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1. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az eukarióta élőlények sejtjeinek folyamatosan reagálniuk kell a környezetükből 

érkező ingerekre. A megfelelő szabályozás és funkció kialakításához a sejtek egy bonyolult 

jelátviteli hálózattal rendelkeznek. Ezeknek az információ átalakító rendszereknek a fő 

résztvevői az evolúciósan konzervált mitogén-aktivált protein kinázok (MAPK). Számos 

sejtes funkció szabályozásában vesznek részt, mint például differenciáció, túlélés és 

apoptózis. A MAPK-ok felsőbb aktivátorokkal, különféle szubsztrát molekulával, 

foszfatázokkal és állvány fehérjékkel lépnek kölcsönhatásba.  A specifikus kapcsolatok 

kialakításáért a MAPK-ok aktív helytől független dokkoló árka és a partner fehérjékben 

található lineáris motívumok között kialakuló dokkoló interakciók nagyban hozzájárulnak.  

Munkámban különböző típusú partner fehérje D(okkoló)-peptidjét választottuk ki, hogy 

kvantitatív kötődési és szerkezeti vizsgálatokat hajtsunk végre a c-Jun N-terminál Kináz 1 

(JNK1), p38α és Extracellular Signal Regulated Kináz 2 (ERK2) MAPK-okkal.  In vitro 

fehérje kötődési és kináz esszék arra utaltak, hogy a klasszikus dokkoló peptidek 

promiszkuus, szelektív és specifikus módon képesek kötődni a három MAPK-hoz. 

Megoldottuk négy MAPK és partnerfehérjéből származó dokkoló motívum komplexének 

kristályszerkezetét: JNK1-pepNFAT4 (JNK-specifikus), ERK2-RSK1 (ERK-specifikus), 

ERK2-MKK6 és ERK2-MNK1 (ERK/ p38α szelektív) különböző kötő módokat bemutatva. 

Megállapítottuk, hogy a dokkoló motívum konszenzus pozíciói között lokalizálódó régiók 

konformációjukban eltérnek, és a kölcsönhatások specificitásában meghatározó szerepet 

töltenek be, míg a peptidek konszenzus pozícióiban olyan, a kináz dokkoló árkához 

horgonyzó aminosavak találhatók, melyek generikus, de nem specifikus módon segítik elő a 

kölcsönhatást. Mutációs kísérletekkel meghatároztuk az ERK2 és p38α MAPK-ok dokkoló 

árkok legfontosabb régióit, melyek szerepe elengedhetetlen a kötések kialakításában. 

Átszabott szekvenciájú peptidek segítségével feltártuk a peptideken belül kialakuló hidrogén-

hidak dokkolásban betöltött szerepét. Továbbá néhány oldallánc cseréjével a kívánt módon 

megváltoztattuk a MAPK-ok kötőprofilját. Végül teljes hosszúságú fehérjékkel végzett 

kísérletekkel megerősítettük a dokkoló peptidek MAPK jelátviteli pályák működésében való 

jelentőségét. 
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2. SUMMARY 
 Eukaryote cells process myriad of stimuli from the extracellular environment. They 

possess complex signal transduction pathways which regulate their responses and functions. 

The evolutionarily conserved Mitogen-activated protein kinases (MAPKs) are the main 

components of these information networks influencing a wide range of cellular functions, 

including cell differentiation, survival and apoptosis. MAP kinases interact with upstream 

kinases, various substrate molecules, phosphatases and scaffold proteins.  

MAPKs have a dedicated docking groove on their catalytic domain which interacts with 

so-called linear D(ocking) motifs from target proteins. We selected D-motifs from different 

MAPK partners to quantitatively analyze their binding affinities with three different MAPKs:  

c- Jun N-terminal Kinase 1 (JNK1), p38α, and Extracellular Signal Regulated Kinase 2 

(ERK2).  We used protein binding and kinase assays and found that classical docking motifs 

showed promiscuous, selective and specific binding modes to the three MAPKs. We solved 

the X-ray structures of four complexes of MAPKs and their partner motifs: JNK1-pepNFAT4 

(JNK specific), ERK2-RSK1 (ERK-specific), ERK2-MKK6 and ERK2-MNK1 (ERK/ p38α 

selective) representing different binding modes. We revealed that the regions located between 

consensus positions in the docking motifs showed conformational diversity. Docking motifs 

possess residues in consensus positions that serve as anchor points but contribute to docking 

in a non-specific manner. The determining feature of the specificity is the conformation of the 

intervening region between these anchor points. We also revealed the discriminatory factors at 

the highly similar docking groove of ERK2 and p38α by mutational analysis. In addition, we  

investigated the role of intra-peptide hydrogen-bond staples in MAPK docking specificity. 

We successfully designed peptides with tailored MAPK binding profiles by changing the 

length and residue composition of intervening regions. Finally, we used full-length proteins to 

confirm the importance of linear motifs harboring docking motifs in the MAPK signal 

transduction pathway. 
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 
3.1. A sejtes jelátvitel általános jellemzői 
 
 Az élő sejtek elengedhetetlen feladata, hogy folyamatosan észleljék, és reagáljanak a 

környezetükben előforduló különböző ingerekre. A többsejtű élőlények esetében számtalan 

különböző mechanizmusra van szükség ahhoz, hogy az egyedi sejtek egy összetett, bonyolult 

szervezetet alakítsanak ki. A különböző jelekre adott megfelelő biológiai válaszhoz a 

sejteknek folyamatosan kommunikálniuk kell egymással, így biztosítják az élőlények 

egészséges működését (1. ábra). Ennek az összhangnak a fenntartását a sejten belül létrejövő 

jelátvitel (szignál transzdukció) mechanizmusa teszi lehetővé (1,2). A jelátvitelt biztosító 

molekulák legnagyobb hányada a citoplazmában előforduló, egymással kölcsönhatásban lévő 

fehérjékből áll. A szignál transzdukció legfontosabb lépései:  

- A jel érzékelése: valamilyen fizikai (pl. fény, ozmózis, sérülés) vagy kémiai (pl. jeladó sejt 

által kibocsájtott jelhordozó molekula / ligandum) inger hatását a sejtek fehérje receptorokon 

keresztül érzékelik.  

- Válaszgenerálás: miután a jel valamilyen hírvivő molekulán keresztül továbbítódott a 

citoplazmába, az intracelluláris közvetítő fehérjék a célmolekulák felé közvetítik az 

információt, és változásokat indukálnak a sejtben (pl. anyagcsere folyamatok, sejtosztódás). A 

válaszadás során számos esetben megváltozik a sejt génexpressziós mintázata.  

- Válasz terminálása: a jelmolekula vagy a receptor inaktiválása, mely a szignálizáció 

leállását eredményezi. Ez történhet a rendszer egy negatív visszacsatolási mechanizmusa által 

is (2,3,4). 

Minél komplexebb szervezetről van szó, az adott élőlénynek annál nagyobb szignál 

transzdukciós repertoárral kell rendelkeznie. Mivel a jelátviteli folyamatok sok lépésből 

állnak, a rendszer rendkívül finoman szabályozott. Számos olyan betegség ismeretes (pl. 

diabétesz, autoimmunitás, különböző szívbetegségek, rák), amely a jelátviteli rendszert alkotó 

komponensek valamilyen defektusából eredeztethető (5). 
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1. ábra: Az intracelluláris jelátvitel típusai 

Autokrin: Az extracelluláris térbe szekretálódó jelmolekulák ugyanarra a sejtre hatnak, mint amely 

kibocsájtja őket – autoaktiválás. Parakrin: A jeladó sejt szomszédos sejtjeinek aktiválása. Endokrin: 

Távoli sejtek aktiválása a véráramon keresztül. Direkt sejtkontakt: A jeladó sejt membránfehérjéi a 

szomszédos sejt receptorához kötődve aktiválják azt. Szinaptikus kapcsolat: Az idegsejt axon 

nyúlványa szinapszist képez a célsejttel. 

 

3.2. A sejtes jelátvitel fő komponensei és mechanizmusai 
 

Azokat a molekulákat, melyek a sejten belül érkező jelmolekulákat / ligandumokat 

specifikusan, nagy affinitással kötik, és a sejten belüli válaszreakció beindulását 

kezdeményezik, receptoroknak nevezzük (6). A receptoroknak két típusát különböztetjük 

meg: a sejtfelszíni receptorokat, melyek hidrofil ligandokat (peptid hormonok, pl.: inzulin, 

növekedési faktorok, glukagon) képesek megkötni, és az intracelluláris receptorokat, melyek a 

sejten belüli hidrofób jelmolekulákat (pl. szteroidok, tiroxin) ismerik fel. Utóbbiak 

tulajdonképpen a citolplazmában lokalizálódó transzkripciós faktorok, melyek jóval kevesebb 

lépésen keresztül képesek kifejteni a hatásukat (7). A sejtfelszíni receptorok a 

sejtmembránban elhelyezkedő integráns membránfehérjék, ahol a molekulák extracelluláris 

régiója felelős a ligandum kötésért, míg az intracelluláris fehérjerész látja el a különböző 

effektor funkciókat (fehérje-fehérje kölcsönhatások, enzimaktivitás) (8). A receptorok által 
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közvetített jelet a sejten belül egy bonyolult hálózati rendszer finomhangolja, amely lehetővé 

teszi az információ megfelelő továbbítását, és a biológiai válasz pontosságát.  

A sejtfelszíni receptoroknak három fő osztályát különbözetjük meg: 

 

G-fehérjéhez kapcsolt receptorok (GPCR) 

A GPCR-ek olyan integráns membránfehérjék, melyek a hét transzmembránok (7TM) 

családjába tartoznak. α-helikális polipeptidláncuk hét fordulattal (doménnel) keresztezi a 

plazmamembránt, hordószerű struktúrát felvéve. Intracelluláris hurkaival heterotrimer G-

fehérjékkel lépnek kölcsönhatásba. Több száz receptor tartozik ebbe a családba (pl. adrenerg, 

kemokin, ízlelésért, szaglásért, látásért, fejlődésért, karcinogenezisért felelős receptorok), 

melyek a legkülönfélébb ligandumokat képesek megkötni (pl. fotonok, szaganyagok, ízek, 

hormonok, neurotranszmitterek) (9,10). A G-fehérjék egy olyan intracelluláris fehérje család, 

melyek vagy inaktív, GDP- vagy aktív, GTP-kötött állapotban vannak jelen. A G-fehérjék 

három alegységből állnak, azonban csak GDP-kötött állapotban heterotrimerek, GTP-kötéskor 

egy α-, valamint egy β- és γ-alegységre disszociálnak. Az α-alegység felelős a GTP kötéséért, 

melynek egyben GTP-áz aktivitása is van. Ezért a GTP bontás után a három alegység újra 

összeáll, és inaktív állapotba kerül - jelátviteli kapcsolóként működik (11). A G-fehérjéknek 

számos változata létezik, melyek különféle effektorokat aktiválnak. Egyik legismertebb α-

alegység effektor az adenilát-cikláz, mely ATP-ből alakít ki cAMP-t, majd ezt követően 

protein kináz-A-t aktiválva egy sor anyagcsere folyamatot szabályoz. Szintén G-fehérje 

aktiválja a foszfolipáz-C enzimet, mely foszfatidil-inozitolt hasítva nagyon fontos 

másodlagos hírvivő molekulák kialakulásáért felelős (DAG, IP3). Ilyen másodlagos hírvivő 

molekula a fentebb említett cAMP és az IP3 által immobilizálódó Ca2+ is (12). 

 

Enzimaktivitással bíró receptorok 

A sejten belüli legjelentősebb jelátviteli mechanizmus a különböző fehérjék tirozin, szerin és 

treonin oldalláncainak foszforilációja. A foszforiláció ugyanis az egyik leghatékonyabb módja 

annak, hogy a fehérjék szerkezete pillanatszerűen, reverzibilis módon megváltozzon. Ez a 

nagyméretű, negatív töltésű foszfát csoportnak köszönhető, mely egyben könnyű 

felismerhetőséget jelent más fehérjék számára. A foszforilációban kulcsszerepet játszó 

fehérjéket kinázoknak nevezzük. A foszfát csoport eltávolítása, a defoszforiláció, a protein 

foszfatázok feladata (13). Az aktivált kinázok a sejten belül láncreakciót képesek elindítani, 

amit kináz kaszkádnak nevezünk. Ilyenkor a foszfát csoport kinázról kinázra adódik át, és 

egy felerősödött aktivációs hullám alakul ki (pl. MAP kináz kaszkád) (14). 
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Ebbe az osztályba olyan receptorok tartoznak, melyek a ligandum megkötését követően 

enzimaktivitást mutatnak. Két fő csoportjukat lehet megkülönböztetni, a receptor tirozin és 

szerin /treonin kinázokat. A legjelentősebb, katalitikus aktivitással bíró csoportot a, receptor 

tirozin kinázok (RTK; pl. EGFR, VEGFR, FGFR, PDGFR, inzulin receptor) képezik (15). A 

jelmolekula kötését követően a receptorok dimerizálnak, az intracelluláris domének 

autofoszforilálódnak a tirozin oldalláncukon, majd egy foszforilációs kaszkádot indítanak el, 

mely általában a sejtek osztódására és differenciálódására van befolyással (16,17). Az aktivált 

receptorhoz egy SH2 és SH3 domént tartalmazó adaptor fehérje kapcsolódik (Grb2), melyhez 

egy guanin nukleotid kicserélő faktor kötődik (SOS1). Ezek a faktorok kis GTP-áz G-

fehérjéket aktiválnak (Ras, Raf, Rho családok) az által, hogy elősegítik a GDP felszabadulását 

(18). Ezt követően aktiválódik a későbbiekben részletesen ismertetett MAP kináz kaszkád, és 

a jel exponenciálisan felerősödik. A Ras mutációi (pl. konstitutív GTP-kötött állapot) gyakran 

folyamatos sejtproliferációt okozva vezethetnek daganatos megbetegedésekhez (19). Az 

RTK-ok a foszfolipáz C útvonalat is gyakran aktiválják, mely a sejtciklust a sejtosztódás, 

illetve növekedés irányába mozdítja. 

Ebben a csoportban kapnak helyet a még kisebb számban előforduló receptor 

szerin/treonin kinázok is (pl. TGF-β receptor), melyek dimer formájában vannak jelen a sejt 

felszínén. A ligandum megkötését követően a dimer egyik tagja foszforilálja a másikat, majd  

transzkripciós faktorokat aktiválnak (20) (2. ábra). 

 

Ioncsatorna-receptorok 

Ezek a receptorok a ligandum megkötésének hatására konformáció változáson mennek 

keresztül, és a plazmamembránon csatornát nyitva vagy zárva szabályozzák különböző 

molekulák be-, illetve kiáramlását. Ennek a csoportnak a részét képezik a feszültségfüggő 

ioncsatornák, melyek az idegi szinapszisokban létrejövő akciós potenciál kialakulásáért 

felelősek (21). A másik fontos csoportot a ligand-függő ioncsatornák alkotják, melyek 

valamilyen másodlagos hírvivő molekulát (pl. neurotranszmitter) kötve Na+, K+, Ca2+ vagy 

Cl- ionok áramlását szabályozzák a sejtekben (pl. acetil-kolin receptor) (22). 

 

 A jelátviteli folyamatok változó sebességgel játszódnak le. Míg egy ioncsatorna 

kinyílása a másodperc tört része alatt játszódik le, addig perceket vehet igénybe egy fehérje 

vagy magának a kináz kaszkádnak az aktiválódása. Számos jelátviteli mechanizmus során az 

eseményekben részt vevő fehérjék és egyéb molekulák száma nagyságrendekkel megnőhet a 

folyamat előrehaladtával, és így a jelátvitel sebessége exponenciálisan nő. Ezt a jelenséget 
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jelamplifikációnak nevezzük, melynek során egy kis molekula rendkívül jelentős sejtválaszt 

indukálhat (23). 

 
2. ábra: Az emlősök MAPK jelátviteli pályái – receptortól a sejtmagig 

(Módosítva http://www.sabiosciences.com/pathway.php?sn=MAPK_Signaling alapján.) 
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3.3. A protein kinázok szerepe a sejtes jelátvitelben - a MAP kinázok 
 Az eukarióta sejten belül a legtöbb szignáltranszdukciós útvonalat protein kinázok 

közvetítik, a szubsztrát aktivitásának irányításával. A protein kinázok képezik az egyik 

legnagyobb humán géncsaládot (a humán gének kb. 1,7%-a) és a sejtreguláció 

kulcskomponensei (24). A humán kinomot képező mintegy 518 protein kináz a foszforil 

transzfer katalizálásával számos fehérje aktivitásáért, szabályozásáért felelős. A legtöbb 

protein kináz egy szupercsaládba tartozik, melyre jellemző, hogy egy eukarióta protein kináz 

(ePK) katalitikus doménnel rendelkeznek. Bizonyos kinázokról azonban hiányzik ez a domén, 

helyette biológiai kináz aktivitással rendelkeznek. Ezt a néhány kináz családot magába foglaló 

csoportot atipikus protein  kinázoknak (aPK) nevezzük (25).  Ezen kinázok különböző 

mutációi és diszregulációi következtében a szignáltranszdukciós útvonalak nem képesek 

megfelelően terminálódni, és ezzel számos humán betegségnek a kiváltó okai lehetnek. 

Azonban kináz agonista és antagonista gyógyszerek fejlesztésével lehetőség nyílhat terápiás 

kezelésre. A protein kinázok katalitikus doménjük szekvenciái és szerkezete alapján 

különböző rokonságban állnak egymással. A legtöbb kináz kisebb családokba sorolható, ahol 

szekvenciálisan erős hasonlóságot mutatnak. Hét főbb családot különböztetünk meg (TK, 

TKL, STE, CK1, AGC, CAMK, CGMC), ezen belül a CMGC családba tartoznak a MAPK-

ok a CDK-k glikogén szintáz kinázok és CDK-szerű kinázok mellett (26) (3. ábra). 
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3. ábra: A humán kinom 
A humán kinom mintegy 518 kinázt foglal magába. Közülük 478 ePK - melyet 7 fő családra osztanak 

fel - és 40 aPK gént különböztetünk meg  (27,26). 

 

 A mitogén aktivált protein kinázok (MAPK) olyan Ser/Thr kinázok, melyek a 

sejten kívüli térből érkező ingerekre különböző receptorokon keresztül aktiválódnak. Ilyen 

stimulusnak számítanak a különböző hormonok és növekedési faktorok, melyek receptor 

tirozin kinázokhoz (pl. inzulin, EGF, PDGF, FGF), GPC és citokin receptorokhoz (pl. 
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növekedési hormon, gyulladás keltő citokinek) kötődnek. TGF-β-ból származó polipeptidek 

például Ser/Thr kináz receptorokhoz, PAMP- és DAMP-hoz kötődve indukálnak sejtválaszt. 

A MAPK-ok a legősibb jelátviteli útvonalak közé tartoznak és az evolúció során egy sor 

fiziológiás funkció betöltésében játszanak szerepet (28,29). Az elmúlt években egyre 

világosabbá vált, hogy az élesztőhöz hasonlóan számos parallel emlős MAPK jelátviteli 

útvonal létezik, melynek legnagyobb része kulcsfontosságú a stressz és gyulladás indukálta 

sejtválasz kialakításában. Minden eukarióta élőlény egy összetett MAPK hálózattal 

rendelkezik, mely a génexpresszió, anyagcsere, sejtosztódás, apoptózis, sejtmozgás és 

differenciálódás szabályozásában játszik elengedhetetlen szerepet (30).  

Az emlősökben 14 MAPK-t karakterizáltak (az S. cerevisiae-ban 5-öt), melyeket 7 

csoportra lehet osztani. A konvencionális MAPK-ok csoportjába tartozik az ERK1/2 

(Extracellular signal-Regulated Kináz 1/2)  (MAPK3/1), a JNK1/2/3 (c-jun N-terminális 

Kináz) (MAPK8/9/10), a p38 izoformák (α, β, γ, δ) (MAPK11/12/13/14) és az ERK5 

(MAPK7) (31,32,33). Erre a csoportra alapvetően jellemző, hogy a kináz doménen található 

aktivációs hurok tartalmaz egy Thr-X-Tyr motívumot, amely a felsőbb aktivátor MAPK 

kinázok (MAPKK) általi foszforilációt teszi lehetővé (4. ábra). Az ERK5 méretében több 

mint kétszer akkora, mint a többi MAPK, hiszen tartalmaz egy 400 aminosav hosszúságú C-

terminális domént (34). A nem konvencionális / atipikus MAPK csoportba tartozó fehérjékről 

(ERK3/4, NLK (Nemo-like kinase)) azonban hiányzik ez a régió, és egy Gly vagy Glu 

oldallánc helyettesíti a Tyr aminosavat. A negyedik képviselő, az ERK7 esetében felfedezhető 

ugyan a Thr-Glu-Tyr szekvencia, de nincs bizonyíték a MAPKK általi regulációra, 

valószínűleg autofoszforilációval aktiválódik (35,36). 

A legjobban tanulmányozott csoport az emlős MAPK-ok körében az ERK1/2, a p38 és a 

JNK családok, de a közelmúltban némi fényt derítettek egyéb MAPK csoportok 

szabályozására és funkciójára is. A konvencionális MAPK-okat egy specifikus modulokba 

szerveződött, evolúciósan konzervált foszforilációs kaszkád szabályozza. Minden modul 

további két olyan kinázt is tartalmaz, melyek sorban aktiválódnak: a MAPK kináz (MAPKK / 

MAP2K / MKK / MEK) egy MAPK-t, míg a MAPK kináz kináz (MAPKKK / MAP3K / 

MKKK / MEKK) egy MAP2K-t foszforilál a Ser/Thr oldalláncaikon keresztül (31). A 

kaszkádon belül az állványfehérjék kontrollálják, hogy a MAPK-ok térben és időben 

megfelelően  aktiválódjanak, míg a különböző horgonyzó fehérjék specifikus 

sejtkompartmentekhez lokalizálják őket. A foszfatázok pedig defoszforilálják és inaktiválják a 

kinázokat, leállítva a jelátvitelt. Ezen kívül számos visszakapcsoló ’feedback’ mechanizmust 

is azonosítottak a MAPK-októl ’downstream’ elhelyezkedő pályákban. A tranziens kináz-
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szubsztrát interakción felül a MAPK-ok szubsztrát szelektivitását egyéb, specifikus 

interakciós szekvenciák is elősegítik, melyeket dokkoló motívumoknak nevezünk (37,38).  

A MAPK-ok által vezérelt sejtes funkciók számos szubsztrát foszforilációján keresztül 

valósulnak meg. Ezek közé tartoznak a MAPKAP kináz család tagjai (RSK-k, MSK-k, MNK-

k, MAPKAPK-k) és különböző transzkripciós faktorok (pl. MEF2A, NAFT4) (39).  A 

MAPKAP kináz család tagjai szintén enzimatikus aktivitással rendelkeznek, és tovább 

erősítik a MAPK kaszkád által továbbított jeleket (40). A MAP kinázok prolin vezérelt 

kinázok, mivel csak úgy képesek Ser/Thr oldalláncokat foszforilálni, ha azokat közvetlenül 

egy prolin aminosav követi. Önmagában azonban a prolin nem elegendő a specifikus 

szubsztrát aktivációhoz. A MAPK szubsztrátokon található specifikus dokkoló motívum 

fontos szerepet játszik a hatékony felismerésben.  
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4. ábra: A humán MAPK szignalizációs kaszkád 

(A): Mitogének, citokinek, különböző stressz faktorok különböző MAPK útvonalakat aktiválnak, 

melyek további transzkripciós faktorokat foszforilálnak. 

(B): A MAPK-ok átfogó, sematikus szerkezeti ábrázolása. Minden MAPK tartalmaz egy Ser/Thr kináz 

domént (kék), melyhez különböző hosszúságú N- és C-terminális régiók kapcsolódnak, illetve itt 

találhatók a MAPK aktivációhoz szükséges foszforilálható aminosavak. Bizonyos MAPK-ok egyéb 

doméneket is tartalmaznak: TAD - transzaktivációs domén, NLS – nukleáris lokalizációs szekvencia, 

C34 – konzervált régiók és AHQr – Ala, His, Glu gazdag domén. (Az ábra módosítva Coulombe, P. és 

Meloche, S.; 2007; Biochimica et Biophysica Acta után) (36). 

 
A MAPK-ok számos állványfehérjével is kölcsönhatásba kerülnek. Ezek a fehérjék 

alapvetően fontos szerepet játszanak minden jelátviteli pálya szabályozásában, hiszen egy 

speciális jelátviteli esemény során egymás közelébe rendezik a folyamatban részt vevő 

fehérjéket. Ezáltal felgyorsítják az enzimmechanizmus kinetikáját, elősegítik a folyamat 

specificitását, kompartmentalizációját, és befolyásolják a más szignalizációs kaszkádokkal 

párhuzamosan történő jelterjedést (41). Továbbá elősegítik, hogy ugyanaz a kaszkád eltérő 

funkciójú válaszokat generáljon egy vagy több stimulusra azáltal, hogy különböző 

szubsztrátokat toboroznak az adott jelátviteli kaszkádhoz és megvédik a jelátviteli 

komponenseket a foszfatázoktól (42).  

Élesztőgombán végzett tanulmányokból is kiderült, hogy az állványfehérjéknek döntő szerepe 

van a megfelelő jelátvitel közvetítésében. A Saccharomyces cerevisiae szaporodásra és 

hiperozmózisra érzékeny jelátviteli pályájában állványfehérjék segítik elő a Ste5 - Ste20 

Konvencionális 
MAP kinázok

Atipikus 
MAP kinázok

B
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(MAP4K) - Ste11 (MAP3K) - Ste7 (MAP2K) - Fus3 (MAPK) modul és a Ste20 (MAP4K) - 

Ste11 (MAP3K) - Pbs2 (MAP2K) - Hog1 (MAPK) összeszerelődését (43,44). A fenti élesztő 

modulokban található Ste5 klasszikus és Pbs2 atipikus állványfehérjékhez emlősökben  is 

léteznek hasonló funkciójú, de evolúciósan nem rokon fehérjék: pl. JIP1 és KSR1, amik   JNK 

és ERK MAPK modulokban fontosak. 

A MAPK-ok aktivációjának nagyságrendje és időtartama, valamint inaktivációjuk kritikus 

a megfelelő fiziológiai válaszgenerálásban. A foszfatázok a MAPK-ok első számú negatív 

regulátorai, melyeknek esszenciális szerepe van a jelátvitelben. A MAPK foszfatázok (MKP-

k) vagy kettős specificitású foszfatázok (DUSP-ok) jellegzetes szerkezettel bírnak. Közéjük 

tartozik például az MKP1-5, a PAC-1 vagy a T sejt szupresszor HePTP. Rendelkeznek egy C-

terminális katalitikus doménnel, mely tartalmaz egy konzervált motívumot és két Cdc25-szerű 

domént. N-terminális végükön található egy kináz interakciós motívum (KIM), mely 

megkülönbözteti őket a klasszikus foszfatázoktól. A MAPK-okat az aktivációs hurok Thr-X-

Tyr oldalláncok defoszforilálásán keresztül inaktiválják, blokkolva a nukláris transzlokációt 

(45,46,47).  

 

3.4. A MAPK-ok általános szerkezete, az aktiváció molekuláris mechanizmusa  
 

Az MAPK-ok szerkezete a legtöbb protein kinázhoz hasonlóan egy főként β-redőkből 

felépülő, kisebb N-terminális és egy leginkább α-helikális struktúrájú, nagyobb C-terminális 

lebenyből áll. A két domén között helyezkedik el az ATP, illetve egy vagy két Mg2+ iont 

megkötni képes katalitikus régió, mely a két domént összekapcsoló terület (48). Minden 

MAPK C-terminális lebenyén található egy 20-35 aminosav hosszúságú, flexibilis szakasz, ez 

a kináz aktivációs hurok. Ezen található a MAPK aktiválódásához elengedhetetlen Thr-X-

Tyr (TXY) motívum, ahol az X-et Glu képezi az ERK, Pro a JNK es Gly a p38 családoknál 

(49). Magukat a MAPK-okat egy vagy több Ser-/Thr- es Tyr kettős specificitású MAP2K 

foszforilálja. A MAP kinázok a foszforilálódást követően jelentős konformációs változáson 

mennek keresztül, mely elősegíti az aktív állapot kialakulását. A foszfo-Thr ionos 

kölcsönhatást létesít az N-terminális doménnel, melynek így az összehúzódását okozza (50). 

Az N-terminális lebeny a C-terminális felé fordul, ennek következtében a katalitikus árok 

kinyílik, és a hidrofób zseb elérhetővé válik a szubsztrát számára. Ezek a változások idézik 

elő a kináz katalitikusan aktív állapotát, mely 5-6 nagyságrenddel nagyobb mértékű, mint 

alapállapotban (51) (5. ábra).  
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5. ábra: Az ERK2 szerkezetének inaktív és foszforilált állapotai 

Az N-terminális domén (1-109 és 320-358) főként β-lemezekből (zöld) és két hélixből – C-hélix (kék) 

és αL16 (magenta) - épül fel. A C-terminális domén (110-319) főként α-helikális (kék) szerkezetű, 4 

kisebb β-lemezzel. Itt található az aktivációs hurok (piros), a MAPK inszerciós domén (magenta), 

valamint a C-terminális lebenyben lokalizálódó katalitikus zseb (147-152) P/1 helye is. A Thr183 és 

Tyr185 foszforilálható oldalláncok sztérikus átrendeződése jól látható az (A) (ERK2) és (B) (ERK-P2) 

ábra összehasonlításával. (Az ábra módosítva Canagarajah, B. J., Kohkhlatchev A., Cobb M. H.és 

mtsai.; 1997; Cell után) (50). 

 

Az ATP és a szubsztrát fehérje megkötése és foszforilációja: 

A célfehérje és az ATP több kulcsfontosságú oldallánccal is kölcsönhatásba kerül a MAP 

kinázzal történő találkozáskor. A prolin vezérelt MAPK aktiválódását követően olyan zseb 

keletkezik, mely a szubsztrát foszforilálható szekvenciájában (Pro-Xaa-Ser/Thr-Pro) található 

Pro megkötésére szolgál. A transz konformációjú Pro pozícionálja a Ser/Thr oldalláncot a 

katalitikus árokban, mely így az ATP -foszfát csoportjának irányába fixálódik. A Pro a 

foszfo-Tyr185 aromás oldalláncával és egy Leu-nal is interakcióba lép (52,53).  

A katalízis alapjául az aktivációs huroktól nem messze található konzervált Asp oldallánc 

(ERK: Asp147, p38: Asp168, JNK: Asp151) és a közvetlen közelében elhelyezkedő egy, az 

egész kináz szupercsaládban konzervált Lys (ERK: Lys149, p38: Lys152, JNK1: 153), 

aminosav szolgál. Az Asp a szubsztrát Ser/Thr OH csoportjával alakít ki hidrogén kötést, míg 

a Lys az ATP -foszfátjával képez két sóhidat, ezzel kialakítva az ATP molekula megfelelő 

pozícióját, stabilizálva az átmeneti állapotot (52,54,55) (6. ábra). Utóbbi két aminosavon 
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felül egy másik Lys oldallánc is elengedhetetlen az aktivációhoz: ERK esetében Lys54, JNK-

nál Lys55, míg a p38α-nál Lys53. Ez a Lys oldallánc az ATPα és β foszfát csoportjával lép 

kölcsönhatásba. Nélkülözhetetlen szerepét bizonyítja, hogy ha Arg-re mutálják, tönkretéve az 

ATP konformációját, a kináz aktivitás 5%-osra csökken a vad típushoz képest.  A Lys54 

szerepe abban áll, hogy elektrosztatikus interakciók révén stabilizálja az átmeneti és a termék 

kialakulásának állapotát (52). Az aktivitás végül Ser/Thr, Tyr vagy kettős specificitású 

foszfatázok révén gátlódik (56,57). 

Az ERK2  és partnerei közötti interakcióhoz azonban nem elegendő a katalitikus régió 

önmagában. Számos egyéb kötőhely található rajta, amely fontos szerepet játszik a 

szubsztrátok és egyéb szabályozó fehérjékkel való kölcsönhatásban. Ilyen jelentőséggel bíró 

terület a savas és hidrofób régiókból álló dokkoló árok is, mely a katalitikus régióval 

szemközt helyezkedik el (58).  

 

 
6. ábra: Az enzimreakció mechanizmusa az ERK2 katalizálta reakcióban 

Az ATP, Mg2+ ionok és a konzervált Asp147 és Lys149 golyó-pálcika ábrázolása. (Az ábra módosítva 

Turjanski, A G, Hummer, G és Gutkind, J S. 17; 2009.; J Am Chem Soc. után.) (52). 
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3.5. Az ERK, p38 és JNK1 MAP kinázok fő jellemzői: aktivációs mechanizmusok, 

biológiai funkció, célfehérjék 

 

3.5.1. Az extracelluláris szignál regulált kinázok – ERK 

 

Az ERK MAP kinázokat két különböző gén kódolja, melyekről két fő fehérje íródik át: 

p42-ERK2 (MAPK1) és p44-ERK1 (MAPK3). Ezen kívül számos splice variánsuk is 

létezik, melyeket e két gén kódolja. Az ERK1 volt az első karakterizált emlős MAPK, majd a 

'90-es években mind az ERK1, mind az ERK2 cDNS-t sikerült már klónozni (59). A két 

fehérje 83%-os aminosav szekvencia hasonlóságot mutat, és nagyon hasonló a funkciójuk is, 

azonban eltérő mértékű expressziót mutatnak a különböző sejttípusban. Különösen magas a 

szintjük az agyban, a vázizomzatban, a tímuszban és a szívben (60). Különböző alternatív 

splicevariánsokat is leírtak az ERK1 (ERK1b és c) és ERK2 (ERK2b) esetében is, melyek 

specifikus agonisták hatására aktiválódnak, valamint eltérő lokalizációjúak és eloszlásúak a 

sejtekben (61).  

3.5.1.1. Aktiváció, lokalizáció 

Az ERK modul sejtfelszíni receptorokon (pl. RTK-ok) keresztül érzékeli a bejövő jeleket a 

Ras direkt interakcióján át. Ilyen jelhordozó molekulák lehetnek a különböző növekedési 

faktorok (pl. PDGF, EGF, NGF), inzulin, G-fehérjékhez kötődő ligandok (GPCR-en 

keresztül), citokinek, ozmotikus stressz és mikrotubulus diszorganizáció (59). Az aktivációs 

modul a Raf-1, az A-Raf és B-Raf MAP3K-okból, a sorrendben második MKK1/2 MAP2K-

okból és magából az ERK1/2-ből tevődik össze. Az ERK-ek aktivációjához a Tyr/Thr 

oldalláncok (TEY motívum) kettős foszforilációja szükséges: Thr183-Glu184-Tyr185 

(ERK2), Thr203-Glu204-Tyr205 (ERK1) (61).  

Nyugvó sejtekben az ERK-ek a citoplazmában lokalizálódnak, de stimulus hatására nagy 

részük a sejtmagba vándorol a kináz doménen található nukleáris transzlokációs szekvencia 

közreműködésével (62). Ez a szekvencia aktív állapotban magi szállító fehérjékkel lép 

kölcsönhatásba, melyek átvezetik a kinázt a nukleáris pórusokon.  

Nyugvó sejtekben az inaktív MAPKK-ok kölcsönhatásba lépnek az inaktív ERK-kel, és ez az 

esemény elősegíti az ERK citoplazmatikus retencióját (63). Aktiváció hatására az MAPK1/2 

foszforilálja az ERK-et, mely a konformáció változás következtében elengedi aktivátorát és 

így be tud jutni a sejtmagba. Majd a két inaktív fehérje a sejtmagban ismét komplexet képez, 
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és ez a kölcsönhatás elősegíti a nukleáris exportjukat, melyet az MAPKK-n található NES 

szekvencia vezérel (64).  

 

3.5.1.2. Szubsztrátok és biológiai funkció 

Az aktív ERK kaszkád egy sor szubsztrátot (>150) képes aktiválni, melyek egy része a 

citoplazmában (pl. DAPK; TSC2), másik része a sejtmagban (pl. Elk-1; MEF2A; c-Fos; c-

Myc; STAT3) lokalizálódik, illetve membrán- (pl. CD120a; Syk; Calnexin) vagy 

citoszkeletonhoz (pl. neurofilamentumok paxillin) kötött formában van jelen (65). A 

MAPKAPK család több tagjának (RSK-k, MSK-k, MNK-k) foszforilációjáért is felelősek, 

melyek további biológiai folyamatokat aktiválnak.  

Az ERK1/2 modul gyorsan aktiválódik különböző mitogén stimulusok hatására, és nagyon 

fontos szerepet játszik a sejtproliferáció szabályozásában. Normál sejtekben az ERK útvonal 

folyamatos aktivációja nagy hatékonysággal mozdítja a sejtciklust G1-ből az S fázis irányába. 

Az Elk-1 transzkripciós faktor foszforilálásával közvetlen korai (IE) gének expresszióját 

segíti elő (pl. c-Fos) (66). A foszforilált c-Fos a c-Jun fehérjével alkot egységet, és a 

transzkripcionálisan aktív AP-1 komplexet hozzák létre. Az aktív AP-1 jelenléte szüksége a 

ciklin D1 expressziójához, mely  a ciklin dependens kinázokkal (CDK-k) lép kölcsönhatásba, 

és elősegíti a G1/S fázisátmenetet, vagyis a sejtciklus előrehaladását (67). 

Az ERK modulra jellemző specifikus állványfehérjék az MP1, KSR1, β-arrestin (elősegíti 

a különböző GPCR jelátvitelt, és részt vesz az ERK citoplazmatikus retenciójában) és a 

paxillin (a sejtek terjedését, migrációját biztosítja) (68,69,70). A KSR1 az ERK aktivációs 

folyamataiban játszik fontos szerepet. KSR KO egerekben az ERK foszforiláció hatására a T 

sejtek csökkent aktivációt mutattak, míg TCR aktiváció esetén biológiai funkciójuk 

gyakorlatilag megszűnt (71). Az élesztő Ste11-Ste7-Fus3/Kss1 útvonal az ERK2 útvonal 

alternatívája, ahol a Ste5 állványfehérje tartja össze a komplexet (72).  

Mivel az ERK útvonal nagyon fontos szerepet játszik a sejtproliferáció szabályozásában, 

ezért nem meglepő, hogy a kaszkád meghibásodása a humán ráktípusok harmadánál 

megfigyelhető, illetve egyéb betegségeknél is szerepet játszik. Ezért intenzív kutatások 

folynak az útvonal komponenseinek inhibitor molekulák kifejlesztésével kapcsolatban. A 

legérzékenyebb pontja a rendszernek a Ras fehérje, az EGFR downstream regulátora, mely a 

legfrekventáltabban mutálódó onkogén a humán ráktípusokban (73).   
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3.5.2. A p38 MAPK-ok 

Az 1994-ben felfedezett három MAPK modul közül a p38α (SAPK2-Stressz-Aktivált 

Protein Kináz) a család egy ősi tagjának tekinthető, mely stressz hatására érzékenyen reagál, 

ezért is sorolják a stressz aktivált MAPK családba (74). Eredetileg endotoxin és ozmotikus 

sokk hatására foszforilálódó 38 kDa-os polipeptidként azonosították (75). A p38α 

szekvenciája 50%-ban egyezik meg az ERK2-vel, és jelentős homológiát mutat az élesztő 

Hog1 géntermékével, mely hiperozmotikus környezetben aktiválódik (76). A p38α (SAPK2a 

/ MAPK14) felfedezése óta további három izoformát sikerült azonosítani - p38β (SAPK2b / 

MAPK11), γ (SAPK3 / MAPK12), δ (SAPK4 / MAPK13). Míg a p38α és β általánosan 

expresszálódik a különböző sejtvonalakban és sejttípusokban, addig a p38γ és δ sokkal 

korlátozottabb expressziós mintázatot mutat, és ebből kifolyólag valószínűleg egyéb, 

specializált funkcióval rendelkezhetnek (77). Mivel a p38α általánosságban nagyobb 

expressziós szinttel bír, mint a p38β, ezért a publikált p38 irodalom legnagyobb része is erre 

az izoformára vonatkozik (78).  

3.5.2.1. Aktiváció és lokalizáció 

Az emlős sejtekben mind a négy p38 izoforma jól aktiválódik különböző környezeti 

stresszfaktorok és gyulladáskeltő citokinek hatására. Ilyen faktorok például az oxidatív 

stressz, UV besugárzás, hipoxia, kemokinek, bakteriális lipopoliszacharid (LPS) interleukin-1 

(IL-1) és TNFα (78). Az IL-1 és a TNFα a TRAF adaptor fehérjék megfelelő receptorokhoz 

történő szerveződésével kezdeményezik a p38 izoformák aktiválódását (79). A p38 modul 

GPCR-okon keresztül is serkenthető, pl. az Rho családba tartozó Rac és Cdc42 GTPázokkal 

(80). Az útvonal fő aktivátorai az MKK3 és MKK6 MAP2 kinázok, azonban az MKK4-nek is 

jut némi szerep (81). Míg az MKK6 egységesen képes aktiválni a négy p38 izoformát, addig 

az MKK3 szelektívebb hatást mutat, és csak a p38α, γ és δ-t foszforilálja. Az ERK-hez 

hasonlóan a p38-aknál is az aktivációs hurok szekvenciáján belül található a konzervált 

Thr180-Gly181-Tyr182 (TGY) motívum, melyet a MAP2 kinázok foszforilálnak. A modul 

tehát az MKK3/6 és különböző MAP3 kinázok repertoárja által aktiválódik. Utóbbiak közé 

tartozik az MAPKKK1/3, az MLK2/3, ASK1, Tlp2, TAK1 és TAO1/2 (78). A legtöbb 

impulzus, amely stimulálja a p38-akat, a JNK izoformákat is aktiválja, és számos MAP3K a 

p38 modulon belül átfed a JNK modullal.  

Nyugvó sejtekben a p38 izoformák a sejtmagban és a citoplazmában egyaránt 

előfordulnak. Stresszhatásnak kitett sejtekben azonban csak a magban akkumulálódnak (82). 

A p38 izoformák nukleo-citoplazmatikus mozgása egyelőre nincs teljesen tisztázva, viszont a 
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MAPK-aktivált protein kinázok (MAPKAPK/2/3/5) citoplazmatikus horgonyzó szerepe 

bizonyított (39). 

3.5.2.2. Szubsztrátok és biológiai funkció 

Stimulus hatására a p38-ak egy sor szubsztrátot képesek foszforilálni a citoplazmában 

(cPLA2, MNK1/2, MK2/3, HuR, Bax, Tau) és a nukleuszban (ATF1/2/6, MEF2, Elk-1, 

GADD153, Ets1, p53, MSK1/2) egyaránt (78). A p38 fehérjék fő funkciója a gyulladáskeltő 

citokinek expressziójában van. Vagy az mRNS szintjük (MNK1 és MK2/3 fehérjéken 

keresztül) vagy transzkripciós faktorok (pl. NF-B)  expressziós  kontrollálásán keresztül 

szabályozzák az átíródást, stabilitást (83,84). Ezért meghibásodásuk során számos gyulladásos 

betegség, autoimmun folyamatok kialakulásáért felelősek (85). Deléciós epitél sejtekkel 

folytatott kísérletekből kiderült, hogy a gyulladásos reakciókban az α izoformának van a 

legjelentősebb szerepe. A p38α hiányos sejtekben ugyanis a normál esetben gyulladás 

hatására expresszálódó gének aránya lecsökken (86).  

A p38 MAPK-ok ezen kívül a sejtproliferációban és túlélésben is fontos szerepet töltenek 

be. Valamint számos tanulmány szól a család stressz hatására indukált apoptózisban betöltött, 

így tumor szupresszor szerepükről is (85). Negatívan szabályozzák a sejtciklus folyamatait 

mind a G1/S és G2/M átmenetek számos mechanizmusának esetében (pl. ciklin szint 

csökkentésével és CDK inhibitorok serkentésével) is (87). Transzkripciós vagy 

poszttranszkripciós szinten mediált mechanizmusok során halál receptorok, túlélési útvonalak 

vagy az antiapoptotikus Bcl-2 család fehérjék aktiválódnak (88). Ozmotikus stressz hatása 

következtében fontos szerepe jut az OSM állványfehérjének, mely egyszerre képes kötődni az 

aktinhoz és a Rac-MKKK3-MKK3-p38 modulhoz. Az élesztő Hog1 útvonala szintén magas 

ozmolalitás esetén aktiválódik: Cdc42-Ste50-Ssk2/22 (MAP3K)-Pbs2 (MAP2K)-Hog1 

(MAPK) együttese, ahol a Ste50 az ozmolaritás jelpálya érzékeny állványfehérjéje. Ez az 

útvonal a humán p38/JNK kaszkád alternatívája (89).  

 

3.5.3. A JNK MAP-kinázok 

Az első JNK családtagot ’90-es évek elején eredetileg egy cikloheximid-aktivált MAP-2 

kinázként azonosították, mert affinitás töltethez kötött c-Jun fehérjével ki lehetett tisztítani 

(90). Majd azt találták, hogy stressz hatására a JNK, az ERK-ekhez viszonyítva sokkal 

intenzívebben foszforilálódik a Thr183 és Tyr185-ös oldalláncain (32). Összesen három JNK 

izoformát sikerült azonosítani, a JNK1/2/3-at (SAPKγ / MAPK8; SAPKα / MAPK9 és 

SAPKβ / MAPK10 néven is ismertek), melyeket két független csoport is sikeresen klónozott a 
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'90-es évek közepén (91). A p38 MAPK-okkal egyetemben ők is a Stressz Aktivált Protein 

Kinázok családjába tartoznak. A JNK fehérjéket három különböző gén kódolja, de több mint 

85%-os szekvencia hasonlóságot mutatnak egymással. Ezen kívül több mint 10 egyéb, 

változó méretű (46-55 kDa) splice variánsuk is ismert (92,93). A JNK1 és JNK2 széles 

körben előfordul a különböző sejtekben, míg a JNK3 elsősorban a neuronokban, a herében és 

szívizomsejtekben lokalizálódik (94).  

3.5.3.1. Aktiváció és lokalizáció 

A JNK izoformák még a p38 MAPK-oknál is erősebben reagálnak a különböző 

stresszhatásokra, mint például a hősokk, ionos besugárzás, oxidatív stressz, DNS károsító 

ágensek, citokinek, UV besugárzás, DNS- és fehérjeszintézis inhibitorok, valamint 

növekedési faktor megvonás. Kisebb mértékben aktiválódnak növekedési faktorokra, GPCR 

ligandokra és szérumra (94). A JNK aktivációhoz a többi csoporthoz hasonlóan itt is a Thr és 

Tyr oldalláncok kettős foszforilációja szükséges az aktivációs hurok konzervált Thr183-

Pro184-Tyr185 (TPY) motívumán. Az aktivációs mechanizmusokat katalizáló MAP2 

kinázok a JNK-k esetében az MKK4 és MKK7 enzimek. JNK1-gyel végzett aktivációs 

kísérletekből ismeretes, hogy az MKK4 a Tyr, míg az MKK7 a Thr aminosavat preferálja. Ez 

arra utal, hogy a JNK1 teljes aktiválódásához in vivo a két MAPKK jelenléte szükséges. Ez 

elősegítheti a különböző extracelluláris jelekre adott válaszok egységesítését (95). Az 

MKK4/7 számos MAP3 kináz által aktiválódhatnak, mint a MAPKKK1-4, MLK1-3, Tlp-2, 

DLK, TAO1/2, TAK1 és ASK1/2 (33).  

Az ERK1/2 és p38 MAPK-okhoz hasonlóan az aktivált JNK-knál is megfigyelhető a 

citoplazma és a sejtmag közötti ingázás (96). 

3.5.3.2. Szubsztrátok és biológiai funkció 

A c-Jun transzkripciós faktor egy igen jól karakterizált szubsztrátja a JNK kinázoknak. A 

JNK izoformák c-Jun szabályozásával kapcsolatos tanulmányok azt mutatják, hogy a 

különböző formák funkcionálisan különböznek egymástól, bár a JNK1 és JNK2 között nem 

tudtak jelentős eltérést bizonyítani (97,98). A JNK-k a c-Jun-on kívül egyéb transzkripciós 

faktorokat is foszforilálnak: p53, ATF-2/3, NFAT4, Elk-1/3, HSF-1, STAT3, c-Myc és JunB 

(99). A JNK1 és 2-ről bebizonyították, hogy jelentős szerepe van a sejtproliferáció 

kontrollálásában (100). Ezen kívül a c-Jun aktiválásán keresztül az aktív JNK elősegíti az AP-

1 komplex formálódását és az AP-1 kötőhellyel rendelkező gének transzkripcióját, beleértve a 

sejtciklus szabályozó gének expresszióját, mint például a ciklin D1 (98). A JNK izoformák 

nagyon fontos szerepet játszanak a stresszre adott apoptotikus válaszgenerálásban is (101). 
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Izolált egérembrió fibroblaszt sejteken végzett kísérletek alapján a JNK1/2 génkiütött egerek 

rezisztensek voltak az apoptózis indukálta DNS károsításra és az UV besugárzásra. A JNK-k 

által mediált apoptotikus szignálútvonal által befolyásolt mitokondriális halál jelátviteli pálya 

is sérül, beleértve a citkoróm c alacsony szinten tartását (102). Számos pro-apoptotikus gén 

expresszióját segíti elő, míg a túlélésért felelős gének átíródását gátolják. Szerepük van az 

idegsejtek fejlődésében: a primer neuronokban túlexpresszált JNK azok fejlődését, 

növekedését segíti elő a mikrotubulus dinamika szabályozásán keresztül (103). A központi és 

periferiális neuronok sérülése pedig a JNK aktivácót idézi elő. A perifériás idegsejtek 

esetében JNK inhibitorokkal a sejthalál és axonregenerációs képessége is gátolható. A JNK 

ezen funkcionális kettőssége egyelőre tisztázatlan (104). Ezen felül a JNK-k a T sejtek 

érésének, aktivációjának és FasL apoptotikus faktor elleni védelem kulcsfontosságú 

szabályozói (105). Az ERK és p38 MAPK-okkal ellentétben, nem ismeretes olyan 

MAPKAPK családtag, mely aktiválható lenne bármelyik JNK izoformával. 

A JNK MAPK modul összehangolásában itt is nagyon fontos szerep jut az 

állványfehérjéknek. A egyik legismertebb JNK kaszkád állványfehérje a JIP1, egy 60 kDa-os 

polipeptid, mely az elsőként felfedezett tagja az emlős JNK jelátvitelt szabályzó 

állványfehérjéknek. A JIP1 a JNK fő szignalizációs komplexénk mindhárom tagjával 

kölcsönhatást alakít ki. Kötődik a MAP3 kináz MLK3 és DLK-hoz, a MAP2K MKK7-hez és 

a JNK1-hez az N-terminális doménjével. Ez a komplex megfelel az élesztő Ste11-Ste7-Fus3 

MAPK modul Ste5 állványfehérjével alkotott komplexének (106). A JIP1 fehérje az agyban 

mutat magas expressziós szintet, amely összefüggésben lehet a JNK-k idegsejtek fejlődésében 

betöltött szerepével. A JIP1 KO egerekben a neuronfejlődés alacsony szinten maradt, 

valamint a különböző stresszre adott JNK által generált válaszok is elmaradtak (107). 

Neuronokban a JIP1 inhibitora az Akt1 / PKB fehérje, mely a JNK aktivitás csendesítésért 

felelős (108). A szintén citoplazmában lokalizálódó JIP2 és JIP3 további tagjai a családnak, 

melyek funkcionális szempontból nagy hasonlóságot mutatnak a JIP1-gyel, de a JIP3  egy 

szerkezetileg eltérő, 144 kDa-os polipeptid (109). A JIP3 különböző MAP3K-okhoz 

(MKKK1, MLK3, ASK1) kötődik N-terminális doménjével. Mindhárom JNK izoformával 

képes kölcsönhatásba lépni, de JNK3 preferenciát mutat (110). A JIP4 fehérje strukturálisan a 

JIP3-hoz hasonlít, de tanulmányokból kiderült, hogy a JNK pálya helyett a p38 útvonalat 

szabályozza az MKK3/6 kinázokon keresztül (111). 

 

3.6. A sejtes jelátviteli hálózatok komplexitása, evolúciója 
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Ahhoz, hogy megértsük az eukarióta organizmusok elképesztő fenotípusos 

sokféleségét, át kell látnunk a sejten belül létrejövő fehérje-fehérje kapcsolatok szerepét, 

evolúcióját.  

Az evolúció során ritkán jelennek meg új fenotípusok radikálisan megváltozott, újonnan 

létrejövő fehérjék által (112). Sokkal inkább jellemző, hogy új kapcsolatok alakulnak ki 

meglévő vagy duplikálódott fehérjék között, melyek egyedi folyamatok kialakulását, ezzel új 

megjelenési formák, szabályozási egységek létrejöttét teszik lehetővé (7. ábra). Ez a 

feltételezés egybevág azzal a ténnyel is, hogy a komplex organizmusokban is igen kevés 

fehérje kódoló gén található, ebből kifolyólag a fehérjék vagy domén típusok száma is csekély 

(113). Tehát a fenotípusos diverzitásért és komplexitásért a fehérjék vagy doménjeik közötti 

kapcsolatok új kombinációinak megjelenése a felelős, és nem egyéb fehérjék létrejötte (114). 

Az új kapcsolatok megértéséhez érdemes megvizsgálni a transzkripciós szabályozó hálózatok 

kialakulását. 

 A transzkripciós szabályozás olyan promóterek által mediált, amelyek upstream 

transzkripciós faktorok jeleire reagálva indukálnak génexpressziót (112,115). A transzkripciós 

csomópontok magas szintű modularitással jellemezhetők: 

 - ez lehet szerkezeti modularitás: az átíródó szekvencia (’kimeneti’ régió) és a cisz 

szabályozó elemek (’bemeneti’ régiók) (pl. enhanszer régió) fizikailag szeparáltak. 

 - funkcionális modularitás: a bemeneti és kimeneti komponensek akkor is funkcionálnak, 

és rekombinálódnak, ha szeparáltan helyezkednek el; pl. egy új cisz elem felismerő hely 

beékelődése a promóter régióba, új kontroll alá helyezhet egy gént (116) (7. ábra). Utóbbi 

esetében ugyanazon bejövő szignálra a sejt egy radikálisan eltérő választ fog generálni. A 

legfontosabb felismerés, hogy az effektor és regulációs funkciók szétválasztása révén az új 

kapcsolatok kialakítása lényegesen egyszerűbbé válik. A klasszikus anyagcsere útvonalakban 

részt vevő szabályozó fehérjék esetében azonban hiányzik a fentebb vázolt modularitás. Az 

enzimműködés precíz sztereokémiai követelményeket igényel, és bármilyen jelentősebb 

változás a katalitikus aktivitást veszélyeztetheti. A bejövő jeleket ugyanakkor allosztérikus 

effektorokkal is lehet szabályozni. Az enzim allosztérikus és katalitikus régiója közötti finom 

kapcsoltság csökkentheti az aktív hely funkcióját és stabilitását érintő kockázatokat (117,118). 

A foszforilációs, defoszforilációs és nukleotid cserés reakciókat katalizáló, 

szignáltranszdukcióban résztvevő enzimek működését a bejövő jelek szabályozzák: hol, 

mikor, s hogyan aktiválódjanak (114). A metabolikus enzimektől eltérően ezekre az 

enzimekre jellemző, hogy moduláris mechanizmusok határozzák meg a bejövő-kimenő 

információk kapcsolatát (119). Az enzim aktív hely körüli régiója csak promiszkuus módon 
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járul hozzá a szubsztrátok felismeréséhez. Azonban a jelátvivő enzimek gyakran rendelkeznek 

az aktív helytől független szerkezetű doménnel vagy motívummal, melyek elősegítik más 

fehérjékkel való kölcsönhatások létrejöttét. Ezek a modulok különböző kombinációkban 

fordulnak elő és eltérő funkcióval bírnak, mely szintén támogatja azt a hipotézist, miszerint az 

inszerciók és rekombinációk általános mechanizmusai a fehérjék evolúciójának (120) (7. 

ábra). Három fő, aktív helytől független mechanizmust ismerünk, melyek moduláris 

sajátságaikkal segítik elő a kinázok katalitikus aktivitását és egyéb jelátviteli funkciók 

szabályozását: dokkoló motívumok, moduláris interakciós domének és állványfehérjék. Ezek 

a fehérje egységek mindegyike meghatározó a kinázok upstream és downstream partnereinek 

kiválasztásában, gyakran a katalitikus aktivás allosztérikus szabályozásán keresztül. A 

dokkoló peptidek kisméretű konszenzus szekvenciák, melyek véletlen mutációk révén is 

létrejöhetnek, míg a moduláris domének például egy exon shuffling révén könnyen 

elterjedhetnek a genomban (114).  

Elmondható, hogy az élőlények fenotípusos változatossága és komplexitása sokkal inkább 

a szabályozó hálózatok elemei között létrejövő kapcsolatok sokféleségében kereshető, mint 

újonnan megjelenő fehérjékben. 

Doktori munkám fókuszában a MAP kináz partnereken található dokkoló motívumok által 

megvalósuló jelátviteli mechanizmusok állnak. Ezeknek az interakcióknak a specificitása, 

jelentősége és szerkezeti háttere. 
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7. ábra: A jelátviteli hálózatok modularitása és evolúciós plaszticitása 

 
(A) Az új szabályozási hálózatok evolúciója. Egy egyszerű, lineáris pálya kétféle módon alakítható át: 

új elemek megjelenése (új elágazódási pontokként szolgálhatnak) vagy már létező elemek új 

kapcsolatainak kialakítása révén. Az új kapcsolatok és elemek piros vonallal jelöltek. 

(B) Új kapcsolatok kialakulása a transzkripciós hálózatokban, ahol már kismértékű változások is 

befolyással lehetnek a génexpresszió szabályozására. Ha a promóter régióba egy új cisz elem ékelődik 

be, az megváltoztathatja a génátírást. Míg ha egy kódoló régió illeszkedik a cisz elem mögé, akkor a 

szabályozó mód adódik át egy másik gén expresszióját tekintve. 

(C) A jelátviteli hálózat csomópontjai között a kapcsolatok négy különböző módon jöhetnek létre. 

Ezeknek a kapcsolatoknak a stratégiái egy integráltsági és egy modularitási skálán ábrázolhatóak. 
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Általában minél kevésbé integráltak a katalitikus és interakciós funkciók, annál nagyobb mértékű az 

evolúciós plaszticitásuk. (Az ábra módosítva Bhattacharyya, R. P., Reményi, A., Yeh, B. J., Lim, W. A.; 

2006; Annu Rev Biochem.  után.)  (114). 

 

3.7. A lineáris kötő motívumok és a dokkolás 
Mióta a 19. század végén Fisher megalkotta az enzimek kulcs-zár hipotézisét, a 

biokémiában általánossá vált az a feltételezés, hogy egy enzim-szubsztrát specificitása az 

aktív hely sztereokémiai komplementalitásán alapszik (121). Azonban számos 

szignalizációban részt vevő enzim létezik, melynek az aktív helyen felül, a partnerfehérje 

specifikus megkötésében elengedhetetlen szerepet játszó régiói vannak. Ilyen szekvencia 

például a protein kinázok esetében a különböző lineáris motívumok, melyek elősegítik a 

megfelelő szelektivitást és szabályozást (122).  

A MAPK szignalizációs pályákban számos mechanizmus biztosítja a jelátvitel hatékony 

működését. Azonban a szubsztrátokon található foszforilációs hely önmagában nem elégséges 

azok hatékony felismeréséhez, valamint a MAPK-okon elhelyezkedő aktivációs hurok sem 

biztosítja a felsőbb aktivátor kinázokkal a specifikus kölcsönhatást. Több mechanizmus, mint 

a szubcelluláris lokalizáció vagy az állványfehérjék közreműködése mind hozzájárulnak a 

fehérje interakciójának létrejöttéhez in vivo, azonban a MAPK-ok magas szintű szubsztrát 

specificitást mutatnak in vitro is (123). Ezt a dokkoló kölcsönhatások teszik lehetővé, ahol a 

kölcsönhatás a MAPK partnerekből származó, néhány aminosavból álló, lineáris szekvencia 

motívumok és a kináz komplementer árka között jönnek létre (61). Ezt az interakciós 

mechanizmust a szakirodalom dokkolásnak nevezi, mert a dokkoló motívum különbözik a 

foszforilálódó Ser, Thr célszekvenciától, illetve a MAPK dokkoló árka a kináz aktív helyétől 

eltérő felszín. A dokkoló interakciók olyan bináris fehérje-fehérje kölcsönhatások, melyek a 

tranziens természetű enzim-szubsztrát kötődésen felül, attól eltérő módon segítik elő a kináz 

és a partnere közötti interakciót. Eredetileg ilyen kölcsönhatásokat a kináz-szubsztrát párokra 

írtak le, ahol az enzimreakció KM-jének erősítése révén a szubsztrát foszforilációját teszik 

hatékonyabbá (124). Fenti kináz/peptid típusú kötődés nemcsak a fehérjék közötti szelektív 

interakciót segíti elő, hanem sokkal specifikusabbá teszi azt, mint az aktív hely és a szubsztrát 

motívum önmagában, annak ellenére, hogy a peptidek néha több MAPK-t is képesek 

felismerni. Ezen felül fontos megjegyezni, hogy az evolúció során, a különböző 

kölcsönhatások hatékonyabbá tételéhez nem kell az enzim érzékeny, aktív helyének 

változásokon keresztül mennie (124,125,126).  
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3.7.1. A D-motívum és a CD árok 

A MAPK-ok esetében a legjobban karakterizált lineáris motívum a D-peptid / D-motívum / 

D / δ-domén (vagy KIM (Kináz Interakciós Motívum)), egy 10-15 aminosav hosszúságú 

peptid szakasz, melyet az aktív hellyel szemközti oldalon elhelyezkedő MAPK dokkoló árok 

ismer fel. Ezek a motívumok két vagy több, N-terminálisan elhelyezkedő bázikus 

oldalláncból (R/K(2-6)), egy rövid linker régióból (X(1-3)) és néhány C-terminális, konzervált, 

hidrofób aminosavból (ΦXΦ) állnak, és a foszforilációs szekvenciától upstream irányba, 

10-50 aminosav távolságra helyezkednek el (127). Dokkoló peptidek nem csak MAPK 

szubsztrátokon fordulhatnak elő, hanem aktivátor kinázokon (MAP2K), foszfatázokon, 

downstream kinázokon (MAPKAPK) és egyéb szabályozó molekulákon, például 

állványfehérjéken (125,128,129). Ezek a rövid szekvenciák a partner fehérjék N-terminális 

vége felé helyezkednek el, kivételt a MAPKAPK család tagjai képeznek, ahol a C-terminális 

oldalon lokalizálódnak. A D-motívumot elsőként az élesztő MAP2K Ste7, MAPK Kss1 és 

Fus3 útvonalban fedezték fel, mely analóg az emlősök p38, JNK és ERK hálózat dokkoló 

kölcsönhatásaival (130,131). Ez jó bizonyíték arra, hogy ez a mechanizmus evolúciósan 

konzervált az élesztőtől a humánig (132).  A paralóg MAPK-ok dokkoló árka magas fokú 

egyezést mutat. Ez azzal magyarázható, hogy az állatokban minden MAPK csoport 

(konvencionális és atipikus MAPK-ok) génduplikációs eseményeken esett át, és az ERK2, 

p38α, JNK1 ~40-50%-os szekvencia homológiát mutatnak (133). Azonban az egyes kinázok 

különböző szekvencia preferenciával jellemezhetők (134). 

ERK2 kinázon végzett mutációs kísérletek és kristálystruktúra alapján bizonyították, hogy 

a MAP kinázok több partnere is ugyanazon helyre, az aktív hellyel szemközti C-terminális 

régióhoz kötődik. Ezért ezt a helyet CD (Common Docking) doménnek nevezték el (125). 

Mivel a dokkoló motívumok egy sor pozitív töltésű és hidrofób karakterű aminosavval 

rendelkeznek, ezért a MAPK-okon található komplementer dokkoló árok ennek megfelelően 

negatív töltésű, savas és hidrofób oldalláncokat tartalmaz. Ezek az aminosavak alapozzák meg 

a hidrofób és elektrosztatikus interakciókat. Szekvencia illesztések alapján megfigyelhető, 

hogy a MAPK család minden tagjának CD doménje tartalmaz egy konzervált Asp-t, 

közvetlen a kináz domén szomszédságában (135). A dokkoló hasadék a D és E α-hélixek, 

valamint a visszakanyarodó 7-es és 8-as β-lemezek által kialakított árokban ível át (136,137) 

(5. és 8. ábra). 
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8. ábra: D-motívum függő MAPK interakciók és szubsztrát felismerés. 

A interakcióra bemutatott példák az emlős ERK2 MAPK-ra vonatkoznak. 

 

A dokkoló peptidek a dokkoló árokba való bekötődéskor a MAPK-ok konformáció 

változását okozhatják. Az aktivációs hurok a JNK1 és p38α esetében rendezetlenné válik, míg 

az ERK2-nél új szerkezetet vesz fel (127,138). A MAP kinázok tehát a dokkoló peptidek által 

allosztérikusan aktiválódnak. A konformációs változások teljesen egyediek és jobb 

hozzáférhetőséget biztosítanak az aktivációs hurok foszforilációs helyéhez a MAP2K-ok vagy 
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foszfatázok számára (137) (9. ábra). A foszforilálatlan ERK2 esetében például a Thr183 és 

Tyr185-ös oldalláncok teljesen el vannak temetve, így elkerülhető az egyéb kinázok általi 

kedvezőtlen aktiváció. A dokkoló peptid bekötődését követően az aktivációs hurok azonban 

kinyílik és a partner fehérjék kölcsönhatásba léphetnek a kinázzal (136). 

 

 
9. ábra: Peptid indukált konformáció változás az ERK2 MAP kinázban (PDB: 2GPH) 

(A) Az ERK2_pepHePTP komplex (rózsaszín) szuperpozicionálása az inaktív ERK2-vel (lila). A 

konformáció változást szenvedett területek pirossal vannak jelölve: CD-árok, L16, aktivációs hurok, 

Gly-gazdag hurok, N-terminus, MAPK inszerciós szekvencia.  

(B) Közelebbi ábra a CD árok dokkolás következtében megváltozott szerkezetéről. A HePTP peptid 

sárgával van feltüntetve. 

(C) A HePTP D-peptid által okozott konformációs változások bemutatása sematikus rajzon.  

(Az ábra módosítva  Zhou, T; SUn, L; Humphreys, J; Goldsmith, E J; 2006;  Structure után.) (136). 
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3.7.2. Az FXFP / DEF motívum 

 

Dokkoló árkok más területeken is előfordulhatnak a kinázon belül, mint a fentebb említett 

D-motívum kötő hely. Egy másik MAPK dokkoló hely a DEF (Docking Groove for ERK) 

régió, melyet számos ERK1/2 szubsztráton felfedeztek már (pl. Elk-1, KSR1) (139). A DEF 

domén jellemző szekvenciája a Phe-Xaa-Phe-Pro (FxFP-motívum), ahol az egyik Phe Tyr is 

lehet (140). Az FX(F/Y)P szekvencia a foszfoakceptor helytől C-terminális irányban 6-20 

aminosav távolságban helyezkedik el (140). Ez a motívum az ERK1/2 vezérelte szubsztrát 

foszforilációhoz szükséges (141). A D- és DEF motívum egyszerre is jelen lehet ugyanazon 

fehérjén is. Emiatt az ERK szubsztrátokat három csoportba lehet osztani a motívumok 

jelenléte alapján. Az Elk-1 és JunD fehérjék például mindkét peptidet tartalmazzák, utóbbi 

egyikkel az ERK-hez, másikkal a JNK1-hez tud kötődni. Bármelyik szekvencia mutációjával 

csökken a transzkripciós aktivitásuk, míg mindkét peptid kiiktatásával az aktivitásuk teljesen 

megszűnik (142). Az ERK2 esetében meghatározták, hogy a 185-261-es szekvencia a DEF 

domén felismerésért, míg a CD domén a 316-319-es szakaszon található (139). Ez a 

szekvencia alapvetően az ERK szubsztrátokon fordul elő, azonban a p38 transzkripciós faktor 

SAP-1 fehérje kivételt képez (143). A MAPKAPK kinázokról például általánosan hiányzik ez 

a motívum. 

 

3.7.3. A DVD domén   

 

A MAPK kaszkád felsőbb szintjeinél is nagyon fontos szerepet játszik, hogy a MAP3 

kinázok a MAP2 kinázokat specifikusan felismerjék, hiszen nagyszámú MAP3K (15 db az 

emlősökben) aktivál kisebb létszámmal képviselt MAP2K-okat (7 db az emlősökben). A 

specifikus MAP3K-MAP2K interakció egy rendkívül kritikus lépés, hiszen ez határozza meg 

a MAPK jelpálya aktivációs útvonalát (144). Ezek a DVD (Domain for Versatile Docking) 

motívumok emlősökben és élesztőben is egyaránt megtalálhatóak, de elsőként itt is élesztő 

kinázoknál került felismerésre (130,144). A kb. 20 aminosav hosszúságú DVD motívum a 

MAP2 kinázok kináz domén melletti C-terminális régiójában lokalizálódik (145). A nagyobb 

létszámú MAP3K család miatt egy-egy MAP2K több aktivátorhoz is tud kötődni. Például az 

MKK4 mind az MKKK1 és MTK1 által is képes foszforilálódni, addig az MKK7 csak az 

MKKK1-hez kötődik. Tehát a DVD domén meghatározója a MAP3K-MAP2K jelátvitelnek.   
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4. CÉLKITŰZÉSEK 
 

 Munkámban a MAPK-ok és kölcsönható partnereikben található lineáris 

kötőmotívumok közötti kapcsolatok specificitásának feltérképezését tűztem ki célul.  

Az irodalomból ismeretes volt számos olyan fehérje, melyekkel a MAPK-ok dokkoló 

kölcsönhatásokat alakítanak ki. Azonban nem készült még eddig olyan átfogó tanulmány, 

mely kvantitatívan térképezné fel az egyes peptidek kötődési affinitását, és a specificitás 

szerkezeti hátterét feltárná. Ezért célul tűztem ki, hogy a három fő MAPK (ERK2, p38α, 

JNK1) és egy sor dokkoló peptid kölcsönhatását megvizsgálom. Legfőbb kérdéseim az 

alábbiak voltak:  

- A kiválasztott peptidek hogyan csoportosíthatók MAPK kötő képességeik szerint? 

- Szerkezetileg milyen eltérések fedezhetők fel a MAPK-ok dokkoló árkában? 

- MAPK és dokkoló peptid komplexek szerkezete adhat-e magyarázatot az egyes 

peptidek szelektív és specifikus kötési tulajdonságaira?  

 

Fenti  kérdések megválaszolására az alábbiakat terveztem:  

 Az irodalomból kiválasztott 15 darab MAPK kötő dokkoló motívum affinitásának 

kvantitatív meghatározása fluoreszcencia polarizációs mérésekkel, majd néhány 

transzkripciós faktor riporter alkalmazásával a biokémiai specificitás feltérképezése.  

 Különböző specificitás profilú peptid-MAPK komplexek kristályszerkezetének 

meghatározása, és az egyedi jellegzetességek megismerése mind a peptid konformáció, 

mind a dokkoló árok topográfia szemszögéből. 

 A peptidekkel végzett kísérletek megerősítése teljes hosszúságú fehérjékkel végzett 

mérésekkel. 
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5. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 
 
5.1. DNS konstrukciók előállítása 
 

A DNS konstrukciók egy részét cDNS-ből állítottuk elő, melyhez a humán fehérjéket 

kódoló mRNS-t HEK293T sejtekből nyertük ki. Ehhez az eljáráshoz RevertAid H Minus First 

Strand cDNA Synthesis Kitet (Thermo Fisher Scientific) alkalmaztunk. A vizsgálni kívánt 

fehérjék DNS szakaszát PCR reakcióval szaporítottuk fel, a génszekvenciára specifikus 

primer párok segítségével. A PCR reakció egy általános sémája 10 µl reakció elegyre: 

- Phusion High-Fidelity DNA Polymerase  

(New England Biolabs):    0,2 µl 

- 5x HF/GC (GC gazdag szekvenciára) puffer:  2 µl 

- 10 mM dNTP:      1,5 µl 

- 100% DMSO (opcionális):    0,4 µl  

- 5 µM forward primer:     0,6 

- 5 µM reverse primer:     0,6 

- 50 mM MgCl2:      0,2 µl 

- plazmid DNS / cDNS:     0,2 / 1 µl 

- nukleázmentes víz:     10 µl-ig kiégeszíteni 

 A felszaporított DNS szakaszokat, és a klónozáshoz használt vektorokat megfelelő 

restrikciós endonukleáz kezelést követően ligálással egyesítettük. Majd a ligátumot XL1-Blue 

E.coli törzsbe transzformáltuk, agar lemezre szélesztettük, és megfelelő telepszám arány 

esetén, néhány telepet leoltva, 3ml-es táplevesben felszaporítottuk a DNS-t hordozó 

baktériumsejteket, majd a kitisztított DNS-t endonukleáz kezeléssel ellenőriztük. A megfelelő 

klónokat ezt követően szekvenáltattuk (részletesen lásd alább). 

A dokkoló felszín mutáns ERK2 és p38α konstrukciókat két lépéses PCR segítségével 

hoztuk létre a vad típusú konstrukciókból. Ehhez olyan forward, illetve reverse primer 

párokat terveztünk, amelyek 5’-, illetve 3’túlnyúló végei hordozzák a beépíteni kívánt 

mutációs szekvenciát, a templáttal komplementer régiójuk pedig közvetlenül a kimutálni 

kívánt bázisoktól downstream képes tapadni. A PCR reakció három lépésből áll: 

1. reakció: eredeti forward + mutált reverse primer párral 

2. reakció: mutált forward + eredeti reverse primer párral 

3. reakció: az 1. és 2. reakció során keletkezett DNS termékek a templátok, melynek 

végére megkapjuk a mutációt hordozó génszakaszt. 
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5.1.1. Transzformálás és a sejtek növesztése 

A szekvenált konstrukciókat ’KCM-es’ transzformálással juttattuk be XL1 Blue E. coli 

törzsbe. A ligált mintákhoz 5 x KCM oldatot (0,5 M KCl, 0,25 M MgCl2, 1 M CaCl2) adtunk 

vízzel kiegészítve, majd ezzel az eleggyel kevertük össze az E. coli sejteket. Az elegyet jégen 

20 percig, majd szobahőmérsékleten 10 percig inkubáltuk. 

Ezt követően antibiotikum mentes LB tápoldatot (10 g Tripton, 5 g élesztőkivonat, 10 g NaCl 

1 liter vízben feloldva, pH=7.5) adtunk a transzformátumhoz, majd fél órás, 37°C-os rázatást 

követően karbenicillin antibiotikum tartalmú LB-lemezekre (10 g Tripton, 5 g élesztőkivonat, 

10 g NaCl, 25 g agar, 50 μg/ml karbenicillin 1 liter vízben feloldva, pH=7.5) szélesztettük ki a 

mintákat. A lemezeket egy éjszakán át inkubáltuk 37°C-on. Másnap reggel ellenőriztük, hogy 

a kontroll lemezhez képest (inszertet nem tartalmazó ligátummal transzformált minták) a 

megfelelő DNS-t tartalmazó baktériumos lemezeken több telep nőtt-e ki (kb. tízszeres). 

Megfelelő arány esetén karbenicillint (50 μg/ml) tartalmazó LB- tápoldatba oltottunk 

telepeket a további ellenőrzéshez. A kémcsöveket egy éjszakán át rázattuk 37°C-on. 

 

5.1.2. A DNS tisztítása és ellenőrzése 

A felnőtt 4ml-es baktériumkultúrákból miniprep kit (Thermo Scientific Plasmid Miniprep 

Kit) segítségével tisztítottuk a plazmid DNS-t. A DNS mintákat a megfelelő restrikciós 

endonukleázokkal kezeltük, hogy ellenőrizhessük, sikeres volt-e a transzformálást megelőző 

ligálás. Az emésztett mintákat agaróz gélen futtattuk meg, majd kiválasztottuk azokat a 

mintákat, amelyek esetében emésztéskor kiesett a megfelelő hosszúságú inszert. Végül a DNS 

konstrukciókat DNS szekvenálással ellenőriztettük. 

 

5.2. A fehérjék expressziója és tisztítása 
 
A fehérjék előállításához felhasznált DNS konstrukciók, és az átíródó fehérjék tulajdonságai 

az alábbi táblázatban vannak összefoglalva: 

 

konstrukció neve vektor fehérje tulajdonsága 

pBH4-ERK2 His6- címke – inszert vad típus 

pBH4-JNK1 His6- címke – inszert vad típus 

pBH4-p38α His6- címke – inszert vad típus 

MG950-λ-ERK2 
λfoszfatáz – inszert – 

His6- címke defoszforilált, vad típus 
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MG950-λ-p38α 
λfoszfatáz – inszert – 

His6- címke defoszforilált, vad típus 

MG950-λ-JNK1 
λfoszfatáz – inszert – 

His6- címke defoszforilált, vad típus 

MG950-λ-ERK2m2 
λfoszfatáz – inszert – 

His6- címke 
defoszforilált, dokkoló árok mutáns (’p38-

asított’) 

MG950-λ-ERK2m4 
λfoszfatáz – inszert – 

His6- címke 
defoszforilált, dokkoló árok mutáns (’p38-

asított’) 

MG950-λ-ERK2m6 
λfoszfatáz – inszert – 

His6- címke 
defoszforilált, dokkoló árok mutáns (’p38-

asított’) 

MG950-λ-p38α m2 
λfoszfatáz – inszert – 

His6- címke 
defoszforilált, dokkoló árok mutáns (’ERK-

esített’) 

MG950-λ-p38α m4 
λfoszfatáz – inszert – 

His6- címke 
defoszforilált, dokkoló árok mutáns (’ERK-

esített’) 

MG950-λ-p38α m6 
λfoszfatáz – inszert – 

His6- címke 
defoszforilált, dokkoló árok mutáns (’ERK-

esített’) 

MG950-λ -JNK1ΔC20 
λfoszfatáz – inszert – 

His6- címke C-term csokolt (20 a.s.) JNK1 

MG950-λ -ERK2AA 
λfoszfatáz – inszert – 

His6- címke R77A, E314A mutáns 

MG950-MKK1-ERK2 
aktivátor – inszert – 

His6- címke aktivált, vad típus 

MG950-MKK6- p38α 
aktivátor – inszert – 

His6- címke aktivált, vad típus 

MG950-MKK7-JNK1 
aktivátor – inszert – 

His6- címke aktivált, vad típus 

pETARA-MEF2A_TP 
GST- címke – inszert – 

His6- címke MEF2A dokkoló+foszforilálható szakasza 

pETARA-MEF2A_AP 
GST- címke – inszert – 

His6- címke 
MEF2A dokkoló+foszforilálható 

szakasza_T/A mutáns 

pETARA-pep0_TP 
GST- címke – inszert – 

His6- címke 
MEF2A dokkoló nélküli foszforilálható 

szakasza 

pETARA-MKK4_TP 
GST- címke – inszert – 

His6- címke 
MKK4 dokkoló+MEF2A foszforilálható 

szakasza 

pETARA-NFAT4_TP 
GST- címke – inszert – 

His6- címke 
NFAT4 dokkoló+MEF2A foszforilálható 

szakasza 

pETARA-NFAT4_SP 
GST- címke – inszert – 

His6- címke NFAT4 dokkoló+foszforilálható szakasza 

pETARA-NFAT4_AP 
GST- címke – inszert – 

His6- címke 
NFAT4 dokkoló+foszforilálható 

szakasza_S/A mutáns 

pETARA-pep0_SP 
GST- címke – inszert – 

His6- címke 
NFAT4 dokkoló nélküli foszforilálható 

szakasza 

pETARA-MKK4_SP 
GST- címke – inszert – 

His6- címke 
MKK4 dokkoló+NFAT4 foszforilálható 

szakasza 

pETARA-MEF2A_SP 
GST- címke – inszert – 

His6- címke 
MEF2A dokkoló+ NFAT4 foszforilálható 

szakasza 

pETARA-NFAT4 'W' GST- címke – inszert – 
His6- címke kalcineurin kötő hely-foszfo szakasz 

pETARA-NFAT4_MEF2A GST- címke – inszert – 
His6- címke kalcineurin kötő hely-foszfo szakasz 

pETARA-NFAT4_APAP GST- címke – inszert – 
His6- címke kalcineurin kötő hely-foszfo szakasz 

pETARA-
NFAT4_MEF2A_APAP 

GST- címke – inszert – 
His6- címke kalcineurin kötő hely-foszfo szakasz 
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pETARA-NFAT1 'W' GST- címke – inszert – 
His6- címke kalcineurin kötő hely-foszfo szakasz 

pETARA-NFAT1_MEF2A GST- címke – inszert – 
His6- címke kalcineurin kötő hely-foszfo szakasz 

pETARA-NFAT1_APAP GST- címke – inszert – 
His6- címke kalcineurin kötő hely-foszfo szakasz 

pETARA-
NFAT1_MEF2A_APAP 

GST- címke – inszert – 
His6- címke kalcineurin kötő hely-foszfo szakasz 

pETARA-pepRSK1 
GST- címke – inszert – 

His6- címke RSK1 fehérje dokkoló peptidje 

pETARA-pepMNK1 
GST- címke – inszert – 

His6- címke MNK1 fehérje dokkoló peptidje 

pETARA-pepMSK1 
GST- címke – inszert – 

His6- címke MSK1 fehérje dokkoló peptidje 

pETARA-pepMK2 
GST- címke – inszert – 

His6- címke MAPKAPK1 fehérje dokkoló peptidje 

pETARA-RSK1 
GST- címke – inszert – 

His6- címke vad típus 

pETARA-RSK1-CKD 
GST- címke – inszert – 

His6- címke 
human Rsk1 C-term kináz domén  

411-735AA 

pETARA-RSK1_CDK-pep0 
GST- címke – inszert – 

His6- címke 
RSK CDK fragmens dokkoló  

peptid nélkül 

pETARA-CKD_pepT573A 
GST- címke – inszert – 

His6- címke RSK1 CDK fragmens T573A mutáns 

pETARA-JIP1 
GST- címke – inszert – 

His6- címke vad típus 

pETARA-JIP1_pep0 
GST- címke – inszert – 

His6- címke 
dokkoló peptid mutáns: R160A, L164A, 

L166A 
pETARA-JIP1_pepSzint_revD 
m2 

GST- címke – inszert – 
His6- címke dokkoló peptid csere 

pETARA-MNK1 
GST- címke – inszert – 

His6- címke vad típus 

pETARA- MNK1_pepMK2 
GST- címke – inszert – 

His6- címke MNK1 fehérje MK2 dokkoló peptiddel 

pETARA- MNK1_pepRSK1 
GST- címke – inszert – 

His6- címke MNK1 fehérje RSK1 dokkoló peptiddel 

pETARA- RSK1_pepMK2 
GST- címke – inszert – 

His6- címke RSK1 fehérje MK2 dokkoló peptiddel 

pETARA- MK2 
GST- címke – inszert – 

His6- címke vad típus 

pETARA- MK2_pepRSK1 
GST- címke – inszert – 

His6- címke MK2 fehérje RSK1 dokkoló peptiddel 

pcDNA3.1-ERK2 YFP_F1 fragmens – 
inszert – FLAG-tag vad típus 

pcDNA3.1-RSK1_pep0 YFP_F2 fragmens – 
inszert – FLAG-tag RSK11-711 dokkoló peptid nélkül 

pcDNA3.1-RSK1_CDK YFP_F2 fragmens – 
inszert – FLAG-tag RSK1411-735 N-term nélküli szakasz 

 

1. Táblázat: A különböző DNS konstrukciók, és az expresszálódó fehérjék tulajdonságai 
Minden vektor karbenicillin/ampicillin rezisztencia gént tartalmaz. 

Az MG950 olyan bicisztronos vektor, mely egyaránt tartalmazza az expresszálni kívánt His6-fehérje, 
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ill. a λ-foszfatáz vagy egy felsőbb aktivátor génjét is. A pcDNA3.1 vektorok emlős expressziós 

vektorok, melyeket HEK293T sejteknél alkalmaztunk. A pETARA vektorok dupla affinitás címkét 

tartalmaznak, melyek alkalmasak pull-down és aktivitás kísérletek kivitelezéséhez is. 

 

 A MAPK-ok az E. coli sejtekben nem találkoznak ugyan aktivátorokkal, illetve 

foszfatázokkal, azonban képesek autofoszforilációra, így a kinázok foszforiláltsági állapota 

igen eltérő. Mivel a kísérletek során aktivitás szempontjából különböző állapotú MAPK-ra 

volt szükség, először feltérképeztük, hogy önmagukban milyen foszforiláltsági szinttel 

nyerhetők ki a fehérjék a baktérium sejtekből (monocisztronos pBH4 vektorból előállított, 

természetes autofoszorilációval rendelkező fehérje). Ehhez Western blot kísérletet végeztünk 

megfelelő anti-foszfo MAPK-okkal.  A foszforilált, illetve defoszforilált MAPK-ok 

előállításához bicisztronos, MG950 vektorokat alkalmaztunk, így az adott kináz már eleve 

foszfo-vagy defoszforilált állapotban nyerhető ki a baktérium sejtekből. Az E. coliból történő 

tisztítási lépések során a rekombináns aktivátor kinázt vagy foszfatázt könnyedén el lehet 

választani a vizsgálni kívánt fehérjétől, ugyanis a MAPK-zal ellentétben ezek a fehérjék nem 

tartalmaznak semmilyen affinitás címkét. Kontrollként nem foszforilálható ún. ’NA’ (= Nem 

Aktiválható, aktivációs hurok mutáns - ERK2: T185V, Y187F; JNK1: T183V, Y185F; p38α: 

T180V, 18T2F) fehérjéket használtunk (10. ábra).  

 
10. ábra: MAP kinázok foszforiláltsági állapot vizsgálata Western blottal 

Az 1-es minták a negatív kontrollt tartalmazzák. Ezekben a mintákban a foszforilálandó Thr-t Val-ra, a 

Tyr-t Phe-ra cseréltük. A kísérletemben használt 2-es számú minták tökéletesen defoszforilálódtak. 

(Néhány esetben a MAPK minták nem egy vonalban futottak, mert némelyik minta TEV-hasított volt, 

némelyik pedig His címkével ellátott. Továbbá a p38α esetében a negatív kontrollon látható 

kismértékű jel, valószínűleg az anti-foszfo ellenanyag aspecifikus kötődése miatt jelenik meg.)  

 

5.2.1. Fehérje expresszió 

  1.      2.      3.       4.

ERK2        p38α JNK1

  1.      2.      3.       4.  1.      2.      3.       4.

1. foszforilációs hely defektív mutáns
2. defoszforilált
3. vad típus
4. aktivált
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A szekvenált DNS konstrukciókkal E. coli Rosetta (BL21 DE3 pLysS Rosetta) sejteket 

transzformáltunk hasonlóan a korábban leírtakhoz. Ez a törzs kloramfenikol rezisztenicia 

génnel is rendelkezik, ezért növesztésükhöz karbenicillint és kloramfenikol tartalmú 

lemezeket (10 g Tripton, 5 g élesztőkivonat, 10 g NaCl, 25 g agar, 50 μg/ml karbenicillin, 25 

μg/ml kloramfenikol 1 liter vízben feloldva, pH=7.5) használtunk. Az éjszakán át növesztett 

telepek közül kiválasztottunk egyet, melyet 50 ml, karbenicillin és kloramfenikol 

antibiotikumokat tartalmazó LB médiumba oltottunk le. A minikultúrát egy éjjen át rázattuk 

37°C-on. A felnőtt indító kultúrákat 1 liter térfogatnyi médiumot tartalmazó rázató edényekbe 

osztottuk szét, és OD= 0,6-0,7-ig növesztettük a sejteket, majd IPTG hozzáadásával (50-300 

µM) indítottuk el az expressziót. Az MG950 vektorok esetében 25°C-on, 4 órán keresztül 

zajlott az expresszió. A GST-címkét is tartalmazó pETARA vektoroknál az expresszió egy 

éjszakán át történt 18°C-on az inklúziós testek képződésének elkerülése érdekében. Az 

indukció előtt és után is vettünk mintát, melyeket SDS-poliakrilamid gélen futtattunk meg, 

hogy ellenőrizzük az expresszió hatékonyságát.  

 

5.2.2. Fehérje tisztítás Ni-affinitás kromatográfiával 

Az 1 literes felnövesztett kultúrákból centrifugálással gyűjtöttük össze a sejteket (5', 5000 

rpm, 4°C. A lecentrifugált sejteket PBS-ben (137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4 , 

2 mM KH2PO4, pH=7.4) történő mosás (szuszpendálás 30ml-ben csövenként), majd 

centrifugálás után, folyékony nitrogénben fagyasztottuk le lízis pufferben (50 mM Na2HPO4, 

300 mM NaCl, 20 mM imidazol, 0,2% CHAPS, 2 mM β-merkaptoetanol, pH=8.0), és a 

feldolgozásig -80°C-on tároltuk. A kiolvasztást követően, a tökéletesebb feltárás érdekében a 

szuszpenziót újból lefagyasztottuk folyékony nitrogénben, és langyos vízben engedtük fel. 

Majd szonikálással (Branson SONIFER 250, 2x1perc) fejeztük be a lizálást. A lizátumhoz 

csövenként (kb. 40 ml) 100 μg-nyi DNázt (Roche) adtunk, majd lecentrifugáltuk (30', 20000 

rpm, 4°C), hogy a sejttörmeléktől elválasszuk a fehérje oldatot. A felülúszóhoz megfelelő 

mennyiségű Ni-gyantát (kb. 1 ml gyanta / 40 mg megkötött fehérjét; GE Healthcare, Ni 

SepharoseTM 6 Fast Flow) adtunk hozzá, és a csöveket 30 percig forgatva kevertettük 4°C-on. 

A Ni-gyantát tartalmazó fehérjeoldatot egyszerű kromatográfiás oszlopokba töltöttük. 20 

gyantatérfogatnyi mosó I. (50 mM Na2HPO4, 300 mM NaCl, 40mM imidazol, 2 mM β-

merkaptoetanol), és II. pufferrel (20 mM Tris, 1M NaCl, 20 mM imidazol, 2 mM β-

merkaptoetanol) mostuk az oszlopot. A mosást követően az elúció 5-10 gyantatérfogat eluáló 

pufferrel (20 mM Tris, 200 mM NaCl, 400 mM imidazol, 10% glicerin, 2mM β-

merkaptoetanol, 0,2% BOG, pH=8.0) történt. Végül a fehérjekoncentrációt Bradford-reagens 
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(Bio-Rad) segítségével 595 nm-es hullámhosszon mértük meg. 

A tisztítás során a főbb lépések közben (a fehérje gyantára kötése után az átfolyóból, a 

bakteriális csapadékból, az átesett mosó pufferekből és magából az eluált fehérjéből) 

mintavételeztünk, amelyeket SDS-poliakrilamid gélen futtattunk ellenőrizve a fehérje  

aggregálódását, degradációját, tisztulását, mennyiségét. A fehérje oldatokat, a kicsapódás 

elkerülése érdekében, néhány mg/ml-es koncentrációra hígítottuk ki, és 2 mM TCEP redukáló 

ágenst adtunk hozzájuk. 

 

5.2.3. Fehérje tisztítás GST affinitás kromatográfiával 

A pETARA konstrukciók His6 és GST címkét is tartalmaznak, így ezeket a fehérjéket a Ni-

oszlopos tisztítást követően GST-affinitás kromatográfiával tisztítottuk tovább ioncsere 

helyett. 

A GST-gyanta esetében (GE Healthcare, Glutathione SepharoseTM 4 Fast Flow) 1 ml, kb. 

10 mg fehérjét képes megkötni, így a Ni-tisztítást követően Bradford-reagens segítségével 

megállapított fehérjemennyiség függvényében alkalmaztuk. 

A gyantát itt is kromatográfiás oszlopba töltöttük, és 20 térfogat GST-mosópuffert (20 mM 

Tris, 300 mM NaCl, 2 mM β-merkaptoetanol, 0,1% IGEPAL (Sigma-Aldrich, BioChemika, 

Igepal CA 630), (pH=8.0) engedtünk át rajta, hogy ekvilibráljuk a töltetet. A Ni-tisztított 

fehérjét kétszeres térfogatra állítottuk be hígító pufferrel (20 mM Tris, 50 mM NaCl, 10% 

glicerin, 2 mM β-merkaptoetanol, pH=8.0), hogy a nagy töménységű imidazol ne zavarja a 

GST-affinitás kromatográfiával történő tisztítást. A kihígított fehérjét rátöltöttük az oszlopra, 

és 4°C-on forgatva kevertettük 30 percig. 30 gyantatérfogat GST-mosó pufferrel történt az 

oszlop mosása, három lépésben. Végül 5-10 térfogat GST-eluáló pufferrel (50 mM Tris, 100 

mM NaCl, 10% glicein, 0,2% BOG, 10 mM glutation (Sigma-Aldrich, redukált L-Glutation, 

minimum 99%), 2mM TCEP, pH=8.0) több lépésben szorítottuk le a fehérjét, majd Bradford-

reagens segítségével megmértük a koncentrációját, illetve SDS-PAGE-en megfuttattuk a 

mintákat. A pontosabb koncentráció meghatározás érdekében 280 nm-en is megmértük a 

fehérjék koncentrációját nanodrop készülékkel (BioTek, Cytation 3 Cell Imaging Reader).  

 
5.2.4. Dialízis 

Az MG950-es DNS konstrukciókból termelt fehérjéket GST-affinitás kromatográfia helyett 

ioncserével tisztítottuk tovább, melynek megelőző lépése a dializálás. A megfelelő 

töménységűre beállított fehérjéket előzőleg néhány percig forralt dialízis membránba (Serva, 
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Servapor 12-14 kDa, regenerált cellulóz) töltöttük. 50-szeres térfogatú dializáló pufferben (20 

mM Tris, 50 mM NaCl, 10% glicerin, 2 mM DTT, pH=8.0), 4°C-on, egy éjszakán át 

kevertetve hagytuk dializálódni. A kristályosításra szánt fehérjékről a His6-címkét 20-ad 

térfogatnyi 1mg/ml-es TEV-proteáz oldat hozzáadásával, a dialízis közben hasítottuk le. 

Másnap reggel a TEV-hasított mintákat megfuttattuk SDS-PAGE-en az előző este kontrollnak 

kivett minták mellett, hogy ellenőrizhessük a hasítás sikerességét.  

 

5.2.5. Ioncsere 

A fehérjék ioncseréje során Äkta Explorer rendszert (GE AKTA Explorer chromatography 

systems) használtunk. A dializált fehérjéket fecskendőre csavarható membránon (Millipore, 

Millex GP, non-sterile, PES 0,22 μm) ultraszűrtük az oszlopra történő felvitel előtt. A 

mosáshoz, illetve elúcióhoz szükséges desztillált vizet, 'A' puffert (20 mM Tris, 50 mM NaCl, 

10% glicerin, 2 mM DTT) és 'B' puffert (20 mM Tris, 1 M NaCl, 10% glicerin, 2 mM DTT) is 

átszűrtük, valamint légtelenítettük. A ResourceTM Q anioncserélő oszlopot (GE Healthcare) 

először desztillált vízzel, majd 'B' és 'A' pufferrel mostuk sorrendben. A fehérjék oszlopra 

történő felvitele során átfolyt frakciókat összegyűjtöttük, hogy meg lehessen vizsgálni, 

mennyi fehérje esett át az oszlopon. Az elúció során általában egy 0% és 45% 'B' közötti, 2-

2,5 ml/perc sebességű, 40 oszloptérfogatnyi gradienst alkalmaztunk. A fehérjéink 10-30% 

közötti B puffer koncentrációnál eluálódtak. (A TEV-hasított kinázok kb. 5%-kal hamarabb 

esnek át a hasítatlan párjukhoz képest.) Végül SDS-PAGE-en megfuttattuk a frakciókból és 

átfolyóból vett mintákat, hogy leellenőrizzük a veszteséget, illetve a fehérjék tisztaságát. A 

megfelelő frakciókat összeöntöttük, és Bradford-reagenssel megmértük a 

fehérjekoncentrációt.  

 

5.2.6. Töményítés 

Az ioncserélt fehérjék egy részét 10 kDa vágási tartományú ultraszűrő membrán 

(Sartorius, Vivaspin 15R, illetve Sigma-Aldrich, Amicon Ultra-15) segítségével állítottuk be a 

megfelelő töménységűre. Addig centrifugáltuk a csöveket (5000 rpm, 4°C), amíg a fehérjék el 

nem érték a kívánt töménységet. Két centrifugálás között Bradford-reagenssel ellenőriztük a 

koncentrációkat. A folyamat végén nanodroppal, 280 nm-en mértük meg a 

fehérjekoncentrációt, és 2 mM TCEP-pel egészítettük ki a mintákat. A kisebb térfogatba 

szétmért fehérjéket folyékony nitrogénben lefagyasztottuk, és -80°C-on tároltuk. 

 

5.3. Peptidek szintézise 
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A jelöletlen és a fluoreszcensen jelölt peptidek szilárd fázisú Fmoc alapú szintézissel 

készültek. A jelölt peptidekhez (MNK1, NFAT4, HePTP) N-terminálisan, kémiailag lett 

kapcsolva a TAMRA vagy a CF festék. 

 

5.4. A fehérjék vizsgálata 
 
5.4.1. Pull-down kísérletek 

Ezek a tesztek a fehérje-fehérje kölcsönhatások kvalitatív meghatározására szolgáltak, ahol 

a kölcsönhatásban részt vevő fehérjék egyike (a GST-kötött MAPK partnerek) a GST-

gyantához volt immobilizálva (csali), míg a másik, mobilis fehérje (préda) az oldatban 

maradt. Ha közöttük interakció jött létre, akkor az SDS-PAGE gélfuttatás során két elkülönülő 

sávot figyelhettünk meg. Ha nem alakult ki kölcsönhatás akkor csak a GST-gyantáról leváló 

csali fehérje látható. 

Néhány kísérlethez elegendő, 100 µl tiszta GST-gyantát kromatográfiás oszlopba 

töltöttünk, és az ekvilibrálás céljából kb. 30 ml PBS-sel átmostuk. A GST-fúziós, Ni-tisztított 

csali fehérjét kétszeres térfogatúra hígítottuk, majd 0,5-1 µg-ot felvittünk az oszlopra, és 

hagytuk rázódni 30 percig, 4ºC-on. Lecsöpögtettük az oszlopot, és átmostuk még kétszer 1ml 

mosó és kétszer 1ml kötő pufferrel (20 mM Tris, 50 mM NaCl, 2mM β-merkaptoetanol, 0,1% 

IGEPAL). A gyantát Eppendorf-csőbe vittük át, lecentrifugáltuk, és egy gyantatérfogat kötő 

pufferrel egészítettük ki. Az 50%-os gyantából mintát vettünk, és a préda fehérjékkel együtt 

SDS-PAGE-en futtattuk meg, a kísérletnek megfelelő arányok beállítása érdekében (11. 

ábra). 
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11. ábra: Példa egy gél képre, amit a GST pull-down kísérletek előkészítéséhez 

használtunk 
Mivel a csalik esetében nem tudjuk kvantitatívan lemérni, hogy a gyantán mekkora mennyiségű 

fehérje kötődött, SDS-PAGE gélen ellenőriztük a mennyiségüket. Így a kísérletek során alkalmazott 

mennyiségek már összemérhetőek, és megbecsülhetők az arányok. 

 

A reakcióelegy össztérfogata 200 μl, mely 10-30 μl csaliból, 70-80 μg prédából és kötő 

pufferből áll.  

 Ha a préda fehérje nem E. coliból, hanem HEK293T sejtek lizátumából származott, akkor 

előzetes Western-blot eredmények alapján határoztuk meg a reakcióelegy összetételét. 

A mintákat 20-30 percig hagytuk szobahőmérsékleten inkubálódni, néhány vortexelés mellett. 

Majd 1000 rpm-mel lefugáltuk az összes mintát, leszívtuk a felülúszót. Ezután legalább 20 

gyantatérfogatnyi kötő puffert adtunk hozzájuk, felkevertük, és újra lecentrifugáltuk. Ezt 

háromszor ismételtük meg. Végül fehérje felvivő puffert tettünk a gyantára, és SDS-PAGE-en 

futtattuk meg, hogy láthatóvá tegyük a különböző fehérjék kölcsönhatását vagy annak 

elmaradását. Sejtlizátumból származó préda esetében az eredményeket Western-blot 

technikával detektáltuk.  

 

5.4.2. Western-blot 

A MAPK-ok foszforiláltsági állapotának felmérése érdekében, illetve a HEK293 

sejtlizátumból készített pull-down esetében az SDS-PAGE futtatását követően Western-blottal 

folytattuk az eredmények kimutatását. 

A minták futtatása közben a papírszivacsokat (padokat) és a nitrocellulóz membránt (Bio-

Rad) blottoló pufferben (39 mM glicin, 48 mM Tris, 1,3 mM SDS, 20% metanol, pH=8.0) 

áztattuk 1 órán keresztül. Majd az akrilamid gélből átblottoltuk a mintákat a nitrocellulóz 

membránra (15V, 500mA, 40 perc). Az elkészült membránt Ponceau-val (0,1% Ponceau S, 

5% ecetsavban feloldva) festettük 10-20 mp-en keresztül, hogy leellenőrizzük a blottolás 

sikerességét. A membránt 3x10 percig mostuk TBS-T pufferben (10 mM Tris, 150 mM NaCl, 

0,1% Tween 20, pH=7.4). Majd 1 órán keresztül blokkoltuk 5% sovány tejport tartalmazó 

TBS-T pufferben az aspecifikus kötőhelyek telítése érdekében. A blokkolás végeztével TBS-

T puffer és 5% tejpor oldatához hozzáadtuk az elsődleges ellenanyagot (anti-foszfo p38: Cell 

Signaling, Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182), anti-foszfo JNK1: Cell Signaling, 

Phospho-SAPK/JNK (Thr183/Tyr185), anti-foszfo ERK2: Cell Signaling, Phospho-p44/42 

MAPK (Thr202/Tyr204), a megfelelő hígításban, majd így egy éjszakán át 4°C-on rázattuk 
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benne a membránt. Másnap 3x10 perces TBS-T-s mosást követően, hozzáadtuk a másodlagos 

ellenanyagot (Cell Signaling, Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody, #7074) és 2 órát 

inkubáltuk szobahőmérsékleten. Majd ismét TBS-T-vel mostuk 3x10 percig. Az előhívás 

ECL oldattal (GE Healthcare, ECL Plus, #RPN2132) történt, melyben 5 percig inkubáltuk a 

membránt. Typhoon Trio + scanner (Amersham Biosciences) segítségével, fluoreszcencia 

alapján (gerjesztés 480nm, emisszió 530nm-en) detektáltuk a jeleket. 

 

5.4.3. Fluoreszcencia polarizációs mérések 

Ezzel a technikával kvantitatívan határoztuk meg a szintetikus peptidek és a MAPK-ok 

kölcsönhatásait. A mérés során TAMRA- (tetrametilrodamin) és CF- (karboxifluoreszcein) 

jelölt peptideket használtunk fluoreszcens riporterként. A mérés elvi alapja, hogy ha egy 

fluoreszcensen jelölt molekulát síkban polarizált fénnyel világítunk meg, akkor azok olyan 

fluoreszcens fényt bocsájtanak ki, melynek polarizációs fokát a molekula mérete, azaz a 

komplexképződés mértéke határoz meg. Minél kisebb méretű egy molekula, annál 

gyorsabban képes forogni az oldatban, és a mozgás gyorsaságának arányában a fluoreszcens 

fény polarizáltsága csökken vagy megszűnik. Azonban, ha a jelölt peptid egy nagyméretű 

fehérjéhez kötődik, akkor a forgása jelentősen lelassul (egy D-motívumot tartalmazó 10-15 

aminosav hosszú peptidhez való MAPK kötődés kb. 20-szoros molekulatömeg növekedést 

okoz), és így a kibocsájtott fény polarizáltsága megmarad, azaz nő a jel. 

A jelölt peptidek fluoreszcencia polarizációs változását növekvő kináz koncentráció 

jelenlétében mértük le (12. ábra). 0-tól maximum 50 μM-os kináz koncentrációig (100 mM 

NaCl, 20 mM Tris, 0,05% Brij35P (Fluka), 50 nM TAMRA / CF-jelölt peptid, 2 mM DTT, 

változó töménységű kináz koncentráció, pH=8.0) - 10 pontban - felező hígításokat 

készítettünk. Minden mintából három párhuzamost mértünk ki 384-lyukú plate-re (384 

Corning 3676), majd magát a mérést Synergy H4 (BioTek Instruments) berendezéssel 

végeztük a fluoreszcencia lemezolvasó beállítással. 

Az adatokat OriginPro7 programmal értékeltük ki a következő egyenlet segítségével: 

FP  FPmin  FPmax-FPmin

  +B +K     +B +K   4D   

2B 
 

FP= mért polarizációs érték; FPmin= minimális polarizációs érték (a jelölt peptid önmagában); 

FPmax= maximális polarizációs érték (telítés); D0= a kináz koncentrációja; B0= a jelölt peptid 

koncentrációja; Kd= disszociációs állandó. 

Miután meghatároztuk a jelölt peptidek Kd-ját, egy harmadfokú egyenlet segítségével, 

kompetitív titrálással meghatározhatók lettek a jelöletlen peptidekkel mért disszociációs 
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állandó értékek is. Az egyenletnek két kémiailag értelmes megoldását alkalmaztuk attól 

függően, hogy a jelöletlen peptid a direkt titrálás során kapott Kd értékhez képest kisebb vagy 

nagyobb affinitással kötődött:  

 Ha KdB (direk) < KdT (kompetitív) 
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A harmadfokú egyenlet paraméterei: 
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(Az egyenleteket a Wang, Z.X.; 1995; FEBS Lett. alapján határoztuk meg) (146). 

A jelöletlen peptidek szintézise jóval egyszerűbb, ezért a nagy mennyiségű mérést 

praktikusabbnak véltük az utóbbiakkal végezni. Ebben az esetben, szintén 10 pontban, 0 - 

maximum 250 μM-os peptid koncentrációig (100 mM NaCl, 20 mM Tris, 1 mg/ml BSA, 5 

mM DTT, 10 nM TAMRA / CF-jelölt peptid, adott mennyiségű MAPK és változó 

töménységű jelöletlen peptid koncentráció, pH=8.0) felező hígításokat készítettünk, majd a 

direkt titrálásos kísérlethez hasonlóan detektáltunk (12. ábra).  
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12. ábra: Fehérje-fehérje kölcsönhatások mérése fluoreszcencia polarizációs technikával 
(A) A direkt titrálás sémája: meghatározott jelölt peptid koncentrációnál a MAPK koncentrációját 

növeltük a titrálás során. 

(B) A kompetitív titrálás sémája: meghatározott, kb. 60-80%-os MAPK/jelölt peptid telítettségi arány 

mellett a jelöletlen peptid koncentrációját növeltük a titrálás során. 

 

5.4.4. Kináz aktivitás vizsgálat 

A különböző aktivátor kinázokkal – konstitutívan aktív MAP2 kinázok (MKK6EE (S207E, 

T211E) és MKK1EE (S218E, S222E)) és MAP kinázok (MAP2K-zal koexpresszált ERK2, 

p38α és JNK1) – végzett kísérletek során P32-γATP segítségével vizsgáltuk a különböző 

szubsztrátok foszforiláltsági fokát. A kísérlet során 0,1-0,5 μM-os aktivátor és 2-10 μM-os 

szubsztrát koncentrációkkal dolgoztunk. 

A szubsztrát MAPK-ok - az ERK2, JNK1, p38α - ebben az esetben kináz inaktív mutánsok 

(ERK2: K54R; JNK1: K55R; p38α: K53R) voltak, ami azt jelenti, hogy nem képesek 

autofoszforilációra. Így a rajtuk detektálható foszforiláció biztosan a felsőbb aktivátornak 

köszönhető. 

Az aktivitás vizsgálatok a különböző szubsztrátokon a következő reakcióelegyben zajlott: 

- 5 x kináz puffer (50 mM HEPES, 100 mM NaCl, 5 mM MgCl2, 5 % glicerin,  
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- 0.05 % Igepal, 2 mM DTT pH=7.4) 

- 2-10 μM szubsztrát 

- 0,1-0,5 μM aktivátor 

- 60 μl-re kiegészíteni desztillált vízzel 

- 4x tömény ATP mix (1mM ATP-hez 2% friss P32-γATP (Izotóp Intézet kft.,  

100 μl, 3 mM ATP (1 milliCurie-nek felel meg; 2 hét a felezési ideje, így ennek 

megfelelően kell adagolni) 

A reakciót az ATP mix hozzáadásával indítottuk, majd 25 mM EDTA-t tartalmazó 4 x SDS 

fehérje felvivő pufferrel állítottuk le. Különböző időközönként 10-10 μl-t kivettünk a 

reakcióelegyekből, hozzákevertük 5 μl EDTA-s oldathoz, majd 98°C-on forraltuk 1 percig. 

Utána minden mintát (8 μl-t) SDS-PAGE-re vittünk fel. Az elektroforézis végén a gélekről 

levágtuk a sófrontot, amely az el nem reagált P32-γATP-t tartalmazza. A gélek ezután 

Coomassie festékkel lettek megfestetve, majd a festéktelenítést követően kétszer 20 percig 

áztattuk desztillált vízben. Végül a géleket fóliával lefedve szűrőpapírra tettük, és 

gélszárítóban inkubáltuk 1 órán át. A megszáradt géleket gélkazettába (GE Healthcare, 

Storage Phosphor Screen) helyeztük, és egy éjszakán át hagytuk állni. Ezt követően a kazetta 

fényérzékeny filmjét a Typhoon Trio + szkennerbe olvastuk le, a kapott képeket pedig 

ImageQuant program segítségével értékeltük ki. 

 

5.4.5. Felszíni plazmon rezonancia (SPR) 

 A felszíni plazmon rezonancia spektroszkópia olyan detektálási módszer, amellyel egy 

fémfelület közelében bekövetkező törésmutató változást lehet nagyon pontosan nyomon 

követni. A módszer elve, hogy ha a felület, azaz a chip felszínére a kölcsönható partner 

egyikét immobilizáljuk, majd fölötte áramoltatjuk a másik partnert, akkor a kötődés vagy 

disszociáció hatására a törésmutató megváltozik. Ha a szenzorchip (aranylemez) felületét 

valamilyen beesési szöggel rendelkező fénnyel megvilágítják, a fény energiát és impulzust 

adhat át a fémnek. Ilyenkor a visszavert fény intenzitása lecsökken, és így megkereshető az a 

szög, amelynél a visszavert szög intenzitása minimális, ez lesz a rezonanciához tartozó 

beesési szög. Az SPR bioszenzorok ezt a rezonancia szöget mérik az idő függvényében. Ha a 

felületre az oldatból anyag kötődik, akkor a felület mentén a törésmutató megnő, ami a 

rezonancia szögben is növekedést okoz (147). A rezonancia szög mérésével a felülethez kötött 

anyag mennyiségével arányos jel mérhető, 1 kRU (Response Unit) jelemelkedés kb. 1 

ng/mm2 tömegnövekedésnek felel meg. 

A méréseket Biacore 3000-es műszeren végeztük CM5-ös szenzorchipen (BIAcore AB, 
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Uppsala, Sweden) a Debreceni Egyetemen. Az anti-GST-s felszínt már előzőleg 

előkészítették, így készen kaptuk. Az anti-GST antitest (GE Healthcare Life Sciences) 

immobilizációja a chip felszínre 25°C-on történt aminálással az alábbi protokoll alapján: a 

felszínt 6 percig aktiváltuk 50 mM NHS és 200 mM EDC-t tartalmazó oldattal. Az anti-GST 

antitestet 50 µg/ml-re hígítottuk ki immobilizációs pufferben (10 mM Na-acetát (pH=5,0)). A 

fennmaradó reaktív helyeket 35 μl 1 M etanolaminnal (pH=8.5) blokkoltuk. Az immobilizáció 

során az áramlási sebesség 5 µl/perc volt. A chipen 3 cellát használtunk, amelyekre különböző 

GST-fúzionált fehérjék lettek felkötve.  A GST-s fehérjéket 1 μM-os koncentrációban töltöttük 

az anti-GST felszínekre 10 μl/perc áramlási sebességgel futtató pufferben (10 mM HEPES, 

150 mM NaCl, 3 mM EDTA, 0,005 % Surfactant P20, pH=7.4), általában 1000 RU értéknyi 

mennyiségben (ez kb. 10 μl-nyi 1 μM-os GST-fúziós fehérje minta injekcióját jelentette). A 3 

cellába 2 különböző GST-s fehérje (MKK6 és MKK6-peptid) lett beinjektálva. A 3. felszínre 

nem kötöttünk fel fehérjét, az anti-GST felszín önmagában szolgált kontrollként. A MAPK-

okon puffercserét kellett végezni fehérje sótalanító oszlop segítségével (Pierce). A kötődések 

monitorozásához különböző koncentrációban adagoltuk a MAPK-okat (100 μM volt a 

legtöményebb, és felező hígításokat végeztünk). A folyási sebesség 10 µl/perc volt 3 percen 

keresztül, közben a Response Unit változást folyamatosan detektáltuk. Először a leghígabb 

MAPK oldatot vittük fel, majd sorban a többit (összesen 8 minta). 

Méréseinket egy olyan készüléken voltunk kénytelenek kivitelezni, mely épp karbantartás 

előtt állt, ezért a készülék néha bizonytalanul működött. Néhány esetben ezért mérési 

pontokat voltunk kénytelenek kihagyni az adatok feldolgozása során a magas szórási értékek 

következtében. Ezek a technikai problémák azonban nem befolyásolják a mérésekből levont 

következtetéseinket. 

 

5.4.6. Bimolekuláris fluoreszcencia komplementáció (BiFC) 

Ez a módszer fehérje-fehérje kölcsönhatások kimutatását teszi lehetővé élő sejtekben. A 

kísérletekhez olyan pcDNA3.1 vektorokat (Invitrogen) alkalmaztunk, amelyek tartalmazzák a 

YFP (sárga fluoreszcens fehérje) génjét. A komplementációs kísérletekhez úgy módosítottuk 

a vektort, hogy a YFP fehérjét egy N- és egy C-terminális félre bontottuk a (159. 

aminosavnál), és a két fragmens DNS-t, külön-külön építettük be a vektorokba, eltérő 

konstrukciókat képezve (’F1 és F2 fragmensek’). Az ERK2 fehérje C-terminálisára az F1, 

míg az RSK1 konstrukciók esetében az F2 YFP fragmentum lett beékelve. Ha a két vektorból 

átíródó fúziós fehérje képes interakcióba lépni egymással, akkor az F1 és F2 YFP fragmensek 
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is komplexet képeznek. A YFP komplex megfelelő hullámhosszú megvilágításra fluoreszcens 

jelet bocsájt ki, míg a fragmensek önmagukban nem szólalnak meg. 

A HEK293T sejtek DMEM (Life Technologies, Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) 

tápoldatban lettek növesztve 10% FBS (Life Technologies, Fetal Bovine Serum) és 1% 

PenStrep (Life Technologies, Penicillin-Streptomicin) antibiotikum mellett 37°C-on (5% 

CO2), 25 cm2 méretű sejttenyésztő edényben (Orange Scientific). A transzfektálás előtt 24 

órával 60-70%-os felület befedettség arány mellett lettek szétosztva a sejtek 96-lyukú 

lemezre. Ekkor a médiumot szérummentes OPTI-MEM (Life Technologies, Minimum 

Essential Media) tápoldatra cseréltük. A tranziens transzfekció Lipofectamin 2000 

(Invitrogen) reagenssel történt a gyártó leírásának megfelelően. Két nap inkubációt követően 

lett elvégezve a fluoreszcencia intenzitás mérése úgy, hogy a sejteket átmostuk PBS-sel, majd 

felszuszpendáltuk 200 μl-ben. A sejtszuszpenzióból 20 μl-eket (~20000 sejt) mértünk ki 384-

lyukú fekete lemezre (Corning 3676). A mérést Synergy H4 (BioTek Instruments) 

berendezéssel végeztük a fluoreszcencia lemezolvasó beállítással (excitációs/emissziós 

hullámhossz: 515/535 nm). Western-blot technikával, anti-FLAG-tag (Sigma, F1804) 

segítségével végül megállapítottuk a sejtszuszpenzió (50 μl-ből) fehérjeexpressziós szintjét, 

hogy korrigáljuk vele a fluoreszcens mérésekből származó intenzitás értékek szórásait. A 

sejtek in vivo megfigyelése konfokális lézerpásztázó mikroszkóp (Olympus IX81; Olympus 

FluoView 500 lézerpásztázó rendszer) segítségével történt 514 nm-es excitációs és 535-560 

nm-es emissziós filterekkel. 

 

5.5. Kristályosítás  

 

A kristályosítások során ioncserélt, His6-cimkementes (TEV-hasított), defoszforilált 

MAPK-okat használtunk 10-15 mg/ml közötti koncentrációban. A JNK1 esetében egy 

csonkított konstrukciót alkalmaztunk (JNK1ΔC20), ahol a C-terminális végről hiányzott az 

első 20 aminosav, amely szerkezete rendezetlen, így gátolja a fehérje megfelelő 

kristályosodását. (A teljes hosszúságú fehérje esetében a felbontás jóval gyengébb, mindössze 

~2,6 Å volt. Ettől függetlenül ez a szerkezet is bekerült a Protein Data Bank adatai közé 2XSO 

kódszámmal.) A kinázokat a peptidekkel rendre 1:4-es arányban kevertük össze 2 mM MgCl2 

es 2 mM AMPPNP mellett. A különböző komplexek kristályosodási körülményei egy, a 

Reményi csoportban használt, polietilén-glikol (PEG) kristályosító „screen” segítségével 

lettek kiválasztva. A kristályok szobahőmérsékletű függőcsepp-módszerrel, párolgásos 

diffúzió mellett lettek növesztve 1,5 μl fehérje-peptid és 1,5 μl kicsapó szer elegyében. A 
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precipitáló oldat össztérfogata 500 µl volt a csepp alatti térben. A legjobb minőségű kristályok 

a következő körülmények között képződtek: 

 ERK2-pepMNK1: 15% PEG20000, 100 mM MIB puffer (Na-malonát, imidazol, 

borsav 2:3:3 arányú elegye, pH=6.5) 

 p38α-pepMKK6: 22% PEG3350, 100 mM Hepes (pH=7.5) 

 JNK1-pepNFAT4: 20% PEG8000, 100 mM Na-citrát (pH=5.5) 

A kristályok, a precipitáló oldat hozzáadását követően 15-20% glicerin vagy 15% etilénglikol 

mellett, folyékony nitrogénben lettek lefagyasztva az adatgyűjtés megkezdéséig.  

 ERK2-pepSzint-revD: 20-24% PEG6000, 100 mM Trisz puffere (pH=8.5) mellett. 

A pepSzint-revD peptid (LSLSSLAASSLAKRRQQ) első két aminosava (aláhúzva) nem 

látszik az elektronsűrűségi térképen, mert egy ERK2 molekulából származó szimmetrikus, 

hidrofób oldallánc elfoglalja a ФB zsebet, ahová a peptid is kötődne.  

 ERK2AA-pepRSK1: 27-29 % PEG6000, 100 mM MES puffere (pH=6.5) mellett 

Az ERK2-pepRSK1 komplex kristályosítása több kísérlet után is kudarcba fulladt, ezért egy 

olyan ERK2 konstrukciót terveztünk, amelyben az ERK2-pepSzint-revD komplexben is 

problémát jelentő két aminosavat alaninra cseréltük (ERK2AA – R77A, E314A). A mutáns 

ERK2 már rögtön képes volt kristályosodni a pepRSK1-gyel, a kristályok 4-5 nap alatt nőttek 

meg (0,3 mm x 0,1 mm x 0,02 mm).  

 A fagyasztott kristályok nagy felbontású adatai PXI és PXIII a svájci röntgensugár-

forrás segítségével gyűjtöttük. Az ERK2-pepMNK1 kristály komplex esetében pedig az 

ELTE, Kémiai Intézetében található Rigaku R200 forgó anód röntgensugár generátorával 

történt az adatgyűjtés. Az ERK2, p38α, JNK1 estében keresőmodellnek a Protein Data Bank-

ban fellelhető 2GPH, 3GC7, 1UKH szerkezeteket választottuk, és a komplexeket a 

molekuláris helyettesítés módszerével, XDS és PHASER programokkal oldottuk meg 

(148,149). A molekuláris helyettesítés során minden esetben az önálló MAPK molekulák 

aszimmetria egységét azonosítottuk. A modellépítést a Coot (150) programmal, a szerkezetek 

finomítását pedig a PHENIX (151) programokkal végeztük.  

 A végleges kristályosítási munkálatokat, az adatgyűjtést és a modellépítést Dr. Törő 

Imre és Gógl Gergő kollégáim végezték, az én részvételem a krisztallográfiában az 

előkísérletek végrehajtása volt, illetve a folyamatos szakmai konzultáció a kristályosításra 

szánt fehérjék és peptidekkel alkotott komplexeik tekintetében. A komplexek 

szerkezetmegoldását nem én végeztem, bár annak folyamatába betekintést nyertem (F1. 

Táblázat). 
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6. EREDMÉNYEK 
 
6.1. MAP kináz specifikus klasszikus lineáris (D-) motívumok feltérképezése 
 

A MAP kinázok jelátviteli hálózatának szabályozásában elengedhetetlen szerepet 

játszanak a D-motívumok. Számos esetben ők a meghatározó vagy elősegítő elemei a MAPK-

ok és partnereik közötti jelátvitelnek (124,132,153,154). 

Átfogó és összehasonlító tanulmányok hiányában, a MAPK-ok dokkoló 

specificitásának szerkezeti alapkövei még mindig feltáratlanok. Ezzel ellentétben az Src 

homológia 2 (SH2) domének és lineáris motívumok interakcióját már szisztematikus módon 

megvizsgálták. Ez az ismeretanyag pedig az SH2 domén kötő specificitását leíró szerkezeti 

modell felállítását tette lehetővé (118,155). Munkánk első lépéseként szerettük volna 

feltérképezni, hogy a dokkoló motívumok pontosan milyen mértékben járulnak hozzá a MAP 

kinázok fiziológiás szempontból már karakterizált kapcsolatainak kialakításához. Valamint 

egy olyan koherens MAPK – D-motívum specificitás szerkezeti modellt mutatunk be, amely 

leírja a dokkoló peptidek specifikus vagy promiszkuus tulajdonságait, és a már korábban 

felfedezett peptidek specificitását. 

 

6.1.1. Szintetikus peptidek affinitásvizsgálata a három fő MAPK-zal 

 

Ahhoz, hogy kvantitatívan megvizsgálhassuk a kötési tulajdonságokat, az irodalomból 

kiválasztottunk 11 jól ismert MAPK kölcsönható partnert, és a bennük elhelyezkedő kötő 

peptid szakaszokat kémiai úton megszintetizáltuk (ezeket a kémiailag szintetizált pepetideket 

a dolgozatban „pep” rövidítéssel jelöljük, ezáltal különböztetjük meg őket a teljes hosszúságú 

fehérje megfelelőiktől). Három humán, konvencionális MAPK család egy-egy képviselőjét 

(ERK2, p38α, and JNK1) vettük alapul a mérésekhez (13. ábra). A kinázok és a peptidek 

közötti kölcsönhatás mintázatok feltérképezésére egy olyan kvantitatív esszét dolgoztunk ki, 

mely alkalmas pontos affinitás értékek meghatározásához (132).  

A fluoreszcens polarizációs esszé során a három MAPK-hoz, három különböző, 

fluoreszcensen jelölt peptidet alkalmaztunk riporterként. Az ERK2-nek a HePTP foszfatázból 

származó peptid, a p38α-nak a MEF2A transzkripciós faktor dokkoló peptidje, végül a JNK1 

fehérjének a szintén transzkripciós faktor NFAT4-ből származó peptid szolgált partneréül. 

Először ezeknek a specifikusan kötődő peptideknek határoztuk meg a kötődési affinitását, 

majd az adatokat felhasználva, jelöletlen peptidekkel kompetitív méréseket végeztünk, és a 
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jelölt peptidek leszorításának mértékét detektáltuk (127,136). A jelöletlen peptidek 

disszociációs állandóját is meghatározva, kölcsönhatási profiljuk alapján három csoportba 

osztottuk a peptideket:  

a) promiszkuus – mindhárom MAPK-hoz kötődik biológiailag releváns mértékben 

(Kd<100 µM) 

b) ERK/p38 szelektív – az ERK2 és p38α-hoz kötődik, míg a JNK1-hez nem 

c) JNK specifikus (13. ábra) (F1. ábra) 

 
13. ábra: A klasszikus D-motívumok biokémiai specificitása 

(A): A kémiai szintézissel előállított D-peptidek JNK1, p38α és ERK2 MAPK partnerekkel létrejövő 

kötődési affinitás értékei. „-” jelölés a nem detektálható kölcsönhatást mutatja vagy Kd >100 µM. Az 

eredmények 3 párhuzamos mérés (n=3) értékeiből származnak. 

(B): A táblázatban feltüntetett eredmények három dimenziós ábrázolása. A tengelyek a három MAPK 

Kd értékeit reprezentálják, a különböző sarkokban feltüntetett pontok pedig a peptidek specificitását 

jelölik. 

 

Mivel a peptidek egy része promiszkuusabb kötődési mintázatot mutatott a vártnál, ezért csak 

részben egyezik az in vivo MAPK szignalizációs útvonalakkal (14. ábra). 

Az elmondható azonban, hogy a JNK partnerekből származó peptidek (JIP1, JIP3, NFAT4, 

MKK7) a mi kísérleteinkben is kizárólag a JNK1-gyel léptek interakcióba. Mivel az MKK4 

fehérjéről ismeretes, hogy egyaránt részt vesz a JNK és p38 útvonalak aktiválásában (156), 

nem meglepő, hogy a pepMKK4 a p38α-hoz és JNK1-hez hasonló affinitással kötődik. 

Valamint az ERK2-vel is produkál egy közepesen erős interakciót, ezért az egyetlen 

promiszkuusnak tekinthető peptid a kiválasztottak közül.  
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14. ábra: MAPK-ok és partnereik in vivo kapcsolatainak ábrázolása 

A fekete nyilak a fiziológiailag releváns kapcsolatokat mutatják, míg a szürke, szaggatott vonalak 

egyéb in vitro kölcsönhatásokat jelölnek. 

 

6.1.2. A MEF2A, NFAT4 és NFAT1 transzkripciós faktorok aktivitás vizsgálata rövid 

konstrukciókkal 

Számos MAPK D-motívumot transzkripciós faktorokból írtak le, melyek a MAPK-ok 

foszforilációs kontrollja alatt állnak (124). A transzkripciós faktorokon található foszforilációs 

régiók gyakran a DNS kötő doménen kívül, rendezetlen régiókban találhatók. 

Amikor a p38α vagy vélhetően az ERK2 foszforilálja a MEF2A két oldalláncát (Thr312 és 

Thr319), a sejtekben stimulálódik a MEF2A által vezérelt transzaktiváció. Ezzel szemben, ha 

az NFAT4 transzkripciós faktort foszforilálja a JNK1 (Ser163 és Ser165), akkor az 

transzlokációt indukál a sejtmagból a citoplazma felé (157,158). 

Ahhoz, hogy megérthessük, hogy a D-motívumok biokémiai specificitása milyen módon 

képes szabályozni a MAPK útvonalakon belüli foszforilációs mintázatot, foszforilálható 

MEF2A (15./A ábra) és NFAT4 (15./B ábra) riportereket terveztük. Arra voltunk 

kíváncsiak, hogy a peptid - kináz kölcsönhatás mintázat vajon az aktivitásban is 

megmutatkozik-e. Ennek teszteléséhez olyan in vitro kináz esszét állítottunk be, ahol MAPK 

szubsztrátként mesterséges NFAT4 és MEF2A célszekvenciákat hoztunk létre (15./C, D 

ábra). A rövid fehérjeszakaszok mindössze a dokkoló peptid és a foszforilálható Ser/Thr, Pro 

(SP/TP target hely) közötti régiót tartalmazzák. Az eredeti D-peptidet esetenként más 

fehérjékből származó motívumokra cseréltük, és kimérákat hoztunk létre. Mivel az NFAT4 
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specifikus, a MEF2A pedig szelektív peptid, ezért a promiszkuus MKK4 peptidet választottuk 

harmadik motívumként. Aktivátorként duplán foszforilált MAPK-kat alkalmaztunk.  

Az eredményekből látható, hogy a kinázok kizárólag a dokkoló peptidek specifitásának 

megfelelően foszforilálták a kiméra szubsztrátokat, függetlenül attól, hogy a foszforilálandó 

régió melyik transzkripciós faktorból származott. Negatív kontrollként olyan szekvenciákat 

alkalmaztunk, ahol az egyik esetben a foszforilálható aminosav volt Ala-ra cserélve (MEF2A- 

és NFAT4-AP), másik esetben pedig a dokkoló peptid régió hiányzott (pep0-TP / SP). A 

vártaknak megfelelően ezek a szekvenciák nem voltak képesek foszforilálódni.  

Kísérleteinkkel igazoltuk, hogy az NFAT4 és MEF2A transzkripciós faktorok 

aktiválódását, az N-terminálisan elhelyezkedő (10-50 aminosav tartományon belül) dokkoló 

motívumok határozzák meg. 

 
15. ábra: Transzkripciós faktorok rövid konstrukciói és aktivitásprofiljuk 

A MEF2A (A) és NFAT4 (B) transzkrpciós faktorok kritikus régióiban található D-peptidek vezérlik a 

MAPK-ok általi foszforilációt. Az SDS-poliakrilamid gél elektroforézis (PAGE) 'phosphorimage' 

eredményei minimum két in vitro kináz kísérletből (n=2) származnak. Aktivált MAPK-okat (*) 

alkalmaztunk kontroll, vad típusú, MEF2A és NFAT4 kiméra riporterek foszforilálásához (C, D). Az 

AP konstrukciók esetében a célrégió Thr vagy Ser oldalláncai Ala-ra lettek mutálva. A 'pep0' 

konstrukcióknál az ábrán nyíllal jelölt aminosavak (bázikus és ΦxΦ oldalláncok) lettek Ala-ra 

cserélve.  
 

Az NFAT4-gyel végzett aktivitás kísérletek eredményéből kiindulva érdekesnek gondoltuk 

megvizsgálni, hogy az NFAT1 rokonfehérje esetében, amely nem tartalmaz az NFAT4-nek 

megfelelő régióban klasszikus D-motívumot, vajon hogyan változtatná meg az aktivitását, ha 

az NFAT4 dokkoló peptidjét építenénk be a megfelelő régióba. Az NFAT1 is egy 
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transzkripciós faktor, amely lokalizációja szintén a foszforiláltsági állapotától függ. Az 

NFAT1 azonban nem specifikus a JNK1 kinázra, vélhetőleg számos kináz foszforilálja, 

melyek interakciója nem D-peptid közvetített (159). A szekvencia illesztésből látható, hogy a 

kalcineurin kötő régió jó átfedést mutat, illetve az azt követő SP foszforilációs hely, azzal a 

különbséggel, hogy az NFAT1 esetében a két régió között nem lehet felfedezni jól definiált 

dokkoló peptidet (16./A ábra). Olyan konstrukciókat hoztunk létre, amelyek tartalmazzák a 

kalcineurin és SP hely közötti szakaszt. Az NFAT1-es fehérjék esetében azt a régiót cseréltük 

ki az NFAT4 dokkoló peptidjére, mely az illesztésnél átfedésben van az eredeti NFAT4 

fehérje motívumával. Az NFAT4 esetében pedig MEF2A-ra cseréltük ki a dokkoló peptidet, 

ellenőrizve, hogy a hosszabb változatú konstrukció is hasonlóan működik az előzőekben 

bemutatott rövid szekvenciákkal. Valamint létrehoztuk a vad és kiméra konstrukciók AP, 

foszforilációsan inaktív változatát is (16./B ábra). Az ábrán látható, hogy a JNK1-re nem 

specifikus NFAT1 fehérje az NFAT4 dokkoló peptid beillesztésével ugyanolyan jó JNK 

szubsztráttá vált, mint az NFAT4 fehérje.  

 

 
16. ábra: NFAT1 és NFAT4 aktivitás profiljának összehasonlítása 

(A) Az NFAT család 4 tagjának kalcineurin kötő és dokkoló peptid régió közötti szekvenciáinak 

illesztése. Míg a kalcienurin kötő szakasz erős homológiát mutat a négy fehérje esetében, addig az 

NFAT4-nek megfelelő dokkoló peptid régióban semmilyen hasonlóságot sem lehet felfedezni.  

(B, C) Az SDS-poliakrilamid gél elektroforézis (PAGE) 'phosphorimage' eredményei (n=2) . Aktivált 

MAPK-okat (*) alkalmaztunk kontroll, vad típusú, MEF2A és NFAT4 kiméra riporterek 

foszforilálásához. Az AP konstrukciók esetében a célrégió Ser oldalláncai Ala-ra lettek mutálva.  
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6.2. A MAPKAPK család dokkoló peptidjei 

 
A MAP kináz aktivált protein kinázok (MAPKAPK/MK) egy konzervált 

kálcium/kalmodulin-függő (CaMK) kináz doménből és egy C-terminális doménből állnak. 

Utóbbi régió teszi lehetővé a fehérjék MAPK-ok általi foszforilációját (160).  

A riboszómális S6 kináz (RSK) fehérjék egy további N-terminális AGC-típusú kináz 

doménnel is rendelkeznek, mely a C-terminális CaMK domén szabályozása alatt áll (17./A 

ábra). A MAPKAPK-ok hasonlóan az előzőekben ismertetettekhez, rövid (kevesebb, mint 20 

aminosav hosszúságú), C-terminálisan elhelyezkedő D-motívumaikkal alakítanak komplexet 

az aktivátor MAP kinázokkal. Ez a kis szakasz teszi lehetővé az ERK és p38 MAPK-ok 

dokkoló árkával az interakciót, mely elengedhetetlen a MAPKAPK aktivációhoz. Ezek a 

dokkoló motívumok azonban nem képesek interakcióba lépni a JNK MAPK-okkal (160).  

Emlősökben számos tagja képviselteti magát ebből a fehérjecsaládból, úgymint a 

MAPKAPK2, 3, 5, a MAPK interakciós kináz (MNK)1 és 2, a mitogén- és stressz aktiválta 

kináz (MSK) 1 és 2, melyek mindannyian stresszre és mitogén stimulusokra aktválódnak. Ide 

tartozik még, a már korábban említett RSK1, 2, 3 és 4 is, melyek elsősorban mitotikus és 

növekedési stimulusokat közvetítenek. Aktivitásukat tehát az ERK és p38 MAP kinázok 

szabályozzák, azonban itt is megfigyelhetők specificitásbeli különbségek. A MAPKAPK 

fehérje család prototípus fehérjéjét, magukat a MAPKAPK-kat csak a p38 MAPK-ok 

aktiválják (39). A két MSK-t és MNK-t mindkét MAPK képes foszforilálni (161), míg az 

RSK-k alapvetően ERK szubsztrátok (162) (17./B ábra). A MAPKAPK fehérjék C-terminális 

rendezetlen régiójában helyezkedik el a MAPK-ok specifikus interakciójában alapvető 

jelentőséggel bíró dokkoló motívum (163).  

 
17. ábra: MAPKAPK fehérjék doménszerkezete és in vivo kölcsönhatás profilja 

(A) MAPK dokkoló régiók (fekete téglalapok) és foszforilációs helyek (fekete körök) a MAPKAPK 

fehérjéken. Ezek a szakaszok nagyon fontos szerepet játszanak a kinázok sejten belüli aktiválódásának 

szabályozásában.  
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(B) A MAPKAP kinázok C-terminális dokkoló régiója által meghatározott MAPK interakciós profil. 

 

Munkánk során megvizsgáltuk különböző MAPKAPK fehérjékben található C-terminális 

régió MAPK specificitását. A fehérjék, melyekből az általunk vizsgált peptidek származnak, a 

következők: MAPKAPK2 (MK2), MNK1, MSK1 és RSK1. Először GST pull-down 

kísérleteket végeztünk GST-fúzionált peptidekkel (18./A ábra), majd ezeket az adatokat FP 

mérésekkel támasztottuk alá, illetve határoztuk meg pontosan a kötődési affinitást (18./B 

ábra). Ezek a dokkoló peptidek eltérnek a korábban bemutatott peptidektől. Erre a 

következtetésre az alapján jutottunk, hogy az FP méréseket eredetileg egy rövidebb 

(MKLSPPSKSRLARRRALA helyett SRLARRRALA) jelölt MNK1 peptiddel is szerettük 

volna elvégezni, azonban észrevettük, hogy a jelöletlen peptid Kd értékek eltértek a jelölt 

peptiddel végzett mérésekhez képest, és a leszorítás nem volt 100%-os még magas jelöletlen 

peptid koncentráció mellett sem. Vagyis a kompetíció csak részleges volt. Később rájöttünk, 

hogy a MAPKAPK fehérjékből származó peptidek fordított orientációjúak, azaz N-terminális 

oldalukon található a hidrofób, C-terminális végükön a bázikus régió, ellentétben a klasszikus 

motívumokkal. Azaz a rövidebb MNK1 peptid a MAPK-nak csak a CD-árkába tudott 

kapcsolódni, a hidrofób régió pedig üresen maradt, ahova a jelöletlen, klasszikus D-peptidek 

így részlegesen be tudtak kötődni anélkül, hogy leszorították volna a savas régióból a rövid 

MNK1 peptidet. Az ellentétes orientáció miatt ezeket a motívumokat revD peptideknek 

neveztük el, melyek nagyon hatékonyan képesek megkülönböztetni az ERK és a p38 dokkoló 

árkát. A méréseinkből meghatározott kötődési profil ugyanis megegyezik az irodalomból 

ismeretes MAPK aktivációs útvonalak specificitásával. Az ERK és p38 által is aktiválódó 

fehérjék peptidjei (pepMNK1, pepMSK1) az elvégzett FP mérések során is hasonlóan erős 

affinitást mutattak. A specifikus pepRSK1 és pepMK2 (=pepMAPKAPK2) peptidek, viszont 

több mint 10-szeres affinitásbeli különbséggel kötődtek a partner MAPK-hoz (~20, illetve 

~400-szoros eltéréssel) (F1. ábra). A 18./C ábra jól szemlélteti a peptidek specificitásbeli 

különbségeit. 



MAP kinázok dokkoló interakciói   Doktori értekezés 

58. 
 

18. ábra: In vitro kötési esszé kísérletek MAPKAP kináz dokkoló peptidekkel 
(A) GST-pull-down kísérletek eredményei (n=2) Coomassie-festett SDS-gél képe. 

(B) A kémiai szintézissel előállított D-peptidek JNK1, p38α és ERK2 MAPK partnerekkel létrejövő 

kötődési affinitás értékei. „-” jelölés a nem detektálható kölcsönhatást mutatja vagy Kd >100 µM; 

(n=3). 

(C) A peptidek ERK2 és p38α kinázokkal képzett kötődési affinitás értékeinek logaritmikus 

ábrázolása oszlopdiagramon. 
 

6.3. A dokkoló motívumok eltérő kötő módja a MAPK-ok dokkoló árkában 
 

A dokkoló peptidek specificitásának tanulmányozását követően az volt a célunk, hogy 

szerkezetileg is megismerjük a kölcsönhatások alapjait, és magyarázatot találjunk a peptidek 

eltérő MAPK szelektivitására. Ezért megoldottuk a vizsgálataink tárgyát képező három darab 
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MAPK különböző dokkoló peptidekkel alkotott komplexének kristályszerkezeteit. Olyan 

partnerekre próbáltunk fókuszálni, melyek: 

 JNK1-specifikusak (JNK1-pepNFAT4)  

 ERK2/p38α szelektívek (p38α-pepMKK6) 

 ERK2/p38α szelektív és specifikus revD peptidek (ERK2-pepMNK1, ERK2-

pepRSK1). 

A meghatározott komplexeket igyekeztünk összevetni a már korábban megoldott MAPK- 

dokkoló peptid szerkezetekkel, mint pl. a JNK1-pepJIP1 vagy a p38α-MK2 (164). 

 

6.3.1. A JNK1-specifikus peptidek konformációja – pepNFAT4 

Első kristályosítási kísérleteink közé tartozik a JNK1 és NFAT4 dokkoló peptid 

komplexe, melynek szerkezetét az irodalomból ismert JNK1-pepJIP1 szerkezetével vetettük 

össze (165) (19./A ábra). Az ábrán bemutatott illesztésből jól kitűnik, hogy a két különböző 

szekvenciájú peptid konszenzus régióját alkotó aminosavak hasonló konformációban 

kapcsolódnak a JNK1 felszínéhez. Azonban a peptidek közbülső (vagy intrapeptid - hidrofób 

és bázikus rész közötti régió) fő lánc konformációja eltérő. Az NFAT4 peptidben található 

ugyanis egy rövid α-hélix, amiből egy arginin oldallánc a JNK1 CD (savas régiójú) árkába 

képes kapcsolódni. A JIP1 esetében azonban hiányzik az α-helikális régió. Utóbbi arginin 

oldallánca ugyanis közvetlenül egy prolin mellett található, mely az alsó árokban 

lokalizálódik.  

Ezek a szerkezetek arra világítanak rá, hogy a JNK1-specifikus D-motívumú peptidek miként 

képesek különböző konformációval kötődni egy erősen bázikus N-terminális oldallánccal a 

MAPK CD-árkába. 
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19. ábra: A JNK1-NFAT4 dokkoló peptid komplex kristályszerkezete 

(A) Az NFAT4 és JIP1 peptidek (PDB ID: 1UKH) egymásra vetítése a JNK1 MAP kináz dokkoló 

árkában (165). N és C a peptid N- és C-terminális végét jelölik. A JNK1 felszíne és a pepJIP1 

molekula szürke, míg a pepNFAT4 pirossal van feltüntetve.  

(A különböző szerkezetek egymásra illesztése a MAPK-ok összes Cα atomja alapján történt.) 

(B) Az NFAT4 dokkoló peptid elektron-denzitás térképe. 

(C) JNK1-NFAT4 dokkoló peptid felszínhez közeli oldalláncok ábrázolása pálcika modellen. Az 

aláhúzott aminosavak a peptid szekvencia fő oldalláncai, melyek az elektron denzitás térképen 

lokalizálódnak. A H-hidak pontozott vonallal vannak jelölve. 

 
6.3.2. Az ERK2/p38α szelektív peptidek konformációja – pepMKK6 

A p38α-pepMKK6 szerkezet esetében a megfigyelés hasonló, mint a korábban leírt p38α-

pepMEF2A és -pepMKK3 esetében, vagyis a D-motívumok N-terminális régiója egyszerűen 

láthatatlan az elektron sűrűségi térképen (127). Ennek az lehet a magyarázata, hogy a 

pozitívan töltött oldalláncoknak, a CD-árokba kötődéskor, nem szükséges felvennie 

meghatározott konformációt, bár szükségesek a kötődéshez (20. ábra). 
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20. ábra: A p38α-MKK6 dokkoló peptid komplex kristályszerkezete 
MKK6 D-motívum N-terminális régiója nem látható az p38α-pepMKK6 komplex elektron sűrűségi 

térképén. Ez arra utal, hogy a pozitív töltésű oldalláncok kötődése irányítatlan elektrosztatikus 

kölcsönhatások révén történik a CD árokban. 

  

6.3.3. Az ERK2/p38α szelektív és specifikus revD peptidek konformációja – pepMNK1, 

pepRSK1 

A már korábban bemutatott MAPKAPK szubsztárok esetében a dokkoló peptidek 

nagyban eltérnek a klasszikus D-motívumoktól. Ezeknél a fehérjéknél a D-peptid ugyanis 

fordított orientációjú, azaz a bázikus oldalláncok a C-terminális oldalon lokalizálódnak. Mivel 

azonban a kötődési kísérletekben kiváló kompetítorként viselkedtek a klasszikus D-

peptidekkel, feltételezhető volt, hogy ők is ugyanazon árkon keresztül kötődnek a MAPK-

okhoz (F1. ábra). Ahhoz, hogy feltérképezhessük ezeknek a D-motívumoknak a kötődési 

módját, megoldottuk az ERK2-pepMNK1 és az ERK2-pepRSK1 komplexek szerkezetét. A 

kristályszerkezetekből kiderült, hogy a klasszikus D-motívumokhoz képest ezek a peptidek 

fordított (reverz) irányultságban kötődnek az ERK2-höz, akár a már korábban leírt pepMK2 a 

p38α-hoz (revD motívumok). Azt is megfigyelhetjük, hogy ezek a peptidek a dokkoló 

felszínhez - a CD-árok és a hidrofób zseben felül - egy alsó és felső hidrofób zsebhez is 

kapcsolódnak (164) (21./A-C ábra). 

 

A MAPK-dokkoló peptid komplexek vizsgálata során megállapítható, hogy a dokkoló 

árkot több, jól elkülönülő területre lehet osztani: 

 hidrofób ФxФ árok 

 alsó hidrofób zseb 

 felső hidrofób zseb 

 CD-árok (negatívan töltött, savas régió) (21./A ábra) 

A revD-motívumok mind a négy régióval kölcsönhatásba lépnek:  
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ФB-X-ФA-X(2) -ФL-X(4-6) -ФU-X-X-Ψ-Ψ, 

ahol az ’U’, ’L’, ’A’ és ’B’ azokat az oldalláncokat jelölik, amelyek az alsó (L) vagy felső (U) 

zsebbe, illetve az ФxФ árkon belül az ’A’ vagy ’B’ pozícióba kötődnek. A ’Ф’, ’Ψ’ és ’X’ 

hidrofób, bázikus vagy egyéb aminosavat jelölnek.  

Az ERK2-pepMNK1 és –pepHePTP (egy tirozin foszfatáz, ami aktivált MAPK-okat 

defoszforilál) komplexek szerkezeteinek összehasonlításánál jól láthatók a közbülső régiók 

változatos konformációi. Az eddig ismeretes és általunk meghatározott szerkezetek alapján 

két, jelentős eltérést mutató D-motívum és revD-motívum konszenzus szekvenciát lehet 

felállítani, ahol a hidrofób (ФU,ФL,ФA és ФB) és bázikus (Ψ) oldalláncok jellegzetes D- és 

revD-típusú elrendezésben biztosítják a MAPK-okhoz történő kötődést. Ettől függetlenül az 

intrapeptid régió aminosav összetétele és hossza is nagyfokú variabilitást mutat. 

Az RSK1 és MNK1 revD peptidek esetében azon aminosavak tekinthetők a konszenzus 

motívumnak, amelyek a MAPK dokkoló árkához hasonlóan kötődnek. Azonban a ФU és ФA 

közbülső régió esetében itt is megfigyelhető kisebb eltérés, mely a dokkoló peptidek 

változatos konformációs palettájának bizonyítéka (21./C ábra). 
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21. ábra: Az ERK2-pepMNK1 és –pepRSK1 komplexek kristályszerkezete 

(A) Az ERK2-pepMNK1 komplex 3D-s ábrázolása, mely részletesen felfedi a MAPK dokkoló árok 

topográfiáját. A fehérje felszínét elektrosztatikus potenciálja szerint színeztük (piros: negatív, kék: 

pozitív). A bal felső kisebb ábra mutatja, hogy a peptid az aktív hellyel (nyíllal jelölve) ellentétes 

oldalon - a dokkoló árokban - kötődik a MAPK-hoz. 

(B) Az ERK2-pepMNK, ERK2-MKK6 és az ERK2-pepHePTP (PDB ID: 2GPH) szerkezetek 

egymásra illesztve (136). A színes nyilak a dokkoló peptid N →C terminális irányultságát jelzik.   

(C) Az ERK2-pepRSK1 és p38α-MK2 (PDB ID: 2OKR) kristályszerkezetek szuperpozicionálása 

(163).  
(B, C) Az ERK2-pepMNK1 és p38α -MK2 kristályszerkezetekből származó kináz felszíni régiók.  

A nem rokon fehérje-peptid kapcsolatok nem mutatnak összeférhetetlenséget, ami azt jelzi, hogy a 

felszíni komplementaritás önmagában nem elégséges az ERK2-pepRSK1 és p38-pepMK2 komplexek 

szelektív kialakulásához.  
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6.4. A JNK1, az ERK2/p38α és ERK2 kötődési specificitás szerkezeti okainak 

feltárása a kinázok dokkoló árkán keresztül 

 

A JNK1 dokkoló árkának esetében megállapítható, hogy az ERK2 és p38α kinázokéhoz 

képest szerkezetileg egyedülálló. Ezért főként a topográfiailag nagy hasonlóságot mutató 

utóbbi két kináz dokkoló árkát igyekeztünk megvizsgálni részletesen. Mivel a jelátvitelben 

betöltött szerepük eltér, ezért biztosak voltunk benne, hogy a dokkolásban is kell lennie 

különbségeknek, amelyre a feltárt szerkezetek adhatnak választ.  

Méréseinkből az derült ki, hogy a vizsgált D-peptidek többsége, ha képes kötődni az egyik 

kinázhoz, akkor a másikhoz is.  Az egyetlen kivételt a két szerkezetükben igen hasonló revD 

peptid az RSK1 és MK2 esete jelenti, amelyek eltérő specificitásúak, és erősebb affinitást 

mutatnak az ERK2, illetve a p38α felé. Ha azonban megvizsgáljuk a két MAPK-revD 

komplexet, akkor jelentős különbséget nem lehet felfedezni a szerkezetükben, ezért nehéz 

megmagyarázni mi is segíti elő a peptidek specifikusságát, ugyanis a két peptid komplexben 

alkotott konformációja nem igazán tér el egymástól (21. ábra). A MAPKAPK revD 

motívumainak szekvencia konzervációs analízisei azt mutatták, hogy a közbülső régió néhány 

aminosava ugyanolyan konzervált, mint azok az aminosavak, melyek magát a revD 

konszenzus formáját képezik, azaz a horgonyzó aminosavak. A különböző fajokból (C. 

elegans-tól az emberig) származó pepMNK1 szekvencia logója azt jelzi, hogy a revD 

motívumok konszenzus horgonyzó pontjain kívül a közbülső régió számos aminosava is igen 

erősen konzervált. Ezek a konzervált aminosavak azonban lokalizációjukban különböznek, az 

ERK2/ p38α szelektív és specifikus csoportokon belül.  

Összehasonlítottuk a MNK1 és MK2 revD motívumok szekvencia logóit, melyekről 

tudjuk, hogy míg az MNK1-et fiziológiailag az ERK2 és p38α MAPK-ok is foszforilálják, 

addig az MK2-t csak a p38α aktiválja (65). Az is ismeretes, hogy az ERK2 és a p38α eltérő 

fiziológiás funkcióval rendelkeznek, és ez a tulajdonság erősen konzervált a többsejtűektől az 

emberig. A két peptid szekvencia logója is azt mutatja, amit az MNK1 rokon fajokból 

származó szekvenciái, vagyis hogy horgonyzó pontokon kívül a közbülső régió bizonyos 

aminosavai is konzerváltak (22. ábra). Ebből arra következtethetünk, hogy a közbülső régió 

konzervált aminosavai valóban fontos szerepet játszhatnak a specifikus MAPK-MAPKAPK 

interakciók kialakításában. 
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22. ábra: Az ERK2 és p38α dokkoló árkok eltérő aminosav összetétele az aljzatnál, 

tetőnél és csuklónál 

A pepMNK1 és pepMK2 szekvencia logók esetében bíbor színű nyilak jelölik azokat a konzervált 

aminosavakat, melyek nem részei a revD konszenzus szekvenciának. A szerkezeti ábrán ezek az 

aminosav oldalláncok szintén bíbor színnel vannak jelölve. A szaggatott vonalak H-hidakat jelölnek.  

Az ERK2-pepMNK1 komplexnél halványszürkével van feltüntetve a p38α szerkezete, míg a p38α-

MK2 komplex esetében ugyanígy az ERK2. 

 

       Szekvencia analízisek és kristályszerkezet alapján összehasonlítottuk az ERK2-pepRSK1 

és p38α-pepMK2 komplexeket. Láthatjuk, hogy a két MAPK dokkoló árkának topográfiája 

igen hasonló, azonban a horgonyzó pontokat tekintve evolúciósan konzervált eltérést lehet 

felfedezni a dokkoló árok három strukturálisan megkülönböztethető területén. Ezek az alsó 

(aljzat), a felső (tető) és a csukló régió, ahol az utóbbi köti össze flexibilisen az N-és C-

terminális lebenyt. Ugyan a két MAPK Cα pozíciói jól illeszkednek, azonban a dokkoló árok 

több régiójában is különböznek (23./A ábra). Ahhoz, hogy megvizsgáljuk ezeknek az 

aminosavaknak a specificitásban betöltött szerepét, először különböző ERK2 dokkoló árok 

mutánsokat hoztunk létre. Az aljzat, tető és csukló régióban lévő, összesen 6 darab 

aminosavat cseréltük fel a p38α ugyanazon régiójában található oldalláncaira. Majd az RSK1 

és MK2 peptidekkel végzett FP mérésekkel megvizsgáltuk, hogy milyen specifitásbeli 

különbséget jelentenek a különböző mutációk. Elsőként az aljzat régió mutánst (ERK2_m2), 

majd az aljzat és tető (ERK2_m4) végül a három régióban egységesen mutáns fehérjét 

(ERK2_m6) mértük meg. Megvizsgáltuk, hogy fordítot esetben, ha a p38α-t ’ERK-esítjük, 

akkor hasonlóan megfordul-e a specificitás. Az eredményekből egyértelműen látszik, hogy 
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ahogy az ERK2, úgy a p38α esetében is megváltozott a kötőmód, a mutációk számának 

növelésével arányosan (23. ábra). Vagyis a kölcsönhatás mintázat néhány aminosav 

cseréjével felcserélődött mind az ERK2, mind a p38α esetében egymáséra (F2./A ábra).  

 
 

23. ábra: Az ERK és p38 MAPK-ok specificitásának szerkezeti okai 
(A)  Az ERK2 es p38α dokkoló árkok eltérő, evolúciósan konzervált aminosav összetétele az 

’aljzatnál’, ’tetőnél’ és ’csuklónál’. A szekvencia logók nyolc modell organizmus MAPK 

szekvenciáiból származnak (szivacsoktól az emberig) (166). 

(B)  A dokkolásban legfontosabb szerepet játszó aminosavak kicserélésével a RSK1 és MK2 

revD-motívumok specificitása átfordítható (ERK2_m2 / p38α _m2 – cserék az aljzatban; ERK2_m4 / 

p38α _m4 – cserék az aljzatban és tetőben; ERK2_m6 / p38α_m6 – cserék mindhárom régióban). A 

specifikus pepRSK1 és pepMK2 peptidek kötődési affinitása a mutációk számának növekedésével 

fokozatosan fordul át (a méréseket fluoreszcencia polarizációs esszével végeztük). 
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6.5. Hidrogén-kötések szerepe a MAPK-ok és revD peptidek közti specifikus 

kapcsolat kialakításában 
 

 Megvizsgáltuk a revD peptidek közbülső régiójában található speciális H-kötések 

MAPK-dokkoló peptid specificitásban betöltött szerepét. Ehhez egy olyan szintetikus revD 

peptidet (pepSzint_revD) terveztünk, amely a JNK1-et kivéve mind az ERK2, mind a p38α 

MAPK-okhoz hasonló, de nem túl erős affinitással kötődik (Kd(ERK2) ~10 µM; Kd(p38α) ~30 

µM). Majd meghatároztuk a kristályszerkezetét az ERK2–pepSzint_revD komplexnek, és 

összehasonlítottuk más revD peptidet tartalmazó komplexekkel (24. ábra). Azt tapasztaltuk, 

hogy ez a kevésbé erős affinitással kötődő peptid, az ERK2-és p38α-specifikus peptidekhez 

képest nem rendelkezik szekvencia specifikus, intrapeptid H-hidakkal, melyek igen jelentős 

szerepet játszanak a MAPK-ok kötésében. A specifikus peptidekre alapvetően jellemző, hogy 

hajlamosak több H-kötést kialakítani az adott MAPK-zal. Míg a pepMNK1 egy, addig a 

pepRSK1 és pepMK2 két olyan evolúciósan is konzervált (Ser719 és Gln724 az RSK1, 

valamint az Asn380 és Arg387 az MK2 esetében), specifikus oldalláncot tartalmaz, amelyek 

szerepet játszanak a H-kötések létrejöttében (24./C, D ábra). Mivel a H-hidak kialakításában 

részt vevő aminosavak nem lépnek közvetlen kapcsolatba a dokkoló árokkal, valószínűleg 

indirekt módon segítik kialakítani a közbülső régió és a horgonyzó pontok között a megfelelő 

konformációt. Ez nagyon fontos szerepet játszhat a specificitás kialakításában, hiszen a H-

hidakkal átívelt közbülső régió közvetlen szomszédságában találhatóak a MAPK dokkoló 

árok erősen konzervált területei, a felső és alsó hidrofób zseb. Illetve meghatározza a 

specificitást az a tény, hogy a p38 és ERK MAPK csoportok esetében ezek a szekvenciák 

eltérő természetűek. 
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24. ábra: Szekvencia specifikus intermolekuláris (molekulák közötti) és intrapeptid 

(peptiden belüli) H-hidak a MAPK-revD motívumok kristályszerkezetében 
A peptidszekvencia specifikus intermolekuláris H-hidak szürkével, míg az intrapeptid H-kötések piros 

szaggatott vonallal vannak feltüntetve. A tető és aljzat régióban kiemelt oldalláncok narancssárgák az 

ERK2 és kékesszürkék a p38α esetében. A képek bal felső sarkában látható beékelt sematikus 

ábrázolások a peptidek közbülső régióit emelik ki két horgonyzó pont (ФL és ФU: a hidrofób 

horgonyzó pontok ötszögekkel jelöltek) között. Ugyanitt láthatóak a tető és aljzat régiók, mivel 

különböző, jelentős molekulák közötti H-híd interakciókat vezérelnek. A világoskék körök 310-es hélix 

konformációt kialakító aminosavakat jelölik, míg piros, pontozott vonalak H-híd kapcsolatokat 

jelölnek. A panelek (C-D) jobb felső sarkában az RSK1/2 és MK2/3 revD peptidek szekvencia logója 

látható. A logók 10 szekvencia (öt különböző gerinces élőlény - Danio rerio, Xenopus laevis, Gallus 

gallus, Mus musculus és Homo sapiens) alapján lettek elkészítve. A H-híd kialakításában szerepet 

játszó, evolúciósan konzervált aminosavak pirossal vannak feltüntetve. Az általunk megoldott új 

szerkezetek a következők: ERK2–pepSynth-revD (A), ERK2-pepMNK1 (B), and ERK2-pepRSK1 

(C). 
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Mindhárom MAPKAPK motívum CD árokhoz kötődő, ФL és ФU pozíciók közötti 

közbülső régiója α-helikális vagy 310-helikális (olyan szerkezet, ahol egy aminosav N-H 

csoportja H-hidat képez a tőle N-terminálisan 3 aminosav távolságban lévő aminosav C=O 

csoportjával) struktúrát alakít ki a MAPK-hoz történő kötődésekor, azonban a MAPKAPK 

fehérje C-terminális régiója a kristályszerkezetek alapján önmagában szerkezet nélküli 

(167,168). Mivel ebben a C-terminális régióban található a revD motívum, és a MAPK-zal 

történő kötődéskor határozott szerkezetet vesz fel, valószínű, hogy a C-terminális régió egy 

rendezetlen-rendezett átalakuláson megy keresztül, melyet a MAPK dokkoló árokban lévő 

speciális környezet vált ki a peptiden keresztül. Ezek az adatok azt sugallják, hogy a flexibilis 

lineáris motívumok az által különböztetik meg a felső és alsó zsebét a dokkoló ároknak, hogy 

intermolekuláris H-hidakat vagy van der Waals interakciókat alakítanak ki, mikorra már ők 

maguk intrapeptid H-hídjaik által szerkezetileg stabil állapotban vannak. E szerint a feltevés 

szerint azok a MAPK specifikus peptidek, melyek nem képesek H-hidak kialakítására, 

gyengébben képesek kötődni a partner MAPK-hoz.  

Ahhoz, hogy ezt a hipotézist alátámasszuk, olyan RSK1 és MK2 peptideket hoztunk 

létre, ahol néhány helyen kicseréltük a H-hidas kapcsolatok kialakításában kritikus szerepet 

játszó aminosavakat alaninra: 

 pepRSK1_Q/A (Gln724) 

 pepRSK1_S/A,Q/A (Ser719, Gln724) 

 pepMK2_R/A (Arg387) (26. ábra); (F2./B, C ábra) 

Összehasonlítottuk a mutáns peptidek ERK2 és p38α felé mutatott kötési képességét, és 

azt tapasztaltuk, hogy az alaninos cserék hatására nem voltak képesek jól megkülönböztetni a 

két MAPK dokkoló árkát.     

Megvizsgáltuk továbbá egy hosszú revD motívum esetében is a H-kötések jelentőségét 

úgy, hogy létrehoztunk egy rövid RSK1 fehérjét (RSK1-CKD; 411-735 a.s.) (25. ábra). A 

vad típusú és S/A,Q/A mutáns RSK1-CKD fehérjék esetében is ugyanazt az eredményt 

kaptuk, mint a szintetikus peptidek esetében) (F2./D ábra). Ezek az eredmények azt mutatják, 

hogy a H-hidak kialakításáért felelős aminosavaknak igen jelentős szerep jut a MAPK-ok és 

partnereik között létrejövő specificitásban.  
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25. ábra: Affinitásmérések az RSK1-CKD és az RSK1-CKD_S/A,Q/A 

fehérjefragmensekkel 
A teljes hosszúságú RSK1 fehérje C-terminális fragmense tartalmazza a CaMK-szerű kináz domént 

és a MAPK-kötő revD motívumot is. A konstrukció GST-fúziós fehérjeként (RSK1-CKD) lett 

előállítva és tisztítva. Az RSK1-CKD fehérjén a pepRSK1_S/A,Q/A-nek megfelelő mutációk lettek 

létrehozva PCR-rel (RSK1-CKD_S/A,Q/A), és az RSK1-hez hasonlóan lett előállítva, és tisztítva. A 

fehérjék affinitás értékei a peptidekhez hasonlóan fluoreszcencia polarizáció esszével lettek 

elvégezve. A fehérje fragmensek és a peptidek MAPK-okkal alkotott affinitásbeli különbségei 

oszlopdiagramon vannak ábrázolva. Ez az eredmény is mutatja, hogy a H-hidakat képző aminosavak 

Ala-cseréjével nem csak a peptidek, de a hosszú fehérjék specificitása is ugyanolyan mértékben 

változik meg. 
 

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy vajon milyen módon befolyásolja a peptid MAPK-hoz 

történő kötődését, ha több H-hidat építünk be a peptidbe. Mivel a pepMK2_R/A alacsonyabb 

affinitással kötődött a vad típusú MK2 peptidhez képest, ezért kicseréltünk egy leucint 

(Leu384) glutminra ezen a peptiden belül (pepMK2_R/A,L/Q). Az volt a cél, hogy 

megvizsgáljuk, vajon visszaállítható-e az eredeti p38α specificitás (F2./E ábra). 

A p38α-pepMK2 komplex kristályszerkezete alapján megjósolható, hogy a glutamin, ha a 

leucinhoz képest más módon is, de képes H-kötést kialakítani a peptid főláncával. A kötődési 

kísérletek eredményeiből az látszik, hogy ugyan a pepMK2_R/A,L/Q peptid affinitása a p38α 

felé nem nőtt meg jelentősen a pepMK2_R/A-hoz képest, viszont az ERK2-höz szinte 

egyáltalán nem volt képes kötődni. Tehát a specificitást tekintve sokkal inkább a p38α 

irányába tolódott el az egyensúly. Hasonló megfigyelést tettünk a pepSzint-revD mesterséges 

peptid esetében is, amikor megpróbáltunk beépíteni egy H-hidat két aminosav mutációjával 

(pepSzint-revD_K/S, Q/R). A különbség abban állt, hogy az előző esethez viszonyítva 

fordított irányultságú a peptid specificitása. Mind a p38α, mind az ERK2 felé lecsökkent az 
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affinitása, azonban a p38α -hoz szinte egyáltalán nem volt képes kötődni, így a specifitás 

ebben az esetben az ERK2 irányába tolódott el (F2./F ábra).  

Összességében elmondható, hogy ezek az adatok összhangban állnak azzal a korábban 

felállított modellel, miszerint a H-kötések az ERK2-pepRSK1 és p38α-pepMK2 komplexek 

esetében is nagyban hozzájárulnak a specifikus kölcsönhatás létrejöttéhez. 

 

26. ábra: A szekvencia specifikus, revD motívumokban található intrapeptid H-hidak a 

MAPK-specificitás fontos faktorai 
(A) A H-kötések szerepe a MAPK-revD motívum kötésében. A táblázatban különböző - az ERK2-vel 

és p38α-val - H-kötések kialakítására képes revD peptid konstrukciók affinitásértékei láthatók. A H-

híd kialakításában szerepet játszó aminosavak - vagy alaninok a megfelelő mutánsokban – zöld és 

piros színnel vannak feltüntetve. A MAPK árokba kötő oldalláncok pedig alá vannak húzva.  

(B) A revD peptidek ERK2 és p38α specificitásbeli különbözőségei. Az affinitásértékek 

logaritmikusan vannak megadva, oszlopdiagramon ábrázolva. Bizonyos oszlopok ">" jelöléssel 

vannak ellátva, ami azt jelenti, hogy az érték csak becsült, a kötődési esszével 100 µM-os értéknél 

gyengébb affinitást mértünk.  

 

6.6. Mesterséges szekvenciájú MAPK-kötő peptidek specificitás vizsgálata 
 

 Miután sikeresen megértettük a MAPK-D-motívum komplexek szerkezetét, és ezt 

biokémiai kötődési vizsgálatokkal is alátámasztottuk, megpróbáltuk a természetben 

előforduló peptidek kötődési profilját átszabni, illetve meghatározott specificitású, 

mesterséges peptideket létrehozni. Két korábban karakterizált peptidből indultunk ki. Az 

egyik a specifikus pepNFAT4, amely kizárólag a JNK1-hez képes kötődni, a másik pedig a 

pepMKK4, mely mindhárom vizsgált MAPK-zal képes volt interakcióba lépni, tehát 

promiszkuusnak tekintjük. Az volt a célunk, hogy a kihasználva az evolúciósan konzervált 
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szekvencia és szerkezeti ismereteinket, a specifikus peptidből promiszkuusat, az eredetileg 

promiszkuusból, pedig specifikus peptidet hozzunk létre. Először a pepNFAT4-et próbáltuk 

meg úgy módosítani, hogy a JNK1 mellett képes legyen kötődni az ERK2 és p38α MAPK-

okhoz is. A mesterséges peptid (pepNFAT4m) esetében hosszabb bázikus régiót terveztünk, 

kiegészítve a Ψ és ФL közötti szakaszt, növelve a kompatibilitást az ERK2 és p38α CD 

árkával. Ezen kívül egy további bázikus aminosavat építettünk be a peptid hidrofób régiójába, 

ezzel is elősegítve az utóbb említett két kináz felső zsebével is az interakciót. Végül egy olyan 

peptidet hoztunk létre, amely három aminosav cseréjével, az MKK4-hez hasonlóan, 

promiszkuus kötődési profilt nyert (27./A ábra). A pepMKK4-ből ugyanakkor képesek 

voltunk egy kevésbé promiszkuus peptidet kialakítani azáltal, hogy szekvenciáját a pepMKK6 

mintájára módosítottuk. A pepMKK6 tartalmaz egy prolin aminosavat a ФL régióban, így az 

MKK4-ben ugyanezen a ponton elhelyezkedő leucint prolinra cseréltük. Ekkor a pepMKK4 

nem volt képes kötődni a JNK1-hez, és az ERK2-höz is csak nagyon gyenge affinitással 

(27./B ábra) (F3./A, B ábra) 

 

 
27. ábra: A MAPK interakciós profil módosítása a természetes D-motívumokon 

keresztül 
(A) A JNK1-specifikus NFAT4 peptid  átalakítása promiszkuus tulajdonságúvá, míg az eleve 

promiszkuus MKK4 motívum szelektívvé szabása a megfelelő mutációkkal. A kötődési affinitások 3D 

grafikonon vannak ábrázolva, ahol a tengelyek a JNK1, ERK2 és p38α Kd értékeit reprezentálják. A 

nyilak (m) az aminosav cserék fontosságát jelzik a MAPK ligandum térben. Az aminosav cserék a 

diagramok alatt vannak feltüntetve az eredeti peptidszekvencia alatt. A konszenzus régió aminosavai 

alá vannak húzva.  
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Az eddigi eredmények tükrében további mesterséges peptideket is terveztünk a klasszikus 

D-motívum (pepSzint_D) és a revD motívum (pepSzint_revD) konszenzusa alapján (28. 

ábra). A pepSzint_D N-terminálisa négy darab argininnel kezdődik, ez alkotja  a peptid 

bázikus régióját, melynek köszönhetően a peptid szabadon képes kötődni a MAPK-ok CD-

árkához. A hidrofób régióban található három leucin valamint a köztes régióban elhelyezkedő 

szerin és hisztidin oldalláncok pedig a MAPK alsó és ФxФ árkával tudnak kialakítani 

kapcsolatot. A már korábban bemutatott pepSzint_revD peptid minden egyes hidrofób 

pozíciójában (ФB, ФA, ФL, ФU) egy-egy leucin, a bázikus régióban (Ψ) két arginin, a C-

terminálison pedig nagyméretű, poláris oldalláncok (lizin vagy glutamin) helyezkednek el, 

hogy elősegítsék a hélixképződést. A köztes régióban itt is szerin, illetve hisztidin oldalláncok 

találhatók. Mindkét peptid alacsony vagy közepes affinitással (1-30 μM) volt képes kötődni a 

MAPK-okhoz, mely megfelel az általunk jósolt interakciós profilnak. Ennek megfelelően a 

pepSzint_D promiszkuusan, míg a pepSzint_revD ERK/ p38-szelektíven viselkedett. A 

pepSzint_revD a JNK1-hez egyáltalán nem volt képes kötődni, aminek az lehet a 

magyarázata, hogy a peptid bázikus régiója körül található helikális struktúra nem 

kompatibilis a JNK1 szűk CD árkával. Az ERK2, p38α MAPK-okhoz ugyan képes volt 

kötődni, de jóval gyengébben (10 és 30 μM), mint a természetben előforduló, MAPKAPK 

fehérjékben található revD peptidek, melyek szubmikromoláris affinitást mutatnak a partner 

MAP kináz felé. Mivel vizsgálataink arra a következtetésre juttattak, hogy a korábban 

lényegtelennek hitt horgonyzópontok a közbülső régión belül igenis nagyon fontos szerepet 

játszanak a specificitás kialakításában, ezért a pepSzint_revD köztes régióját úgy próbáltuk 

meg módosítani, hogy az MK2 peptidhez hasonlítson, azaz p38α specifikus legyen (28./A 

ábra). A peptid legfontosabb pontjait az MK2 szekvencia logója alapján választottuk ki, és 

két peptidet hoztunk létre. Az első esetben a pepSzint_revD peptid két szerin, két alanin és 

egy glutamin oldalláncát kicseréltük az MK2 peptidnek megfelelő, szekvencia logó alapján a 

leginkább konzerváltnak vélt aminosavakra (pepSzint_revD m1). Ez a peptid 

szubmikromoláris nagyságrendben, azaz két nagyságrenddel erősebben kötődött a p38α-hoz, 

mint a pepSzint_revD, gyengén a JNK1-hez, az ERK2-höz való affinitás viszont nem 

változott érdemben.  

A következő kísérletben a pepSzint_revD m1 peptid köztes régiójába beépítettünk két 

további aminosavat (alanin, szerin), a ФL és ФU régió közé (pepSzint_revD m2). Ezzel 

imitáltuk azokat a pepMK2 homológ revD peptideket, melyek a p38 homológ MAPK-okhoz 

kötődnek, és ezt a két extra aminosavat tartalmazzák. Az ERK2-vel való kapcsolat ebben az 

esetben sem változott, viszont a p38α-val az interakció ~6000-szeresére nőtt a pepSzint_revD-



MAP kinázok dokkoló interakciói   Doktori értekezés 

74. 
 

hez képest (30 μM-ról, 5 nM-ra). A JNK1-gyel való interakció, az eredeti szintetikus 

peptidhez hasonlóan, nem jött létre (16./B ábra) (F3./C, D ábra) 

 

 
28. ábra: Mesterséges peptidek átszabott MAPK-specificitás profillal 

A minimális hosszúságú D- (pepSzint_D) vagy revD-motívumok promiszkuusak, ill. ERK/p38-

szelektívek. A szelektív pepSzint_revD peptidben végrehajtott aminosavcserék az eredeti peptid 

szekvenciája alatt láthatók. A mutációk ERK2 és p38α affinitására gyakorolt hatása oszlopdiagramon 

van ábrázolva. "↑AS" az Ala, Ser oldalláncok kettős cseréjére utal. 
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6.7. MAPK-kötő lineáris motívumok vizsgálata teljes hosszúságú fehérjéken. 

  
 A fentebb leírt tanulmányokból világosan látszik, hogy a rövid dokkoló peptidek 

önmagukban is igen specifikusan és erős affinitással képesek kötődni a különböző MAPK-

okhoz. Ennek ismeretében, fontosnak véltük megvizsgálni, hogy a peptidekkel kapott 

eredményeink mennyire relevánsak a fehérjék teljes szekvenciájának kontextusában. Vagyis 

ha egy fehérje dokkoló peptid régióját megváltoztatjuk vagy kicseréljük egy másik fehérje 

hasonló motívumára, akkor az mennyiben fogja befolyásolni a specificitást, illetve a kináz 

aktivitást a teljes fehérje esetében. Vizsgálatainkat igyekeztük kiterjeszteni többféle 

módszerre, illetve különböző MAPK-partner fehérje párokra egyaránt. 

 

6.7.1. Vizsgálatok teljes hosszúságú MKK1 és MKK6 MAPK kinázokkal 

 Megállapítottuk, hogy az irodalomból ismeretes ERK-re vagy p38-ra specifikus 

partnerekből származó motívumok esetünkben mindkét kinázt hasonló affinitással kötötték, 

vagyis nem képesek jelentős különbséget - kevesebb, mint négyszeres - tenni közöttük.  

Jó példa erre az MKK6 MAP2 kinázból származó peptid (pepMKK6), mely fiziológiásan 

p38 specifikus, ennek ellenére az ERK2-höz is kötődik. Kíváncsiak voltunk, vajon az MKK6 

fehérje mely motívumai játszanak még szerepet az interakció létrejöttében, ezért felszíni 

plazmon rezonancia (SPR) kísérletekkel összehasonlítottuk a teljes hosszúságú fehérje és 

peptid kötődését a p38α-hoz. Háromféle GST-MKK6 konstrukciót rögzítettünk a chip 

felszínére, üres GST fehérje kontroll mellett. Az első konstrukció a vad típusú, teljes 

hosszúságú MKK6 fehérje, a második a vad típus, dokkoló peptid nélküli változata (pep0), a 

harmadik pedig az MKK6 dokkoló peptid (pepMKK6). Amikor hozzáadtuk a rendszerhez a 

p38α-t, csak a vad típusú fehérjéhez és a peptidhez volt képes kötődni, s egyben hasonló 

affinitással (29. ábra). Az N-terminális dokkoló motívum eltávolítása nem befolyásolja a 

fehérje szerkezetét, mert a 30. ábrán látható, hogy egy általános kináz szubsztrátot ugyanúgy 

foszforilál a MKK6_pep0 mint a vad típusú enzim. Az SPR egyensúlyi titrálás során mért 

kötődési értékek gyengébb pepMKK6-p38α interakcióra utalnak az FP mérésekből származó 

adatokhoz képest (~30 µM a 7,5 µM-hoz képest). Azonban a teljes hosszúságú fehérje és a 

peptid SPR-es mérésből származó adatai egymással gyakorlatilag megegyeznek (40 és 30 

µM), ami arra utal, hogy a MAPK-MAP2K komplex létrejöttét az MKK6 N-terminális, 

rendezetlen régiójában található lineáris motívum biztosítja. (Az SPR technológiával 

gyengébb kötődési állandókat mértünk, mint a FP mérések során. Ez az eltérés annak tudható 

be, hogy két különböző mérési módszert alkalmaztunk. Az SPR során a fehérjék egy 
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felszínhez vannak rögzítve, amely egy limitáló tényező az oldatban lévő körülményekhez 

képest, ahol a fehérjék szabadon mozoghatnak.) 

 

 
29. ábra: Az MKK6-p38α kölcsönhatás karakterizálása felszíni plazmon rezonanciával 

(SPR) 
A p38α kötődését a GST-MKK6,-pepMKK6 és –pep0 felszínekhez egyensúlyi titrálással vizsgáltuk 

Biacore 3000-es készüléken. Az anti-GST aminálással lett immobilizálva egy CM5-ös chip felszínére, 

ami a GST-fúziós fehérjék (GST-fúziós peptid vagy GST, mint kontroll önmagában) megkötésére 

szolgált. A felszíni telítődési görbék a GST kontroll értékeivel lettek korrigálva. Az RU értékek a 

préda fehérje injektálását követő 3 perctől számítva lettek mérve, amikor az egyensúlyi állapot 

kialakult. A (B) és (C) ábrákon látható a GST-MKK6 és GST-pepMKK6 felszínekkel kapott 

eredmények. 50 ill. 100 µM p38α injektálás esetén csak az intakt D-motívummal rendelkező 

felszíneknél volt detektálható kötődés. (A szenzogrammon a GST kontroll felszínnel korrigált 

kinetikai profil látható.) Az eredmények legalább két párhuzamos mérésből származnak (N=2).  

 

A teljes hosszúságú fehérjéken található D-motívumok jelentőségének vizsgálatához in 

vitro kináz esszét is alkalmaztunk. Meg szerettük volna vizsgálni, hogy az ERK2-t erősebb 
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affinitással kötő MKK1 és az előzőekben vizsgált MKK6 fehérjék vad típusú és a dokkoló 

peptid nélküli változatai hogyan képesek foszforilálni az ERK2-t és a p38α-t.  

Az eredményekből kiderült, hogy a dokkoló peptid nélküli MKK6 a p38α-val szemben 

teljesen inaktív volt. A vad típusú MKK6 jól foszforilálta a p38α-t, míg az ERK2-t egyáltalán 

nem volt képes (30./A ábra). Ezek az eredmények ellentétben állnak a korábbi mérésekből 

megállapított peptid-MAPK interakció jelenségével. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a 

MAP2K-ok aktív helye igen specifikus, mellyel csak a p38α szubsztrát aktivációs hurka 

kompatibilis. A MAPK-ok esetében ugyanis az aktivációs hurkon belül található 

foszforilálandó treonin és tirozin oldalláncok melletti aminosavak erősen konzerváltak, 

melyek csak a paralóg MAPK csoportokon belül variálódnak.  

Az MKK1 az ERK2-t volt képes foszforilálni, míg a p38α-t nem, az MKK1_pep0 pedig 

ebben az esetben is inaktívnak mutatkozott. 

Amikor a p38α esetében a két foszforilálandó oldallánc (Thr, Tyr) közti aminosavat (Glu / 

Gly) felcseréltük az ERK2-nek megfelelőre (ERK2 esetében a TEY régió TGY-ra, míg a 

p38α esetében a TGY régió TEY-re lett mutálva.) az MKK6 általi foszforiláció jelentősen 

lecsökkent. (Az aktivációs hurok mutáns ERK2 konstrukciót is elkészítettük, de ennek 

foszforiláltsági állapota függetlenné vált az MKK foszforilációtól; sugallva azt, hogy MAPK-

ok aktívációs hurka egy „érzékeny” és erős szerkezeti kontroll alatt álló régió.) 

Ezek az in vitro kísérletek arra a tényre világítanak rá, hogy attól függetlenül, hogy egy 

adott MAPK képes megkötni egy nem rokon MAP2K D-motívumát, még nem jelenti azt 

okvetlenül, hogy képes is aktiválni azt.  

Összességében elmondható, hogy a dokkoló peptidek elősegítik a MAP2 kinázok által 

mediált jelátvitelt, azonban a specificitást egyéb faktorok is befolyásolhatják. Viszont a 

MAP2K-okban és transzkripciós faktorokban megtalálható dokkoló peptidek nélkül egyik 

irányban sem működhet a foszforiláció. 
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30. ábra: Az MKK6 és MKK1 fehérjék foszforilációs profilja 

(A) A konstitutívan aktív MKK6 (MKK6EE - S207E, T211E) és MKK1 fehérjék (MKK1EE - S218E, 

S222E), valamint azok dokkoló peptid nélküli változata (MKK6EE_pep0 és MKK1EE_pep0) (0,5 

µM) rekombináns expresszióval és tisztítási technikával lettek előállítva. Az ERK2 és p38α (5 µM) 

aktivációja 32P izotóppal végzett radioaktív kináz esszével lett megvizsgálva. A két MAPK inaktív 

változatát alkalmaztuk, hogy az autofoszforilációt elkerüljük. (Az MKK6 és MKK1 enzimek 

koncentrációja 0,1 illetve 0,5 µM voltak beállítva.) Az SDS-PAGE géleket foszforilációs 

képfeldolgozással (ImageQuant) értékeltük ki (N=2).  

(B) A dokkoló peptid nélküli MKK6 és MKK1 fehérjék katalitikusan aktívak maradtak. (1 µM kináz 

és 50 µM mielin-bázikus fehérjével, MBP, együtt inkubálva megfelelő kináz esszé körülmények 

között (N=2)). 

(C) A két MAP2 kináz az ERK2 és p38α MAPK-okat azok aktivációs hurkán található oldalláncain 

keresztül képes foszforilálni. A MAP2 kinázok a vad típusú, illetve az aktivációs hurok mutáns 

(ERK2: S185A and Y187F; p38α: T180V and Y182F) ERK2 és p38α-val is meg lettek vizsgálva. A 

mutáns MAPK-ok aktivációs hurkába beépülni nem képes 32P jelensége arra utal, hogy a korábbi 

vizsgálatok során valóban a kinázok aktivációját biztosító foszforilációt detektáltuk (N=2). 

(D) A p38α aktivációs hurok fontossága az MKK6 által mediált aktivációban. (0,1 µM 

MKK6EE_pep0 2 µM vad típusú vagy az aktivációs hurok mutáns (TEY) p38α szubsztráttal 
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inkubálva.) Az oszlopdiagram a kezdeti foszforiláció intenzitását mutatja, a hibavonalak pedig az 

értékek szórását jelölik (N=3). A diagram mellett az ERK2 és p38α aktivációs hurok szekvenciája 

látható. A két kináz aktivációs hurokján kívüli szekvencia variabilitás, valamint a foszforilálható 

treonin és tirozin mellett található oldalláncok (aláhúzott aminosavak) feltehetően mind hozzájárulnak 

a nem rokon MAP2K-MAPK kölcsönhatások katalitikus inkompatibilitásához. 

(E) A MAP2K-MAPK interakciók sematikus modellje, melyen a MAP2K-ok aktív helye (a) és a 

MAPK dokkoló árka (b) által mediált interakció van bemutatva. 

 

6.7.2. Mesterséges peptidek beépítése teljes hosszúságú fehérjékbe 

A pepSzint_revD m2 peptiddel kapott eredményekből kiindulva, meg szerettük volna 

vizsgálni, hogy a teljes hosszúságú fehérje kontextusában miként viselkednek a peptidek az 

ERK2 -és p38α-val. A JIP1 fehérjét választottuk alapul, mely a JNK MAPK modul állvány 

fehérjéje, és D-motívumán (pepJIP1) keresztül kötődve erősíti fel a JNK1 aktivitását (169). A 

JIP1 eredeti dokkoló motívumát kicseréltük a szintetikus pepSzint_revD m2 peptidre, és GST 

„pull-down” kísérletekkel megvizsgáltuk a kiméra fehérje kötődését az ERK2 -és p38α 

MAPK-okkal. Prédaként HEK293T sejtlizátumot használtunk, ahol a sejtekbe tranziens 

transzfekcióval juttattuk be a MAPK-ok génjeit (31. ábra). Csaliként pedig GST fuzionált, 

vad típusú JIP1-et, negatív kontrollként alanin mutáns dokkoló peptidet tartalmaztó JIP1-et 

(GST-JIP1_pep0), ERK2 pozitív kontrollként a már korábban bemutatott RSK1-CKD fehérje 

fragmenst alkalmaztuk a kiméra fehérje (GST-JIP1_pepSzint_revD m2) mellett. Várható 

módon a vad típusú JIP1 nem volt képes kötődni a p38α-hoz, míg a kiméra fehérje ezzel 

szemben pozitív eredményt adott. 

Így elmondható, hogy a rövid dokkoló peptidek specificitása teljes hosszúságú 

fehérjékben is ugyanúgy funkcionál, és egy peptid módosításával teljes egészében meg lehet 

változtatni a fehérjék specificitási profilját. 
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31. ábra: Teljes hosszúságú JIP1 és a JIP1_Szint_revD m2 kiméra kötődési specificitása 
(A) A JIP1 GST-fúziós fehérjeként lett expresszálva, és GST 'pull-down' kísérlettel lett megvizsgálva 

a szintén rekombinánsan előállított JNK1-el való kölcsönhatása. A JIP1_pep0 konstrukció esetében 

alanin cseréket hoztunk létre a dokkoló régióban. A GST-JIP1 egy normál D-motívumot tartalmaz, 

amely lehetővé teszi a JNK1-gyel való kötődést. A GST vonala - ahol csak a GST töltet lett a gélre 

felvíve - volt a negatív kontroll.  

(B) A pepSzint_revD m2 peptidet tartalmazó JIP1 fehérje sematikus ábrázolása.  

(C) Western-blot kísérletek a kiméra fehérjékkel.  

A pepSzint_revD m2 a p38α-hoz kötődik a legnagyobb specificitással. Az eredetileg JNK1 specifikus 

JIP1 fehérje D-peptidjét kicserélve erre a motívumra egy p38α-specifikus fehérjét kaptunk. Az RSK1-

CKD fehérje az ERK2 pozitív kontrolljaként szolgált. A C-terminális FLAG-taggel, HEK293T 

sejtekben expresszált MAPK-ok anti-FALG antitesttel detektáltuk. Az ERK2 és p38-t tartalmazó 

sejtlizátumokat GST, GST-RSK1-CKD, GST-JIP1, GST-JIP1_pep0 és GST-JIP1-pepSzint_revD m2 

csalikkal inkubáltuk. Az anti-GST Western-blottal látható a gélre feltöltött csalik mennyisége mindkét 

MAPK-zal végzett kísérlet esetében. A 'felvitt' vonala a kötődési reakció során alkalmazott teljes 

sejtlizátum kb. 1/8-adát tartalmazza, míg a többi sáv 1/5-ét tartalmazza a mosások után visszatartott 

MAPK mintáknak. Minden kísérlet kétszer lett megismételve (N=2). 
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6.7.3. Az RSK1 dokkoló régiója elengedhetetlen szerepet játszik az ERK2→RSK1 

jelátvitelben 

Meg szerettük volna vizsgálni, hogy az RSK1 fehérje revD motívuma (712-735) milyen 

jelentőséggel bír abban az esetben, ha a teljes fehérjével hajtunk végre kötődési kísérleteket. 

Négyféle módszerrel próbáltuk körbejárni az RSK1 kináz doménjének és dokkoló peptidjének 

jelentőségét a jelátvitelben. 

In vivo fluoreszcens komplementációs kísérleteket végeztünk, ahol az ERK2 volt a préda, 

míg csaliként többféle RSK1 konstrukciót vizsgáltunk: pozitív és negatív kontrollként teljes 

hosszúságú, illetve dokkoló nélküli RSK1-et (RSK1_pep0), a már bemutatott, C-terminális 

kináz domént és dokkoló régiót tartalmazó konstrukció (RSK1-CKD) mellett. Az ERK2 

fehérje tartalmazta a sárga fluoreszcens fehérje (YFP) F1 fragmensét, míg a három csali az F2 

fragmenst. Negatív kontrollként üres F1 konstrukciót alkalmaztunk (32./A ábra). 

Az eredmények azt mutatják, hogy a dokkoló peptid nélküli RSK1 fehérje nem volt képes 

kötődni az ERK2-höz, míg az RSK1-CKD-pep konstrukció a vad típushoz viszonyítva bár 

kissé gyengébben, de képes volt kölcsönhatást létesíteni.  

In vitro kötődési esszékkel is vizsgáltuk az RSK1 fehérjét és dokkoló peptidjét. Először 

pull-down kísérletet végeztünk úgy, hogy az ERK2 volt a préda, csaliként pedig az RSK1-

CKD, illetve egy dokkoló nélküli CKD (RSK1-CKD_pep0) konstrukció szolgált. Az ábrán jól 

látható, hogy az RSK1-CKD-pep0 konstrukció nem kötődik az ERK2-höz (32./B ábra). Ezt 

követően kvantitatívan is szerettük volna megvizsgálni a különböző RSK1 fehérje 

konstrukciók kötődését az ERK2-höz. Ehhez fluoreszcencia polarizációs méréseket 

végeztünk, melynek eredményei teljes mértékben igazolták, hogy az RSK1-CKD-pep0 

semmilyen kölcsönhatást nem mutatott, a D-peptid viszont önmagában is közép erősen, míg 

az RSK1-CKD fehérje szubmikromoláris erősséggel kötődött. Ez az eredmény arra enged 

következtetni, hogy az RSK1 C-terminális kináz domén valamely régiója szintén szerepet 

játszik az erős interakció létrejöttében (32./C ábra). 

A kötődési kísérleteket követően a különböző RSK fehérjék aktiválhatóságára is 

kíváncsiak voltunk, ezért radioaktív kináz esszét is végeztünk. Ehhez konstitutívan aktív 

ERK2-t alkalmaztunk, ahol szubsztrátként az RSK1-CKD, RSK1-CKD-pep0 és RSK1-CKD-

T573A fehérjék szolgáltak. Utóbbi fehérje volt a negatív kontroll, ahol a foszforilálható 

treonin, alaninra lett mutálva. Így igazolva, hogy az ERK2 csak is ezen a helyen képes 

foszfát-csoportot tenni a fehérjére (32./D ábra). Az ábrán látható, hogy az ERK2 csak a 

dokkoló peptiddel rendelkező kináz domént volt képes aktiválni, vagyis ezek az eredmények 

megerősítik az RSK1 fehérje esetében is a dokkoló motívum elengedhetetlen szerepét. 
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32. ábra: A C-terminális lineáris motívum szerepe az ERK2→RSK1 jelátvitelben 

(A) A HEK293T sejtekkel végzett bimolekuláris fluoreszcens komplementáció (BiFC) esszé 

eredményei. A tranziens transzfekcióval kezelt letapadó, egy sejtréteget képező kultúrába különböző 

DNS konstrukciókat vittünk be, melyek a YFP (C-terminális FLAG-taggel ellátott) F1, illetve F2 

fragmenseit tartalmazták. Jobbra a fluoreszcencia intenzitás értékek ábrázolása. A dokkoló peptid 

nélküli konstrukció intenzitása a negatív kontrollal volt egyenértékű. 

(B) Pull-down kötődési esszé az RSK1-CKD és annak dokkoló nélküli változatával, ahol a préda az 

ERK2 volt. 

(C) Kvantitatív, fluoreszcencia polarizációs mérések az RSK1-CKD, illetve _pep0 és a dokkoló peptid 

konstrukciókkal. 

(D) Aktivitás kísérletek, ahol a negatív kontroll a T573A mutáns RSK1 fehérje. 
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6.7.4. A specifikus MAPK→MAPKAPK jelátvitel meghatározó tényezői 

A korábbiakban már bemutattuk, hogy a MAPKAPK típusú revD peptidek közül az RSK1 

és MK2 az ERK2-re, illetve a p38α-ra specifikusak, míg az MNK1-et mindkét MAPK-t képes 

aktiválni. Annak érdekében, hogy feltérképezzük, hogy a fehérjék különböző régiói milyen 

módon járulnak hozzá a specifikus MAPK-MAPKAPK szignalizáció létrejöttéhez, in vitro 

kináz esszékkel MAPK-MAPKAPK foszforilációs vizsgálatokat végeztünk (F4. ábra). Ehhez 

szubsztrátként a különböző MAPKAPK fehérjék kináz doménje szolgált, ahol a dokkoló 

peptideket egymásra kicserélve kiméra fehérjéket hoztunk létre. Az aktivátorok pedig 

konstitutívan aktív ERK2 és p38α MAPK-ok voltak. Amikor a szelektív MNK1 fehérje D-

peptidjét kicseréltük az MK2, illetve az RSK1 D-peptidjeire, akkor valamelyest megváltozott 

a foszforilációs profil. Mind az ERK2, mind a p38α a dokkoló peptideknek megfelelő 

affinitás szerint tolódott el kissé a kimérák foszforiláltsága (33./B ábra). Amikor az RSK1 és 

MK2 fehérjék dokkoló peptidjeit cseréltük ki egymásra, hasonló eredményt kaptunk. Vagyis a 

MAPK-ok mindig a D-motívum alapján voltak képesek foszforilálni az egyes kiméra 

fehérjéket. Megfigyelhető ennek ellenére az is, hogy mind az RSK1, mind az MK2 esetében a 

nem rokon MAPK is képes volt foszforilációra. Leginkább az ERK2-MK2 aktiváció volt nem 

várt módon magas, majdnem fele olyan erőteljes foszforiláció történt, mint az RSK1 esetében 

(33./C, D ábra).  

Élő sejt esetében, ha az ERK2 valamilyen mitogén stimulus hatására aktiválódik, 

foszforilálja az RSK1-et, míg az MK2-t inaktív állapotban hagyja. A különböző MAPK-

MAPKAPK párok együttes aktivációja nem biztosítana hatékony specificitást a sejt számára. 

A sejten belül a MAPK-ok szoros kontaktusban működnek, így beleszólhatnak egymás 

aktivitásába, vagyis a p38α indirekt módon segíthet elkerülni az ERK2-MK2 nem rokon kináz 

páros interakcióját. A mechanizmust úgy lehet elképzelni, hogy mivel a p38α igen erőteljesen 

köti az MK2 dokkoló motívumát, egyszerűen interferál azzal a gyenge kölcsönhatással, ami 

az MK2 és a nem rokon ERK2 MAPK között jön létre. Hogy igazoljuk ezt a hipotézisünket, 

elvégeztünk egy olyan kísérletet is, ahol megvizsgáltuk az ERK2 aktivitását a két 

MAPKAPK-val, inaktív p38α jelenlétében. Ebben az esetben az ERK2 mediálta foszforiláció 

specificitása jóval markánsabb lett, hiszen a gyenge kölcsönhatás az MK2-vel p38α 

jelenlétében tökéletesen megszűnt (33./E ábra). 
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33. ábra: A MAPK→MAPKAPK jelátvitel biokémiai specificitása 

(A) A MAPKAPK dokkoló motívum kiméra konstrukciók. 

(B) In vitro kináz aktivitás kísérletek MNK1 kimérákkal és aktivált ERK2 p38 MAP kinázokkal. Az 

MNK1 kimérák foszforilációs értékei a vad típusú MNK1 adataira lettek normalizálva.  

(C, D) A vad típusú RSK1, MK2, az RSK1_pepMK2, MK2_pepRSK1 fehérjékkel,valamint aktív 

MAPK-okkal végzett kináz aktivitás  esszé eredményei. (Az RSK1 és MK2 kináz domének különböző 
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számú potenciális foszforilálható helyet tartalmaznak, így a különböző konstrukciókon megfigyelhető 
32P beépülés nem feltétlenül hasonlítható össze direkt.)  

(E) A RSK1 és MK2 fehérjékkel végzett in vitro kináz kísérletek aktivált ERK2 és inaktív, 

defszforilált p38 jelenlétében (0,5 μM). Az aktivált MAPK-ok, illetve a szubsztrátok koncentrációja 50 

nM és 50 μM között volt beállítva. A tesztekhez készített gélek reprezentatív mintái a diagramok jobb 

oldalán vannak bemutatva. A feltűntetett szórások három független kísérlet adataiból lettek 

kiszámolva (N=3).     

 

Az eredmények tehát azt mutatják, hogy a dokkoló peptidet tartalmazó régiók 

kezdeményezik a komplexformálódást, feltételezhetően a kináz domének egymás mellé 

rendezésével. Viszont amikor egy MAPK aktiválódik, a MAPKAP kinázok foszforilációja is 

elindulhat aspecifikus módon, mint ahogyan azt az ERK2-MK2 esetében megfigyelhetjük. A 

megfelelő fiziológiai specificitás tehát csak úgy érhető el, ha jelen vannak nem rokon MAPK-

ok is, amelyek hatására a túlzott MAPK aktivitás blokkolható. Az elmondható azonban, hogy 

a kináz domén egyéb régiói nincsenek komoly hatással a specificitásra. Az egyéb jelátviteli 

pályák következtében fellépő, szivárgó MAPK aktivitás azt jelzi, hogy a sejtben lévő 

komplexebb hálózat kontextusában, különböző faktorok is hozzájárulnak a specifikus MAPK-

MAPKAPK kölcsönhatásokhoz. 
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7. AZ EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA 
 

A MAPK-ok működésének megismerése során, feltárul elénk, miként képes a sejtes 

jelátvitel ilyen célzottan és specifikusan kifejteni hatását a génexpresszióra, sejtműködésre. 

Megérthetjük, hogy számtalan, a sejt külső környezetében előforduló, jelként szolgáló 

molekula hogyan képes a sejt működését egy rendkívül bonyolult és összetett hálózatban a 

MAPK-on keresztül szabályozni. 

Az alábbiakban bemutatom, a MAPK-ok és az egyes partnerek között létrejövő 

kölcsönhatások jelentőségét, az ebben kulcsszerepet játszó motívumokat, és hogy ezek az 

elemek pontosan milyen módon képesek vezérelni teljes hosszúságú fehérjék működését. 

Valamint részletesen tárgyalom a különböző típusú dokkoló interakciók szerkezeti feltételeit, 

és az egyes mutációk hatását a specificitásra. 

 

7.1. A klasszikus D-motívumú peptidek kötődési profiljuk alapján három 

csoportba sorolhatók 

 

Az első vizsgálataink közé tartozott, hogy kiválasztottunk 11 olyan fehérjét az 

irodalomból, melyekről ismeretes, hogy a három humán paralóg MAPK fehérje (ERK2, p38α, 

JNK1) különböző partnerei. Az ezekből származó, szintetikusan előállított dokkoló 

motívumokat a kvantitatív kötődési esszék eredményei alapján három csoportba (specifikus, 

szelektív, promiszkuus) soroltuk. Érdekes tényként tárult elénk, hogy csak a JNK1 kinázzal 

kölcsönható peptidek viselkedtek specifikusan. Ez azért is meglepő, mert a szelektív 

csoportba sorolt peptidek tulajdonságai nem a vártaknak megfelelő kötődést produkálták. Azt 

tapasztaltuk, hogy azok a peptidek, amelyek képesek kötődni az ERK2-höz, egyaránt 

kötődnek a p38α-hoz is, tehát nem találtunk specifikus D-motívumot erre a két kinázra. 

Feltételezhetően ennek fő oka, hogy a két paralóg kináz dokkoló árka nagymértékben 

hasonlít. Ez a megfigyelés arra enged következtetni, hogy az ERK2/p38α kinázok esetében az 

interakciókat nem kizárólagosan a dokkoló peptidek határozzák meg, mivel a fehérje teljes 

kontextusában nem érvényesül ez a szelektív tulajdonság. Vagyis egyéb bináris 

kölcsönhatások is szerepet játszhatnak a specifikus kapcsolatok létrehozásában. Az ERK/p38-

típusú peptideket tehát szelektíveknek tekinthetjük, míg a JNK-val kölcsönható peptidek 

egyértelműen specifikusak. Az MKK6 peptid szelektivitása például egy igen érdekes jelenség, 

mivel a teljes hosszúságú fehérje nem képes aktiválni az ERK2-t annak ellenére, hogy a 

peptid µM-os nagyságrendű Kd-vel kötődik a kinázhoz. 
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 Néhány MAPK, jelen tanulmányban az ERK2 esetében, két dokkoló árok is részt vesz a 

szubsztrát kötés koordinációjában. Ez az ún. FxFP (Phe-egyéb aminosav-Phe-Pro) árok, mely 

nem áll evolúciós rokonságban az általunk is tanulmányozott dokkoló árokkal. Az Elk1 

például egy ilyen szubsztrátja az ERK2-nek, mely mind D-, mind FxFP-motívumot is 

tartalmaz (170,171).  

Az MKK4 esetében is meglepő eredményeket kaptunk, ugyanis méréseink során azt 

tapasztaltuk, hogy mind a három MAPK-hoz képes kötődni, annak ellenére, hogy a kinázok 

dokkoló árkai igen eltérő szerkezeti adottságokkal bírnak. Így az MKK4 tulajdonképpen egy 

külön, harmadik csoportot képvisel, amely promiszkuus a három MAPK-ra nézve. Ezek az 

adatok részben összhangban állnak az MKK4 biológiai funkciójával, mely a stressz aktiválta 

kinázok, JNK és a p38 aktivációja. Próbákat tettünk az MKK4-MAPK komplexek 

kristályosítására, azonban ezen a téren kevés sikerrel jártuk. Predikcióink alapján az MKK4 

D-motívum köztes régiója valóban kompatibilisnek tűnik a kétféle, nem rokon (ERK /p38 és 

JNK) kötő módokkal. A JNK1 kötésekor az NFAT4-hez, míg a p38α kapcsolódásakor az 

MKK6-hoz hasonló módon kötődhet. Az ERK2-höz való affinitás pedig valószínűleg annak 

köszönhető, hogy az ERK/p38 típusú kötődés nem válik el élesen, így nem is annyira 

specifikus, ezáltal jöhet létre in vitro a gyengébb kapcsolat.  

 

7.2. A MEF2A, NFAT4 és NFAT1 transzkripciós faktorok foszforilálhatóságát a 

dokkoló peptidek vezérlik 

 

Ismeretes, hogy a MEF2A az ERK2, illetve a p38α, míg az NFAT4 a JNK1 MAPK-ok 

segédletével képesek foszforilálódni (157,154). Az előzőekben bemutatott eredményekből 

pedig látható, hogy a peptidek önmagukban µM-os nagyságrendű affinitással kötődnek a 

megfelelő kinázokhoz. A rövid fehérjeszekvenciák (dokkoló, illetve kalcineurin kötő régió és 

SP/TP hely közötti szakasz) aktiválódási profilja egyértelműen bizonyítja, hogy az adott 

MAPK - függetlenül attól, hogy a peptid szakasz melyik fehérjéből származott - csak azt a 

szubsztrátot foszforilálja, amelyik a rá specifikus D-motívumot tartalmazza. A kontrollként 

szolgáló dokkoló peptid nélküli konstrukciók pedig jól mutatják, hogy önmagában a 

szubsztrát régió nem képes foszforilálódni egyik MAPK által sem. Ez azt jelenti, hogy a D-

peptidet határoló szekvencia nem befolyásolja a transzkripciós faktorok aktiválódását, vagyis 

egy rövid szakasz cseréjével megfordítható a fehérje specificitása. Ez még abban az esetben is 

igaz, amikor a kináz célfehérje eredetileg nem tartalmaz D-motívumot. Az NFAT4 
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rokonfehérje, az NFAT1 Ser aminosava nem képes foszforilálódni JNK1 kináz jelenlétében in 

vitro, azonban az aminosav sorrendben NFAT4 dokkoló régiónak megfelelő szakasz 

cseréjével a specificitás mesterségesen létrehozható. Így egy természetesen különböző 

kinázok által aktiválható fehérje specifikussá változtatható egy kis régió cseréjével.  

 

7.3. MAPKAP kinázokból származó dokkoló peptidek specificitása megegyezik a 

MAPK aktivációs útvonalak mintázatával  
 

A MAPKAP kináz család tagjai már a D-peptidek elhelyezkedése szempontjából is 

érdekesnek bizonyultak. A motívumok ugyanis nem a fehérje N-, hanem a C-terminális  

végen találhatók. Ennél nagyobb meglepetésül szolgált, hogy a peptidek nem a korábban 

vizsgált motívumokhoz hasonlóan kötődnek a MAPK-okhoz, hanem fordított orientációban. 

N-terminális végükön találhatók a hidrofób, C-terminálisukon pedig a bázikus oldalláncok. 

(Ezt a későbbiekben kristályszerkezeti modellekkel bizonyítottuk.) Ezért ezeket a peptideket 

revD motívumoknak neveztük el, melyeket külön kezeltük a klasszikus D-motívumoktól. 

Fluoreszcens polarizációs méréseinkből kiderült, hogy ezek a peptidek kizárólagosan csak az 

ERK2 és p38α árkába képesek kötődni, a JNK1-hez pedig nem. Vagyis újabb bizonyítékául 

szolgált a korábban felvetett hipotézisünknek, miszerint a két MAPK dokkoló árka nagyon 

hasonló felépítésű.  

A négy vizsgált fehérje dokkoló peptidje gyakorlatilag mind a két kinázhoz képes volt 

kötődni eltérő affinitással, de egyértelműen megkülönböztethető a specificitásuk. Az ERK2 

specifikus RSK1 és p38α-specifikus MAPKAPK2 peptidek olyan erősen kötődnek a 

kinázukhoz, hogy a gyenge kötődés a másik partner kináz felé valószínűleg csak az in vitro 

körülményeknek és a két kináz árkának hasonlóságának eredménye. Az FP méréseken felül 

aktivitás tesztekkel is megvizsgáltuk a peptidek specificitását, mellyel megerősítettük a 

polarizációs mérések eredményeit. Megállapítottuk, hogy ezeknek a motívumoknak a 

specificitása megegyezik az irodalomból ismert, teljes hosszúságú fehérjéken mért 

aktivitásprofillal (65,172,173). 
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7.4. A három MAPK és dokkoló peptidjeikkel alkotott komplexek 

specificitásának szerkezeti okai a motívumok szempontjából 
Az elsőként megvizsgált JNK1 MAPK-t az NFAT4 fehérje dokkoló peptidjével sikerült 

kristályosítani, majd a szerkezetét meghatározni. A már korábban megoldott JIP1 peptiddel 

alkotott komplexszel vetettük össze (165), ahol alaposan tanulmányoztuk, hogy a JNK1-

specifikus peptidek, hogyan képesek a MAPK hidrofób árkába, illetve egy kulcsfontosságú 

bázikus oldallánc segítségével a savas régióba kötődni.  A peptidek hasonló jellegének 

ellenére, megállapítható, hogy elegendő egy olyan speciális oldallánc - JIP1 esetében egy 

hélixtörő Pro az Arg mellett - mely jelentősen megváltoztatja a motívum konformációját, 

ezzel kialakítva a finom specificitást, mely meghatározó a JNK1 kináz vezérelt jelátvitel 

szabályozásában.   

Az ERK-MKK6 komplex kristályszerkezetének megoldásával ugyanazt a következtetést 

vontuk le, mint a már korábban leírt MEF2A és MKK3 esetében (127). Vagyis az N-

terminális peptid régió valószínűleg azért nem látszik az elektronsűrűségi térképen, mert a 

CD-árokban a peptid bázikus oldalláncai különböző lehetséges állapotok között fluktuálnak, s 

nem vesznek fel határozott szerkezetet.  

A MAPKAPK családba tartozó fehérjékből származó dokkoló peptidek esetében korábban 

feltételeztük, hogy nem a klasszikus D-peptideknek megfelelő orientációban kötődnek a MAP 

kinázok dokkoló árkába. Ezt a hipotézist az ERK2-pepMK1 és -pepRSK1 kristályszerkezetek 

meghatározása révén be is bizonyítottuk. A peptidek ugyanabba a dokkoló árokba kötődnek, 

mint a klasszikus motívumok, de a hidrofób régiót vizsgálva eltérő módon, és konszenzus 

szekvenciáik is nagy variabilitást mutatnak. A kötő árokban ugyanis jól elkülöníthető egy alsó 

és egy felső hidrofób régió, mely csak a revD peptidek esetében szembetűnő. Ez által négy 

különböző dokkoló árok területet különíthetünk el: a hidrofób ФxФ árok, az alsó és felső 

hidrofób zseb, valamint a CD-árok. Ez a jellegzetesség lehetőséget teremt a kevéssé eltérő 

revD motívumok – jelen esetben az MNK1 és RSK1 peptidek tanulmányozása során – 

konszenzus szekvenciáiknak speciális kötődésének kialakításában. Finom különbségek segítik 

elő, hogy még a rokon szekvenciájú peptidek is speciálisan, egyedileg képesek kötődni a 

MAPK partnereik megfelelő régiójába. 
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7.5. Az eltérő jelátviteli útvonalakat vezérlő MAPK-ok dokkoló árkának 

felépítése finomhangolja a speciális kötődést a partnerfehérjék dokkoló 

motívumaival 

 
Összességében a három MAPK dokkoló árkáról elmondható, hogy nagyon hasonlóan 

épülnek fel. Azonban a kölcsönhatási vizsgálataink során azt az eredményt kaptuk, hogy a 

peptidek döntő többségükben képesek voltak különbséget tenni a JNK1 és az ERK2/ p38α 

MAPK-ok között. Ehhez képest az ERK2-t és p38α-t, kizárólag az RSK1 és MK2 peptidek 

voltak képesek megkülönböztetni, pedig a fiziológiás kölcsönhatási profil alapján nem 

feltétlenül ezt vártuk volna (pl. az MKK6 kötődik az ERK2-höz, de nem képes aktiválni azt).  

A fentebb említett komplexek alaposabb vizsgálatát követően sikerült fényt deríteni a 

JNK1-specifitás szerkezeti okára. Megfigyelhető ugyanis, hogy a CD árok közelebb 

helyezkedik el a hidrofób zsebhez, mint az ERK2 vagy p38α (34./A, B ábra) esetében. Ennek 

az lehet az oka, hogy a JNK1 rendelkezik egy pozitívan töltött (Lys83) oldallánccal, míg az 

ERK2 és p38α ugyanazon régiójában egy negatívan töltött aminosav (Glu) helyezkedik el. A 

JNK-t tehát egy specifikus töltésinverzió jellemzi (34./C ábra), melynek következtében a 

Lys83 és a Glu329 sóhidat képeznek, és a CD-árok, valamint a felső zseb által határolt régió 

beszűkül. A JNK1-ben, Lys83 mellett egy másik, ERK2 és p38α-ban előforduló töltött 

oldallánc is hiányzik, helyette egy evolúciósan konzervált, kicsi, poláris oldallánc (Thr164) 

jelent meg. Ezáltal a JNK1 dokkoló árka alacsonyabban töltött valamint szűkebb is, és ezek a 

töltéseloszlásban megfigyelhető különbségek teszik egyedivé a JNK-t az ERK és p38 

enzimekhez képest. A JNK1 egyedi tulajdonságainak rögzülése fontos esemény lehetett a p38 

MAPK-októl való evolúciós szétválásban a többsejtű eukarióta jelátviteli rendszerek 

kialakulása idején (133). Ezeket a fontos különbségeket használják ki a JNK1-specifikus 

peptidek: megfigyelhető, hogy a JIP1 és NFAT4 peptidek esetében az alsó zsebbel és CD-

árokkal kölcsönható aminosavai által alkotott közbülső régió rövidebb (Ψ és ФL között) az 

MKK6 és HePTP klasszikus dokkoló peptidekhez képest. Az eleve hosszabb, 

konformációjukat tekintve jobban definiált revD motívumok pedig teljes mértékben 

inkompatibilisek a JNK1 szűk CD-árkával.  

A MAPKAPK típusú dokkoló peptidek határozott preferenciát mutatnak az ERK2 és a 

p38α MAPK-ok irányába. Utóbbi két MAPK dokkoló árka nagymértékű topográfiai 

hasonlósággal jellemezhető, amely magyarázatul szolgálhat arra, hogy a D-motívumok miért 

nem tudnak különbséget tenni közöttük. Méréseink is azt igazolják, hogy ha az egyik peptid 
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kötődik például az ERK2-höz, akkor biztosan képes hasonló mértékben kötődni a p38α-hoz 

is. A pepRSK1 és pepMK2 peptidek azonban kivételt képeznek, ők ugyanis eltérő 

specificitással rendelkeznek. Az ERK2 a pepRSK1-gyel, míg a p38α a MK2-vel lép 

nagyságrendekkel erősebb kölcsönhatásba. Mutációs analíziseinkből kiderült, hogy ha a két 

kináz dokkoló árkának kitüntetett régióit (aljzat, tető, csukló) egymáséra változtatjuk, akkor a 

két specifikus peptid kötődési profilja is megváltozik. A specificitás átfordulása annál 

jelentősebb, minél több oldalláncot változtatunk át. Ebből arra lehet következtetni, hogy a 

MAPKAPK család revD motívumainak közbülső régiója a rokon MAPK-okhoz adaptálódott, 

és csak apróbb különbségek határolják el egymástól a két kinázzal képzett interakció 

erősségét.  

Eredményeinkkel igazoltuk, hogy a különböző, paralóg MAPK-okhoz kötődő lineáris 

motívumok specifikusságát a konszenzus szekvencia köztes régiójának hossza és/vagy 

aminosav összetétele határozza meg.  

 

 

 
 

34. ábra: Paralóg MAPK-ok dokkoló árkának topográfiája 
A JNK1 szerkezeti alapjai lehetővé teszik, hogy különbséget tudjon tenni bizonyos D és revD 

motívumok között. A peptid kötött dokkoló árok az ERK2 (A), p38α (B) és JNK1 esetében ugyanazon  

orientációban ábrázolva. 

(B) A sárga csillagok a pepMKK6 vélhető pozícióit jelölik a p38α CD árkában. 

(C) A nyilak a JNK kritikus régióját jelölik, mely a CD árok beszűküléséért és a felső zseb 

kiterjedéséért felel. (Az összes JNK humán izoenzim és ortológjaik hordoznak egy evolúciósan 

konzervált töltés reverziót az ERK2 Glu81-nek megfelelő pozíciójában, amely végül egy 

intramolekuláris sóhíd kialakulását eredményezte a JNK-k CD árkában.) 

Az ábrákba ékelt szekvencia logók különböző fajokból származó (MAPK homológok a szivacsoktól 

humánig), a MAPK dokkoló árokban fontos szerepet játszó szekvenciák. 

 



MAP kinázok dokkoló interakciói   Doktori értekezés 

92. 
 

7.6. A D-motívumon belül létrejövő intrapeptid H-hidak elősegítik a peptid 

dokkoláshoz szükséges konformációjának kialakítását 
 

A variábilis köztes régiókban lokalizálódó aminosavak intrapeptid H-hidakat alakítanak ki 

és/vagy egy prolin-aminosavon keresztül korlátozzák a peptid főláncának flexibilitását. Ezek 

az oldalláncok felelősek leginkább a specificitásért, míg a konszenzus régióban elhelyezkedő 

aminosavak általános felszíni struktúrákhoz kötődnek és nem specifikus módon segítik elő a 

kölcsönhatásokat. Kísérleteink során azt találtuk, hogy a peptideken belül létrejövő H-hidak 

nagyban hozzájárulnak a MAPK-kal való hatékony és specifikus kölcsönhatás létrejöttéhez. 

Ezt bizonyítja, hogy abban az esetben, amikor a MAPKAPK peptidekben (RSK1, MK2) 

kicseréltük a H-híd létrehozásáért felelős aminosavakat alaninra, a MAPK-ok és peptidek 

közötti interakció erőssége lecsökkent. Azonban a specificitás erősödött, amikor egy másik 

pozícióba beépítettünk egy-egy H-hidat létrehozó aminosavat. Ha mechanikus szempontból 

közelítjük meg a problémát, akkor nagyon úgy tűnik, hogy a MAPK-hoz való kötődéskor a H-

hidak a flexibilis peptidet egy rigidebb állapotba kényszerítik, ezáltal stabilizálva a 

kapcsolatot a rokon MAPK-zal. Ez a rigid peptid pedig nem tud felvenni más, nem rokon 

MAPK-nak megfelelő kompatibilis szerkezetet, így elkerülhetők az aspecifikus 

kölcsönhatások.  

Ezek a tulajdonságok engedik meg a D-motívumok rövidségét (<15-20 aminosav 

hosszúak). Evolúciós szempontból a peptidek igen plasztikusak, vagyis könnyen alakítanak ki 

kapcsolatokat a szignalizációs útvonalakban részt vevő fehérjékkel, mivel szabadon álló 

szekvenciákként fordulnak elő a fehérjék rendezetlen régióikban, és a kinázokkal való 

kötődési specifitásuk is dinamikusan változhat (174). 

A belső H-hidak nem egyedülállóak a MAPKAPK fehérjék dokkoló peptidjei körében, 

más fehérje-peptid típusú interakcióknál is szerepet játszanak a kötődés létrehozásában, mint 

például a TGF-β jelátvitel esetében (a TGF-β effektor SMAD3 fehérje a SARA adaptor 

fehérje egy lineáris motívumával alakít ki kölcsönhatást) vagy a DNS hibajavító 

mechanizmusok szabályozásában (a RAD51 DNS-rekombináz enzim a BRCA2 állvány 

fehérje egy rövid peptidjével lép kapcsolatba) (175,176,177) (35. ábra). 
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35. ábra: Néhány példa a szekvencia specifikus, intrapeptid H-hidakat tartalmazó 

fehérje-peptid komplex szerkezetekről 

Az evolúciósan konzervált oldalláncok szerepet játszanak az ERK2-pepHePTP (Gln39), SMAD3-

pepSARA (Asn775, Asn778, Glu781) és RAD51-pepBRCA2 (Thr1526, Ser1528) komplexek H-hidas 

interakciójának kialakításában (PDB ID-k: 2GPH, 1MK2). Például a Thr1526-os oldallánc Ala 

mutációjával a BRCA2 RAD51-hez történő kapcsolódása megszüntethető (176). Az összes H-hidas 

kapcsolat kialakításában felelős aminosav evolúciósan konzervált. (A H-kötéseket kialakító 

aminosavak sárgával, a H-hidak piros, szaggatott vonallal vannak feltüntetve. A kinagyított képek a 

teljes fehérjéket ábrázoló kisebb, beékelt ábrákon belül kerettel vannak kiemelve. 

 

7.7. A néhány aminosav cseréjével létrehozott mesterséges D –és revD motívumok 

specificitás profilja követi a mutációkkal bevitt szerkezeti változásokat 

 

Miután a különböző MAPK-dokkoló peptid komplexeket alaposan elemeztük, 

megpróbáltunk a lehető legkevesebb manipulációval olyan peptideket kialakítani, hogy azok 

specificitás profilja különbözzön a vad típushoz képest. Ehhez egy eredetileg specifikus 

(NFAT4) és egy promiszkuus peptidből (MKK4) indultunk ki. Az NFAT4 szekvenciáját úgy 

igyekeztünk az ERK2 és p38α árkához igazítani, hogy a JNK1-el való interakció ne sérüljön. 

Ezt végül három oldallánc cseréjével sikerült kivitelezni, meghosszabbítva a bázikus régiót 

valamint megnövelve a hidrofób régió méretét. A pepNFAT4m-et tehát sikerült átalakítanunk 

specifikus peptidből promiszkuussá az által, hogy a pepMKK6-típusú kötőmódot is 

elsajátította az eredeti mellett, így mindhárom MAPK-hoz képes volt kötődni.  

Az MKK4 estében egyszerű dolgunk volt, mert csak egy aminosavat, a szekvencia 

közepén elhelyezkedő Pro Leu-ra történő cseréjével elrontottuk a JNK1 irányába mutató 

kötődést. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a merev oldalláncú, prolin megszünteti a 



MAP kinázok dokkoló interakciói   Doktori értekezés 

94. 
 

pepMKK4 pepNFAT4-típusú kötőmódját az által, hogy megakadályozza a közbülső régióra 

jellemző (ФL és Ψ között) α-helikális szerkezet kialakulását. Így sikerült a pepMKK6-típusú 

kötőmódot imitálni. 

Természetes peptidek mellett olyan motívumok módosításával is igyekeztünk vizsgálni a 

MAPK specificitás profilt, melyeket mesterségesen terveztünk. Az első ilyen próbálkozás egy 

egyszerű D-motívum volt (pepSzint_D), melynek poli-Arg N- és poli-Leu C-terminálisával 

sikerült létrehoznunk egy promiszkuus peptidet.  

Az ERK2-és p38α-val összemérhető affinitással kötődő szintetikus revD motívum 

(pepSzint_revD) köztes régiójában történt finom módosítások pedig odáig vezettek, hogy 

jóval nagyobb különbséget tudott kialakítani az ERK2 és p38α MAPK-ok közötti 

specificitásban, mint az eredeti MK2 peptid (pepSzint_revD m1 és m2). (A JNK1-hez ez a 

revD peptid sem volt képes kötődni a nagyméretű C-terminális hélixe miatt.) A 

pepSzint_revD m1 esetében a MK2 peptid néhány konzervált aminosavát illesztettük be, majd 

a pepSzint_revD m2-nél csak a két oldalláncot módosítottunk a köztes régióban úgy, hogy az 

MK2 homológ peptidekhez hasonlítson, melyek a p38 homológokhoz kötődnek. A 

pepSzint_revD m2 p38α-val való erős interakciójának az oka abban állhat, hogy a ФL és ФU 

közötti régió szerkezetét hasonló H-hidak stabilizálják, mint az MK2 esetében. Valószínűleg 

ez a régió felelős azért, hogy az ERK2 és p38α dokkoló árkainak alsó, felső és csukló 

régiójában található apró különbségeket érzékelje.  

Eredményeink rávilágítanak ezeknek a rövid peptideknek a jelentőségére, vagyis hogy 

milyen hatékonyan képesek megkülönböztetni az ERK, p38 és JNK dokkoló árkokat, ezzel a 

különböző jelátviteli útvonalak meghatározó tényezői.  

A mesterséges dokkoló peptidek tervezésekor a specificitás jól hangolható, ezáltal 

felhasználhatóak lennének arra, hogy a MAPK-specifikus jelátvitelt in vivo gátolják még 

akkor is, ha abba a dokkoló árokba kötődnek, amely általánosan jelen van az összes MAPK-

nál. 

 

7.8. A dokkoló peptidek csoportosítása kötődési módjuk szerint 
 

A lineáris motívum definíciót nehéz pontosan meghatározni, nincs szigorú szekvenciákhoz 

kötve, ezért nem igazán  lehet számszerűleg behatárolni, milyen gyakorisággal fordulnak elő a 

különböző proteomokban. A jelenlegi ismereteink nem elegendőek ahhoz, hogy a peptideket 

kötődési módjuk alapján alosztályokba sorolhassuk. A lineáris motívumok szigorúbb 

szekvencia követelmények szerinti csoportosítása pontosabb ismereteket nyújthatna, és 
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lecsökkentené a véletlenül megjelenő fals pozitív motívumok arányát. Korábban a D-peptidek 

konszenzus szekvenciája sem volt pontosan definiálva, ez által számos különböző MAPK-

kötő módú és specificitású szekvenciát soroltak egy csoportba. Biokémiai vizsgálataink, 

egyéb irodalmi adatokkal összevonva, tisztább képet adnak a MAPK dokkoló árokkal 

kölcsönható motívumok szekvencia követelményeiről (128,130,178,179,180,181). 

Így kötődési módjuk alapján öt csoportba soroltuk a MAPK-specifikus peptideket: 

 JIP-típusú motívumok 

 NFAT4-típusú motívumok 

 MKK6-típusú motívumok 

 HePTP-típusú motívumok 

 MAPKAPK-típusú reverz D motívumok 

Szigorúbb konszenzus szekvenciát alapul véve, kollégáimnak sikerült ezt az öt különböző 

MAPK-kötő motívum osztályt definiálni. Az egyszerű motívum keresés módszere a humán 

proteomot vette alapul (Egy mesterséges szűrő és pontozó program segítségével sikerült 

azonosítani 650 motívumot 595 fehérjéből, amelyek jó egyezést mutatnak ismert D és és revD 

motívumokkal) (152). Azonban további szűrő és pontozó programokra lenne ahhoz szükség, 

hogy megbizonyosodjuk ennek a szekvencia illesztő módszernek a megbízhatóságáról, mivel 

kicsi azoknak az evolúciósan független D-motívumoknak a száma, amelyek egy bizonyos 

motívum alosztályba tartoznak. 

 

7.9. Kölcsönhatás vizsgálatok teljes hosszúságú fehérjéken - a dokkoló peptidek 

meghatározzák a specifikus jelátvitelt 
 

Ebben a munkában a legtöbb kísérlet során kémiailag szintetizált lineáris MAPK-

specifikus motívumokkal dolgoztunk. Ezért fontos volt feltenni a kérdést, hogy vajon 

mennyire relevánsak ezek az eredmények, ha a peptidek működését a teljes hosszúságú 

fehérje kontextusában vizsgáljuk meg. Korábbi sejtes alapú tanulmányokból ismeretes, hogy a 

teljes hosszúságú fehérjék MAPK-specificitása átfordítható, ha a peptidjeiket kicserélik (163). 

Az egyik esetben MAPKAPK (MK2 és RSK1) fehérjék specificitása lett megváltoztatva p38-

ból ERK-re és fordítva, egy másik tanulmány pedig azt mutatta be, hogy a JNK specifikus c-

Jun és p38α specifikus MEF2A spcificitása hogyan alakítható át a dokkoló peptidek 

cseréjével (182). Hasonlóan az előzőekhez, ERK2/p38α kimérákkal is végeztek teszteket, 
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amely azt bizonyította, hogy a MAPK-okon található ED-régió meghatározó szerepet játszik a 

MAPK-MAPKAPK útvonalak jelátvitelében (153). 

 

A MAP2 kináz MAPK aktivitás kísérletek során fény derült arra, hogy az MKK6 az 

ERK2-t nem képes foszforilálni annak ellenére, hogy dokkoló peptidje önmagában kötődik a 

kinázhoz. Ugyanez a jelenség figyelhető meg az MKK1 és a p38α esetében is. A vizsgálatok 

éppen azért szorítkoztak erre a két MAPK aktivátorra, mert az irodalomban specifikus 

tulajdonságaikat írták le, az általunk mért csupán szelektívvel ellentétben. Az evolúció során, 

mivel a MAP2K-ok száma alacsonyabb a MAP3K és MAPK-okhoz képest, olyan specifikus 

interakciós mechanizmus alakult ki, amelyhez nem elégséges önmagában - bár 

elengedhetetlen -  a dokkoló peptidek jelenléte. Ezt az aktivációs hurok mutáns p38α MAPK-

zal végzett kísérletekkel sikerült is bebizonyítani. Vagyis a specifikus MAP2K és MAPK 

aktiváció létrejöttéhez a MAPK-ok aktivációs hurok konformációja is jelentős szerepet kap. A 

foszforilálható aminosavak cseréje a p38α-n az ERK2-re ugyanis jelentősen csökkentette a 

foszforiláció mértékét.  

A D-motívum cserés kísérletek, a hosszabb peptidszekvenciájú NFAT és MEF2, a 

JIP1_pepSzint-revD m2 kimérával végzett pull-down kísérletek az RSK1-CKD-vel mért 

kvantitatív fehérje kötődési esszék is megerősítik azt az elképzelést, miszerint a kémiailag 

szintetizált peptidekkel végzett kötődési kísérletek eredményei kiterjeszthetők a teljes 

hosszúságú MAPK partner fehérjékre, azonban egyes esetekben az aktivitást a dokkoló 

peptideken kívüli  tényezők is befolyásolják. 

Az RSK1-gyel végzett kísérletekkel láthatjuk, hogy ennél a MAPKAPK típusú fehérje 

esetében a dokkoló peptid mellett a C-terminális kináz domén is fontos szerepet játszik az 

ERK2-vel történő specifikus interakció létrejöttében. Azonban azt a tényt ki kell emelni, hogy 

a peptid nélkül még gyenge kötődés sem jön létre a kináz domén jelenlétében. 

Az RSK1 mellett az MNK1 és MK2 MAPKAP kinázokkal végzett aktivitás kísérletek is 

azt bizonyítják, hogy az MNK1-en egy egyszerű dokkoló peptid cserével a specificitás 

változtatható ERK2 vagy p38α-ra. Azonban megvizsgálva az RSK1 és MK2 viszonyát a két 

MAPK-hoz érdekes következtetésekre jutottunk. A fehérjék foszforiláltsági állapota között 

némi átfedés volt tapasztalható. Főként az ERK2 általi MK2 aktivitás volt nem várt módon 

magas, annak ellenére, hogy p38α specifikus fehérjéről van szó. Erre felállítottunk egy 

hipotézist, miszerint sejtben szoros kapcsolatban létező, nem rokon MAPK-ok esetlegesen 

interferálhatnak egymással. Amikor a reakcióelegy mindkét MAPK-t tartalmazta - aktivált 

ERK2 és inaktív p38α – sem a vad típusú MK2, sem a kiméra fehérje (RSK1_pepMK2) nem 
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volt képes foszforilálódni. Az eredmények tehát azt mutatják, hogy a dokkoló peptidet 

tartalmazó régiók kezdeményezik a komplexformálódást, feltételezhetően a kináz domének 

egymás mellé rendezésével. Viszont amikor egy MAPK aktiválódik, a MAPKAP kinázok 

foszforilációja is elindul aspecifikus módon, mint ahogyan azt az ERK2-MK2 esetében 

megfigyelhetjük. A megfelelő fiziológiai specificitás tehát csak úgy érhető el, ha jelen vannak 

nem rokon MAPK-ok is, amelyek hatására a túlzott, aspecifikus MAPK aktivitás blokkolható. 

Az elmondható azonban, hogy a kináz domén egyéb régiói nincsenek komoly hatással a 

specificitásra. Az egyéb jelátviteli pályák következtében fellépő, szivárgó MAPK aktivitás azt 

jelzi, hogy a sejtben lévő komplexebb hálózat kontextusában, különböző faktorok is 

hozzájárulnak a specifikus MAPK-MAPKAPK kölcsönhatásokhoz (36. ábra). 

 
 

36. ábra: Specificitás szabályozása a nem rokon MAPK jelenlétével 
Egy nem rokon MAPK jelenléte nagyban hozzájárul a rokon MAPK→MAPKAPK jelátvitel 

specificitásához. A széles nyilak a MAPKAPK kötődést és/vagy az aktiváció hurok foszforiláltsági 

mértékét jelzik. A dupla nyilak a MAPK-MAPKAPK párok kötődési egyensúlyára utalnak. A „*” az 

aktivált MAPK-t jelzik. 

 

  

alacsony specificitás
  

Aktív MAPK 1 

Inaktív MAPK 2

 

MAPKAPK1
 

(rokon)
MAPKAPK 2

 

*
*

(nem rokon)

magas specificitás
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8. KÖVETKEZTETÉSEK 
 Különböző jelátviteli fehérjékből származó lineáris motívumok MAPK-ok (ERK2, 

p38α, JNK1) dokkoló árkába történő specifikus kötődését vizsgáltuk in vitro. Szerettünk 

volna összehasonlítani ezeknek a fehérje-peptid típusú kölcsönhatásoknak a biokémiai és 

biológiai specificitását.  

Kötődési irányultságukat tekintve a peptideket két fő csoportba tudtuk sorolni: klasszikus 

és reverz irányultságú (revD) motívumok. 

Azt találtuk, hogy míg a klasszikus D-motívumok csak JNK1-et tudják megkülönböztetni 

hatékonyan a p38α és ERK2 kinázoktól, addig csak a reverz irányultságú peptidek képesek 

különbséget tenni az utóbbi két kináz kötésében is.  

A peptid szekvenciában egyaránt előfordulnak konszenzus aminosavak meghatározott 

pozíciókban, és variábilisabb régiók is. A konszenzus pozíciókat elfoglaló aminosavak a CD-

árokkal és a kisméretű hidrofób zsebbel lépnek kölcsönhatásba, és csak általános felszíni 

motívumokhoz kötődnek, tehát nem diszkriminatív módon járulnak hozzá a kötődésekhez. 

Ezzel szemben a konszenzus oldalláncok közötti szakaszok esetében azt találtuk, hogy ezek a 

variábilis aminosavak a meghatározó elemei a dokkoló árokba történő kötő mód és a MAPK 

specifitás profil kialakításának.  

Vagyis az eltérő összetételű és hosszúságú dokkoló peptid köztes régiók az egyszerű 

fehérje-fehérje interakciók elengedhetetlen eszközei. Ezekben a variábilis régiókban lévő  

aminosavak  intrapeptid H-hidakat hoznak létre vagy korlátozzák a főlánc flexibilitását prolin 

oldalláncok által. Ezek a tulajdonságok lehetővé teszik, hogy akár rövid (<15-20 aminosav) 

peptidek jelátviteli szempontból releváns mikromólos affinitással, de mégis specifikus módon 

kötődhessenek MAPK-okon lévő sekély fehérje-fehérje interakciós felszínekhez. 

Ezek a rövid fehérjeszakaszok evolúciósan rendkívül plasztikusak, könnyedén alakítanak 

ki új kapcsolatokat a jelátvitelben résztvevő fehérjékkel. Ezen kívül felbukkanhatnak a 

különböző fehérjék rendezetlen régióiban, s a kinázok felé mutatott specificitásuk is 

változékony természetű (174). Evolúciós szempontból eredményeink segítenek megbecsülni a 

MAPK kötő lineáris motívumok előfordulásának arányát a proteomban (183).  

Továbbá D-motívumokat tartalmazó peptidek specifikus interferenciát mutatnak a 

különböző MAPK útvonalak által szabályozott fiziológia funkciókkal (184). 

Mesterségesen tervezett peptidekkel képesek vagyunk a fehérje-peptid kölcsönhatások 

finomhangolásásra, és ez által a MAPK jelátvitel specifikusságát in vivo, még egy olyan kötő 

felszín esetében is, amely általánosan fordul elő a MAPK-ok körében.   
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 Összességében kijelenthető, hogy ezek a kisméretű peptid motívumok hatékonyan 

képesek megkülönböztetni az ERK2, p38α és JNK1 dokkoló árkokat, és meghatározzák vagy 

nagyban hozzájárulnak az in vivo szignalizácios logikához a MAPK-ok és partnereik között.    

Ezek az eredmények olyan inhibitor molekulák fejlesztését vezethetik elő, melyek 

segítségével egy hibás útvonal specifikusan gátolhatóvá vagy aktiválhatóvá válik a kinázok 

aktív helyétől eltérő dokkoló árkán keresztül. 
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11. RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

AGC PKA (protein kináz A), PKG (protein kináz G), PKC (protein kináz 
C) tartalmazó család 

AMPPNP adenozin-5’-(β, γ-imidotrifoszfát)  

APS ammónium-peroxo-diszulfát 
Asp aszparaginsav 
ASK Apoptózis-Szignál-Regulált Kináz 

ATF-2 Aktiváló Transzkripciós Factor-2 
ATP adenozin-trifoszfát 
Bcl-2 B-sejt limfóma-2 (B-cell lymphoma-2) 
BOG Oktil-béta-D-glücopiranozid 
BRCA2 emlőrák 2 (Breast Cancer 2) 
bp bázipár 
CaCl2 kálcium-klorid 

CAMK kalcium/kalmodulin-függő protein kináz (Calcium/calmodulin-
dependent protein kinase) 

cAMP ciklikus adenozin monofoszát 

CDK ciklin dependens kináz 

CF karboxifluoreszcein 

c-Fos FBJ-MuSV DNS provírus és sejtes homoló (FBJ-MuSV proviral 
DNA and the cellular homolog) 

c-Myc mielocitomatózis okogén sejtes homológ (Myelocytomatosis 
oncogene cellular homolog) 

CGMC CDK (Ciklin Dependens Kináz), GSK3 (Glikogén Szintáz Kináz), 
MAPK, CLK (Cdc2-szerű kináz) tartalmazó család 

CHAPS 3-[(3- Kolamidopropil)dimetilammonium]-1-propánszulfonát 
CIAP Calf Intestinal Phosphatase 
CK1 kazein kináz 1 
Da dalton 

DAMP károsodásra összeálló molekula mintázat (Damage-Associated 
Molecular Pattern) 

DAPK halál-asszociált protein kináz (Death-Associated Protein Kinase) 
DBD DNS kötő domén (DNA Binding Domain) 
DMEM Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium 
DNS dezoxi-ribonukleinsav 
DTT ditiotreitol 
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DUSP Kettős specificitású foszfatázok (Dual Specific phosphatase) 

DVD széleskörű dokkolásért felelős domén (Domain for Versatile 
Docking) 

E.coli Escherichia coli 
ECL erősített kemilumineszcencia (Enhanced Chemiluminescence) 
EDC N-etil-N’-dimetilaminopropil-karbodiimid 
EDTA etiléndiamin-tetraecetsav-dinátrium-só 
EGF epidermális növekedési faktor (Epidermal Growth Factor) 

EGFR epidermális növekedési faktor receptor (Epidermal Growth Factor 
Receptor) 

Elk1 Ets-szerű transzkripciós faktor (Ets-like transcription factor) 
ERK extracelluláris szignál regulált kináz 
F fenil-alanin 

FGFR fibroblaszt növekedési faktor receptor (Fibroblast Growth Factor 
Receptor) 

FPLC gyors fehéje folyadék kromatográfia (Fast Protein Liquid 
Chromatography) 

Glu glutaminsav 
Gly glicin 
GPCR G-fehérje kötött receptor (G-protein Coupled Receptor) 

Grb2 növekedési faktor receptor kötő fehérje 2 (Growth factor receptor-
bound protein 2) 

GST glutation-S-transzferáz 
HEPES N-(2-hidroxietil)piperazin-N'-2-etán szulfonsav 
HePTP Hemopoetikus Protein-Tirozin Foszfatáz 
His hisztidin 
HSF-1 Hő Sokk Faktor-1 
IPTG izopropil-β-D-tiogalaktozid 
JIP JNK interakciós protein 
JNK c-Jun N-terminál kináz 
KCl kálium-klorid 
kDa kilodalton 
KH2PO4 kálium-dihidrogén-foszfát 
KIM Kináz Interakciós Motívum 
KNO3 kálium-nitrát 
KSR Ras kináz szuppresszor (Kinase Suppressor of Ras)  
Kss1 SST2 Kináz szuppresszor (Kinase suppressor of SST2) 



MAP kinázok dokkoló interakciói   Doktori értekezés 

104. 
 

LB (agarlemez) Luria Bertani 
MAP-2 mikrotubulus-asszociált protein-2 
MAPK Mitogén-Aktivált Protein Kináz 
MAPKAPK Mitogén-Aktivált Protein Kináz Aktivált Protein Kináz 
MBP Mielin Bázikus Protein 
MEF2A miocita-specifikus enhanszer faktor 2A 
MES 2-(N-morfolinó)etánszulfonsav 
MgCl2 magnézium-klorid 
MKK/MAP2K/MAPKK Mitogéní aktivált Protein Kináz Kináz 
MKP Mitogén aktivált Protein Kináz Foszfatáz 
MLK Kevert származású kináz (Mixed lineage kinase) 
MNK MAPK interakciós kináz (MAPK iNteracting Kinase) 
MP MEK partner  
MSK Mitogén és Stress aktivált protein Kináz 
NA nem aktiválható 
Na2HPO4 di-nátrium-hidrogén-foszfát 
NaCl nátrium-klorid 
NES Nukleáris Export Szignál 

NFAT4 aktivált T-sejt nukleáris faktor 
(Nuclear Factor of Activated T-Cells) 

NHS N-hidroxiszukcinimid 
NLK Nemo-szerű kináz 
NLS Nukleáris Lokalizációs Szignál 
NTS Nukleáris Transzlokációs Szekvencia 

OSM ozmolaritás érzékeny MAPK3 állványfehérje (Osmosensing 
Scaffold for MAPK3) 

P32 32-es foszfát izotóp 
p38 38 kilodaltonos protein 
PAC-1 p21-Aktivált Kináz-1 

PAMP patogén kötött molekula mintázat (Pathogen Associated Molecular 
Patterns) 

PBS foszfát tartalmú só (phosphate buffered saline) 
PCR polimeráz láncreakció 

PDGFR vérlemezke eredetű növekedési faktor receptor (Platelet-Derived 
Growth Factor Receptor) 

PEG polietilén-glikol 

pep peptid 
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PKB Protein Kináz B 

Pro prolin 

Raf fibroszarkóma gyorsító fehérje (Rapidly Accelerated Fibrosarcoma) 
Ras patkány szarkóma fehérje (Rat sarcoma) 
RNáz ribonukleáz 
RNS ribonukleinsav 
rpm percenkénti fordulatszám (round per minute) 
RSK1 Riboszómális S6 Kináz 1 
RTK Receptor Tirozin Kináz 
SAPK Stressz-Aktivált Protein Kináz 

SARA receptor aktiváló SMAD horgonyzó (SMAD anchor for receptor 
activation) 

SDS-PAGE nátrium-dodecil-szulfát (sodium dodecyl sulfate) poliakrilamid 
gélelektroforézis 

Ser szerin 
SOS Son of Sevenless homolog 1 

STAT3 szignál transzdukáló és transzkripció aktiváló fehérje 3 (Signal 
Transducer and Activator of Transcription–3) 

STE Sterile 7, Sterile 11, Sterile 2 élesztő kináz homológok 
T/Thr treonin 
TAK TGFβ-Aktivált Kináz 
TAMRA 5(6)-karboxitetrametilrodamin 
TBE trisz-bór-EDTA 
TBS-T trisz tartalmú só-Tween 
TCEP trisz(2-carboxietil)foszfin hidroklorid 
TEMED tetrametiletilrodamin 
TEV-proteáz Tobacco etch vírus proteáz 
TGFβ transzformáló növekedési faktor (Transforming Growth Factor β) 
TK tirozin kináz 
TKL tirozin-szerű kináz 
Tlp-2 Tumor progressziós lokusz-2 
TSC2 gumós szklerózis komplex 2 (Tuberous Sclerosis Complex 2) 
V valin 
Y/tyr tirozin 
VEGFR ér endothél növekedési faktor (vascular endothelial growth factor) 
YFP sárga fluoreszcens fehérje (yellow fluorescence protein) 
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13. FÜGGELÉK 

13.1. A MAPK-dokkoló peptid komplexek röntgenkrisztallográfiai méréseine és 

finomítások statisztikai adatai 

 

 JNK1-
pepNFAT4 

p38α-
pepMKK6 

ERK2-
pepMNK1 

ERK2-
pepRSK1 

ERK2-
pepSynth-

revD 

Data collection      
Space group P21 P3121 P212121 P212121 P212121 
Cell dimensions      

a, b, c (Å) 
46.23, 
94.13, 
47.84 

81.92, 
81.92, 
122.59 

65.36, 
65.88, 
95.05 

41.70, 
58.98, 
155.73 

45.03, 
65.66, 
117.23 

αβγ() 
90.00, 

110.74, 
90.00 

90.00, 
90.00, 
120.00 

90.00, 
90.00, 
90.00 

90.00, 
90.00, 
90.00 

90.0, 
90.0, 
90.0 

Resolution (Å) 1.33-47.07 
(1.33-1.40) 

1.95-70.95 
(1.95-2.00) 

1.55-53.86 
(1.55-1.63) 

2.40-77.865 
(2.40-2.47) 

2.10-57.28 
(2.10-2.15) 

Rmerge 0.03 (0.68) 0.08 (0.80) 0.07 (0.65) 0.095 (0.84) 0.12 (0.55) 
I / σI 17.45 (1.98) 13.18 (2.04) 15.82 (1.92) 18.06 (2.97) 10.75 (3.77) 
Completeness (%) 99.2 (99.3) 100.0 (100.0) 98.6 (91.4) 96.8 (99.0) 88.1 (90.4) 
Redundancy 3.7 (3.6) 4.9 (4.9) 5.3 (3.3) 9.92 (9.83) 4.5 (4.2) 
Refinement      
Resolution (Å) 1.33-25.69 1.95-46.38 1.55-53.86 2.40-47.02 2.10-42.04 
No. reflections 86986 35282 59398 15190 18343 
Rwork / Rfree 0.165/0.186 0.176/0.209 0.155/0.177 0.1969/0.2351 0.1801/0.2244 
No. atoms      
Protein 2857 2761 2919 2726 2864 
Peptide 100 56 136 133 112 
Ligands 39 - 31 31 31 
Water 422 293 546 115 200 
B-factors      
Protein 30.00 20.75 19.82 55.7 23.2 
Peptide 32.88 38.25 28.22 81.1 48.9 
Ligands 28.93 - 10.74 84.5 20.5 
Water 40.95 26.62 30.37 47.9 32.3 
R.m.s. deviations      
Bond lengths (Å) 0.011 0.010 0.009 0.005 0.003 
Bond angles () 1.357 1.145 1.327 1.171 0.842 

 

F1 Táblázat 
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13.2. A MAPK-dokkoló peptid kölcsönhatások affinitás mérései 

 

JNK1-[TAMRA-pepNFAT4]

p38α-[TAMRA-pepMEF2A]

ERK2-[CF-pepHePTP]

p38α-pepMEF2A

JNK1-pepNFAT4

ERK2-pepHePTP

A
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B JNK1-[TAMRA-pepNFAT4]
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p38α-[TAMRA-pepMEF2A]
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F1. ábra: Kötődési affinitás vizsgálatok MAPK-ok és dokkoló peptidek között 
(A) Direkt és kompetitív titrálás fluoreszcencia polarizációs mérései riporter peptidekkel. Az Y 

tengelyen a fluoreszcencia polarizációs egység van feltüntetve, az X tengelyen pedig az alkalmazott 

MAPK vagy dokkoló peptid koncentrációja.  
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(B) Kompetitív titrálások jelöletlen peptidekkel a következő riporter konstrukciókat alkalmazva: 

JNK1- [TAMRA-NFAT4], p38α[TAMRA-MEF2A] és ERK2-[CF-HePTP]. Az illesztés nélkül 

feltüntetett diagramokon nem volt tapasztalható a jelöletlen peptid által kompetíció, vagyis nem jött 

létre specifikus kötődés. 

Minden egyes mérés két független kísérletből származik, ahol az egyes mérési pontok három 

párhuzamos reakcióelegy értékének átlagából lettek meghatározva. 

 

13.3. A MAPK – D-motívum interakció specificitásának manipulálása 
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F2. ábra: A MPAK interakció specificitásának manipulálása 
(A) Direkt titrálások az ERK2 dokkoló árok mutáns (ERK2m2, m4, m6) Kd értékeinek 

megahtározásához CF-jelölt MK2 és RSK1 peptidekkel.  

(B) Direkt titrálások az p38α dokkoló árok mutáns (ERK2m2, m4, m6) Kd értékeinek 

meghatározásához CF-jelölt MK2 és RSK1 peptidekkel. 
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(C) Direkt és kompetitív titrálások CF-pepRSK1 és CF-pepMK2 riporter peptidekkel vagy azok alanin 

cserélt verziójával. 

(D) Kompetitív titrálási kísérletek az RSK1c és RSK1c_S/A,Q/A fehérjékkel. A C-terminális RSK1 

fragmens a CAMK-típusú kináz domént tartalmazza és a MAPK kötő revD-motívumot. A fehérje 

GST-fúziósan lett expresszálva és tisztítva. Az S/A, Q/A mutációkat PCR reakció segítségével vittük 

be. Ezeknek a konstrukcióknak a kötődési mérései a peptidekhez hasonlóan lettek elvégezve.  

(E, F) Direkt titrálásos kísérletek a mesterségesen kialakított H-hidakat tartalamzó peptidekkel az 

ERK2 és p38α esetében.  

Minden egyes mérés két független kísérletből származik, ahol az egyes mérési pontok három 

párhuzamos reakcióelegy értékének átlagából lettek meghatározva. 

 

13.4. A MAPK kötő specificitás módosításai és tervezése 
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F3. ábra: A MAPK kötő specificáts módosítása és tervezése 

(A) Kompetitív titrálások a MAPK-pepNFAT4 és pepNFAT4m kötés Kd értékének meghatározására.  

(B) Kompetitív titrálások a MAPK-pepMKK4 és pepMKK4m kötés Kd értékének meghatározására. 

(C) Kompetitív titrálások a MAPK-pepSzint_D Kd értékének meghatározására. 

(D) Direkt titrálásos kísérletek a szintetikus revD motívumokkal (m1, m2).  

Minden egyes mérés két független kísérletből lett származik, ahol az egyes mérési pontok három 

párhuzamos reakcióelegy értékének átlagából lettek meghatározva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF-pepSzint_revD

D

CF-pepSzint_revD m1

CF-pepSzint_revD m2
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13.5. A MAPKAPK lineáris motívumainak in vitro kináz esszé foszforilációs 

értékei 
 

 
F4. ábra MAPKAPK fehérjék in vitro kináz esszéje 

Az adatpontok három független kísérlet átlagértékeiből lettek kiszámolva, és ábrázolva (N=3). 

A pontokat lienáris regresziós analízissel illesztettük Qtiplot program segítségével. 
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