a miosztatinnal. 

A két follisztatin molekula az összes receptorkötő felszínt elfedi a miosztatin dimeren159. 

Összehasonlítva a miosztain-follisztatin komplexet az aktivinA-follisztatin komplexszel 

kiderül160, hogy a follisztatin kiterjedtebb kölcsönhatásokat alakít ki a miosztatinnal annak 

ellenére, hogy az aktivinA-follisztatin kölcsönhatás erősebb, mint a miosztatin-follisztatin 

kölcsönhatás124,157,158,161. Egy doménszintű analízis szerint az FSD1 elsősorban a miosztatin 

kötésben fontos, míg az FSD2 hatékonyabban stabilizálja az aktivinnel kialakított komplexet162.  

2.6.3. Az FSTL3 

Egér vérszérumból miosztatin specifikus ellenanyaggal kötött frakcióban a prodomén mellett 

kimutattak egy follisztatinnal közeli rokonságban lévő fehérjét is, az FSTL3-at (Follistatin 

Like). A rekombináns FSTL3-at expresszáló emlős sejtek felülúszója gátolta a rekombináns 

miosztatin aktivitását luciferáz riporter rendszerben, tehát az FSTL3 is rendelkezik miosztatin 

inhibitor funkcióval125. FSTL3-at túlexpresszáló transzgénikus egerekben és az FSTL3-at 

kódoló virális vektorokkal beoltott egerekben is az FSTL3 többlet vázizom hipertrófiához 

vezetett53,163. Az FSTL3 homozigóta funkcióvesztéses mutációja azonban nincs hatással a 

vázizomzat felépítésére, normál expressziós szint mellett az FSTL3 nem játszik kiemelt 

szerepet a miosztatin regulációjában124,164. Az  FSTL3 a follisztatinhoz hasonlóan az aktivin 

fehérjékhez is kötődik165,166. 

2.6.4. Dekorin 

A dekorin, egy extracelluláris mátrix fehérje, amely szintén nagy affinitással kötődik a 

miosztatinhoz. Ez az inhibitor azáltal akadályozza meg a miosztatint a biológiai funkciója 

ellátásában, hogy kihorgonyozza az extracelluláris mátrixhoz, és nem engedi a sejtfelszíni 

receptorai közelébe jutni167–170. 



 

2.6.5. A WFIKKN fehérjék 

A WFIKKN fehérjék felfedezése Patthy László kutatócsoportjához köthető11. Bányai László és 

Patthy László egy korábbi munkájukban definiáltak egy új doméntípust, az NTR (netrin) 

domént, amely megtalálható többek között a netrin fehérjében, a komplement faktorok közül a 

C3-ban, a C4-ben és a C5-ben, emellett az SFRP-ben (Secreted Frizzled Related Protein), 

valamint a PCOLCE-ban (Procollagen C-proteinase Enhancer) és a TIMP-ekben (Tissue 

Inhibitors of Metalloproteinases)171. További potenciális NTR domént tartalmazó fehérjék 

azonosítása érdekében a kutatócsoport tagjai homológia kereséseket végeztek genomiális DNS 

adatbázisokban az NTR domén konszenzus szekvenciájával11. A vizsgálatok során 

azonosítottak egy lehetséges nyílt leolvasási keretet a humán 16. kromoszóma rövid karjának 

végén, a 16p13.3 pozícióban. A prediktált fehérje a C-terminális végén hordozta az NTR 

domént. A fehérjében, az NTR domént kódoló szekvenciától N-terminális irányban található 

egy WAP (Whey Acidic Protein) domén, egy follisztatin domén, egy immunoglobulin domén 

és két, egymás mellett elhelyezkető Kunitz-típusú domén. A prediktált fehérje aminoterminális 

végén egy szekréciós szignálszekvencia található. Ez a szekretált, WAP, follisztatin, 

immunoglobulin, Kunitz és NTR domén tartalmú fehérje végül a benne található domének 

kezdőbetűi alapján a WFIKKN nevet kapta11. 

A WAP-ok antimikrobiális hatással rendelkező tejsavófehérjék. A diszulfid hidakkal átszőtt 

WAP domének szerin-proteáz inhibitor és antimikrobiális funkciókat is ellátnak az őket 

tartalmazó fehérjékben172. Follisztatin doméneket hordozó fehérje a follisztatin, az FSTL3, az 

agrin és az oszteonektin, melyek a TGFés a PDGF (Platelet Derived Growth Factor) családba 

tartozó növekedési faktorokat kötő extracelluláris fehérjék125,153,173,174A Kunitz domének 

elsősorban szerin proteáz inhibitorok alkotódoménjei. Ilyen domént tartalmaz többek között a 

BPTI (Bovine Pancreatic Trypsin Inhibitor), az APP (Amyloid Precursor Protein), az APPH 

(Amyloid Precursor Protein Homolog) és a TFPI (Tissue Factor Pathway Inhibitor)175,175. 



 

 

2. ábra: A WFIKKN1 és WFIKKN2 fehérjék doménösszetétele. S – szignál szekvencia, WAP – 

Whey Acidic Protein domén, FS – follisztatin domén, IG – immunoglobulin domén, KUN – Kunitz 

domén, NTR – netrin domén, Trexler és munkatársai alapján10,11. N – kísérletesen bizonyított N-

glikoziláció, Brun és munkatársai alapján176. 

 

Később egy másik WFIKKN gént is azonosítottak a 17-es humán kromoszómán, ami a 

WFIKKN2 nevet kapta, míg a 16-os kromoszómán lévő WFIKKN gén neve ezzel WFIKKN1-re 

változott10. A két WFIKKN fehérje aminosav szinten 57%-os egyezést mutat. Doménszinten a 

legnagyobb hasonlóság a follisztatin domének között mutatkozik, amelyek 79%-ban azonosak. 

Fejlődéstani elemzések alapján a WFIKKN gének őse a törzsfejlődés során nagyon korán, már 

a fejgerinchúrosoknál megjelent, míg az ősi WFIKKN gén duplikálódása a korai gerinces 

állatoknál következhetett be177. A szekréciós szignálokat is beleszámítva a WFIKKN1 fehérje 

548 aminosavból, míg a WFIKKN2 fehérje 576 aminosavból áll10,11. Az Enzimológiai Intézet 

Funkcionális Genomika munkacsoportjában sikerült elsőként rekombináns úton előállítani a 

WFIKKN fehérjéket Drosophila melanogaster expressziós rendszerekben177. Az emlős 

sejtekben termelt rekombináns WFIKKN1 és WFIKKN2 fehérje a vártnál nagyobb tömeggel 

rendelkezik az SDS poliakrilamid gélelektroforézissel méret szerint szeparált minták tanúsága 

szerint176,178. Ennek hátterében a WFIKKN1 esetében valószínűsíthetően, a WFIKKN2 

esetében pedig bizonyítottan N-glikoziláció áll177,176. A WFIKKN fehérjék doménösszetétele a 

2. ábrán látható.         

Trexler Mária és munkatársai összehasonlították a két WFIKKN gén expressziós mintázatát 

különböző magzati és felnőtt szövetekből származó humán cDNS könyvtárak 

felhasználásával10. Mindkét WFIKKN fehérje génje széles körben kifejeződik mind az 



 

embrionális, mind a felnőtt emberi szövetekben, de az expressziós mintázatuk nem fed át teljes 

mértékben. A vizsgált embrionális szervek közül a WFIKKN1 a vázizomzatban, a tüdőben, a 

májban és a vesékben, a WFIKKN2 pedig a vázizomzatban, a csecsemőmirigyben, a vesékben 

és az agyban expresszálódik. Felnőtt szervek közül a WFIKKN1 a hasnyálmirigyben, a májban, 

a csecsemőmirigyben, a vesékben, a tüdőben, a herékben és minimális, de még éppen 

detektálható mennyiségben a méhlepényben, a petefészkekben, és a lépben, a WFIKKN2 pedig 

a hasnyálmirigyben, a tüdőben, a herékben, a petefészkekben, az agyban, valamint 

kismértékben a csecsemőmirigyben, a vesékben és a vázizomzatban fejeződik ki10. 

Lee és munkatársa northern blot és in situ hibridizációs technikával vizsgálták a WFIKKN 

gének expresszióját. A WFIKKN2 esetében a kapott eredmények egyezést mutattak a cDNS 

könyvtárak analízise alapján kapott expressziós mintázattal. Fokozott WFIKKN2 

génexpressziót mutattak ki a korábbi munkában azonosított szerveken felül a szemben, a 

pajzsmirigyben, a nyelvben és a szívben. Meglepő módon WFIKKN1 expressziót ezekben a 

vizsgálatokban csak a herékben tudtak kimutatni. Kilenc és fél napos egér embriókban a 

WFIKKN2 expressziója még nem kimutatható, ugyanakkor a WFIKKN1 expresszió a retina, a 

belső fül és a fejlődő központi idegrendszer területén detektálható178.              

Amikor a WFIKKN fehérjéket azonosították a humán genomban, a fehérjék biológiai funkciója 

még tisztázatlan volt. A fehérjékben található, proteáz inhibitorokban is fellelhető domének 

jelenléte azt sejttette, hogy ezek az extracelluláris fehérjék proteáz inhibitor funkcióval 

rendelkeznek11. A WFIKKN1 második Kunitz doménje különböző proteázok bevonásával 

végzett kísérletsorozatban egyedül a tripszint gátolta. Ennek az inhibíciónak az erőssége 

(Ki = 9.6nM) azonban elmarad a potens Kunitz domén tartalmú proteáz inhibitoroknál mért 

inhibíciós konstans értékektől. A WFIKKN1 Kunitz doménjének térszerkezetéből kiderült, 

hogy a 375-ödik pozícióban lévő triptofán oldallánc olyan állásban van, ami nem teszi lehetővé 

erős kontaktusok kialakítását a homológ Kunitz-domének által gátolt proteázokkal179,180.  

Hill és munkatársainak 2003-ban publikált felfedezése gyökeresen megváltoztatta a WFIKKN 

fehérjék biológiai funkciójával kapcsolatos addigi elképzeléseket12. Egér vérszérumból 

koimmunoprecipitációs technikával izoláltak egy miosztatin növekedési faktorhoz kötődő 

fehérjét, amelyről kimutatták, hogy az egér Wfikkn2 gén fehérjeterméke. (A felfedezést 

közzétevő kutatók a fehérje funkciójára utalva GASP1-nek [Growth factor Associated Serum 

Protein] nevezték el a WFIKKN2 fehérje egér ortológját.) A WFIKKN2 kölcsönhatásba lép a 

miosztatin mellett a miosztatin prodoménnel is. Sejtes riporter vizsgálatokkal kimutatták 



 

továbbá, hogy a fehérje gátolja a miosztatin és a GDF11 jelátvitelt, de nincs befolyása az aktivin 

és a TGF1 növekedési faktorok jelátvitelére12.  

Hill és munkatársai a két WFIKKN fehérje közül csak a WFIKKN2 esetében tanulmányozták 

a miosztatinnal kialakított kölcsönhatást. Kondás Katalin vizsgálatai szerint a WFIKKN1 is 

kötődik a miosztatinhoz és prodoménjéhez, továbbá a GDF11-hez is. Kísérletei további értékes 

információkkal szolgáltak a kölcsönhatásban résztvevő WFIKKN doméneket illetően. Kiderült, 

hogy a miosztatin növekedési faktor domén kötésért elsősorban a WFIKKN1 follisztatin 

doménje, míg a prodomén kötésért elsősorban a WFIKKN1 NTR doménje a felelős177. A 

WFIKKN1 azáltal gátolja a miosztatin és GDF11 jelátvitelét, hogy megakadályozza 

kötődésüket a II-es típusú receptorukhoz, az ACVR2b-hez181. A WFIKKN1 fehérje a 

miosztatinon és a GDF11-en kívül a TGF család egyéb tagjaival is kölcsönhatást alakít ki, így 

a BMP2-vel, BMP3-al, BMP4-el, BMP8-al és a TGF1-el is. Ezeknek a kölcsönhatásoknak az 

erőssége azonban egy-két nagyságrenddel alacsonyabb, mint a miosztatinnal kialakított kötés 

erőssége. A rekombináns WFIKKN1 fehérje csak minimális mértékben interferált a BMP2 és 

BMP4 növekedési faktorok receptorkötésével egy SPR technikával végzett kísérletsorozat 

eredménye szerint. Sejtes riporter rendszerben végzett mérések során pedig a WFIKKN1 még 

a legnagyobb koncentrációban alkalmazva sem tudta meggátolni a BMP2, a BMP4 és a TGF1 

jelátvitelt. A fenti eredmények alapján a WFIKKN1 fehérje egy szűk specificitású miosztatin 

és GDF11 inhibitor181.  

In vivo kísérletek is igazolták a WFIKKN fehérjék miosztatin és GDF11 növekedési faktorokat 

antagonizáló hatását. Négy hetes egerek hátsó végtagjainak izomzatába WFIKKN2 szekvenciát 

kódoló virális expressziós vektorokat injektáltak. Mire a kísérleti példányok elérték a 2 éves 

kort, kiterjedt izomrost hipertrófiával rendelkeztek, valamint megnövekedett a hátsó végtagjaik 

szorítókapacitása53. Ezek a hatások az injektálás helyétől távolabb eső izmokban is jelentkeztek. 

A WFIKKN2 fehérje ezek szerint valóban kikerül a szisztémás keringésbe is, ahogy azt 

korábban Hill és munkatársai is tapasztalták12. A WFIKKN2 fehérjét túltermelő transzgénikus 

egereket a születést követő 15. naptól kezdődően megnövekedett izomtömeg jellemzi, ami 

kizárólag az izomrostok hipertrófiájának köszönhető. A WFIKKN2 fehérjét túltermelő egerek 

nem csak abban különböznek az Mstn-/- egerektől, hogy nem mutatható ki bennük izomrost 

hiperplázia. Ezeknél az állatoknál a zsírszövet tömege megegyezik a vad típusú egereknél mért 

tömeggel, továbbá a glikolitikus és oxidatív miotubulusok megoszlása is azonos a vad típusú 

egerekben mért aránnyal182. A fent leírt fenotípus egyedülálló a miosztatin inhibitorok között. 

A miosztatin prodomént, a follisztatint vagy az FSTL3-at túltermelő transzgénikus egerek a 



 

hipertróf vázizomzat mellett a teljes miosztatin elimináció jellegzetes tüneteggyüttesét is 

mutatják, így glikolitikus izomrost hiperpláziát és csökkent zsírszövetállományt. Monestier és 

munkatársai magyarázata szerint a WFIKKN2-t túltermelő transzgénikus egerek esetében nem 

teljes a miosztatin inhibíció, és ezzel magyarázható egyes tünetek hiánya182.  

Bonala és munkatársai arról számoltak be, hogy a PPAR (Peroxisome-Proliferator Activated 

Receptor) magreceptor és transzkripciós faktor aktiválja a WFIKKN2 génexpressziót183. A 

Ppar-/- egerek izomzatában jelentős mértékben csökken a Wfikkn2 expresszió. Mindez annak 

köszönhető, hogy a Wfikkn2 promoter régiójában található egy DR-1 (Direct Repeat with an 

optimal spacing for 1 nucleotide) típusú PPRE (Peroxisome Proliferator Activated Receptor 

Recognition Element), amelyhez az aktivált PPAR kötődni tud. A PPAR hatására 

aktiválódó WFIKKN2 antagonizálja a miosztatin jelátvitelt, ezért a PPAR aktiválás 

végeredményben gyorsítja a mioblaszt proliferációt183.  

Nemrég látott napvilágot a miosztatint elsőként leíró egyik kutatónak és munkatársának 

közleménye, amiben az egér WFIKKN gének kiütésének fenotípusos következményeit 

elemzik178. A Wfikkn1-/- egerekben a vázrendszert érintő fenotípusos változások mutathatóak 

ki; az állatok 90%-ánál a 13. bordák közül az egyik, 40%-uknál pedig mindkét borda hiányzott. 

A mutáns egerek 12%-ánál az egyik lumbáris csigolya teljesen hiányzott. A nyaki csigolyáknál 

egy jellegzetes különbség mutatkozott; a hosszú nyakizom (m. longus colli) tapadási helyének, 

a tuberculum anterior vertebrae cervicalis-nak az áthelyeződése a hatodik nyaki csigolyáról az 

ötödik nyaki csigolyára. Ezek a gerincoszlopot érintő fenotípusos változások ellentétes 

irányúak a Gdf11-/- egerek esetében megfigyelt elváltozásokkal109. Funkcionális GDF11 

növekedési faktor hiányában a csigolyasor az anterior-poszterior tengely mentén anterior 

irányban mutat funkcionális eltolódást, vagyis a feji vég felé eső csigolyák és bordák 

megszaporodnak a farki vég felé eső bordák és csigolyák terhére109. A  genetikai WFIKKN1 

elimináció következtében kialakuló fenotípusos változások arra utalnak, hogy az embrionális 

fejlődés során a WFIKKN1 fehérje gátolja a GDF11 növekedési faktor aktivitását, ezáltal 

szerepet játszik a helyes csontvázszerkezet kialakításában. A Wfikkn2-/- egér a vad típusú egértől 

megkülönböztethetetlen csontvázzal rendelkezik178.  

A Wfikkn1-/- és Wfikkn2-/- egerek  vázizomzatának analízise alátámasztotta a sejtes 

rendszerekben végzett kísérletek eredményeit; mindkét WFIKKN fehérje gátolja valamilyen 

mértékben a miosztatin jelátvitelt178. A Wfikkn1-/- és Wfikkn2-/- egerek izomzatában a szülést 

követő 4. héten még nem lehet különbséget kimutatni a vad egerek izomzatával 



 

összehasonlításban, de a 8. hónapot követően már mindkét mutánsban alacsonyabb a 

vázizomzat tömege, mint a vad egerekben. A vázizmok tömegének csökkenése mellett az 

izomrost típusok arányának eltolódása is megfigyelhető a WFIKKN null-mutáns egerekben. A 

IIa-típusú, gyors oxidatív rostok száma nőtt, míg a IIb-típusú, gyors glikolítikus rostok száma 

csökkent a vad típusú egerekhez képest mindkét génkiütéses mutánsban. Egy kísérlet során 

tanulmányozták a kémiai úton kiváltott vázizom roncsolást követő izomregeneráció folyamatát 

a Wfikkn1-/-, a Wfikkn2-/- és a Wfikkn1-/-/Wfikkn2-/- dupla mutáns egerekben178. A vad típusú egér 

izomzat regenerálódása során, a méreg injektálását követően először kiterjedt 

izomrostpusztulás figyelhető meg, majd a hetedik naptól fokozott meszesedés mutatható ki a 

roncsolt részeken. A negyedik hétre a meszesedés visszaszorul, és a regenerálódott izomban a 

fibrózis nyomai is jórészt eltűnnek. Ezzel szemben a Wfikkn2-/- egérben az izomregeneráció 

alatt intenzívebb a mészlerakódás, ami a negyedik héten még mindig kimutatható. Emellett a 

fokozott miosztatin aktivitásnak köszönhetően a 4. hétre kiterjedt fibrózis alakul ki. A Wfikkn1-

/- és a Wfikkn1-/-/Wfikkn2-/- egerek esetében a fentebb említett elváltozásokon kívül jellemző, 

hogy a Wfikkn2-/- egerekkel szemben már a méreg injektálását követő harmadik napon 

kimutatható kálciumsó lerakódás a roncsolt izomban178.  

A WFIKKN fehérjék miosztatinnal alkotott komplexeinek kisszögű röntgenszórás mérésekből 

számolt, alacsony felbontású szerkezete szerint a WFIKKN1 kettő az egyhez arányú komplexet, 

míg a WFIKKN2 egy az egyhez arányú komplexet alkot a növekedési faktorral184. Egy aktív 

miosztatin dimerhez tehát két WFIKKN1 molekula és csak egy WFIKKN2 molekula kötődik. 

A WFIKKN2-miosztatin kölcsönhatást gyengíti a C-terminális WFIKKN2 domének 

eltávolítása. A WFIK2 konstrukció gyengébben kötődik, mint a teljes hosszúságú fehérje, a 

WFI2 pedig a WFIKKN1-hez hasonló erősségű kötést létesít a miosztatinnal. A WFI2 nem 

csupán gyengébben kötődik, de a kötési sztöchiometria is átalakul, mivel ez a forma a 

WFIKKN1-hez hasonlóan 2:1 arányú komplexeket képez a miosztatinnal184.   

2.7. Miosztatin polimorfizmus 

A humán miosztatin génben számos aminosavcserével járó mutációt azonosítottak már. Az 

A55T, K153R, E164K, P198A és I225T szubsztitúciók közül az A55T és a K153R globális 

polimorfizmusok185. A gyakori K153R mutáció pozitív szelekció alatt áll, tehát valamilyen 

funkcionális változást idézhet elő a miosztatin működésében186. A K153R mutáns allél 

gyakorisága idős spanyol nőkben csökkent izomteljesítménnyel187, sportmentes életvitelt 

folytató fiatal férfiakban pedig csökkent maximális izomerőkifejtéssel asszociál188. Emellett a 

K153R allél jelenléte összefüggésben állhat a megnövekedett zsírszövet aránnyal és az 



 

elhízásra való hajlammal egy indiai szubpopulációban végzett felmérés szerint189. Úgy tűnik, a 

K153R allél jelenléte a miosztatin többlet fenotípusos hatásaival korrelál. Egy érdekes 

összfüggést fedeztek fel továbbá a várható életkor és a K153R mutáció között. Száz évesnél 

idősebb spanyol és olasz egyének genomjában nagyobb gyakorisággal fordul elő a K153R allél 

(spanyol: 7,1%, olasz: 7,6%), mint az ötven évnél fiatalabb egyénekben (spanyol: 2,7%, 

olasz: 3,0%)190. 

  



 

3. CÉLKITŰZÉSEK 

 

A WFIKKN fehérjék azonosítását követően az MTA Enzimológiai Intézetének Funkcionális 

Genomika munkacsoportjában megkezdett kutatómunka a fehérjék biológiai funkciójának 

feltárására irányult. A WFIKKN fehérjékben található proteáz inhibitor homológ doméneket 

kezdetben potenciális proteáz inhibitorként vizsgálták179,180. Később kiderült, hogy a 

WFIKKN2 fehérje egy miosztatin és GDF11 inhibitor12. A WFIKKN fehérjék funkciójának 

felderítését célzó kutatásban így a TGF növekedési faktor család került a figyelem 

középpontjába.      

A teljes hosszúságú rekombináns WFIKKN fehérjék előállítását követően lehetőség nyílt a 

WFIKKN kötőpartnerek azonosítására fehérje-fehérje kölcsönhatások kimutatására alkalmas 

módszerekkel. A csoportban folyó kutatómunkába én ezen a ponton kapcsolódtam be. A doktori 

kutatómunkát kezdetben Kondás Katalin munkatársammal szoros együttműködésben 

végeztem. Ő a WFIKKN1 fehérje növekedési faktorokkal kialakított kölcsönhatásait vizsgálta, 

míg én a WFIKKN2 fehérje kapcsolatrendszerét elemeztem. 

Ezen felül megkíséreltem rekombináns úton proprotein formában előállítani a miosztatin 

növekedési faktort, mivel egy másik kutatócsoportban kimutatták, hogy a WFIKKN2 a 

miosztatin növekedési faktor doménen kívül a miosztatin prodoménnel is interakcióba lép12. A 

rekombináns promiosztatin birtokában meg lehetett vizsgálni a WFIKKN fehérjék és a 

processzálatlan miosztatin formák között kialakuló kölcsönhatásokat.   

A doktori kutatómunkám fő célkitűzései: 

 A WFIKKN2 és a hozzá kötődő, TGF családba tartozó növekedési faktorok között 

kialakuló 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 



 

4. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

4.1. Rekombináns WFIKKN1 és WFIKKN2 fehérje előállítása Drosophila melanogaster 

S2 sejtvonalban  

A WFIKKN1 és WFIKKN2 fehérjéket kódoló szekvenciát hordozó pMT/BiP/V5/His-A 

vektorokat Trexler Mária állította elő, és transzfektálta stabilan Drosophila melanogaster S2 

sejtvonalba177. A vektorban a WFIKKN szekvenciák egy beépített BiP (Binding 

immunoglobulin Protein) szekréciós szignál mögött helyezkednek el, a termelődő fehérje ezért 

a tápoldatba szekretálódik. A rekombináns WFIKKN fehérjék C-terminális végére az 

expressziós vektorban kódolt polihisztidin szekvencia (His-tag) kerül, ami megkönnyíti a 

fehérjetisztítást. A WFIKKN fehérjéket kódoló szekvencia egy metallothionein promoter 

szabályozása alatt áll, amely bizonyos nehézfémek (például réz) koncentrációjának 

emelkedésekor aktiválódik. A WFIKKN fehérjék szekvenciáját kódoló vektorral stabilan 

transzfektált sejtvonalakat szérummentes táptalajban növesztettem (ExpressFive, Invitrogen), 

majd mikor a sejtsűrűség elérte a 2x106 sejt/ml koncentrációt, a fehérjetermelést 400 M CuSO4 

hozzáadásával indukáltam. A szekretált WFIKKN fehérjéket tartalmazó táptalajt egy hét múlva 

összegyűjtöttem, majd 10 percen keresztül 10 000 g-vel centrifugáltam. A felülúszót ezt 

követően 50 mM TRIS (pH7.5) oldattal szemben dializáltam a teljes puffercseréig. A 

rekombináns fehérjét tartalmazó oldatot Ni-NTA affinitásoszlopon tisztítottam (GE 

Healthcare). Az oszloptölteten először átengedtem a dializált fehérjeoldatot. A kikötött 

fehérjéket hordozó oszlopot tíz oszloptérfogatnyi 20 mM TRIS (pH7.9), 500 mM NaCl, 5 mM 

imidazol pufferrel, majd ezt követően öt oszloptérfogatnyi 20 mM TRIS (pH7.9), 500 mM 

NaCl, 30 mM imidazol pufferrel mostam. Az oszlophoz kötött rekombináns WFIKKN 

fehérjéket 20 mM TRIS (pH7.9), 300 mM imidazol pufferrel eluáltam. Az eluátumot Amicon 

Ultra 15 (Millipore) centrifugálható filterrel töményítettem 1 ml térfogatra, és egy 120 ml 

térfogatú, Sephacryl S-300 (GE Healthcare) töltetű oszlopon kromatografáltam, amelyet a 

kromatográfiát megelőzően 100 mM ammónium-bikarbonát (pH8) pufferrel ekvilibráltam. A 

WFIKKN fehérjéket tartalmazó oldatot ezután liofilizáltam, és további felhasználásig -20 °C 

fokon tároltam.  



 

 

 

 

 

 

Primer szekvencia Orientáció 

WFIKKN1 pMT/Bip/V5/HisA 
5'-CGCGAATTCAGCCACCCGGGCGTGTGCCCC-3' szenz 

5'-GAGGTCGACGTCCTGGAAGCGGTTGAGCAG-3' antiszenz 

WFIKKN2 pMT/Bip/V5/HisA 
5'-GAGTCGACCCACGCCGGCATCTGCCCCAAC-3' szenz 

5'-CTGGATCCTCGAGGTGCAAGCCAAGAAACTC-3' antiszenz 

Promiosztatin 

1. exon 

pBR-IBA2 

5′-GACCGCGGTCAATGAGAACAGTGAG-3′ szenz 

5'-CTTGCATTAGAAAATCAGACTCTGTAGGCATGGTAA-3' antiszenz 

Promiosztatin 

2. exon 

5'-TTACCATGCCTACAGAGTCTGATTTTCTAATGCAAG-3' szenz 

5'-GACCTGTAAAAACGGATTCAGCCCATCTTCTCGTGG-3' antiszenz 

Promiosztatin 

3. exon 

5'-CCAGGAGAAGATGGGCTGAATCCGTTTTTAGAGGTC-3' szenz 

5′-CGCCATGGTTATGAGCACCCACAGCGGTC-3′ antiszenz 

Miosztatin 

prodomén 
pBR-IBA2 

5'-CGGAATTCAAATGAGAACAGTGAGCAAAAAG-3' szenz 

5'-CGGTCGACCCTTCTGGATCTTTTTGGTGTG-3' antiszenz 

PRO43-115 pET-15b 
5′-GAGAATTCCATATGACTTGGAGACAAAACACT-3′ szenz 

5′-GAGTCGACGGATCCCTACGTTGTAGCGTGATA-3′ antiszenz 

PRO116-266 pET-15b 
5′-GAGAATTCCATATGGAAACAATCATTACC-3′ szenz 

5′-GAGTCGACGGATCCCTACCTTCTGGATCTTTT-3′ antiszenz 

1. táblázat: A rekombináns fehérjék  klónozása során felhasznált primer szekvenciák. 

 

 

 



 

 

4.2. Rekombináns humán promiosztatin előállítása Escherichia coli baktériumban  

Mivel a rendelkezésre álló cDNS könyvtárakból nem sikerült amplifikálnunk a promiosztatint 

kódoló szekvenciát, a humán promiosztatint kódoló DNS amplifikálása humán genomiális DNS 

templátról történt. A miosztatin prekurzor fehérjét a humán genomban három exon kódolja. A 

miosztatint kódoló szekvencia előállításának első lépésében az exonok által kódolt miosztatin 

fragmentumokat egyenként amplifikáltuk a 1. táblázatban szereplő primerpárok segítségével. 

A képződő átiratok szekvenciája a felhasznált primerek kialakítása miatt átfed, így egy 

kétlépéses összevarró PCR segítségével sikerült létrehozni a megszakitás nélküli humán 

promiosztatint kódoló DNS-t. A PCR terméket SacII és NcoI restrikciós endonukleázokkal 

emésztettem, majd T4 DNS ligázzal (New England Biolabs) beillesztettem az ugyanazon 

enzimekkel emésztett pPR-IBA2 ampicillin rezisztencia gént hordozó expressziós vektorba 

(IBA BioTAGnology). A ligátumot elektroporációval transzformáltam E. coli JM-109 

sejtvonalba, és az ampicillin rezisztens klónok közül ellenőrző PCR reakciót követően 

választottam ki a megfelelő klónt. A szekvencia helyességét didezoxi-szekvenálási adatok 

alapján ellenőriztem. A humán promiosztatin szekvenciáját tartalmazó pPR-IBA2 vektorral 

E. coli BL-21(DE3) sejteket transzformáltam. A rezisztens törzsek közül egyet kiválasztva 

monoklonális sejttenyészetet indítottam 3 liter 2TY táptalajban (1.6% tripton, 1% élesztő 

kivonat, 0.5% NaCl, pH7.5), 100 mg/ml ampicillin antibiotikummal kiegészítve, 37°C fokon, 

folyamatos rázatás mellett. Amikor a sejtsűrűség elérte az OD600 = 0.4 értéket, az expressziót 

100M izopropil--D-thiogalaktopiranozid (Serva) hozzáadásával indítottam el, és további 

4 órán keresztül rázattam a sejteket 37 °C fokon. A sejteket tartalmazó táptalajt 10 000 g-vel 

centrifugáltam 10 percig. A felülúszó dekantálása után a sejteket 300 ml 

10 mM Tris-HCl (pH7.5), 5 mM MgCl2 pufferben szuszpenzáltam, amihez 0.1 mg/ml 

lizozimot (Bioline) adtam, és fél órán keresztül 37°C-on inkubáltam. A sejteket háromszor 

5 percen át tartó ultraszonikáló kezeléssel tártam fel 1% Triton-X-100 jelenlétében, majd 10 

perces 10 000 g-s centrifugálást követően háromszor mostam az inklúziós testet 10 mM Tris 

(pH7.5), 1 mM EDTA, 0.1% Triton-X-100 oldattal. Az inklúziós testet 90 ml 100 mM Tris 

(pH8), 6 M guanidin-HCl, 5 mM EDTA, 0.2% merkaptoetanol pufferben oldottam fel két órán 

keresztül folyamatosan kevertetve. A fel nem oldódó részeket 10 000 g-s centrifugálással 

távolítottam el. A denaturált redukált promiosztatin fehérjét tartalmazó oldatot pillanatszerűen 

12-szeresére hígítottam 100 mM Tris-HCl (pH8.5), 0.5 M L-arginin, 1 M NaCl, 2.5 mM 

-ciklodextrin, 2 mM oxidált glutation, 10 mM redukált glutation, 100 M fenilmetilszulfonil-

fluorid oldatban. A refoldálóoldat koncentrációja guanidin-hidrokloridra nézve így 0.5 M volt. 

A gyorshígítás előtt mind a fehérjeoldatot, mind a hígítópuffert 4 °C fokra hűtöttem. A 



 

 

hígítópuffer folyamatos kevertetése mellett egy mozdulattal hozzáöntöttem a guanidin-HCl-t 

tartalmazó denaturált fehérjeoldatot, és további fél órán keresztül kevertettem 4 °C fokon, majd 

ezt követően három napig inkubáltam 4 °C fokon keverés nélkül. A refoldált fehérjéket 

tartalmazó oldatot 100 mM Tris-HCl (pH8.5), 150 mM NaCl, 1 mM EDTA oldattal szemben 

dializáltam, majd átengedtem egy 5 ml térfogatú Strep-Tactin Sepharose oszlopon (IBA 

BioTAGnology). Ezt követően a nem kötődő fehérjéket és szennyeződéseket tíz 

oszloptérfogatnyi 100 mM TRIS-HCl (pH8.5), 150 mM NaCl, 1 mM EDTA pufferrel mostam. 

Az oszlophoz kötött promiosztatin molekulákat ugyanebben a pufferben oldott 2.5 mM 

desthiobiotinnal eluáltam. Az eluált promiosztatin fehérjék oldatát ötszörösére töményítettem 

Amicon Ultra 15 (Merck-Millipore) centrifugafilterrel. A töményített promiosztatin oldat 

1 milliliterét egy 120 ml térfogatú 100 mM Tris-HCl (pH8), 150 mM NaCl pufferrel ekvilibrált 

Hiload Superdex 200 16/60 töltetű FPLC oszlopon (GE Healthcare) kromatografáltam. A 

dimereket tartalmazó tiszta fehérje frakciókat egyesítettem, meghatároztam a koncentrációját, 

és további felhasználásig kisebb adagokban -20°C fokon tároltam.  

4.3. K153R mutáns humán promiosztatin előállítása  

A mutagenezist a QuikChange mutagenezis kit (Agilent Technologies) felhasználásával 

végeztem. A PCR reakció templátja a vad promiosztatint hordozó pPR-IBA2 vektor volt. A 

mutagenezishez használt szenz primer szekvenciája; 5’-CAA TAC AAT AAA GTA GTA AGG 

GCC CAA CTA TGG ATA TAT-3’, az antiszenz primer szekvenciája; 5’-ATA TAT CCA 

TAG TTG GGC CCT TAC TAC TTT ATT GTA TTG-3’. A sikeres mutagenezist dideoxi-

nukleotidos szekvenáltatással ellenőriztük. A mutagenezis révén a miosztatin szekvencia 458. 

nukleotid pozíciójában lévő A>G szubsztitúció következtében a 153. lizin oldallánc argininre 

cserélődött. A mutáns vektorral a vad típussal teljesen azonos módon zajlott a rekombináns 

fehérje előállítása (4.2. fejezet). 

4.4. Rekombináns humán miosztatin prodomén előállítása Escherichia coli 

baktériumban  

A miosztatin prodomént hordozó pPR-IBA2A expressziós vektort Trexler Mária állította elő177. 

A fehérjetermelés a promiosztatin termelésével azonos módon zajlott (4.2. fejezet). 3 liter 

indukált baktériumkultúrából képződő inklúziós testet szobahőmérsékleten kevertettem 20 

percen át, 30 ml 100 mM TRIS (pH8), 6 M guanidin-HCl, 10 mM EDTA, 0.2% 

2-merkaptoetanol oldatban. A fel nem oldódó részek eltávolításához az oldatot 16 000 g-vel 

centrifugáltam 10 percen keresztül. A felülúszót pillanatszerűen gyorshigítottam 300 ml 

100 mM TRIS-HCl (pH7.5), 2.5 mM -ciklodextrin, 100 M fenilmetilszulfonil-fluorid 



 

 

pufferbe, és 48 órán át 4 °C-on inkubáltam az oldatot. A refoldálás során kicsapódó fehérjét 

3 500 g-s 15 percig tartó centrifugálással távolítottam el. A refoldáló puffert 4 °C-on végzett 

dialízissel teljesen lecseréltem 100 mM TRIS-HCl (pH8), 100 M fenilmetilszulfonil-fluorid, 

0.005% 2-merkaptoetanol oldatra. A kicsapódott fehérjéket ismételt 3 500 g-s centrifugálással 

távolítottam el. A fehérjeoldatot ezután 20 ml Strep-Tactin Sepharose oszloptölteten engedtem 

át. Az oszlopot 10 oszloptérfogatnyi 100 mM TRIS-HCl (pH8), 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 

100 M fenilmetilszulfonil-fluorid, 0.005% 2-merkaptoetanol pufferrel mostam és az 

oszlophoz kötött fehérjét ugyanebben a pufferben oldott 2.5 mM D-desthiobiotin-nal eluáltam. 

Az eluált fehérjeoldatot 100 mM ammónium-bikarbonát (pH8) pufferrel szemben dializáltam 

teljes puffercseréig, majd egy azonos pufferrel ekvilibrált Sephacryl S-300 töltetű (GE 

Healthcare) kromatográfiás oszlopon tisztítottam tovább. A tiszta frakciókat egyesítettem és 

liofilizáltam.  

4.5. Az aminoterminális miosztatin prodomén régió (PRO43-115) előállítása Escherichia 

coli baktériumban  

Az N-terminális prodomén szegmest kódoló DNS darabot Accuzyme DNS polimerázzal 

(Bioline) amplifikáltam a teljes prodomént kódoló pPR-IBA2 vektort használva templátként. 

Az átíráshoz használt primerek szekvenciáját az 1. táblázat tartalmazza. A PCR terméket NdeI 

és BamHI restrikciós endonukleázokkal emésztettem, majd az ugyanazon enzimekkel emésztett 

pET-15b vektorba (Merck-Millipore) ligáltam T4 DNS ligázzal. A helyes szekvenciát hordozó 

klón azonosítása és a fehérjeexpresszió a promiosztatin esetében leírtakkal megegyező módon 

történt (4.2. fejezet). Három liter baktérium kultúrából kinyert inklúziós testet 30 ml 100 mM 

Tris-HCl (pH8), 8 M urea, 10 mM EDTA, 100 mM dithioeritriol denaturáló pufferben egy órán 

át kevertetve oldottam fel. A fehérjeoldatot ezután azonos pufferrel ekvilibrált 500 ml 

Sephacryl S-300 töltetű méret szerint elválasztó oszlopon kromatografáltam. A PRO43-115 

fehérjét tartalmazó frakciókat összeöntöttem és 20-szorosára hígítottam 50 mM Tris-HCl 

(pH8), 5 mM EDTA pufferben 4°C fokon folyamatos kevertetés mellett. Mind a fehérjeoldat, 

mind a hígítópuffer 4 °C fokos volt a pillanatszerű összekeveréskor. A hígított fehérjeoldatot 

egy napon át inkubáltam 4 °C fokon. A szobahőmérsékletre melegített oldatot ezután 10 000 g-

vel centrifugáltam, hogy a kicsapódott fehérjéket és egyéb szennyeződéseket eltávolítsam. A 

fehérjeoldathoz 7.5 mM MgCl2-ot adagoltam, hogy semlegesítsem az oldatban lévő EDTA-t, 

majd átengedtem egy Ni-NTA affinitásoszlopon. A PRO43-115 fehérjét kötő oszloptöltetet 

ezután 10 oszloptérfogatnyi 20 mM Tris-HCl (pH7.9), 500 mM NaCl, 5 mM imidazol oldattal, 

majd 3 oszloptérfogatnyi 20 mM Tris-HCl (pH7.9), 500 mM NaCl, 30 mM imidazol oldattal 

mostam. A kötött fehérjét 20 mM Tris-HCl (pH7.9), 300 mM imidazol oldattal eluáltam, majd 



 

 

az eluálást követően liofilizáltam. A liofilizált fehérjét 50 mM ammónium-bikarbonát (pH8) 

pufferben oldottam fel, és Sephadex G-25 oszlopon sómentesítettem. A fehérjét tovább 

tisztítottam 50 mM ammónium-bikarbonát (pH8) pufferrel ekvilibrált Sephadex G-75 (GE 

Healthcare) töltetű kromatográfiás oszlopon. A tiszta monomer PRO43-115 szegmenst tartalmazó 

frakciókat egyesítettem, liofilizáltam, és további felhasználásig -20°C fokon tároltam. 

4.6. A karboxiterminális miosztatin prodomén régió (PRO116-266) előállítása Escherichia 

coli baktériumban  

A karboxiterminális prodomén szegmenst az aminoterminális prodomén szegmenssel 

megegyező módon amplifikáltam és ligáltam a pET-15b expressziós vektorba (4.5. fejezet). Az 

amplifikáláshoz használt primereket a 1. táblázat tartalmazza. A helyes inzertet tartalmazó 

klónok azonosítása és a fehérjetermelés is a promiosztatinnál leírt módon zajlott (4.2. fejezet). 

A refoldáltatás során az inklúziós test 10 milligramját feloldottam 100 ml 

100 mM Tris-HCl (pH8), 6 M guanidin-HCl, 10 mM EDTA, 0.2% merkapto-etanol pufferben, 

majd dializáltam 50 mM ammónium-bikarbonát (pH8) pufferrel szemben az oldószer teljes 

lecserélődéséig. Az oldatot 10 percen keresztül 10 000 g-vel centrifugáltam, hogy a kicsapódott 

fehérjéket eltávolítsam. A víztiszta felülúszót ezt követően liofilizáltam. A fehérjeport 

feloldottam 50 mM ammónium bikarbonát (pH8) pufferben, és egy azonos pufferrel ekvilibrált 

Sephacryl S-300 töltetű oszlopon tisztítottam. A monomer PRO116-266 szegmenst tartalmazó 

frakciókat egyesítettem és liofilizáltam, majd további felhasználásig -20°C fokon tároltam. 

4.7. Fehérjeanalízis  

Az általam termelt rekombináns fúziós fehérjék aminosavszekvenciáját és fontosabb 

fizikokémiai paramétereit a 2. táblázatban foglaltam össze. A 280 nanométeres hullámhosszra 

vonatkozó moláris extinkciós koefficienseket az interneten elérhető, a fehérjék fizikokémiai 

tulajdonságait az aminosavszekvencia alapján prediktáló programmal, a PROTPARAM-al 

számítottuk ki (web.expasy.org/protparam/). A fehérjekoncentráció meghatározásához 

spektrofotométerrel megmértük a fehérjeoldatok elnyelését 280 nanométeren. A Lambert-Beer 

törvény alapján az elnyelés mértékéből az extinkciós koefficiens ismeretében meghatározható 

a fehérjekoncentráció. A kutatócsoportunk által előállított rekombináns fehérjék 

aminosavszekvenciáját minden esetben N-terminális szekvenálási adatokkal igazoltuk. A 

fehérjepreparátumok tisztaságáról SDS poliakrilamid gélelektroforézis segítségével 

bizonyosodtunk meg. Az SDS géleken a fehérjesávokat Coomassie Brilliant Blue G250 

festéssel tettük láthatóvá.  



 

 

2. táblázat: A kísérletekhez használt rekombináns fehérjék szekvenciája. A fehérjeszekvenciákban a vektoriális eredetű aminosavak aláhúzva 

szerepelnek. A szekvenciákban a doméneket színkód jelöli: ezüst – miosztatin prodomén, arany – miosztatin növekedési faktor domén. A molekulatömeg és 

az izoelektromos pont a protparam szerveren kerültek meghatározásra (http://web.expasy.org/protparam/).

Fehérje Aminosavszekvencia 
Affinitás- 

tag 

 

 
pI 

Promiosztatin 

 

Strep-tag 42 6,21 

Miosztatin 

prodomén 

 

Strep-tag 31,1 6,16 

PRO43-115 His6-tag 10,7 6,7 

PRO116-266 

 

 
His6-tag 19,5 9,27 

 

 

MASWSHPQFEKGAETAVNENSEQKENVEKEGLCNACTWRQNTKSSRIEAIKIQILSKLRLE
TAPNISKDVIRQLLPKAPPLRELIDQYDVQRDDSSDGSLEDDDYHATTETIITMPTESDFLMQ
VDGKPKCCFFKFSSKIQYNKVVKAQLWIYLRPVETPTTVFVQILRLIKPMKDGTRYTGIRSLKL
DMNPGTGIWQSIDVKTVLQNWLKQPESNLGIEIKALDENGHDLAVTFPGPGEDGLNPFLE
VKVTDTPKRSRRDFGLDCDEHSTESRCCRYPLTVDFEAFGWDWIIAPKRYKANYCSGECEF
VFLQKYPHTHLVHQANPRGSAGPCCTPTKMSPINMLYFNGKEQIIYGKIPAMVVDRCGCS 

MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMTWRQNTKSSRIEAIKIQILSKLRLETAPNISKDVIRQLLP
KAPPLRELIDQYDVQRDDSSDGSLEDDDYHATT 

MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMETIITMPTESDFLMQVDGKPKCCFFKFSSKIQYNKVVK
AQLWIYLRPVETPTTVFVQILRLIKPMKDGTRYTGIRSLKLDMNPGTGIWQSIDVKTVLQN
WLKQPESNLGIEIKALDENGHDLAVTFPGPGEDGLNPFLEVKVTDTPKRSRR 

MASWSHPQFEKGARRDRGPEFNENSEQKENVEKEGLCNACTWRQNTKSSRIEAIKIQIL
SKLRLETAPNISKDVIRQLLPKAPPLRELIDQYDVQRDDSSDGSLEDDDYHATTETIITMPTE
SDFLMQVDGKPKCCFFKFSSKIQYNKVVKAQLWIYLRPVETPTTVFVQILRLIKPMKDGTR
YTGIRSLKLDMNPGTGIWQSIDVKTVLQNWLKQPESNLGIEIKALDENGHDLAVTFPGPG
EDGLNPFLEVKVTDTPKRSRRVDLQGDHGL 

http://web.expasy.org/protparam/


 

 

2. táblázat folytatás: A kísérletekhez használt rekombináns fehérjék szekvenciája. A fehérjeszekvenciákban a vektoriális eredetű aminosavak aláhúzva 

szerepelnek. A szekvenciákban a doméneket színkód jelöli: kék – WAP domén, lila – Follisztatin domén, piros – Immunoglobulin domén, narancs – Kunitz 

domén, zöld – Netrin domén. A molekulatömeg és az izoelektromos pont a protparam szerveren kerültek meghatározásra (http://web.expasy.org/protparam/).

Fehérje Aminosavszekvencia 
Affinitás- 

tag 
 

  

pI 

WFIKKN1 

 

 

His6-tag 60,6 6,03 

WFIKKN2 

  

His6-tag 64,8 5,85 

 

 

RSPWPGVPTSPVWWNSHPGVCPNQLSPNLWVDAQSTCERECSRDQDCAAAEKCCIN
VCGLHSCVAARFPGSPAAPTTAASCEGFVCPQQGSDCDIWDGQPVCRCRDRCEKEPSF
TCASDGLTYYNRCYMDAEACLRGLHLHIVPCKHVLSWPPSSPGPPETTARPTPGAAPVP
PALYSSPSPQAVQVGGTASLHCDVSGRPPPAVTWEKQSHQRENLIMRPDQMYGNVV
VTSIGQLVLYNARPEDAGLYTCTARNAAGLLRADFPLSVVQREPARDAAPSIPAPAECLP
DVQACTGPTSPHLVLWHYDPQRGGCMTFPARGCDGAARGFETYEACQQACARGPG
DACVLPAVQGPCRGWEPRWAYSPLLQQCHPFVYGGCEGNGNNFHSRESCEDACPVP
RTPPCRACRLRSKLALSLCRSDFAIVGRLTEVLEEPEAAGGIARVALEDVLKDDKMGLKFL
GTKYLEVTLSGMDWACPCPNMTAGDGPLVIMGEVRDGVAVLDAGSYVRAASEKRVK
KILELLEKQACELLNRFQDVEGKPIPNPLLGLDSTRTGHHHHHH 

RSPWPGVPTSPVWWNSADIQHSGGRSTHAGICPNDMNPNLWVDAQSTCRRECETD
QECETYEKCCPNVCGTKSCVAARYMDVKGKKGPVGMPKEATCDHFMCLQQGSECDI
WDGQPVCKCKDRCEKEPSFTCASDGLTYYNRCYMDAEACSKGITLAVVTCRYHFTWP
NTSPPPPETTMHPTTASPETPELDMAAPALLNNPVHQSVTMGETVSFLCDVVGRPRPE
ITWEKQLEDRENVVMRPNHVRGNVVVTNIAQLVIYNAQLQDAGIYTCTARNVAGVLR
ADFPLSVVRGHQAAATSESSPNGTAFPAAECLKPPDSEDCGEEQTRWHFDAQANNCL
TFTFGHCHRNLNHFETYEACMLACMSGPLAACSLPALQGPCKAYAPRWAYNSQTGQC
QSFVYGGCEGNGNNFESREACEESCPFPRGNQRCRACKPRQKLVTSFCRSDFVILGRVS
ELTEEPDSGRALVTVDEVLKDEKMGLKFLGQEPLEVTLLHVDWACPCPNVTVSEMPLII
MGEVDGGMAMLRPDSFVGASSARRVRKLREVMHKKTCDVLKEFLGLHLEGKPIPNPL
LGLDSTRTGHHHHHH 



 

 

4.8. Rekombináns promiosztatin emésztése furinnal és BMP1-el 

A promiosztatin fehérjeoldatokat és a látens komplex preparátumokat az emésztéseket 

megelőzően Pur-A-Lyser (Sigma) mini dialízis tubusokban dializáltam a reakciópufferrel 

szemben a teljes puffercseréig. Látens miosztatin preparátum előállításához (sejtes riporter 

mérésekhez, illetve BMP1 emésztéshez) az 1 M koncentrációjú promiosztatin oldatot 

3.5 g/ml rekombináns humán furinnal (R&D Systems) emésztettem 100 mM Tris-HCl (pH8), 

150 mM NaCl, 1 mM CaCl2, 100 μM fenilmetilszulfonil-fluorid pufferben, 28°C-on, 24 órán 

keresztül. A reakciót 1 M 1-es furin inhibitorral (Merck Millipore) állítottam le. A látens 

komplex preparátumokat további felhasználásig -20°C-on tároltam.  

A BMP1 végemésztéshez (sejtes riporter vizsgálathoz és a pull-down vizsgálathoz) 1 M 

koncentrációjú látens komplex preparátumot dializáltam a BMP1 rekciópufferrel szemben. A 

látens komplex preparátumot 5 g/ml rekombináns humán BMP1 enzimmel (R&D Systems) 

emésztettem 25 mM Hepes (pH7.5), 5 mM CaCl2, 1 M ZnCl2, 1 M furin inhibitor I pufferben, 

37 °C-on, 24 órán keresztül.  

4.9. Sejtes luciferáz riporter vizsgálat a miosztatin aktivitás kimutatására.  

A sejtes riporter vizsgálatokban egy biológiailag aktív molekula receptorkötése által generált 

intracelluláris jel egy arra érzékeny promoteren keresztül áttevődik egy mérhető jelet generáló 

fehérje génjének transzkripciójára. Az általam végzett kísérletekben használt riporter gén a 

luciferáz enzim, a mérhető jel pedig a luciferin oxidációja következtében fellépő 

lumineszcencia. A miosztatin jelátviteli vizsgálatokban alkalmazott riporter rendszert A204 

humán rabdomioszarkóma (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen 

GmbH) kultúrákban alakítottam ki. Az A204 egy vázizom tumor eredetű sejtvonal, amelyben 

a miosztatin jelátviteli rendszer minden eleme expresszálódik. Ezek a sejtek tenyésztőedényben 

növesztve egyrétegű adherens kultúrákat alkotnak, és három napig életben maradnak szérum 

mentes tápoldatban191. A rendszer felépítéséhez szükséges vektorokat a Cignal SMAD Reporter 

Assay Kit (SA-Biosciences/Quiagen) tartalmazza. A vektorokat Fugene HD (Promega) 

reagenssel transzfektáltam az A204 sejtekbe. 

A tranziens transzfekció hatékonysága mintáról mintára változik. Ez az ingadozás 

végeredményben áttevődik a mért lumineszcencia értékekre, ami sok esetben elnyomja a valódi 

jelet, és megnehezíti a kiértékelést. Ezt kiküszöbölendő a Cignal vektor kit úgynevezett kettős 

luciferáz technológiát alkalmaz, ami annyit jelent, hogy a transzfekciós komplexben két külön 



 

 

vektor található előre összekeverve. Ezek közül az egyik a vizsgált növekedési faktorra 

érzékeny, a másik pedig egy konstitutív promoterrel rendelkezik, és a transzfekció 

hatékonyságát méri. A növekedési faktorra érzékeny vektor a szentjánosbogár luciferáz enzimet 

kódolja, amely egy tandem TRE (Transcription factor Responsive Element) felismerőhellyel 

rendelkező promoter szekvencia szabályozása alatt áll. Ez a promoter esetünkben a SMAD2/3/4 

transzkripciós faktor komplex kötődésének hatására elindítja az általa kontrollált luciferáz gén 

átírását. A keverékben található másik vektor egy konstitutív promoterrel ellátott Renilla 

luciferin-monooxigenáz, ami a Renilla reniformis korallfaj luciferáz fehérjéje. A két luciferáz 

enzim szubsztátja különböző. A szentjánosbogár luciferáz D-luciferin szubsztrátot, míg a 

Renilla luciferáz coelenterazine-t oxidál, és a folyamat közben fény emittálódik192.  

Az A204 sejteket 10% hőinaktivált FBS-el (Fetal Bovine Serum – Invitrogen), és 

milliliterenként 100 egység penicillinnel, valamint 100 g sztreptomicinnel kiegészített 

McCoy’s 5A táptalajban (Invitrogen) növesztettem 37 °C-on, 5% CO2 tartalom mellett. A 

riporter vizsgálatokhoz 100 l térfogatú sejttenyészeteket indítottam 96 kamrás tenyésztő tálcán 

(Greiner Cellstar), 10% FBS-el kiegészített McCoy’s 5A táptalajban, 2 x 104 induló 

sejtszámmal, antibiotikum nélkül. Mielőtt a sejteket kiadagoltam a 96 kamrás tenyésztőtálcára, 

hozzáadtam a megfelelő luciferáz vektorok és a FugeneHD transzfekciós keverékét. A 

transzfekciós keverék készítése során először a vektor keveréket oldottam 20 g/ml 

koncentrációban OptiMEM (Invitrogen) táptalajban, majd 5 percig tartó inkubálást követően 

hozzámértem 60 l/ml FugeneHD reagenst, és további fél órán át inkubáltam mielőtt a 

sejtekhez adtam.  A transzfekciós keverék tízszeres töménységű, így a végső transzfekciós 

koncentráció 2 g/ml a transzfektált DNS-re, és 6 l/ml a Fugene HD-ra nézve. A sejtek 24 órán 

keresztül inkubálódtak 37 °C-on, 5% CO2 tartalom mellett. Ezután a táptalajt lecseréltem 

1 mg/ml BSA-val (Bovine Serum Albumin – Sigma) kiegészített McCoy’s 5A táptalajra úgy, 

hogy egyszer át is mostam a sejteket tartalmazó kamrákat ezzel a tápoldattal. 16 óra elteltével 

hozzáadtam a sejtekhez a vizsgált fehérjemintákat, és további 6 órán keresztül inkubáltam a 

tenyésztőedényeket 37°C-on, 5% CO2 tartalom mellett. A kezelés végeztével a sejteket kétszer 

mostam PBS oldattal (Phosphate Buffered Saline - Sigma) és kamránként 50 l passzív sejtlízis 

pufferrel (Promega) tártam fel az egyes mintákban lévő sejteket. A lizátumokat 10 000 g-vel 

centrifugáltam 5 percig és a felülúszóból mintánként 20 l-eket Greiner Lumitrack 96 kamrás 

fehér leolvasótálcára adagoltam ki. A luminometriás mérést Perkin–Elmer Enspire 

luminométerrel végeztem. A szentjánosbogár luciferáz aktivitásmérés során a készülék 

egyesével injektált 100 l szentjánosbogár luciferáz reakciópuffert (15 mM tricin pH7.8, 



 

 

7.5 mM MgCl2, 5 mM DTT, 1.5 mM ATP, 100 g/ml D-luciferin) minden kamrához, és az 

injektálást követően közvetlenül meg is mérte a mintákból kiáramló fény intenzitását. A 

detektálást követően 3 órán keresztül 4°C-on inkubáltam a mintákat. Ennyi idő elég ahhoz, 

hogy a luciferáz jel elhanyagolhatóvá váljon. Ezt követően megmértem a Renilla luciferáz által 

kiváltott biolumineszcenciát további 100 l Renilla reakciópuffer (22 mM KH2PO4 [pH5], 

110 mM NaCl, 220 M EDTA, 130 M NaN3, 44 g/ml BSA, 143 nM coelenterazine) 

injektálását követően193. Minden luminometriás detektálás szobahőmérsékleten zajlott. A 

kapott szentjánosbogár luciferáz lumineszcencia intenzitás értékeket normalizáltam a Renilla 

luciferáz értékekkel. A minták normalizált értékeit tovább osztottam a kezeletlen kontroll sejtek 

értékeivel (ezekhez a mintákhoz csak üres tápoldatot adtam fehérjeoldatok helyett), így 

megkaptam a relatív lumineszcencia értéket. Ez az érték a kontroll mintákhoz (amiknek a relatív 

lumineszcencia értéke 1) viszonyított fényintenzitás növekedést jelzi. Minden mérési adat 6 

párhuzamos mérés eredményének az átlaga. A statisztikai analízist páros t-teszttel végeztem.  

4.10. Felületi plazmon rezonancia mérések  

Az összes mérést egy Biacore X-100 típusú SPR készüléken végeztem CM5 szenzorral. Az 

aktív miosztatin, GDF11, TGF1, BMP2, BMP3, BMP4, aktivinA és BMP8b növekedési 

faktorokat (R&D Systems), és a BMPR1a-t (Kondás Katalin állította elő Pichia pastoris 

expressziós rendszerben) Kondás Katalin immobilizálta a CM5 szenzor felszínre177. Az 

AcvR2b-ECD (Extracellular Domain - Kondás Katalin állította elő Pichia pastoris expressziós 

rendszerben) immobilizálása során 50 l 10 M fehérjekoncentrációjú rekombináns receptort 

50 mM Na-acetát (pH3.5) pufferben injektáltam 5 l/perc áramlási sebességgel a 35 l NHS-

EDC (GE Healthcare) oldattal aktivált CM5 szenzor felszínre. A reaktív csoportokat az 

immobilizálás végén 1 M etanolamin (pH8) oldattal inaktiváltam. A WFIKKN1 és WFIKKN2 

fehérjék immobilizálása során 5 l 0.5 M koncetrációjú fehérjeoldatot injektáltam, 50 mM 

Na-acetát (pH4.5) pufferben, 5 l/perc áramlási sebességgel az aktivált CM5 szenzorra. A 

mérések során 80 l térfogatú analit oldatokat 20 l/perc áramlási sebességgel injektáltam a 

szenzor felszínre. A kölcsönhatások alakulását 50 mM Hepes (pH7.5), 150 mM NaCl, 1mM 

EDTA, and 0.01% Tween-20 pufferben vizsgáltam, a szenzorfelszín regenerálásakor pedig 40 

l 50 mM Hepes (pH7.5), 8 M urea, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, and 0.01% Tween-20 oldatot 

20 l/perc áramlási sebességgel injektáltam a szenzor felszínre. A szenzorokon a referencia 

felszín elkészítéséhez ugyanúgy elvégeztem az immobilizálási procedúrát, csak az 

immobilizálandó fehérje oldata helyett ilyenkor puffert injektáltam. A referencia cella 

szenzorgram automatikusan kivonódik a kötőfelszín szenzorgramjából. Emellett a 



 

 

szenzorgramok kiértékelése során a kötődési görbékből kivontam az erre a célra felvett 

kötőpuffer injektálás görbéjét. A szenzorgram sorozatok kiértékelését a Biaevaluation 4.0. 

programmal végeztem. A kiértékelőprogram görbéket illeszt az asszociációs és disszociációs 

fázisokra és a megadott fehérjekoncentrációk alapján kiszámolja a kinetikai paramétereket. Az 

ekvilibrium analízis során a program az asszociációs szakaszban beálló egyensúlyi válaszok 

(Req) és a koncentrációs adatok alapján számítja ki a kinetikai paramétereket.  

4.11. Pull-down analízis 

A pull-down vizsgálat során a vizsgált fehérjeoldatból az egyik kölcsönható partnert a rajta lévő 

affinitás-tag segítségével kikötjük egy szilárd hordozóhoz. A kikötődött fehérje magával hozza 

azokat a kötőpartnereit, amelyekkel az oldatfázisban kölcsönhatást alakított ki. A vizsgálat 

feltétele, hogy a kölcsönható partnerek közül csak a tag-et hordozó fehérje kötődjön a szilárd 

hordozóhoz. Az általam végzett pull-down vizsgálatokban a WFIKKN fehérjéken található 

His6-tag felhasználásával kötöttem ki a szilárd hordozóhoz a fehérjékhez kötődő partnereket. 

A vizsgált fehérjekeverékeket PBS (pH7.5), 50 mM imidazole, 0.1% Tween-20, 100 M 

fenilmetilszulfonil-fluorid pufferben inkubáltam 4 °C-on 1 órán keresztül, majd 

összekeveretem 20 l Ni-NTA oszloptöltettel és betöltöttem egy egyszer használatos, 

centrifugálható oszlopba (Thermo-Scientific). A lezárt oszlopokat 15 percig inkubáltam 

szobahőmérsékleten folyamatos rázatás mellett. Az oszlopokat kétszer mostam 200 l PBS 

(pH7.5), 50 mM imidazol, 0.5% Tween-20, 100 M fenilmetilszulfonil-fluorid pufferrel, és 

egyszer 200 l PBS (pH7.5), 50 mM imidazol, 0.1% Tween-20, 100 M fenilmetilszulfonil-

fluorid pufferrel. Az oszlophoz kötődött fehérjéket PBS (pH7.5), 500 mM imidazol pufferrel 

eluáltam. Az eluált mintákat több egyenlő részre osztottam, és 13.5%-os SDS poliakrilamid 

gélelektroforézissel, vagy western blot technikával elemeztem. 

4.12. Western blot analízis 

A blottolt mintákat 13.5%-os SDS poliakrilamid gélen méret szerint szeparáltam, majd 

Whatman Protran BA-83 nitrocellulóz membránra  (Sigma Aldrich) blottoltam. A 

membránokat 1 órán keresztül telítettem 5% sovány tejporral kiegészített TBST (Tris Buffered 

Saline with Tween – 10 mM Tris-HCl (pH7.5), 150 mM NaCl, 0,05% Tween-20) pufferrel. A 

membránt ezután 2 órán át inkubáltam az elsődleges ellenanyaggal (miosztatin ellenanyag: 

AF788 R&D Systems; miosztatin prodomén ellenanyag: AF1539 R&D Systems), folyamatos 

rázatás mellett, a gyártó által javasolt koncentrációban. A membránokat ezután háromszor 

mostam TBST pufferrel. A membránokat 1:30 000 arányban TBST pufferben higított alkalikus 



 

 

foszfatázhoz konjugált másodlagos ellenanyaggal (A4187 Sigma Aldrich; A5187 Sigma 

Aldrich) kezeltem 1 órán keresztül folyamatos rázatás mellett. A membránokat ezután 

ismételten háromszor mostam TBST pufferrel. A fehérjesávokat 100 mM Tris-HCl (pH9.5), 

100 mM NaCl, 5 mM MgCl2, 0.5 mM NBT (Nitro Blue Tetrazolium - Sigma), 0.5 mM 

5-bróm-4-klór-3-indolil-foszfát (Sigma) reakciópufferben hívtam elő, és a reakciót desztillált 

vízzel állítottam le.  

4.13. SDS poliakrilamid gélfestés Sypro Ruby fluoreszcens fehérjefestékkel, a K153R 

mutáns és a vad miosztatin minták emésztésének összehasonlító elemzése 

A 13.5%-os SDS poliakrilamid géleket fél órán át fixáltam 10% metanol, 7% ecetsav oldatban. 

Ezután egy polipropilén edényben inkubáltam a gélelet a Sypro Ruby fehérjefestékkel 

(BIO-RAD) 3 órán keresztül szobahőmérsékleten folyamatos rázatás mellett. Ezután kétszer fél 

órán át mostam 10% metanol, 7% ecetsav oldatban. A festett géleket ChemiImager 5500 

géldokumentáló készülék (Alpha Innotech) CCD kamerájával fotóztam le 302 nanométeres 

gerjesztés mellett fél másodperces záridővel. A fehérjesávok intenzitását a készülék beépített 

programja segítségével határoztam meg.  

A K153R mutáns és a vad típusú miosztatin minták összehasonlító elemzése során 3-3 

párhuzamos emésztést végeztem és a gélek fotóiból számolt sáv intenzitásokat átlagoltam. A 

páronkénti összehasonlításokat páros t-tesztel végeztem.  

  



 

 

5. EREDMÉNYEK 

 

5.1. A WFIKKN2 szubnanomoláris disszociációs állandóval jellemezhető erősséggel 

kötődik a miosztatin növekedési faktorhoz  

A miosztatin növekedési faktor és a WFIKKN2 fehérje között kimutatott interakció erősségét 

nem határozták meg pontosan a kölcsönhatás felfedezését publikáló kutatók. A közleményben 

szerepel ugyan egy luciferáz riporter kísérletekből számított IC50 érték, de nem azonosítható a 

disszociációs állandóval12. A két WFIKKN fehérje biológiai funkciójának pontosabb 

megismerése érdekében tisztázni kell a különbségeket a növekedési faktorokkal kialakított 

kölcsönhatásaik módjában és erősségében. Munkatársam, Kondás Katalin mutatta ki a 

WFIKKN1 fehérje és a miosztatin növekedési faktor között kialakuló kölcsönhatást, továbbá 

SPR technikával meghatározta a disszociációs konstans értékét is. Ezzel párhuzamosan célul 

tűztem ki a humán miosztatin és a WFIKKN2 között kialakuló kölcsönhatás erősségének 

számszerűsítését. 

A rekombináns humán miosztatin dimer fehérjét hordozó SPR szenzor felszínre különböző 

koncentrációban injektáltam a rekombináns humán WFIKKN2 fehérjét. A kölcsönhatás 

kialakulását az asszociációs fázis alatt bekövetkező, koncentrációfüggő jelnövekedés 

egyértelműen bizonyítja (3/A. ábra). A különböző koncentrációjú WFIKKN2 oldatok 

injektálása során rögzített szenzorgramokat az alapvonal mentén egymásra illesztve kaptam egy 

koncentrációsorozatot. Ebből a mérési sorozatból a készülékhez tartozó kiértékelő program 

segítségével meg tudtam állapítani a kölcsönhatás kinetikai paramétereit. Az érett aktív 

miosztatin dimer és a humán WFIKKN2 fehérje között kialakuló kölcsönhatás disszociációs 

konstansa 2.8*10-10 M. Ez a szubnanomoláris tartományba eső disszociációs állandó stabil 

kapcsolatot eredményez a két kötőpartner között, amit az alacsony disszociációs sebességi 

állandó (kd) is bizonyít (3. táblázat).  



 

 

 

3. ábra: A WFIKKN2 fehérje erős kölcsönhatást alakít ki a miosztatin és GDF11 növekedési 

faktorokkal177. Miosztatin és GDF11 növekedési faktort hordozó CM5 szenzor felületre injektált 

rekombináns WFIKKN2 fehérjeoldatok szenzorgramjai. (A) WFIKKN2 fehérje injektálása 

immobilizált miosztatin szenzor felszínre. Az injektált WFIKKN2 oldatok koncentrációi: 2.5 nM, 5 nM, 

10 nM, 20 nM, 40 nM. A koncentrációsorozat kiértékelése 1:1 Langmuir modellel történt. A számított 

disszociációs konstans: Kd = 2.8*10-10 M. (B) WFIKKN2 fehérje injektálása immobilizált GDF11 

szenzor felszínre. Az injektált WFIKKN2 oldatok koncentrációi: 3 nM, 6 nM, 12.5 nM, 25 nM, 50 nM. 

A koncentrációsorozat kiértékelése 1:1 Langmuir modellel történt. A számított disszociációs konstans: 

Kd = 1.6*10-10 M.  A kölcsönhatások alakulását 20 mM Hepes (pH7.5), 150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 

0.005% Tween-20 pufferben követtem nyomon SPR mérési technikával. l: - immobilizált ligand, a: - 

injektált analit. 

 

5.2. A WFIKKN2 fehérje a TGF családon belül a miosztatint és a GDF11-et köti nagy 

affinitással 

A miosztatin legközelebbi rokona, a GDF11 növekedési faktor109. A WFIKKN2 fehérje és a 

GDF11 között Hill és munkatársai a miosztatin és a WFIKKN2 fehérje között kialakuló 

kölcsönhatással analóg kapcsolatot feltételeztek. A sejtes riporter rendszerben végzett 

kísérletek tanúsága szerint a WFIKKN2 akadályozza a GDF11 jelátvitelét12. A GDF11 

növekedési faktor és WFIKKN2 fehérje között feltételezett interakciót szintén megvizsgáltam 

SPR technikával. Akárcsak a miosztatin esetében, itt is a növekedési faktort immobilizáltam a 

CM5 szenzor felszínére, majd erre a felületre injektáltam a WFIKKN2 fehérje különböző 

koncentrációjú oldatait (3/B. ábra). Az egymásra illesztett szenzorgram sorozat alapján 

számított disszociációs konstans értéke 1.6*10-10 M, ami szintén a szubnanomoláris 

tartományba esik, akár a miosztatin-WFIKKN2 kölcsönhatás disszociációs konstans értéke. Ha 

összehasonlítjuk a WFIKKN2 fehérjének a miosztatin és a GDF11 növekedési faktorokkal 

kialakított kölcsönhatásait, nem találunk jelentős különbségeket az interakciók kinetikai 

paramétereiben (3. táblázat). Az asszociáció és disszociáció dinamikája mindkét esetben 



 

 

hasonló, a GDF11 növekedési faktorral borított szenzor felületről is nagyon lassan távozik a 

kikötődött WFIKKN2 fehérje, akárcsak a miosztatin szenzorról.  

A miosztatin és a WFIKKN2 között fennálló kölcsönhatást leíró publikációjukban Hill és 

munkatársai a WFIKKN2-nek két további növekedési faktor jelátvitelére gyakorolt hatásával 

kapcsolatos eredményeket is közzé tettek. A TGF növekedési faktor családba tartozó aktivin 

és TGF1 jelátvitelét a rekombináns WFIKKN2 nem gátolta az általuk elvégzett sejtes riporter 

vizsgálatok szerint12. Annak érdekében, hogy meg lehessen határozni a WFIKKN2 ligand 

specificitását, a vizsgálódásomat kiterjesztettem a TGF növekedési faktor család néhány 

ismertebb tagjára. SPR technikával vizsgáltam meg, hogy a vizsgálatba bevont növekedési 

faktorok milyen kölcsönhatást alakítanak ki a WFIKKN2 fehérjével. Kondás Katalin 

munkatársammal közösen végzett méréssorozatban a BMP2, a BMP3, a BMP4, a BMP8b, a 

TGF1 és az aktivinA növekedési faktorokat egyenként immobilizáltuk a CM5 szenzor 

felszínére, és ezekre injektáltam a WFIKKN2 fehérjék különböző koncentrációjú oldatait 

(4. ábra).  

Az aktivinA kivételével a WFIKKN2 minden általam vizsgált növekedési faktorhoz kötődött. 

A kölcsönhatások szenzorgramjai azonban lényegesen különböznek a WFIKKN2 és a 

miosztatin, ill. a GDF11 között kialakuló kötések görbéitől. Míg a miosztatinnal és a GDF11-

el kialakított kölcsönhatások szenzorgramjait ki lehet értékelni az 1:1 arányú Langmuir 

kölcsönhatás modellel, addig a BMP2, a BMP3, a BMP4, a BMP8b és a TGF1 kötésekből 

kapott görbékre a kiértékelőprogram nem tudott elfogadható illesztéseket generálni ugyanezen 

modellt alkalmazva. Jobb illesztést adtak a kölcsönhatások görbéire azok a modellek, melyek 

függvényei lebonthatóak egymással párhuzamosan zajló részfolyamatokra, mint a „heterogén 

ligand/paralell reakció” vagy a „két állapotú reakció” illesztési modellek. Az SPR mérési 

technika nem tud különbséget tenni az egyes részfolyamatok között, az ilyen kölcsönhatások 

interpretálása nehézségekbe ütközik.  



 

 

 

4. ábra: A WFIKKN2 fehérje kölcsönhatásba lép a TGF növekedési faktor család tagjaival181. 

(A) WFIKKN2 fehérje injektálása immobilizált BMP2 szenzor felszínre. Az injektált WFIKKN2 

oldatok koncentrációi: 50 nM, 100 nM, 250 nM, 500 nM. A koncentrációsorozat kiértékelése két 

állapotú reakció modellel történt. A számított disszociációs konstans: Kd = 4.3*10-8 M. (B) WFIKKN2 

fehérje injektálása immobilizált BMP3 szenzor felszínre. Az injektált WFIKKN2 oldatok koncentrációi: 

100 nM, 250 nM, 500 nM, 1000 nM, 2000 nM. A koncentrációsorozat kiértékelése két állapotú reakció 

modellel történt. A számított disszociációs konstans: Kd = 1.8*10-7 M.  (C) WFIKKN2 fehérje 

injektálása immobilizált BMP4 szenzor felszínre. Az injektált WFIKKN2 oldatok koncentrációi: 25 nM, 

50 nM, 100 nM, 250 nM, 500 nM, 1000 nM. A koncentrációsorozat kiértékelése két állapotú reakció 

modellel történt. A számított disszociációs konstans: Kd = 6.5*10-8 M. (D) WFIKKN2 fehérje injektálása 

immobilizált BMP8b szenzor felszínre. Az injektált WFIKKN2 oldatok koncentrációi: 250 nM, 500 nM, 

750 nM, 1000 nM, 1500 nM. A koncentrációsorozat kiértékelése két állapotú reakció modellel történt. 

A számított disszociációs konstans: Kd = 5.3*10-5 M. (E) WFIKKN2 fehérje injektálása immobilizált 

TGF1 szenzor felszínre. Az injektált WFIKKN2 oldatok koncentrációi: 250 nM, 500 nM, 1000 nM, 

2000 nM, 4000 nM. A koncentrációsorozat kiértékelése heterogén ligand/parallel reakció modellel 

történt. A számított disszociációs konstansok: Kd1 = 2.8*10-9 M, Kd2 = 3.3*10-5 M . A kölcsönhatások 

alakulását 20 mM Hepes (pH7.5), 150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 0.005% Tween-20 pufferben követtem 

nyomon SPR mérési technikával. l: - immobilizált ligand, a: - injektált analit. 



 

 

Az SPR kísérletekben használt rekombináns humán WFIKKN2 preparátum tisztasága megfelel 

az analittal szemben támasztott követelményeknek. Ez a homogén minta nem tartalmaz 

szennyező fehérjekomponenseket, így analit oldali heterogenitást elméletileg csak a WFIKKN2 

fehérjén lévő eltérő kötőfelszínek okozhatnak. A WFIKKN2 preparátummal mért miosztatin és 

GDF11 kölcsönhatások disszociációs görbéi mindenesetre egyfázisúak, nem pedig 

részfolyamatok eredői. A ligand többféleképpen is okozhatja párhuzamos részfolyamatok 

megjelenését. Ha a mérések során használt ligand preparátum nem homogén, ha heterogén 

módon immobilizálódik, ha azonos molekulán megjelenő eltérő affinitású kötőhelyeket hordoz, 

vagy éppen bivalens, akkor az SPR görbék mindig két vagy több folyamat eredői lesznek. Hogy 

a WFIKKN2 fehérje és a vizsgált BMP és TGFnövekedési faktorok között kialakuló 

kölcsönhatások esetében mely faktorok okoznak heterogenitást, azt az elvégzett kísérletekből 

nem lehet megállapítani.  

3. táblázat: A WFIKKN fehérjék és a TGF családba tartozó növekedési faktorok 

kölcsönhatásának kinetikai paraméterei. A kiértékelés alapjául szolgáló szenzorgramok a 3. és 4. 

ábrán láthatók. 

 

Kölcsönható partnerek 

(ligand – analit) 

  
 ka 

(M-1s-1) 

  

Kiértékelő modell 

miosztatin - WFIKKN2 0.28 2.2*105 5.3*10-5
 1:1 Langmuir kölcsönhatás 

GDF11 - WFIKKN2 0.16 1.2*105 2*10-5
 1:1 Langmuir kölcsönhatás 

BMP2 - WFIKKN2 43 
3.5*104 

3*10-3 

9.7*10-3 

5.6*10-4
 

Két állapotú reakció 

BMP3 - WFIKKN2 180 
5.1*103 

2.3*10-3 

7.1*10-3 

3.5*10-4
 

Két állapotú reakció 

BMP4 - WFIKKN2 65 
2.6*104 

7.2*10-3 

1.6*10-2 

8.7*10-4
 

Két állapotú reakció 

BMP8b - WFIKKN2 53 000 
241 

1.5*10-3 

2.7*10-2 

1.4*10-3
 

Két állapotú reakció 

TGF1 - WFIKKN2 
28 

33 000 

1.4*103 

232 

3.8*10-5 

7.7*10-3
 

heterogén ligand 

parallel reakció 

AktivinA - WFIKKN2 - - - - 

  



 

 

A WFIKKN2 és a kísérletsorozatban vizsgált növekedési faktorok között kimutatott interakciók 

szenzorgramjainak heterogén modellekkel történő kiértékeléséből számított kinetikai 

paramétereket a 3. táblázat tartalmazza. A mérések eredményeiből az alábbi következtetések 

vonhatók le: A WFIKKN2 nem kötődik az aktivinA-hoz. A WFIKKN2 reprodukálhatóan 

kötődik a BMP2, a BMP3, BMP4, BMP8 és TGF1 növekedési faktorokhoz. Ezeknek a 

kölcsönhatásoknak a disszociációs konstansa legalább 2 nagyságrenddel nagyobb, mint a 

WFIKKN2-miosztatin illetve a WFIKKN2-GDF11 kölcsönhatások ugyanezen paramétere. 

5.3. A WFIKKN2 fehérje hatékonyan gátolja a miosztatin, és a GDF11 receptorkötését  

Ha egy fehérje interakcióba lép egy növekedési faktorral, az természetesen nem jelenti 

automatikusan a jelátvitel gátlását. Kompetitív SPR mérési technikával megvizsgáltam a 

WFIKKN2 fehérjének a fentebb sorolt növekedési faktorok és receptoraik közötti 

kölcsönhatására gyakorolt hatását.  

A kísérletek során a receptoroknak a ligand kötő extracellularis doménjét hordozó szenzor 

felszínre injektáltam a hozzájuk asszociálódó növekedési faktorokat (az AcvR2b-ECD 

szenzorra a miosztatint és a GDF11-et, a BMPR1a-ECD szenzorra pedig a BMP2-t és BMP4-

et), illetve a növekedési faktorok és változó koncentrációjú WFIKKN2 fehérje keverékét. A 

fehérje oldatokat azonos ideig tartó inkubálás után injektáltam a receptor szenzor felszínre 

(5. ábra). A miosztatin és a GDF11 növekedési faktorok esetében, ahogyan arra a sejtes riporter 

rendszerben végzett kísérletek eredményei alapján számítani lehetett12, a WFIKKN2 már 

alacsony koncentrációban alkalmazva is gátolni tudta a receptorkötést. Azonos 

koncentrációban inkubálva a növekedési faktor dimereket a WFIKKN2 fehérjével a 

receptorkötés gyakorlatilag megszűnik (5/A. és 5/B. ábra). A felvett görbék asszociációs 

szakaszainak látszólagos sebességi állandói (kobs) segítségével meghatároztam az IC50 

értékeket, amely az általam alkalmazott kísérleti paraméterek mellett a miosztatin inhibíció 

esetében 12 nM, míg a GDF11 gátlás esetében 5 nM-nak adódott.  

A rekombináns WFIKKN2 a BMP2 és a BMP4 növekedési faktorok receptorkötését is gátolta 

(5/C. és 5/D. ábra). Alapvető különbség azonban a miosztatin és a GDF11 faktorok WFIKKN2 

közvetítette gátlásához képest, hogy a két BMP fehérje esetében jóval nagyobb koncentrációjú 

WFIKKN2 fehérjével kellett előinkubálni ezeket a növekedési faktorokat ahhoz, hogy a 

receptorkötés számottevő mértékben csökkenjen. A kísérletek során a BMP2-t 15 nM állandó 

koncentrációban, míg a BMP4-et 25 nM állandó koncentrációban injektáltam. A kobs értékek 

alapján számolt IC50 érték a BMP2 esetében 2 M, a BMP4 esetében pedig 3 M. Ez azt jelenti, 



 

 

hogy legalább százszoros feleslegben kellett adagolnom a WFIKKN2 fehérjét, hogy a 

receptorkötés intenzitása a felére csökkenjen. Fehérje antagonistákról lévén szó, ezek a mutatók 

nem utalnak biológiailag releváns inhibitor funkcióra.         

 
5. ábra: A WFIKKN2 fehérje hatása a miosztatin, a GDF11, a BMP2 és a BMP4 fehérjék 

receptorkötésére181. A miosztatin, GDF11, BMP2 és BMP4 növekedési faktorokat azonos 

koncentrációban injektáltam a nagy affinitású receptoraik extracelluláris doménjét hordozó SPR szenzor 

felszínére. A növekedési faktor mintákat az injektálást megelőzően 30 percig inkubáltam önmagában, 

ill változó koncentrációjú rekombináns WFIKKN2 fehérje jelenlétében. (A) Miosztatin receptorkötés 

gátlása WFIKKN2 által. Az AcvR2b-ECD-t hordozó CM5 felszínre 50 nM miosztatin oldatot 

injektáltam önmagában, illetve 12.5 nM, 20 nM, 30 nM és 50 nM WFIKKN2 fehérjével inkubálva. Az 

inhibíció IC50 értéke 12 nM. (B) GDF11 receptorkötés gátlása WFIKKN2 által. Az AcvR2b-ECD-t 

hordozó CM5 felszínre 10 nM GDF11 oldatot injektáltam önmagában, illetve 0.5 nM, 1 nM, 2 nM, 

4 nM, 6 nM, 8 nM és 10 nM WFIKKN2 fehérjével inkubálva. Az inhibíció IC50 értéke 5 nM. (C) BMP2 

receptorkötés gátlása WFIKKN2 által. Az BMPR1a-ECD-t hordozó CM5 felszínre 15 nM BMP2 

oldatot injektáltam önmagában, illetve 12.5 nM, 20 nM, 30 nM és 50 nM WFIKKN2 fehérjével 

inkubálva. Az inhibíció IC50 értéke 2 M. (D) BMP4 receptorkötés gátlása WFIKKN2 által. Az 

BMPR1a-ECD-t hordozó CM5 felszínre 25 nM BMP4 oldatot injektáltam önmagában, illetve 500 nM, 

2000 nM és 4000 nM WFIKKN2 fehérjével inkubálva. Az inhibíció IC50 értéke 3 M. A kölcsönhatások 

alakulását 20 mM Hepes (pH7.5), 150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 0.005% Tween-20 pufferben követtem 

nyomon SPR mérési technikával. l: - immobilizált ligand, a: - injektált analit. 



 

 

5.4. A miosztatin prodoménhez a két WFIKKN fehérje közül csak a WFIKKN1 kötődik  

Hill és munkatársai által 2003-ban publikált, koimmunoprecipitációs technikán alapuló 

kísérletek tanúsága szerint az egér WFIKKN2 fehérjéje és a miosztatin prodomén interakcióba 

lép egymással. Kondás Katalin később megállapította, hogy ez a kapcsolat a humán WFIKKN1 

fehérje és a miosztatin prodomén között is létrejön. Meghatározta továbbá a kötéserősséget, és 

azonosította a kölcsönhatásban részt vevő doméneket177. 

6. ábra: A WFIKKN fehérjék közül csak a WFIKKN1 kötődik a miosztatin prodoménhez194. 

WFIKKN1 és WFIKKN2 fehérjét hordozó CM5 szenzor felületre injektált rekombináns miosztatin 

prodomén oldatok szenzorgramjai. (A) Miosztatin prodomén injektálása immobilizált WFIKKN1 

szenzor felszínre. Az injektált prodomén oldatok koncentrációi: 25 nM, 50 nM, 100 nM, 200 nM, 

350 nM, 500 nM, 1000 nM. A koncentrációsorozat kiértékelése 1:1 Langmuir modellel történt. A 

számított disszociációs konstans: Kd = 2*10-8 M. (B) Miosztatin prodomén injektálása immobilizált 

WFIKKN2 szenzor felszínre. Az injektált prodomén oldatok koncentrációi: 100 nM, 500 nM, 1000 nM. 

A kölcsönhatások alakulását 20 mM Hepes (pH7.5), 150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 0.005% Tween-20 

pufferben követtem nyomon SPR mérési technikával. l: - immobilizált ligand, a: - injektált analit. 

 

Ezeknek az adatoknak az ismeretében kísérletet tettem a WFIKKN2 fehérje és a miosztatin 

prodomén között fennálló kölcsönhatás erősségének meghatározására SPR technikával. Ezen 

felül megkíséreltem választ adni arra a kérdésre, hogy a két WFIKKN fehérje között 

tapasztalható-e bármilyen eltérés a miosztatin prodomén kötődés tekintetében. Mivel a 

méréseket Kondás Katalin kísérleteitől függetlenül egy késebbi időpontban végeztem, ezért a 

WFIKKN1 fehérjét is bevontam a vizsgálati körbe, hogy biztosítani tudjam a tökéletesen 

azonos kísérleti körülményeket. A miosztatin prodoménjében nincsenek diszulfid hidak, 

amelyek a fehérjeszerkezetet stabilizálnák, ezért nem célszerű azt a szenzor felületre ligandként 

immobilizálni. A tesztelt hatékony szenzorfelszín regenerálási körülmények között a miosztatin 

prodomén rendre elvesztette a biológiai aktivitását, és nem kötötte az érett miosztatin dimert. 

A kölcsönhatások tanulmányozása során így a WFIKKN fehérjéket immobilizáltam, és a 



 

 

rekombináns humán miosztatin prodomént injektáltam különböző koncentrációban a szenzorok 

felszínére (6. ábra). 

Amikor a WFIKKN1 fehérjét hordozó SPR szenzorra injektáltam rekombináns miosztatin 

prodomént, a korábbi tapasztalatoknak megfelelően kialakult kölcsönhatás a két fehérje között. 

A koncentrációsorozat szenzorgramjainak kiértékelésével 2*10-8 M–os disszociációs állandó 

számolható (6/A. ábra). Amikor viszont ugyanebből a miosztatin prodomén preparátumból 

injektáltam nagy koncentrációjú oldatokat WFIKKN2 fehérjét hordozó szenzor felszínre, nem 

tudtam kölcsönhatást kimutatni a két fehérje között (6/B. ábra). Ez a váratlant eredmény 

ellentmond a Hill és munkatársai által tapasztalt kölcsönhatásnak12.  

Az általam kapott eredmény validálása érdekében el kellett végeznem két ellenőrző kísérletet. 

Először bizonyítanom kellett, hogy az immobilizált WFIKKN2 fehérje funkcionális, vagyis az 

immobilizálási procedúra, illetve a regenerálási körülmények nem befolyásolják érdemben a 

natív fehérjeszerkezetet. Másodszor ki kellett zárnom azt az eshetőséget, hogy a WFIKKN2 

fehérjén lévő miosztatin prodomén kötőhely az immobilizálás következtében 

hozzáférhetetlenné válik, vagy valamely egyéb ismeretlen okból nem tud kölcsönhatásokat 

kialakítani.  

Az első ellenőrző kísérletben az immobilizált WFIKKN fehérjékkel borított szenzor felszínre 

az aktív miosztatin növekedési faktor dimer változó koncentrációjú oldatait injektáltam, hogy 

a kapott disszociációs konstansokat összehasonlíthassam a reciprok kísérletek eredményeivel 

(7/A. és 7/B. ábra). A kiértékelés eredményeként kapott értékek összeegyeztethetőek az 

immobilizált miosztatin liganddal végzett mérések adataiból számított értékekkel. A reciprok 

mérések alapján miosztatin-WFIKKN1 komplex disszociációs állandója 5*10-9 M, míg a 

miosztatin-WFIKKN2 komplex Kd értéke 2,56*10-10 M. Az immobilizálási és a regenerálási 

körülmények a vizsgálat alapján nem okoznak olyan maradandó szerkezeti változást a 

WFIKKN fehérjékben, amely befolyásolná a miosztatinnal kialakított kölcsönhatásaikat.  

A másik ellenőrzési mód egy kompetíciós SPR kísérlet volt. Ebben azt teszteltem, hogy a 

WFIKKN1 szenzorra injektált miosztatin prodomén kötődését mennyiben befolyásolja, ha az 

injektálás előtt a prodomén oldatot a WFIKKN1 és a WFIKKN2 fehérjékkel együtt inkubálom. 

Ahogyan az a 7. ábrán látható, a kompetíciós kísérlet megerősítette a korábban kapott 

eredményemet. Ha WFIKKN1 fehérjét adtam a miosztatin prodoménhez, a megfigyelt 

asszociációs sebesség (kobs) csökkent a prodomén asszociációs sebességéhez viszonyítva (7/C. 

ábra). A jelenség hátterében az áll, hogy a hozzáadott WFIKKN1 fehérje komplexet alkotott a 



 

 

miosztatin prodoménnel, így annak csökken a szabad koncentrációja. A prodomén 

koinkubálása ötszörös mennyiségű WFIKKN2 fehérjével nem okozott érdemi változást a 

szenzorgram lefutásában, ami azt jelzi, hogy az inkubáció során nem alakult ki kölcsönhatás a 

két fehérje között (7/D. ábra). 

 

7. ábra: Az immobilizált WFIKKN fehérjék megőrzik biológiai aktivitásukat, és eltérő módon 

asszociálnak a miosztatin prodoménnel194. (A) WFIKKN1 fehérjét hordozó szenzor felszínre 

injektákt miosztatin oldatok szenzorgramjai. A miosztatin oldatok koncentrációi: 12.5 nM, 25 nM, 37.5 

nM, 50 nM, 100 nM. A koncentrációsorozat kiértékelése 1:1 Langmuir modellel történt. A számított 

disszociációs konstans: Kd = 5*10-9 M. (B) WFIKKN2 fehérjét hordozó szenzor felszínre injektákt 

miosztatin oldatok szenzorgramjai. A miosztatin oldatok koncentrációi: 5 nM, 25 nM, 50 nM, 200 nM. 

A koncentrációsorozat kiértékelése 1:1 Langmuir modellel történt. A számított disszociációs konstans: 

Kd = 2.56*10-10 M. (C) (D) Miosztatin prodomén 200 nM koncentrációjú oldatát mosópufferben 

inkubáltam 30 percen keresztül önmagában, illetve WFIKKN1 (C) és WFIKKN2 (D) jelenlétében. Az 

inkubálást követően a fehérjekeverékeket WFIKKN1 fehérjét hordozó szenzor felszínre injektáltam. A 

kölcsönhatások alakulását 20 mM Hepes (pH7.5), 150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 0.005% Tween-20 

pufferben követtem nyomon SPR mérési technikával. l: - immobilizált ligand, a: - injektált analit. 

  



 

 

 

8. ábra: A miosztatin érési folyamatában megjelenő formák és a rekombináns prodomén 

fragmentumok194. A prodomén régiót zöld szín, míg a növekedési faktor domén régiót barna szín 

reprezentálja. A fehérjeszegmenseket jelölő sávok az aminosav szekvencia hosszával arányosak. A furin 

és a BMP1 hasítás helyét szaggatott vonal jelképezi. S: N-terminális szignál szekvencia. 

Prepromiosztatin: szignál szekvenciát hordozó processzálatlan miosztatin forma. Promiosztatin: az 

általam rekombináns úton előállított promiosztatin dimer. Látens miosztatin: furinnal aktivált 

promiosztatin. Prodomén: rekombináns úton előállított miosztatin prodomén. Miosztatin: szabad 

növekedési faktor dimer. PRO24-98: A prodomén BMP1 által katalizált hasadásának eredményeképpen 

megjelenő aminoterminális prodomén fragmentum. PRO99-266: A prodomén BMP1 által katalizált 

hasadásának eredményeképpen megjelenő karboxiterminális prodomén fragmentum. PRO43-115: 

rekombináns technikával előállított prodomén fragmentum. PRO116-266: rekombináns technikával 

előállított prodomén fragmentum. 



 

 

5.5. A WFIKKN1 fehérje a miosztatin prodomén karboxiterminális szegmenséhez 

kötődik  

Jiang és munkatársai a miosztatin prodomén deléciós mutánsaival végeztek kísérleteket a 

növekedési faktor domén kötésben részt vevő prodomén szegmensek azonosítása érdekében. 

Kutatásaik eredménye a prodomén szekvencia aminoterminális részén azonosított rövidebb 

szakasz, amely önálló fehérjeként expresszálva alkalmasnak bizonyult a miosztatin jelátvitel 

gátlására. A szóban forgó szakasz a prepromiosztatin 42. aminosavjától a 115. aminosavig tart, 

és magában foglalja a BMP1 hasítóhelyet. Ennél kisebb prodomén szakaszokkal már nem 

sikerült a miosztatin jelátvitelt gátolni, ezért ezt a prodomén fragmentumot, mint a miosztatin 

gátláshoz minimálisan szükséges régiót azonosították148.  

A fentebb részletezett kutatási eredményből kiindulva megvizsgáltam, hogy a WFIKKN1 

fehérje, ami a miosztatin növekedési faktor doménjéhez és a prodoménjéhez is kötődik, a 

prodoménen belül ezzel a növekedési faktor domént kötő régióval alakít-e ki kölcsönhatást, 

vagy esetleg a miosztatin prodomén valamely más részén található a WFIKKN1 kötőhely. 

Ennek érdekében rekombináns technikával előállítottam a miosztatin prodoménjének a 43. 

aminosavtól a 115. aminosavig terjedő szakaszát, valamint a 116. aminosavtól a 265. 

aminosavig terjedő szakaszát bakteriális expressziós rendszerben, és az áttekinthetőség 

kedvéért PRO43-115 és PRO116-266 megnevezéssel illettem ezeket a deléciós formákat. A 

miosztatin növekedési faktor érési folyamatában megjelenő intermedier formák és emésztési 

termékek, valamint a prodomén fragmentumok összesítő jegyzéke a 8. ábrán látható.   

9. ábra: A rekombináns prodomén fragmentumok miosztatin növekedési faktor domén kötése194. 

PRO43-115 és PRO116-266  prodomén fragmentumok miosztatin növekedési faktort hordozó CM5 szenzor 

felületre injektált oldatainak szenzorgramjai. (A) PRO43-115 fehérje injektálása immobilizált miosztatin 

szenzor felszínre. Az injektált PRO43-115 oldatok koncentrációi: 0.5 M, 1 M, 2.5 M, 5 M, 10 M. 

(B) PRO116-266  fehérje injektálása immobilizált miosztatin szenzor felszínre. Az injektált PRO116-266 oldat 

koncentrációja 1 M.  A kölcsönhatások alakulását 20 mM Hepes (pH7.5), 150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 

0.005% Tween-20 pufferben követtem nyomon SPR mérési technikával. l: - immobilizált ligand, a: - 

injektált analit. 



 

 

 

10. ábra: A WFIKKN fehérjék kölcsönhatása a PRO43-115 és PRO116-266 prodomén 

fragmentumokkal194. (A) PRO43-115 prodomén fragmentum injektálása WFIKKN1 fehérjét hordozó 

szenzor felszínre. Az injektált prodomén fragmentum oldatok koncentrációi: 400 nM, 1000 nM, 

2500 nM. (B) PRO43-115 prodomén fragmentum injektálása WFIKKN2 fehérjét hordozó szenzor 

felszínre. Az injektált fehérje oldatok koncentrációi: 400 nM, 1000 nM, 2500 nM. (C) PRO116-266 fehérje 

injektálása WFIKKN1 fehérjét hordozó szenzor felszínre. Az injektált prodomén fragmentum oldatok 

koncentrációi: 50 nM, 100 nM, 200 nM, 500 nM, 1000 nM, 5000 nM. Az inzertben a kölcsönhatás 

szenzorgramjaiból számolt egyensúlyi választ (Req) a koncentráció függvényében ábrázoltam. Az 

adatsort az egyensúlyi asszociáció modellel értékeltem ki. A számolt disszociációs konstans: 

Kd = 4.3*10-7 M. (D) PRO116-266 prodomén fragmentum injektálása WFIKKN2 fehérjét hordozó szenzor 

felszínre. Az injektált fehérje oldatok koncentrációi: 400 nM, 1000 nM, 2500 nM. A kölcsönhatások 

alakulását 20 mM Hepes (pH7.5), 150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 0.005% Tween-20 pufferben követtem 

nyomon SPR mérési technikával. l: - immobilizált ligand, a: - injektált analit. 

 

Mielőtt a WFIKKN fehérjékkel kialakított kölcsönhatásaikat feltérképeztem volna, a 

refoldáltatott prodomén szegmensekről először bizonyítanom kellett, hogy a növekedési faktor-

kötő képességük tekintetében az előzetes elképzeléseknek megfelelően viselkednek. A 

kísérleteket megelőző prekoncepció alapján a PRO43-115 ténylegesen akadályozza a miosztatin 

jelátvitelt, ezért kötődnie kell a növekedési faktor dimerhez. A PRO116-266 esetében viszont 



 

 

semmilyen előzetes elképzelésem nem volt a prodomén szegmensnek a növekedési faktor 

domén kötő képességét illetően. A miosztatin jelátvitelt ez a forma nem gátolja ugyan, mégis 

elméletileg kialakíthat kölcsönhatást a növekedési faktor domén egy olyan felszínével, amely 

nem vesz részt a receptorkötésben. A 9. ábrán a miosztatin és a két rekombináns prodomén 

fragmentum között végzett kölcsönhatásvizsgálat felületi plazmon rezonancia görbéi láthatóak. 

Míg a PRO43-115 esetében koncentrációfüggő kötődési jeleket kaptam (9/A. ábra), addig a 

PRO116-266 esetében nincs változás az alapjelben a fehérjeoldat szenzorfelszínre történő 

injektálása alatt (9/B. ábra). A karboxiterminális prodomén szegmens tehát nem járul hozzá 

közvetlenül a növekedési faktor domént és a prodoméneket összetartó erők kialakításához.  

Amikor a WFIKKN1 és a WFIKKN2 ligandot hordozó szenzorokra injektáltam a két miosztatin 

prodomén fragmentum növekvő koncentrációjú oldatait, a következő eredményt kaptam. A 

WFIKKN2 fehérje, ahogyan arra a teljes prodoménnel végzett vizsgálat eredménye alapján 

számítani lehetett, egyik prodoménszakaszhoz sem asszociálódott (10/B. és 10/D. ábra). A 

WFIKKN1 fehérje pedig kizárólag a karboxiterminális PRO116-266 szegmenshez kötődött, a 

miosztatin inhibícióhoz minimálisan szükséges PRO43-115 szegmens a szenzorra injektálás alatt 

nem okozott érdemi változást a plazmon rezonancia jel lefutásában (10/A. és 10/C. ábra). A 

WFIKKN1-PRO116-266 interakció szenzorgramjaiból számolt disszociációs konstans értéke 

4,3*10-7 M. Ez az érték több mint egy nagyságrenddel gyengébb kötési erősséget feltételez, 

mint ami a teljes prodomén és WFIKKN1 között mérhető177. 

5.6. A prokarióta expressziós rendszerben előállított promiosztatin biológiailag aktív  

A promiosztatin és a látens miosztatin előállításának több különböző módszere is megtalálható 

a szakirodalomban. CHO (Chineese Hamster Ovary) sejtekben sikeresen expresszáltattak teljes 

hosszúságú humán promiosztatint. Amikor furin endopeptidázt valamint promiosztatint kódoló 

vektorokkal kotranszfektáltak CHO sejteket, akkor a lehasított prodomént és a növekedési 

faktor dimert tartalmazó felülúszóhoz jutottak. Ezt a fehérjeelegyet tovább tisztítva jutottak 

tiszta rekombináns humán miosztatinhoz116. Hal és sertés promiosztatint két kutatócsoport is 

előállított prokarióta expressziós rendszerben , de humán promiosztatin E. coli-ban történő 

előállításáról nincs irodalmi adat117,118.  

A humán promiosztatin előállítását prokarióta rendszerben kíséreltem meg. Választásom azért 

esett a prokarióta expressziós rendszerre, mert a tervezett kísérletekhez nagy mennyiségű tiszta 

kiindulási anyagra (promiosztatinra) volt szükségem. Megfelelő mennyiségű tiszta fehérje 

előállítása emlős expressziós rendszerben jóval költségesebb és időigényesebb feladat. 



 

 

Bakteriális expresszióval nagy mennyiségű fehérje termelhető, és a fehérjetisztítás is 

egyszerűbb. Problémát jelent ugyanakkor az inklúziós testben kicsapódott fehérje 

refoldáltatása, különösképpen a miosztatin esetében, ahol a natív szerkezetű fehérje egy dimer. 

A teljes hosszúságú promiosztatin szekvenciát egy olyan expressziós vektorba klónoztam, 

amelyben a klónozóhelytől 5’ irányban egy Strep-tag található. Ez egyszerűbbé teszi a fehérje 

tisztítását. A promiosztatin polipeptid láncok aminoterminális végére így egy vektoriális 

eredetű aminosavszakasz került. A promiosztatin monomereket natív karboxiterminális véggel 

tudtam előállítani. A rendelkezésre álló miosztatin térszerkezet alapján a C-terminális végek 

mélyen eltemetődnek a monomerek között, továbbá ez a régió pontosan a bonyolult cisztein-

csomó diszulfid-híd rendszer közepén helyezkedik el159. A fehérje C-terminálisán megjelenő 

vektoriális eredetű aminosavak feltehetőleg torzítanák ezt a szerkezetet, ezért az 

aminoterminális affinitás-tag használata mellett döntöttem.  

 

11. ábra: A rekombináns promiosztatin emészthető furin és BMP1 proteázokkal in vitro194. 

Promiosztatin preparátumok redukáló és nem redukáló körülmények között szeparálva 12% SDS 

poliakrilamid gélen. DTT – dithiotreitol. (A) 5 g promiosztatin preparátum. (B) 3 M koncentrációjú 

promiosztatin dimer emésztése 1 g/ml koncentrációjú furin enzimmel 100 mM Tris-HCl (pH8), 

150 mM NaCl, 1 mM CaCl2, 100 M fenilmetilszulfonil-fluorid pufferben, 28 °C-on. (C) Látens 

miosztatin preparátum emésztése 5 g/ml koncentrációjú BMP1 enzimmel 25 mM Hepes (pH7.5), 5 

mM CaCl2, 1 M ZnCl2 pufferben 37 °C-on, 24 órán keresztül. 

 

Az inklúziós test formájában termelődő fehérje refoldáltatására ezután kidolgoztam egy 

eljárást, melynek bizonyos elemeit Funkenstein és munkatársainak leírásából vettem118. A 

refoldált promiosztatin dimereket affinitás és méretkizárásos kromatográfiával tisztítottam, 

amíg el nem értem a megfelelő tisztaságot (11/A. ábra). 12%-os SDS poliakrilamid gélen 

szeparálva a rekombináns promiosztatin sávja a dimer promiosztatin méretének megfelelő 

(84 kDa), redukálószer hatására pedig a fehérjében felbomlik az intermolekuláris diszulfidhíd, 

és a képződő monomerek (42 kDa) az SDS poliakrilamid gélen a 45 kDa-os markersávval 



 

 

nagyjából egy vonalba kerülnek. A dimerképződés elengedhetetlen előfeltétele, de nem 

bizonyítéka a helyes szerkezet kialakulásának. A natív szerkezet validálásához mindenképpen 

ellenőrizni kell, hogy a processzálódás megfelő módon zajlik, és a folyamat végén létrejön a 

jelátvitel beinditására képes, aktív növekedési faktor dimer.  

Első lépésben a furin által végzett hasítást ellenőriztem. A rekombináns humán promiosztatint 

24 órán keresztül emésztettem rekombináns humán furinnal, majd az emésztményből vett 

mintát 12%-os poliakrilamid gélen szeparáltam SDS jelenlétében (11/B. ábra). A furin a 

promiosztatinban a 266. arginin oldallánc után bontja meg a polipeptidláncot, amely így két 

részre, a prodomén láncra, és a növekedési faktor láncra hasad. Az SDS poliakrilamid 

gélelektroforézis alatt megszűnnek a fehérjék között kialakuló nem kovalens természetű 

kölcsönhatások. A fehérjefestékkel előhívott gélen ezek szerint a lehasított prodomének 

jelenlétét jelző 29.5 kDa méretű sávot, és a növekedési faktor domén dimer jelenlétét jelző 

25 kDa méretű sávot kellene látnunk. Redukáló körülmények között futtatott gélen pedig a 

25 kDa-os sáv helyett a növekedési faktor domén monomereket jelző 12.5 kDa méretű sáv 

megjelenését várjuk. 

Az furin által emésztett mintának redukáló körülmények között végzett méret szerinti 

szeparálását követően a kívánt méretű termékek jelentek meg az előhívott gélen (11/B. ábra). 

A nem redukált mintákkal végzett elektroforézist követően, az előhívott gélen a miosztatin 

prodoménen és a növekedési faktor dimeren kívül egy hozzávetőlegesen 55-60 kDa méretű 

hasítási terméket is kimutattunk. Ez a termék valószinűleg az az 54.5 kDa tömegű 

processzálódási intermedier, amelyben csak az egyik promiosztatin lánc hasadt el. Ezt a 

részlegesen hasított intermedier formát szemi-promiosztatinnak neveztük el. Az általam termelt 

promiosztatin tehát hasítható furinnal, ami a miosztatin aktiválási folyamat első lépése. Ha 

mindkét prodomént sikerül lehasítani a növekedési faktorról, akkor megkapom a látens 

komplex formát.  

A furin kezeléssel előállított látens komplex preparátumot ezután BMP1 emésztésnek vetettem 

alá. A 11/C. ábrán a látens komplex szubsztráttal végzett BMP1 emésztés eredménye látható. 

A BMP1 egyértelműen kettéhasítja a prodomént. A prodomén hasadása nyomán keletkező két 

kisebb prodomén fragmentum, a PRO24-98 és a PRO99-266 határozott sávként jelenik meg az SDS 

gél előhívását követően. Az emésztések eredményei alapján a miosztatin teljes érési folyamata 

in vitro végbe megy az általam előálított rekombináns promiosztatinból kiindulva. Mivel a két 

prodomén fragmentum már nem képes a növekedési faktor megkötésére, ezért a látens komplex 

felbomlik, és ezen a ponton felszabadul az érett növekedési faktor dimer. 



 

 

A felszabaduló növekedési faktor aktivitásának igazolása érdekében luciferáz riporter kísérletet 

végeztem A204 humán rabdomioszarkóma sejtvonalon. Ezek a sejtek felszínükön hordozzák a 

miosztatin receptorokat, az ACVR2b-t, az ALK4-et és az ALK5-öt. A sejteket a miosztatin 

jelátvitelre reagáló riporter vektorral transzfektáltam, majd az érési folyamat különböző 

stádiumaiban lévő miosztatin formákkal kezeltem: a promiosztatinnal, a látens miosztatinnal, a 

BMP1 által emésztett látens miosztatin preparátummal és a 80 °C-os hőkezelésnek kitett látens 

miosztatin preparátummal. A vizsgálatba bevont miosztatin formák közül a promiosztatin nem 

tudta beindítani a jelátvitelt, ahogyan ezt korábban más kutatócsoportok is 

megállapították114,116. A BMP1 enzimmel emésztett valamint a hőkezelésnek kitett látens 

komplex preparátumokkal kezelt sejtekben a várakozásoknak megfelelően szignifikáns 

mértékben emelkedett a luciferáz aktivitás a kontroll sejtekhez viszonyítva (12/A. ábra). 

Mindkét tesztelt aktiválási módozat eredményeként felszabadul tehát a jelátvitel beindítására 

képes, érett növekedési faktor dimer. Ezen a ponton bizonyítottnak tekintem, hogy az E. coli 

baktériumban termelt rekombináns humán miosztatin biológiailag aktív. 

   

12. ábra: A promiosztatin emésztése furin enzimmel a miosztatin jelátvitel beindítására képes 

formák felszabadulásához vezet194. A204 rabdomioszarkóma sejtvonalon végzett sejtes riporter 

vizsgálat során különböző érettségi stádiumban lévő miosztatin formák aktivitását vizsgáltam. A 

sejtekbe tranziens transzfekcióval jutattam miosztatin jelátvitelre érzékeny promoterrel ellátott luciferáz 

ripoter vektort. A fehérjekezeléseket követően a sejteket feltártam, és a luciferáz aktivitást 

luminométerrel detektáltam. (A) Különböző miosztatin preparátumok aktivitása luciferáz riporter 

rendszerben. A sejteket 16 órán keresztül inkubáltam fehérjementes kontroll táptalaj (a), 5 nM 

promiosztatin (b), 5 nM látens miosztatin preparátum (c), 5 nM BMP1 emésztett látens miosztatin 

preparátum (d) és 5 nM 80 °C-on hőkezelt látens miosztatin preparátum jelenlétében. A kapott luciferáz 

értékeket a növekedési faktor mentes táptalaj kontroll értékére normalizáltam. Az így kapott relatív 

lumineszcencia értékeket páros t-teszttel hasonlítottam össze a kontroll minták értékeivel (* p < 0.05, 

** p < 0.01). (B) Látens miosztatin preparátum és hőkezelt látens miosztatin preparátum 

koncentrációsorozatának aktivitása sejtes riporter rendszerben. A sejteket 6 órán keresztül inkubáltam a 

fehérjepreparátumok változó koncentrációjú oldataival. A luminométeren mért lumineszcencia 

intenzitásokat a kontroll táptalaj értékeire normalizáltam. 



 

 

5.7. A miosztatin érése során egy olyan átmeneti forma jelenik meg, amely képes a 

szignáltranszdukciós kaszkád aktiválására   

A miosztatin formákkal végzett luciferáz riporter kísérlet egy meglepő eredménnyel szolgált: a 

látens komplex preparátummal kezelt sejtek luciferáz aktivitása szignifikáns eltérést mutat a 

kontroll mintákban kimutatott luciferáz aktivitás értékektől (12/A. ábra). A növekedés 

ugyanakkor nem éri el sem a BMP1 emésztéssel aktivált látens komplex preparátum, sem a 

hőkezelés következtében felszabaduló miosztatin által kiváltott intenzitásnövekedés szintjét. A 

kísérletet megismételtem a látens komplex preparátum koncentrációsorozatával is, és ez a 

vizsgálat igazolta az első mérés eredményét. A sejtek tápoldatába növekvő mennyiségben 

adagolt látens komplex preparátum egyre nagyobb luciferáz aktivitásnövekedést 

eredményezett, de ez a jelnövekedés konzekvensen mindig kisebb mértékű volt, mint amit az 

azonos koncentrációban adagolt hőkezeléssel aktivált látens komplex váltott ki (12/B. ábra). A 

látens komplex preparátum a vizsgálati eredmény alapján miosztatin aktivitással rendelkezik.  

Ez az eredmény váratlanul ért, mert a látens komplexről elfogadott általános nézet szerint ez a 

forma nem képes a jelátvitel beindítására. Lényeges kérdés, hogy a tapasztalt aktivitás a 

miosztatin felszabadulásának következménye, vagy a látens komplex inherens tulajdonsága. A 

kísérleti rendszerben mért aktivitás magyarázatára 4 okot tudtunk felsorolni, amelyek nem 

zárják ki kölcsönösen egymást. 1; a szigorúan vett, két prodomént és egy miosztatin dimert 

tartalmazó látens komplex rendelkezik receptorkötő aktivitással. 2; a látens komplex a kísérleti 

környezetben jelentős mértékben disszociál, és a két prodomén leválását követően megjelenik 

a receptorkötésre képes miosztatin dimer. 3; a látens komplex a kísérleti környezetben jelentős 

mértékben disszociál, és az egyik prodomén leválását követően megjelenő szemilátens 

miosztatin részben hozzáférhetővé válik a receptor számára. 4; a sejtes kísérleti környezetben 

lévő valamely proteáz aktiválja a látens miosztatin komplexet. 

A második és harmadik alternatíva hátterében az a megfontolás áll, hogy a látens komplexben 

a prodomének és a növekedési faktor dimer között nincs kovalens kötés, következésképpen 

semmi nem akadályozza meg azt, hogy a prodomének az egyensúlyi disszociáció szabályait 

követve szabadon disszociáljanak. Hogy a disszociált frakció milyen arányban van jelen a 

látens komplex preparátum elegyében, arról a kölcsönhatás disszociációs állandója ad 

felvilágosítást, ami a miosztatin és prodoménje esetében 2.35*10-8 M.  



 

 

 

13. ábra: A látens miosztatin preparátumban receptorkötésre alkalmas disszociációs termékek 

jelennek meg194. (A) Promiosztatin injektálása immobilizált AcvR2b-ECD fehérjét hordozó CM5 

szenzorra. Az injektált prodomén oldatok koncentrációi: 100 nM, 500 nM és 1000 nM. (B) Látens 

miosztatin preparátum injektálása immobilizált AcvR2b-ECD fehérjét hordozó CM5 szenzorra. Az 

injektált látens miosztatin oldatok koncentrációi: 25 nM, 50 nM. 100 nM, 200 nM, 350 nM, 500 nM, 

1000 nM. Az inzertben a megfigyelt asszociációs sebességi állandók (kobs) szerepelnek a koncentráció 

függvényében. (C) 5 percig tartó 80 °C-os kezelésen átesett látens miosztatin preparátum injektálása 

immobilizált AcvR2b-ECD fehérjét hordozó CM5 szenzorra. Az injektált oldatok koncentrációi: 

1.2 nM, 1.8 nM. 2.4 nM, 3 nM, 4.5 nM, 6 nM, 7.5 nM, 12 nM. Az inzertben a megfigyelt asszociációs 

sebességi állandók (kobs) szerepelnek a koncentráció függvényében. A kölcsönhatások alakulását 20 mM 

Hepes (pH7.5), 150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 0.005% Tween-20 pufferben követtem nyomon SPR 

mérési technikával. l: - immobilizált ligand, a: - injektált analit.     

A sejtes rendszerben végzett aktivitás mérések során a rendszer sajátosságai miatt előfordulhat 

bizonyos mértékű háttér aktiváció, amikor a prodoméneknek az egyensúlyi disszociációtól 

független hatások, például emésztődés vagy a prodoménhez kötődő faktorok aktivitása miatt 

távoznak a komplexből. Ezt kiküszöbölendő SPR rendszerben is megvizsgáltam a látens 



 

 

komplex preparátum receptorkötését az AcvR2b-ECD fehérjét hordozó szenzor segítségével 

(13/B. ábra). A preparátum ebben a vizsgálati módszerben is receptorkötő potenciállal 

rendelkezett, akárcsak a sejtes riporter vizsgálatban. A sejtes rendszerben kimutatott 

szignifikáns miosztatin aktivitás így bizonyosan nem, vagy legalábbis nem kizárólag a kísérleti 

rendszer nem kívánt aktiváló hatásának a következménye, hanem a látens miosztatin 

preparátum inherens tulajdonsága. A negyedik alternatívát ezért kizárhatjuk. Mivel a 

rekombináns promiosztatin fehérje a sejtes riporter vizsgálat eredményének megfelelően 

egyáltalán nem kötődik az ACVR2b receptorhoz (13/A. ábra), így megállapítható, hogy a látens 

komplex preparátum receptorkötő aktivitása a prodomének furin által katalizált lehasadásával 

jelenik meg. 

 

14. ábra: Feleslegben adagolt prodomén inhibitorral teljesen eliminálható a miosztatin növekedési 

faktor receptorkötése194. A miosztatin növekedési faktort 10nM koncentrációban injektáltam a nagy 

affinitású receptorának extracelluláris doménjét (AcvR2b–ECD) hordozó SPR szenzor felszínére. A 

növekedési faktor mintákat az injektálást megelőzően 30 percig inkubáltam önmagában, ill változó 

koncentrációjú rekombináns miosztatin prodomén jelenlétében. Az inzertben a szenzorgramok 

asszociációs fázisának megfigyelt asszociációs sebességi állandóját (kobs) ábrázoltam az inhbitor 

koncentráció függvényében. A számított IC50 érték 10 nM. A kölcsönhatások alakulását 20 mM Hepes 

(pH7.5), 150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 0.005% Tween-20 pufferben követtem nyomon SPR mérési 

technikával. l: - immobilizált ligand, a: - injektált analit. 

Az első alternatívát egy kompetíciós SPR kísérlettel vizsgáltam meg. Az AcvR2b-ECD 

receptorrészt hordozó SPR szenzorra injektáltam az aktív miosztatin növekedési faktor dimer 

azonos koncentrációjú oldatait, amelyeket az injektálást megelőzően egyforma ideig 

inkubáltam különböző koncentrációjú rekombináns miosztatin prodomén jelenlétében 

(14. ábra). Ahogyan arra számítani lehetett, a prodomén koncentráció emelkedésével arányosan 



 

 

csökkent a receptorkötésre képes, szabad miosztatin dimer koncentrációja. Az inhibíció IC50 

értéke 1*10-8 M. 100 nM prodomén koncentrációnál teljesen eliminálódott a miosztatin 

receptorkötés. Ezek szerint a feleslegben adagolt prodoménnel az oldatban lévő összes 

növekedési faktor receptorkötőhelyet semlegesíteni lehet, vagy másképpen fogalmazva az 

injektált oldatban nem maradt szabad receptorkötő kapacitással rendelkező miosztatin 

molekula. A kanonikus 2:1 arányú látens komplex molekulacsoportnak nincs receptorkötő 

aktivitása. A promiosztatin receptorkötő képességének a hiánya szintén azt bizonyítja 

(13/A. ábra), hogy a prodomének jelenléte teljesen eliminálja a miosztatin aktivitást. Maradt 

hát a második és harmadik alternatíva, a látens komplex preparátum aktivitás magyarázatára. 

Ha a látens komplex preparátum görbéinek asszociációs szakaszából számolt megfigyelt 

asszociációs sebességi állandókat (kobs) a koncentráció függvényében ábrázoltam, az 

adatpontok nem estek egy egyenesre. (13/B. ábra-inzert). Az Ostwald féle higítási törvény 

alapján (Kd = c*2/(1-), ahol c a kezdeti koncentráció,  pedig a disszociáció foka) magasabb 

fehérjekoncentrációknál a disszociált frakció arányaiban csökken, tehát nem nő egyenes 

arányban a teljes fehérjemennyiséggel. Amikor növelem az injektált látens komplex 

koncentrációját a disszociációs termék mennyisége nem nő a teljes fehérjekoncentrációval 

arányosan. Mivel a látens komplex preparátum szenzorgramjain a megfigyelt asszociációs 

sebességi állandók nem növekednek a koncentrációval azonos mértékben, ezért itt a 

disszociációs termék(ek) receptorkötésének jelét látjuk.  

A szemilátens miosztatin előbb jelenik meg, és a bivalens disszociáció szabályai szerint jóval 

nagyobb mennyiségben van jelen a látens miosztatin preparátumban, mint a szabad növekedési 

faktor. Ennek előfeltétele a szemilátens miosztatin forma látens komplexszel összevethető 

stabilitása. Az intermedier szemilátens forma azonban csak abban az esetben lehet létező 

disszociációs termék, ha a látens komplex lebomlása és újbóli kialakulása során a prodomének 

asszociációja és disszociációja nem kooperatív folyamat, és a szemilátens forma nem egy 

termodinamikailag kedvezőtlen állapot. Amennyiben ezek az előfeltételek teljesülnek, akkor a 

prodomének egyenként is kiválhatnak a komplexből, vagy kötődhetnek a növekedési fakor 

doménhez. A látens komplex lebomlásának az első állomása ekkor minden esetben a 

szemilátens forma megjelenése lesz. 

A második alternatíva, vagyis a disszociált miosztatin dimer receptorkötése nem lehet 

egymagában felelős a látens miosztattin preparátum aktivitásáért. Összehasonlítva a látens 

komplex preparátum receptorkötésének szenzorgramjait a látens komplexből hőkezeléssel 

felszabadított miosztatin receptorkötésének görbéivel, eltérés mutatkozik a disszociációs 



 

 

görbék lefutásában (13/B. és 13/C. ábra). A látens komplex preparátum szenzorgramjainak 

disszociációs rátája magasabb (kd = 2.27*10-3 ± 2.8*10-4 s-1), mint az érett miosztatin 

szenzorgramjainak disszociációs rátája (kd = 6.1*10-4 ± 1.6*10-5 s-1). Következésképpen nem a 

miosztattin dimer az egyetlen látens komplexből felszabaduló receptorkötésre képes forma, 

hanem a szemilátens miosztatin is részt vesz a receptorkötésben. A gyorsabb disszociációs ráta 

feltehetően a prodomén disszociációnak tulajdonítható.   

A következő kísérlet közvetlenebb bizonyítékkal szolgált a szemilátens komplex forma 

stabilitását és receptorkötő képességét illetően. Az AcvR2b-ECD és a miosztatin között 

kialakuló kölcsönhatás erőssége elég nagy ahhoz, hogy az asszociációs szakaszt követően a 

receptorhoz kikötődött miosztatin dimer fehérje a szenzorfelszín mosása során csak lassan 

disszociáljon. Amennyiben elegendően nagy koncentrációjú miosztatinnal telítjük az 

AcvR2b-ECD felszínt, akkor tulajdonképpen egy olyan szenzorhoz jutunk, amelynek a 

felületén zömmel a csak egyik kötőhelyével receptorkötött miosztatin dimer található.  

 

15. ábra: Az AcvR2b-ECD receptort hordozó SPR szenzor felszínen kialakítható a receptorkötött 

szemilátens miosztatin komplex194. (A) Miosztatin prodomén injektálása a receptorkötött miosztatint 

hordozó SPR felszínre. Az immobilizált nagy affinitású AcvR2b-ECD receptorfelszínre első lépésben 

konstans 100 nM koncentrációban injektáltam miosztatin növekedési faktort, majd a disszociációs 

fázisban erre a receptorkötött miosztatint is hordozó felületre meghatározott idő elteltével injektáltam 

változó koncentrációjú prodomén oldatokat (20 nM, 50 nM, 100 nM, 200 nM, 500 nM). (B) A dupla 

injektálás szenzorgramjaiból kivontam a 100 nM miosztatin injektálás (0 nM prodomén) 

szenzorgramját, így hozzájutottam a receptorkötött miosztatin – miosztatin prodomén kölcsönhatás 

szenzorgramjaihoz. A koncentrációsorozat görbéit 1:1 Langmuir interakciós modellel értékeltem ki. A 

számított disszociációs konstans: Kd = 3*10-8 M. A kölcsönhatások alakulását 20 mM Hepes (pH7.5), 

150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 0.005% Tween-20 pufferben követtem nyomon SPR mérési technikával. 

l: - immobilizált ligand, a: - injektált analit. 



 

 

Az elvégzett kísérletben a regenerálási lépést követően mindig azonos koncentrációban, azonos 

ideig tartó aktív miosztatin injektálásával telítettem az AcvR2b-ECD receptor felszínt, majd az 

injektálás végétől számított adott idő elteltével erre a miosztatinnal telített felszínre injektáltam 

a miosztatin prodomén változó koncentrációjú oldatait (15/A. ábra). A prodomén injektálás 

során koncentrációfüggő módon emelkedett a plazmon rezonancia jel a miosztatin 

disszociációs görbéhez képest. A prodomén ez alapján kölcsönhat a miosztatinnal telített 

receptort hordozó felszínnel, vagyis a prodomén kötődni tud ahhoz az aktív miosztatin 

dimerhez, amely az egyik nagy affinitású receptor kötőhelyével már megkötötte az AcvR2b 

receptort. A prodomén kötési görbék kettős normalizálását követően megkaptam azt a 

görbesorozatot, ami a prodomén asszociációját reprezentálja a félig receptorkötött miosztatin 

dimerhez (15/B. ábra). A koncentrációsorozat görbéiből számított disszociációs konstans 

3*10-8 M, ami jó egyezést mutat a szabad miosztatin dimer és prodoménje között mért 

affinitáserőséggel (2*10-8 M)177. A tény, hogy a prodomén kötődni tud a felerészben 

receptorkötött miosztatinhoz egyben egyértelmű bizonyítéka a szemilátens komplex 

létezésének, mivel ebben az esetben csak egy prodomén kötőhely marad szabadon a miosztatin 

molekulán. A látens komplex disszociációs állandójával összeegyeztethető kötéserősség pedig 

annak bizonyítéka, hogy a prodomének disszociációja és kötődése nem obligát szimultán 

folyamat, hanem egymástól függetlenül megy végbe. Kijelenthető továbbá, hogy a prodomén 

kötődésekor egy olyan komplex keletkezik a szenzor felületén, melyben egy miosztatin dimer 

egyszerre köt egy AcvR2b receptort és egy prodomént anélkül, hogy sztérikus gátlás alakulna 

ki a két kötőpartner között. A szemilátens komplex fizikailag képes a receptorkötésre.    

5.8. A promiosztatin a WFIKKN fehérjék közül csak a WFIKKN1 fehérjével alakít ki 

kölcsönhatást  

A WFIKKN fehérjéknek az aktív miosztatin dimerrel, valamint a szabad prodoménnel 

kialakított kölcsönhatását már megvizsgáltuk. A következő lépés annak felderítése volt, hogy 

miként viszonyulnak a WFIKKN fehérjék azokhoz a miosztatin formákhoz, melyekben 

egyszerre van jelen a prodomén és a növekedési faktor domén: a promiosztatinhoz, a látens 

miosztatinhoz valamint a szemilátens miosztatinhoz. A WFIKKN fehérjék és a promiosztatin 

kapcsolatát SPR technikával, immobilizált WFIKKN1 és WFIKKN2 fehérjét hordozó 

szenzorok segítségével vizsgáltam meg (16. ábra). A WFIKKN2 szenzorra injektált 

promiosztatin nem okozott jelváltozást, amiből azt a következtetést vontam le, hogy a két 

prodomén teljes mértékben elfedi a WFIKKN2 kötőhely(ek)et a növekedési faktor doménen 

(16/B. ábra). A WFIKKN1 szenzorra injektált promiosztatin kötődik a fehérjéhez (16/A. ábra). 

A szenzorgramok alapján a kötődés gyors kinetikájú, a PRO116-266 doménszegmens és 



 

 

WFIKKN1 között kimutatott kölcsönhatáshoz hasonlóan. A WFIKKN1 számára 

feltételezhetően ugyanúgy hozzáférhetetlen a növekedési faktor doménen lévő kötőhely, mint 

a WFIKKN2 számára, ezért a detektált kölcsönhatás minden bizonnyal a WFIKKN1 és a 

prodomén között alakulhat ki, bár erre közvetlen bizonyíték nincs. A számolt disszociációs 

konstans 1x10-6 M, közel két nagyságrenddel gyengébb, mint a prodomén és a WFIKKN1 

között kialakuló kölcsönhatás erőssége (2x10-8 M). Ez a gyenge kötőfelszín, ami a 

processzálatlan promiosztatin molekulán a WFIKKN1 kötéséért felelős, legyen az a 

prodoménen vagy a növekedési faktor doménen, feltehetően csak egy parciálisan hozzáférhető 

része az egyébként nagy affinitású WFIKKN1 kötőhelyeknek, amelyek a promiosztatin dimer 

belsejében el vannak zárva.  

 

16. ábra: A promiosztatin kölcsönhatásba lép a WFIKKN1 fehérjével194. (A) Promiosztatin 

injektálása WFIKKN1 fehérjét hordozó szenzor felszínre. Az injektált promiosztatin oldatok 

koncentrációi: 50 nM, 100 nM, 250 nM, 500 nM, 1000 nM, 1500 nM, 2000 nM és 2500 nM . Az 

inzertben a kölcsönhatás szenzorgramjaiból számolt egyensúlyi választ (Req) a koncentráció 

függvényében ábrázoltam. Az adatsort az egyensúlyi asszociáció modellel értékeltem ki. A számolt 

disszociációs konstans: Kd = 1*10-6 M.  (B) Promiosztatin injektálása WFIKKN2 fehérjét hordozó 

szenzor felszínre. Az injektált promiosztatin oldatok koncentrációi: 100 nM, 500 nM, 2000 nM. A 

kölcsönhatások alakulását 20 mM Hepes (pH7.5), 150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 0.005% Tween-20 

pufferben követtem nyomon SPR mérési technikával. l: - immobilizált ligand, a: - injektált analit. 

Kísérletet tettem rá hogy a promiosztatin és a WFIKKN1 közötti kölcsönhatást pull-down 

analízissel is alátámasszam, kihasználva a WFIKKN fehérjéken található His6-tag-et, de a 

promiosztatin sem a WFIKKN1-el sem a WFIKKN2-vel nem létesít olyan stabil kapcsolatot, 

ami kibírta volna az elúciót megelőző kötőpufferrel végzett mosást (17/A. ábra). 



 

 

  

17. ábra: A WFIKKN1 fehérje a prodoménen keresztül kihorgonyozza a látens miosztatin 

preparátumban lévő miosztatint194. Pull-down analízis a különböző érési stádiumban lévő miosztatin 

preparátumok és a WFIKKN fehérjék között kialakuló kölcsönhatások vizsgálatára. A kölcsönható 

partnereket 1 órán keresztül inkubáltam PBS (pH7.5), 50 mM imidazol, 0.1% Tween-20, 100 M 

fenilmetilszulfonil-fluorid pufferben 4 °C-on, majd Ni-NTA oszlophoz kötöttem a WFIKKN fehérjéket 

és interakciós partnereiket a fehérjék karboxiterminális végén található His6-tag segítségével. Az 

oszlopok mosását követően imidazollal eluáltam a WFIKKN fehérjéket és kötőpartnereiket. Az eluált 

mintákat 12 %-os SDS poliakrilamid gélen szeparáltam. A fehérjesávokat fehérjefestékkel vagy western 

blot technikával tettem láthatóvá. WB – western blot (A) 1 M promiosztatin dimer önmagában vagy 2 

M WFIKKN1, illetve 2 M WFIKKN2 jelenlétében inkubálva, és Ni-NTA oszlopon átengedve. Az 

oszlopokról eluált mintákat SDS poliakrilamid gélen szeparáltam és fehérjefestékkel tettem láthatóvá. 

(B) 1 M látens miosztatin preparátum önmagában vagy 2 M WFIKKN1, illetve 2 M WFIKKN2 

jelenlétében inkubálva, és Ni-NTA oszlopon átengedve. Az oszlopokról eluált frakiókból három 

párhuzamos mintát szeparáltam SDS poliakrilamid gélen. A WFIKKN fehérjesávokat fehérjefestékkel, 

a prodomén fehérjesávot anti-prodomén ellenanyaggal, a miosztatin fehérjesávot pedig anti-miosztatin 

ellenanyaggal hívtam elő. LM – látens miosztatin preparátum. (C) 1 M BMP1-el emésztett látens 

miosztatin preparátum önmagában vagy 2 M WFIKKN1, illetve 2M WFIKKN2 jelenlétében 

inkubálva, és Ni-NTA oszlopon átengedve. Az oszlopokról eluált frakiókból két párhuzamos mintát 

szeparáltam SDS poliakrilamid gélen. A WFIKKN fehérjesávokat fehérjefestékkel, a miosztatin 

fehérjesávot pedig anti-miosztatin ellenanyaggal hívtam elő. LM-BMP1 – BMP1 enzimmel emésztett 

látens miosztatin preparátum. 

5.9. A WFIKKN fehérjék közül csak a WFIKKN1 kötődik a látens miosztatinhoz 

A látens komplex preparátum és a WFIKKN fehérjék kölcsönhatásának vizsgálata SPR 

technikával nem kivitelezhető, mivel a folyamatosan jelenlévő látens miosztatin disszociációs 

termékek közül a prodomén és az aktív miosztatin is erősen kötődnek a WFIKKN1 fehérjéhez. 

Ezért kihasználva a WFIKKN fehérjék karboxiterminális végéhez fúzionált HIS6-tag-et 

pull-down vizsgálattal kíséreltem meg azonosítani a WFIKKN fehérjék kötőpartnereit a látens 

komplex preparátumban. Mindkét WFIKKN fehérjét azonos ideig inkubáltam a látens 

miosztatin preparátummal, majd a fehérjeelegyeket külön-külön átengedtem egy-egy 

nikkel-kelátor oszlopon. A WFIKKN fehérjék a HIS6-tag révén a hozzájuk asszociált 



 

 

kötőpartnereikkel együtt kikötődtek az oszloptöltethez. Az oszlopok mosását követően 

eluáltam az összes oszlophoz kikötődött fehérjét. Az eluált mintákban lévő fehérjéket 13.5%-os 

SDS poliakrilamid gélelektroforézis során méret szerint szeparáltam, majd Western-blot 

technikával tettem láthatóvá egyrészt a miosztatin prodoménre, másrészt a miosztatin 

növekedési faktor dimerre specifikus antitestekkel (17/B. ábra).  

A WFIKKN1 fehérjével inkubált látens miosztatin preparátumot tartalmazó minta elúciós 

frakciójában mind a prodomén, mind a miosztatin dimer jól detektálható sávot ad, míg a 

WFIKKN2 fehérjével inkubált látens miosztatin preparátumot tartalmazó minta eluált 

frakciójában jóval kevesebb miosztatin dimer látható. A WFIKKN fehérje nélkül inkubált 

látens miosztatin preparátumot tartalmazó kontroll minta elúciós frakciójában nem mutatható 

ki aktív miosztatin dimer, ugyanakkor megfigyelhető egy vékony prodoménsáv, amelynek az 

intenzitása nagyjából azonos a WFIKKN2 fehérjét és látens komplex preparátumot is 

tartalmazó minta elúciós frakciójában lévő prodoménsáv intenzitásával (17/B. ábra).  

A pull-down vizsgálatot elvégeztem a látens komplex BMP1 enzimmel emésztett 

preparátumával is, melyben a növekedési faktor domén dimer szabad, aktív formában van jelen 

(17/C. ábra). Ennek megfelelően az aktív miosztatin dimert a WFIKKN1 és a WFIKKN2 

fehérje is kiköti a Ni-NTA affinitásoszlophoz. A WFIKKN2 fehérje csak a BMP1-el emésztett 

látens komplex preparátumból képes kikötni a növekedési faktor dimert, a látens komplex 

preparátumból nem. A pull-down analízisből levonható legfontosabb tanulság így a következő; 

míg a WFIKKN2 nem tud hatékonyan interakcióba lépni a látens miosztatin komplexben lévő 

növekedési faktorral, addig a WFIKKN1 feltehetően a prodomén közvetítésével képes erre.                                                                                  

5.10. A WFIKKN1 fehérje hatékonyabban gátolja a szemilátens miosztatin komplex 

által kiváltott jelet, mint a WFIKKN2  

Az eddig ismertetett eredmények tükrében elmondható; mivel a WFIKKN1 fehérje a miosztatin 

prodoménen és a növekedési faktor doménen is rendelkezik kötőhellyel, ezért a WFIKKN1 

alkalmas lehet arra, hogy a miosztatin processzálódás folyamán megjelenő összes formához 

különböző erősséggel asszociáljon. A soron következő SPR kísérletben ezért azt teszteltem, 

hogy a látens komplex preparátum, pontosabban a preparátumban jelen lévő disszociációs 

termékek receptorkötését hogyan befolyásolja a két WFIKKN fehérje jelenléte.  



 

 

 

18. ábra: A WFIKKN1 fehérje hatékonyabban gátolja a látens miosztatin preparátumban jelen 

lévő disszociációs termékek receptorkötését, mint a WFIKKN2194. A látens miosztatin preparátumot 

azonos koncentrációban injektáltam immobilizált AcvR2b-ECD fehérjét hordozó SPR szenzor 

felszínére. A látens miosztatin preparátum mintákat az injektálást megelőzően 30 percig inkubáltam 

önmagában, ill változó koncentrációjú rekombináns WFIKKN1 és WFIKKN2 fehérje jelenlétében. (A) 

Látens miosztatin disszociációs termékek receptorkötésének gátlása WFIKKN1 fehérje által. Az 

AcvR2b-ECD-t hordozó CM5 felszínre 500 nM látens miosztatin preparátumot injektáltam önmagában, 

illetve 0.05 nM, 0,25 nM, 0.5 nM, 1 nM, 2.5 nM, 5 nM, 10 nM, 25 nM, 50 nM WFIKKN1 fehérjével 

inkubálva. (B) Látens miosztatin disszociációs termékek receptorkötésének gátlása WFIKKN2 fehérje 

által. Az AcvR2b-ECD-t hordozó CM5 felszínre 500 nM látens miosztatin preparátumot injektáltam 

önmagában, illetve 0.25 nM, 1 nM, 2.5 nM, 5 nM, 10 nM, 25 nM, 50 nM és 100 nM WFIKKN2 

fehérjével inkubálva. (C) Az A és B ábrán szereplő szenzorgramok asszociációs fázisainak megfigyelt 

asszociációs sebességi állandói (kobs) a WFIKKN fehérjekoncentráció függvényében. Az inhibíció IC50 

értéke WFIKKN1 esetében 1*10-9 M, WFIKKN2 esetében pedig 5*10-9 M. A kölcsönhatások alakulását 

20 mM Hepes (pH7.5), 150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 0.005% Tween-20 pufferben követtem nyomon 

SPR mérési technikával. l: - immobilizált ligand, a: - injektált analit. 

A kísérletek során ugyanarra az AcvR2b-ECD szenzor felszínre injektáltam azonos 

koncentrációjú miosztatin látens komplex mintákat, amelyeket az injektálást megelőzően 



 

 

önmagukban, vagy változó koncentrációjú WFIKKN1 vagy WFIKKN2 fehérje jelenlétében 

inkubáltam (18. ábra). Egy adott koncentráció felett mindkét WFIKKN fehérje képes volt 

teljesen meggátolni a látens komplex preparátumban található disszociációs termékek 

receptorkötését. A kapott szenzorgramokból kiszámoltam a kötések megfigyelt sebességi 

állandóit (kobs), és ezeket az értékeket ábrázoltam a WFIKKN fehérjék koncentrációjának 

függvényében (18/C. ábra). A gátlássorozatból számított IC50 érték a WFIKKN1 esetében 

1 nM-nak, a WFIKKN2 esetében pedig 5 nM-nak adódott.  

A számított IC50 értékekkel kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy a kísérletben a WFIKKN 

fehérjékkel együtt inkubált, majd a receptort hordozó szenzorra injektált látens miosztatin 

koncentrációja konstans 500 nM volt. Az IC50 érték az az inhibitor koncentráció, amelynél a 

gátolt jel intenzitása a felére csökken. Ebből pedig az következik, hogy a receptorhoz kötődő, 

és SPR jelet adó miosztatin forma, amelyet a WFIKKN fehérjék gátolnak nem lehet a kanonikus 

2 prodomén : 1 miosztatin dimer arányú látens komplex, mivel ebben az esetben csak jóval 

nagyobb inhibitor koncentrációval tudtam volna a szabad ligand koncentrációt a felére 

csökkenteni. Ez a megfigyelés is alátámasztja azt az 5.7. fejezetben ismertetett 

megállapításomat, mely szerint a disszociációs termékek közül elsősorban a szemilátens 

komplexnek tulajdonítható a receptorkötő aktivitás. Jelen kísérlet eredménye alapján pedig az 

is kijelenthető, hogy a disszociációs termékek látens miosztatin preparátumban jelen lévő 

elegyének a WFIKKN1 hatékonyabb inhibitora, mint a WFIKKN2.    

5.11. A K153R mutáció elősegíti a promiosztatin furin mediálta processzálódását, 

ugyanakkor nincs hatással a BMP1 által katalizált prodomén hasadás sebességére 

A K153R mutáns promiosztatin a vad típusú promiosztatinnal azonos módon állítható elő 

E. coli expressziós rendszerben. Az inklúziós testből történő refoldáltatás során nem 

tapasztaltam eltérést a vad típusú promiosztatinhoz képest. Azért, hogy megvizsgálhassam a 

K153R mutáció miosztatin aktivitásra gyakorolt hatását, a K153R mutáns promiosztatint is 

alávetettem az in-vitro aktiválási folyamatnak. Furin emésztéssel előállítottam a mutáns látens 

miosztatin preparátumot, majd BMP1 emésztéssel felszabadítottam a növekedési faktor dimert. 

Az aktiválást párhuzamosan elvégeztem a vad típusú promiosztatin fehérjén is. Az 

összehasonlíthatóság érdekében a minták előállítása során egyforma kiindulási 

fehérjekoncentrációt és azonos emésztési körülményeket biztosítottam. A vad típusú és a 

K153R mutáns promiosztatin, látens miosztatin preparátum és BMP1 által aktivált látens 

miosztatin preparátum minták aktivitását sejtes riporter rendszerben vizsgáltam meg (19. ábra). 



 

 

 

19. ábra: A K153R miosztatin mutáció nincs hatással az aktivitásra195. A204 rabdomioszarkóma 

sejtvonalon végzett sejtes riporter vizsgálat során különböző érettségi stádiumban lévő vad típusú és 

K153R mutáns miosztatin formák aktivitását vizsgáltam. A sejtekbe tranziens transzfekcióval jutattam 

miosztatin jelátvitelre érzékeny promoterrel ellátott luciferáz ripoter vektort. A fehérjekezeléseket 

követően a sejteket feltártam, és a luciferáz aktivitást luminométerrel detektáltam. A sejteket 16 órán 

keresztül inkubáltam 5 nM vad típusú és K153R mutáns promiosztatin (PM), 5 nM vad típusú és K153R 

mutáns látens miosztatin preparátum (LM), valamint 5 nM vad típusú és K153R mutáns BMP1 

emésztett látens miosztatin preparátum (LM-BMP1) jelenlétében. A kapott luciferáz értékeket a 

növekedési faktor mentes táptalaj kontroll értékére normalizáltam. Az így kapott relatív lumineszcencia 

értékeket páros t-teszttel hasonlítottam össze ( * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001). 

 

A K153R mutáns promiosztatinnal kezelt sejtekben mért luciferáz aktivitás nem különbözött 

szignifikánsan a kezeletlen kontroll sejtek értékeitől. A mutáns promiosztatin tehát, akárcsak a 

vad típusú megfelelője inaktív. A K153R látens miosztatin preparátummal kezelt minták 

luciferáz aktivitása szignifikánsan eltért a kezeletlen kontoll értékektől (p < 0.01), így ebben a 

tekintetben is egyezés mutatkozik a vad típusú és a mutáns miosztatin viselkedésében. A BMP1 

enzimmel végzett aktiválás a K153R mutáns látens komplexben is hasonló eredményre vezet, 

mint a vad típusú látens miosztatin preparátumban. A kétféle proteáz emésztésen átesett K153R 

mutáns promiosztatin minden kétséget kizáróan beindítja a miosztatin jelátviteli útvonalat az 

A204 riporter sejtekben (19. ábra). A K153R mutáns miosztatin az érési folyamat végén 

ugyanúgy viselkedik a sejtes rendszerben, mint a vad típusú aktív miosztatin dimer. 



 

 

 

 

20. ábra: A K153R miosztatin mutáció elősegíti a furin által katalizált promiosztatin hasadást195. 

Vad típusú és K153R mutáns promiosztatin emésztése furin proteázzal. (A) 1M rekombináns vad 

típusú és K153R mutáns promiosztatin fehérjét 100 mM TRIS–HCl (pH8), 150 mM NaCl, 1 mM CaCl2, 

100 M fenilmetilszulfonil-fluorid pufferben emésztettem 1 g/ml rekombináns humán furin proteázzal 

28°C-on. A reakcióelegyekből mintákat vettem a furin hozzáadása előtt (0h), illetve 1, 4 és 24 órával a 

furin hozzáadását követően. A mintákban a reakciót SDS tartalmú mintapuffer hozzáadásával állítottam 

le. A mintákat 13.5%-os SDS poliakrilamid gélen szeparáltam redukáló és nem redukáló körülmények 

között. A fehérjesávokat Sypro-Ruby fluoreszcens fehérjefestékkel hívtam elő 302 nm hullámhosszon 

gerjesztve. (B) A furin emésztés előrehaladását a redukált promiosztatin monomer sáv fogyásán 

keresztül követtem nyomon. A hasítatlan promiosztatin sávok intenzitását a ChemiImager 5500 

géldokumentációs rendszer kiértékelő programjával határoztam meg. A különböző mintavételi 

időpontokhoz tartozó redukált mintákban a hasítatlan promiosztatin intenzitásokat a kezdeti (0h) 

promiosztatin sáv intenzitására normalizáltam. Az oszlopdiagramon három párhuzamos kísérlet átlagolt 

eredményét ábrázoltam. Az azonos mintavételi időponthoz tartozó vad típusú és K153R mutáns 

hasítatlan promiosztatin százalékokat páros t-teszttel hasonlítottam össze (* p < 0.05). -ME – 

-merkaptoetanol. M – molekulasúly marker (96 kDa, 66 kDa, 45 kDa, 30 kDa, 20 kDa, 14kDa). 

A miosztatin kétlépcsős extracelluláris processzálódási folyamata poszttranszlációs 

szabályozási lehetőséget teremt az aktív növekedési faktor szint beállítására. In vitro proteáz 

emésztésekkel vizsgáltam a K153R mutáció hatását a két egymást követő processzálódási 

folyamatra. Vad típusú és K153R mutáns promiosztatin egyező koncentrációjú oldatait azonos 

körülmények között kezeltem egyforma mennyiségű furin endopeptidázzal. Az emésztési 

elegyekből a furin hozzáadását megelőzően, majd 1, 4 és 24 óra múlva mintát vettem, és 



 

 

13.5%-os SDS gélelektroforézis útján méret szerint szeparáltam a mintában lévő fehérjéket. A 

fehérjesávokat Sypro Ruby fluoreszcens fehérjefestékkel vizualizáltam (20/A. ábra).  

 

21. ábra: A K153R miosztatin mutáció nem okoz szignifikáns eltérést a látens komplex BMP1 

enzimmel történő emésztésének sebességében195. Vad típusú és K153R mutáns látens miosztatin 

preparátum emésztése BMP1 proteázzal. (A) 1 M rekombináns vad típusú és K153R mutáns látens 

miosztatin preparátumot 25 mM HEPES (pH 7.5), 5 mM CaCl2, 1 M ZnCl2, 1 M I-es Furin Inhibitor 

pufferben emésztettem 2.5 g/ml rekombináns humán BMP1 proteázzal 37 °C-on. A reakcióelegyekből 

mintákat vettem a BMP1 hozzáadása előtt (0h), illetve 1, 4 és 24 órával a BMP1 hozzáadását követően. 

A mintákban a reakciót SDS tartalmú mintapuffer hozzáadásával állítottam le. A mintákat SDS 

poliakrilamid gélen szeparáltam redukáló és nem redukáló körülmények között. A fehérejsávokat 

Sypro-Ruby fluoreszcens fehérjefestékkel hívtam elő 302nm hullámhosszon gerjesztve. (B) A BMP1 

emésztés előrehaladását a redukált prodomén sáv fogyásán keresztül követtem nyomon. A hasítatlan 

prodomén sávok intenzitását a ChemiImager 5500 géldokumentációs rendszer kiértékelő programjával 

határoztam meg. A különböző mintavételi időpontokhoz tartozó redukált mintákban a hasítatlan 

prodomén intenzitásokat a kezdeti (0h) prodoménsáv intenzitására normalizáltam. Az oszlopdiagramon 

három párhuzamos kísérlet átlagolt eredményét ábrázoltam. Az azonos mintavételi időponthoz tartozó 

vad típusú és K153R mutáns hasítatlan prodomén százalékokat páros t-teszttel hasonlítottam össze. 

ME – merkaptoetanol. M – molekulasúly marker (96 kDa, 66 kDa, 45 kDa, 30 kDa, 20 kDa, 

14kDa).  



 

 

A furin a K153R mutáns promiosztatint ugyanúgy emészti, mint a vad típusú promiosztatint. 

Az emésztés folyamán itt is megjelenik a szemi-promiosztatin, mint a látens komplex képződés 

intermedier formája. A sávintenzitások meghatározását követően lehetőségem nyílt az egyes 

időpontokhoz tartozó intenzitás értékek összehasonlítására a vad és a K153R mutáns 

promiosztatin emésztményekben. A furin emésztés előrehaladását a redukált mintákban a 

promiosztatin monomer fogyásán keresztül követtem nyomon. A redukált promiosztatin 

monomer sávok intenzitását a kiindulási intenzitásra (0h) normalizálva, százalékokban adtam 

meg. A 4 órás és 24 órás minták esetében a K153R mutáns promiosztatin szignifikánsan 

(p < 0.05) nagyobb százalékban van megemésztve, mint a vad promiosztatin, holott az 

emésztési paraméterek azonosak voltak (20/B. ábra). Ez a mutáció gyorsítja a furin által 

végrehajtott processzálás sebességét. 

A BMP1 emésztés összehasonlítása során egyforma mennyiségű vad és K153R mutáns látens 

miosztatint emésztettem azonos körülmények között. A furin emésztéshez hasonlóan ebben az 

esetben is 1, 4 és 24 óra elteltével vettem mintát az emésztményekből. A BMP1 a K153R 

mutáns látens komplexet a vad típussal azonos módon emészti (21. ábra). A prodomén hasadása 

következtében létrejövő két kisebb fragmentum, a PRO24-98 és a PRO99-266 jól 

megkülönböztethető a gélen (21/A. ábra). A BMP1 emésztés előrehaladását itt a prodomén 

fogyásán keresztül tudtam nyomon követni. A redukált prodomén sávok intenzitás értékeit a 

kiindulási prodomén intenzitás értékre normalizáltam. A BMP1 emésztés folyamán nem volt 

olyan mintavételi időpont, amelynél a vad típusú és a K153R mutáns látens komplex 

emésztettségi fokában szignifikáns eltérést tudtam kimutatni (21/B. ábra).         

  



 

 

6. AZ EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA 

 

6.1. A miosztatin aktiváció alternatív megközelítése: a szemilátens miosztatin 

receptorkötése  

Elsőként sikerült előállítanom rekombináns humán promiosztatin fehérjét E. coli expressziós 

rendszerben. Ezzel a miosztatin aktiválási folyamatát is be tudtam vonni a vizsgálati körbe, és 

lehetőségem nyílt a WFIKKN fehérjék és a miosztatin érési folyamatában megjelenő miosztatin 

formák között kialakuló kölcsönhatások tanulmányozására. Mivel a prokarióta rendszerben 

expresszált rekombináns miosztatint nagy mennyiségben lehetett előállítani, ezért mintaigényes 

in vitro kísérleteket is el tudtam végezni. A bakteriális expressziós rendszerben előállított 

rekombináns humán promiosztatin in vitro a Wolfman és munkatársai által leírtaknak 

megfelelően aktiválható116. A promiosztatin processzálhatósága önmagában nem bizonyítéka a 

natív szerkezet helyességének és a biológiai aktivitásnak. A rekombináns promiosztatin 

processzálása során felszabaduló miosztatin dimer képes a jelátvitel beindítására, amivel már 

igazolni tudtam, hogy a bakteriális rendszerben előállított rekombináns humán miosztatin 

biológiailag aktív.  

A látens komplex preparátum kisebb mértékben ugyan, mint a hőkezelt vagy a BMP1-el 

emésztett látens komplex, de beindította a miosztatin jelátvitelt a sejtes riporter rendszerben. 

Zimmers és munkatársainak megállapítása szerint a látens miosztatin teljesen inaktív, mert az 

egerekből nyert szérum nem indította be a jelátvitelt az A204 sejteken végzett luciferáz riporter 

kísérletben79. Azóta bebizonyosodott, hogy az egér és humán vérszérumban több olyan faktor 

is jelen van a prodoménen kívül, amelyek gátolják a miosztatin receptorkötését. Ilyen faktor 

többek között az FSTL3 és a WFIKKN2 is12,125. A WFIKKN2 és a szabad miosztatin dimer 

között kialakuló kölcsönhatás disszociációs állandója SPR méréseim alapján a szubnanomoláris 

tartományba esik, ami erősebb, mint a miosztatinnak a saját prodoménjével kialakított 

kölcsönhatása. Következésképpen a szérumban keringő miosztatin teljes inaktivitása nem 

feltétlenül csak a prodoméneknek tulajdonítható, hiszen legalább két erős miosztatin inhibitor 

az FSTL3, és a WFIKKN2 is jelen vannak az egér szérumban12,125. Más kutatócsoportok által 

végzett sejtes riportervizsgálatokban a látens komplex preparátummal kezelt sejtek 

aktivitásértékei szintén magasabbak voltak, mint a kezeletlen kontroll értékek. Ugyanakkor a 

szignifikanciaszintek egyik adat esetében sincsenek megadva, vagy azért mert nem határozták 

meg, vagy azért, mert az eltérés nem volt szignifikáns116,118. 



 

 

A látens miosztatin preparátumban nem a 2:1 arányú látens miosztatin kötődik az AcvR2b 

receptorhoz, hanem elsősorban az intermedier disszociációs forma, a szemilátens miosztatin 

felelős a receptorkötő aktivitásáért. A rekombináns prodomén gátolja a miosztatin jelátvitelt 

A204 rabdomioszarkóma riporterrendszerben123, a rekombináns miosztatin prodomén tehát 

miosztatin inhibitornak minősül. A látens TGF kristályszerkezete alapján a TGF 

prodomének teljesen blokkolják a receptorkötőhelyeket a növekedési faktoron196. Shi és 

munkatársainak predikciója szerint a miosztatin prodoménje a TGFprodoménhez hasonló 

szerkezettel rendelkezik. Megfigyeléseik szerint a furin által végzett proTGF hasítás nem 

változtatja meg a prodomén-TGF komplex szerkezetét, vagyis a látens TGF komplexben 

nem következik be konformációváltozás. Ezek az adatok is megerősítik, hogy a 

promiosztatinhoz hasonlóan a 2:1 arányú kanonikus látens komplexben a miosztatin dimer 

összes receptorkötőhelye el van fedve.  

Kimutattam, hogy a szemilátens miosztatin komplex egy létező állomása a miosztatin dimer 

felszabadulásának. A prodomének asszociációja és disszociációja így egymástól függetlenül 

megy végbe, és nem szimultán. Ami pedig még ennél is lényegesebb, a szemilátens miosztatin 

képes a receptormolekula megkötésére. A miosztatin tehát úgy is kötődhet a nagy affinifású 

receptorához, hogy közben egy prodomént is komplexál. Ha elméleti síkon tovább haladunk 

ezen a vonalon, a szemilátens komplex receptorkötését követően két dolog történhet; vagy 

disszociál az egész szemilátens komplex és nem történik semmi, vagy disszociál a prodomén, 

amivel szabaddá válik a másik receptorkötőhely, így lehetőség nyílik a jelátviteli kaszkád 

beindítására. A szemilátens miosztatin az első olyan forma a miosztatin érési folyamatában, 

amely már képes lehet a jelátvitel beindítására. A D99A mutáns miosztatint expresszáló 

transzgénikus egerek hipermuszkularitása érdekes módon nem éri el azt a szintet, ami a 

miosztatin null-mutáns egerek fenotípusára jellemző127. Ezek szerint a miosztatin jelátvitel egy 

bizonyos része független a BMP1/TLD aktivációtól. A kanonikus látens komplex molekulából 

az egyensúlyi disszociáció révén folyamatos a szemilátens komplex felszabadulása. Így BMP1 

aktiválás hiányában is jelen lehet egy folyamatos miosztatin alapjel, amelyet a BMP1 hasítás 

tovább fokoz.  

Miért olyan érdekes biológiai szempontból, hogy a szemilátens miosztatin vagy a szabad 

miosztain dimer kötődik a receptorhoz? Ha léteznek olyan miosztatin antagonisták, amelyek 

csak a növekedési faktor doménhez kötődnek, és az intermedier szemilátens formával csak 

gyenge kölcsönhatást tudnak kialakítani, nem vehetnek hatékonyan részt a szemilátens 

miosztatin által beindított jelátvitel gátlásában. A miosztatin antagonistákat ezért csoportosítani 



 

 

kell abból a szempontból is, hogy milyen kölcsönhatást alakítanak ki a szemilátens 

miosztatinnal. Gyógyszertervezés és terápiás stratégiák kidolgozása szempontjából kiemelten 

fontos a növekedési faktor receptorkötés ehhez hasonló részleteinek minél pontosabb ismerete. 

6.2. A WFIKKN2 specifikus és potens myostatin/GDF11 antagonista  

A miosztatin és GDF11 növekedési faktor között nincs jelentős különbség a WFIKKN2 

fehérjével kialakított kölcsönhatás erőssége és dinamikája tekintetében, ami alátámasztja Hill-

nek és munkatársainak sejtes riporter rendszerben kapott eredményeit12. A WFIKKN2 mind a 

miosztatint, mind a GDF11-et olyan affinitással köti, amely alkalmassá teszi arra, hogy az 

említett fehérjék hatékony, biológiailag releváns inhibitora legyen.  

A kölcsönhatás vizsgálatokba bevont további TGF családba tartozó növekedési faktorok közül 

az aktivinA kivételével mindegyik kölcsönhatásba lép a WFIKKN2 fehérjével. Érdekes módon 

az aktivin és a WFIKKN2 fehérje között nem mutatható ki kölcsönhatás, holott két miosztatin 

inhibitor, a follisztatin és az FSTL3, a miosztatin és a GDF11 mellett az aktivin fehérjékkel is 

erős kölcsönhatást alakít ki108,114,151. Minden kimutatott kölcsönhatás 1-2 nagyságrenddel 

gyengébbnek bizonyult a WFIKKN2 fehérje miosztatinnal, vagy GDF11-el kialakított 

kölcsönhatásánál. A miosztatin és a GDF11 esetében a növekedési faktorokkal azonos 

koncentrációban adagolt WFIKKN2 szinte teljesen megszűntette a receptorkötést. Ezzel 

szemben a BMP2 és BMP4 növekedési faktorok esetében százszoros koncentrációban kellett 

alkalmaznom a WFIKKN2 antagonistát, hogy a szabad növekedési faktor koncentráció a felére 

csökkenjen. A sejtes inhibíciós vizsgálatok eredményei szerint a WFIKKN2 fehérje csak a 

miosztatin és a GDF11 aktivitást antagonizálja, a TGF, BMP2 és BMP4 aktivitást nem12,181. 

A WFIKKN2 és a TGF1, valamint a WFIKKN2 és a vizsgált BMP növekedési faktorok között 

SPR technikával kimutatott kölcsönhatások és receptorkötés gátlások túl gyengék ahhoz, hogy 

biológiai relevanciát hordozzanak. A rendelkezésre álló adatok alapján ezért kijelenthető, hogy 

a WFIKKN2 fehérje a miosztatin és a GDF11 növekedési faktorok specifikus és potens 

antagonistája.  

A WFIKKN génkiütéses mutáns egerek fenotípusára jellemző vázizom atrófia és 

izomregerációs defektusok egyértelműen jelzik a miosztatin jelátvitel WFIKKN fehérjék által 

közvetített gátlásának hiányát. A GDF11 jelátvitel fokozódására utaló fenotípusos változásokat 

ezzel ellentétben csak a Wfikkn1-/- egerekben figyeltek meg178. Ez nem azt jelenti, hogy in vivo 

a WFIKKN2 fehérje képtelen a GDF11 jelátvitel gátlására. Az eltérő fenotípus oka minden 

valószínűség szerint a két WFIKKN fehérje térben és időben eltérő expressziós mintázata.  



 

 

A WFIKKN2 fehérjén, és természetesen a WFIKKN1 fehérjén kívül nem ismeretes olyan 

miosztatin vagy GDF11 antagonista, amely ennyire specifikusan gátolná az említett növekedési 

faktorok jelátvitelét. A WFIKKN2 funkció még a WFIKKN1-nél is specializáltabb lehet. A 

Wfikkn2-/- egérben nincs jele annak, hogy az egyedfejlődés során normál expresszió mellett 

érdemben befolyásolná a GDF11 működését, így a WFIKKN2 az élő szervezetben elsősorban 

a miosztatin funkció finomszabályozásában vesz részt178. 

6.3. Eltérések a két WFIKKN fehérje miosztatin formákkal kialakított kölcsönhatásai 

között 

A két WFIKKN fehérjének az aktív miosztatinnal kialakított kölcsönhatása között egy 

szembetűnő különbséget lehetett felfedezni a szenzorgramok kiértékelését követően. A 

WFIKKN2-miosztatin interakció hozzávetőlegesen két nagyságrenddel nagyobb 

kötéserősséggel jellemezhető, mint a WFIKKN1-miosztatin kölcsönhatás. Walker és 

munkatársai nemrég közzétett eredményei szerint a szabad miosztatin dimerhez egy darab 

WFIKKN2 molekula kötődik, míg a WFIKKN1 esetében két WFIKKN1 alkot 

tükörszimmetrikus komplexet egy növekedési faktor dimerrel. A WFIKKN2-miosztatin 

komplex így stabilabb, mert a WFIKKN2 az aminoterminális és karboxiterminális végével is 

kötődik a növekedési faktorhoz184. Ez az eltérő kötési séma összhangban van azzal a 

megállapításunkkal, hogy a WFIKKN2 és a miosztatin között kimutatott interakció két 

nagyságrenddel erősebb, mint a WFIKKN1-miosztatin között létrejövő kapcsolat. 

Egy másik nagyon fontos eltérés, amit a két fehérje által kialakított kölcsönhatások között 

felfedeztem: a miosztatin prodoménnel csak a WFIKKN1 lép interakcióba, a WFIKKN2 nem. 

Ez az első jelentős eltérés, amit a két WFIKKN fehérje biológiai funkciója között ki tudtunk 

mutatni. Míg a humán WFIKKN1 fehérje erősen kötődik az aktív miosztatin dimerhez és a 

miosztatin prodoménhez is, a WFIKKN2 csak az aktív növekedési faktorhoz kötődik. A 

rekombináns prodomén deléciós mutáns fragmentumok közül a WFIKKN1 csak a PRO116-266 

szegmenshez kötődik. A WFIKKN1-PRO116-266 kötés erőssége nem éri el a teljes miosztatin 

prodomén-WFIKKN1 kölcsönhatás erősségét. A kötődés stabilizálásához ezért az 

aminoterminális, növekedési faktor domént kötő régióra is szükség van.  A WFIKKN2 fehérje 

a két prodomén fragment közül egyikkel sem lép interakcióba, ami további bizonyítékul szolgál 

a teljes prodomén és a WFIKKN2 kapcsolatának vizsgálatából levont következtetéseim mellett.     

A promiosztatin és a látens miosztatin szerkezetéről nem állnak rendelkezésre irodalmi adatok, 

de közeli rokonának a TGF1 látens formájának már ismert a kristályszerkezete196. A TGF1 



 

 

prodomén és a miosztatin prodomén közötti szekvenciaillesztés alapján a két prodomén hasonló 

feltekeredési sémát követ. A TGF1 prodomén aminoterminális vége egy hosszú -hélixszel 

indul, ami beékelődik a két növekedési faktor monomer közé, majd a peptidlánc folytatása 

körülhurkolja az egyik növekedési faktor doménen a tenyérnek is nevezett -lemez részt, és 

visszahajlik az első -helix C-terminális végéhez, ahol több hidrogén-híd létesül a 27. lizin és 

a Tyr74/Tyr75/Ala76 peptiszakasz között. Ezt a 3 aminosavnyi szakaszt „kapocs” régiónak 

nevezik. A miosztatin prodoménben ez a 27. lizin és a „kapocs” régióban található 75. tirozin 

is megtalálható, így hasonló szerkezet alakulhat ki, mint a TGF1 prodomén esetében. Ez az 

aminoterminális prodomén rész, ami fizikai kontaktusban van a növekedési faktor dimerrel, és 

megakadályozza az aktív növekedési faktor receptorkötését, a miosztatin esetében a PRO43-115 

szegmensnek felel meg. A miosztatin prodoménjén a BMP1 hasítóhely pontosan itt, a két 

kapcsolópont között található. Érthető hát, hogy a hasítás miért járhat a keletkező 

prodoménrészek disszociációjával. 

A TGF1 prodomén és feltehetően a miosztatin prodomén karboxiterminális régiójára a 

redőkből felépülő globuláris struktúra a jellemző, közepén eltemetett hidrofób 

oldalláncokkal196. Ez a globuláris doménrész közvetlenül nem létesít kötéseket a növekedési 

faktor dimerrel, ahogy ezt az aktív miosztatin liganddal és a PRO116-266 analittal elvégzett SPR 

kísérletem eredménye is bizonyítja. Ennek a régiónak így elsősorban a promiosztatin és a látens 

komplex stabilizálásában és a feltekeredésben lehet szerepe. Ez a globuláris rész 

felismerőhelyként szolgálhat a miosztatin funkciót szabályozó molekulák részére, ahogyan ezt 

a WFIKKN1 esetében is kimutattam.  

A hasítatlan promiosztatin dimer nem kötődik a WFIKKN2 fehérjéhez. A promiosztatin 

dimerben a prodoméneken lévő WFIKKN1 kötőhelyek pedig csak korlátozottan 

hozzáférhetőek, hiszen a két fehérje között kimutatott kölcsönhatás erőssége közel két 

nagyságrenddel alacsonyabb a WFIKKN1 és a szabad miosztatin prodomén között 

megállapított kötéserősségnél. Valószínűtlen, hogy ennek a WFIKKN1 és promiosztatin között 

kimutatott gyenge kölcsönhatásnak biológiai jelentősége lenne. A WFIKKN2 fehérjének a 

miosztatin dimeren lévő kötőhelye a látens komplexben is hozzáférhetetlen, akárcsak a 

promiosztatinban. A WFIKKN1 fehérje látens miosztatin preparátummal inkubált mintájának 

eluált frakciójában mindkét látens komplex komponens intenzíven festődik. A kézenfekvő 

magyarázat erre a kísérleti eredményre az lenne, hogy a WFIKKN1 erősen kötődik a két 

prodomént és egy növekedési faktor dimert tartalmazó komplexhez. Van azonban egy alternatív 

magyarázat is kapott vizsgálati eredményre. Eszerint a 2:1 arányú látens komplexhez ugyanúgy 



 

 

gyengén kötődik a WFIKKN1, mint a promiosztatinhoz, és a kölcsönhatás pull-down 

vizsgálattal ki sem mutatható. A disszociációs termékeket (a szemilátens miosztatint és a szabad 

prodomént) azonban erősen köti, mivel ezekben jobban hozzáfér a prodoménekhez. Az 

inkubáció folyamán pedig a látens komplex az egyensúlyi disszociációs termékeknek a 

WFIKKN1 fehérjével alkotott komplexbe történő távozása miatt lebomlik. A pull-down 

kísérletek alapján ez nem dönthető el.  

A látens miosztatin preparátumban jelenlévő disszociációs elegy receptorkötését a WFIKKN1 

hozzávetőlegesen ötször hatékonyabban gátolja, mint a WFIKKN2. Az inhibíciók IC50 értéke 

a WFIKKN1 esetében két nagyságrenddel alacsonyabb, mint az injektált látens miosztatin 

preparátum koncentrációja, ami két dolgot jelez. Egyrészt azt, hogy a látens miosztatin 

preparátumnak csupán egy töredéke, a disszociált frakció rendelkezik receptorkötő aktivitással. 

Másrészt azt, hogy a WFIKKN1 fehérje a jelet adó disszociációs termékhez jóval erősebben 

kötődik, mint a 2:1 látens komplexhez. A szabad miosztatin növekedési faktor dimer 

receptorkötését ezzel szemben a WFIKKN2 gátolja jobban.  

Az alacsony felbontású WFIKKN1-miosztatin komplex szerkezet alapján a két WFIKKN1 

fehérje a WAP/FS/Ig végével asszociál a miosztatin dimerhez, a karboxiterminális vége pedig 

az oldószer felé néz184. Ez a karboxiterminális NTR domént is tartalmazó rész felelős a 

prodomén kötésért177. Ha a miosztatin dimerhez kötött WFIKKN1 molekulában ez a szabad 

karboxiterminális rész képes a prodomén kötésre, létrejöhet egy olyan szemilátens miosztatin-

WFIKKN1 komplex, amelyben mindhárom alkotóelem kölcsönhat a komplex két másik 

tagjával. Egy ilyen szoros komplex kialakulása magyarázhatja, hogy miért gátolja hatékonyan 

a szemilátens miosztatin receptorkötését a WFIKKN1. A WFIKKN2 fehérje ezzel szemben 

nem alakít ki kölcsönhatást a prodoménnel, így a szemilátens komplexben csak a növekedési 

faktor dimernek a prodomén által szabadon hagyott részéhez kötődhet.  

Az elvégzett kísérletek és a rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján a WFIKKN1 és a 

WFIKKN2 eltérő stratégiát követ a miosztatin jelátvitel gátlása során. A WFIKKN1 a 

prodomén közvetítésével hatékonyan akadályozza meg a miosztatin receptorkötését, a 

WFIKKN2 viszont a növekedési faktor dimerrel kialakított erős kölcsönhatás révén szorítja ki 

a miosztatin további kötőpartnereit. 



 

 

6.4. A K153R mutáció elősegíti a furin proprotein konveráz által végzett promiosztatin 

processzálást  

A K153R mutáns promiosztatin bakteriális expressziója során nem fedeztem fel különbséget a 

vad típushoz képest sem a fehérjehozam, sem a refoldálásra való hajlam tekintetében. A K153R 

promiosztatin ugyanúgy dimert alkot és inaktív a sejtes riporter rendszerben, mint a vad típusú 

promiosztatin. Az érési folyamat végén pedig megjelenik a jelátvitel beindítására képes aktív 

miosztatin dimer.  

A K153R mutáns promiosztatint a furin proprotein konvertáz hatékonyabban emészti, mint a 

vad típusú promiosztatint. A K153R mutáns és a vad típusú látens komplex preparátumban 

jelen lévő prodoménen végrehajtott BMP1 hasítás sebessége azonban nem tér el szignifikánsan 

egymástól. 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 obezitásra189. Hogy a megnövekedett aktív miosztatin koncentráció 

miképpen függhet össze a megnövekedett élettartammal, arra a választ minden bizonnyal a 

miosztatin metabolizmust szabályozó funkciói között kell keresni. 

 

22. ábra: A K153 oldallánc mikrokörnyezete a proTGF szerkezet alapján készített 

promiosztatin homológiamodellben195. Pro-TGF1 szerkezete alapján készített promiosztatin 

homológiamodell. A prodomén ezüst, míg a növekedési faktor domén arany színnel van ábrázolva. A 

BMP-1 hasítóhely oldalláncok (R98|D99), a furin hasítóhely oldalláncok (R263-S264-R265-

R266|D267) és a K153 oldallánc vázban a kék szín nitrogén atomot, míg a piros szín oxigénatomot 

jelöl. 

 



 

 

A miosztatin prodoménnek a proTGF szerkezete alapján készített homológiamodellje szerint 

a 153. oldallánc viszonylag távol helyezkedik el az aminoterminális prodoménrésztől, és a 

BMP1 hasítóhelytől is (22. ábra). Érthető hát, hogy a K153R mutáció nem okoz érdemi 

változást a látens komplex preparátum egyensúlyi disszociációjában, vagy a BMP1 emésztés 

hatékonyságában. A kérdésess oldallánc a homológiamodellben éppen a furin hasítóhely felé 

néz, igaz valamivel távolabb helyezkedik el tőle. A furin számára valamiért előnyösebb, ha 

ebben a pozícióban arginin oldallánc található lizin helyett. Ez a preferencia sztérikus okokra 

lehet visszavezethető, vagy összefüggésben lehet a furin szubsztrát-kötőhelyeinek jól ismert 

arginin preferenciájával197–199.        

 

  



 

 

7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Doktori kutatómunkám eredményei: 

1. Prokarióta expressziós rendszerben elsőként állítottam elő a teljes hosszúságú humán 

promiosztatint, és megbizonyosodtam arról, hogy rekombináns technikával előállított 

fehérje az irodalmi adatoknak megfelelően végigvezethető a miosztatin processzálódás 

folyamatán, és az érési folyamat végén felszabadul a biológiailag aktív miosztatin. 

2. Bizonyítottam, hogy a látens miosztatin preparátumban az egyensúlyi disszociáció 

következtében felszabaduló szemilátens miosztatin forma receptorkötő aktivitással 

rendelkezik.  

3. Kimutattam, hogy a miosztatin receptorkötése rekombináns prodomén felesleg jelenlétében 

teljes mértékben eliminálható, vagyis a 2:1 arányú látens miosztatin komplex nem 

rendelkezik receptorkötő aktivitással. 

4. Meghatároztam a WFIKKN2 fehérje miosztatin és GDF11 növekedési faktorokkal alkotott 

komplexeinek disszociációs állandóit. 

5. A TGF családhoz tartozó rekombináns növekedési faktorok felhasználásával 

megállapítottam, hogy a WFIKKN2 specifikus miosztatin és GDF11 antagonista és csak 

ezeknek a növekedési faktoroknak gátolja hatékonyan a receptorkötését. 

6. Különbséget fedeztem fel a WFIKKN1 és WFIKKN2 fehérje funkciója között. Míg a 

WFIKKN1 biológiailag releváns erősséggel kötődik a miosztatin prodoménhez, addig a 

WFIKKN2 és a miosztatin prodomén között nem detektáltam kölcsönhatást. 

7. Leszűkítettem a WFIKKN1 kötőhely elhelyezkedését a miosztatin prodoménen a 

PRO116-266 régióra, azzal a kitétellel, hogy a kölcsönhatás stabilizálásához szükség van a 

karboxiterminális doménrész jelenlétére is.  

8. A WFIKKN fehérjék miosztatin prodomén kötő képességében kimutatott különbséget a 

látens miosztatin preparátumra is kiterjesztettem. 

9. Megállapítottam, hogy a látens miosztatin komplex disszociációs elegyének receptorkötését 

a WFIKKN1 ötször hatékonyabban gátolja, mint a WFIKKN2.  

10. Kimutattam, hogy a K153R mutáns promiosztatin esetében a natív szerkezet kialakulása a 

vad típussal azonos módon zajlik. 

11. Eltérést fedeztem fel a K153R mutáns és a vad típusú promiosztatin processzálódási 

folyamatában. A furin által katalizált aktiváció a K153R mutáció következtében 



 

 

hatékonyabban zajlik, a prodoménen bekövetkező BMP1 hasítás sebességére azonban nincs 

hatással. 
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A WFIKKN fehérjék szerepe a miosztatin aktivitás szabályozásában 

Összegzés 

 

A vázizomsejtek által termelt miosztatin növekedési faktor az izomnövekedés és fejlődés 

negatív regulátora. A WFIKKN1 és WFIKKN2 fehérjék kötődnek a miosztatinhoz, és gátolják 

a jelátvitelét. 

Doktori kutatómunkám során megállapítottam, hogy a WFIKKN2 szubnanomoláris 

disszociációs konstanssal jellemezhető erősséggel köti a miosztatin és GDF11 növekedési 

faktorokat. Kimutattam továbbá, hogy a WFIKKN2 hatékonyan gátolja a miosztatin és a 

GDF11 növekedési faktor receptorkötését, ugyanakkor csak nagy feleslegben adagolva tudja a 

BMP2 és BMP4 növekedési faktorok receptorkötését megakadályozni. A sejtes rendszerben 

WFIKKN2 fehérjével végzett inhibíciós kísérletek irodalmi adatait is figyelembe véve 

kijelenthető, hogy a WFIKKN2 fehérje specifikus és potens miosztatin és GDF11 antagonista. 

A bakteriális expressziós rendszerben elsőként állítottam elő humán promiosztatint. A 

rekombináns promiosztatint egymást követő furin és BMP1 emésztéssel aktiválni tudtam. A 

látens komplex preparátumról kimutattam, hogy a jelenlévő disszociációs termékek miatt 

aktivitással rendelkezik. Az egyik ilyen disszociációs termék a szemilátens miosztatin, melyben 

egy molekula prodomén egy miosztatin növekedési faktor dimert komplexál. A szemilátens 

miosztatinról kimutattam, hogy egy létező disszociációs intermedier forma, és képes a 

receptorkötésre. 

Bizonyítottam, hogy a WFIKKN2 fehérje a WFIKKN1-el ellentétben nem kötődik a miosztatin 

prodoménjéhez. A WFIKKN1 miosztatin prodoménnel kialakított kölcsönhatásának szerepe 

van abban, hogy a szemilátens miosztatin receptorkötését a WFIKKN1 hatékonyabban gátolja, 

mint a WFIKKN2.  

A promiosztatin K153R mutációja gyorsítja a furin mediálta promiosztatin konverzió 

sebességét, ugyanakkor nincs hatással a BMP1 enzim által végzett prodomén hasítás 

sebességére. 

  



 

 

The role of WFIKKN proteins in the regulation of myostatin activity 

Summary 

 

Myostatin growth factor is a negative regulator of muscle mass produced mainly by skeletal 

muscle cells. The WFIKKN proteins bind myostatin and inhibit myostatin signalling. 

In this work I’ve shown that the dissociation constants of the WFIKKN2-myostatin and 

WFIKKN2-GDF11 comlexes are in the subnanomolar range. WFIKKN2 effectively inhibits 

the binding of the myostatin and GDF11 growth factors to their high affinity receptors, whereas 

substantial reduction of the BMP2 and BMP4 receptor binding requires relatively high 

concentrations of the WFIKKN2 inhibitor. Taken together with published results of reporter 

assay based experiments these results suggest that the WFIKKN2 protein is a potent and 

specific inhibitor of myostatin and GDF11. 

I’ve produced recombinant human promyostatin in E. coli expression system for the first time. 

By subsequent digestion of the bacterially produced promyostatin with furin and BMP1 

proteinases I was able to activate the growth factor in vitro. I’ve shown that the latent myostatin 

preparations have significant activity as the non-covalent complex dissociates, and the 

dissociated forms are capable of receptor binding. One of the dissociated forms is the semilatent 

myostatin in which only one prodomain forms a complex with the growth factor dimer. The 

semilatent form is capable of receptor binding.    

Contrary to WFIKKN1, WFIKKN2 is unable to bind the myostatin prodomain. The high 

affinity interaction of WFIKKN1 with myostatin prodomain may explain why WFIKKN1 is a 

more potent inhibitor of the latent myostatin preparation than WFIKKN2.  

The K153R mutation enhances the rate of promyostatin processing by the proprotein convertase 

furin but it does not affect the BMP1 cleavage of the myostatin prodomain. 



 

 

 


