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Rövid irodalmi áttekintő

Foszforilációnak nevezzük azt az enzimatikus reakciót, ahol az ATP molekula

γ-foszfát csoportja átkerül egy aminosav oldalláncára. Ezt protein-kinázok végzik el és

protein-foszfatázok fordítják vissza1. A legtöbb foszforilációs esemény Ser, Thr vagy

Tyr  oldalláncokon  történik  eukarióta  protein-kinázok  által.  Az  így  kialakult

foszfoészter-kötés stabil,  az egyéb, ritka foszforilációs eseményekkel ellentétben.  A

foszforiláció a legelterjedtebb poszttranszlációs módosítás és nagyon gyakran fordul

elő jelátviteli útvonalakban. Kinázok és foszfatázok gyakran hierarchikus kaszkádokat

alkotnak,  hogy  a  gyenge  bemeneti  jeleket  erősítsék  és  növeljék  a  kimeneti  jel

specifitását.

A Ras-ERK útvonal sejten kívüli növekedési jeleket dolgoz fel és jelentősen

kutatott a rákkal való kapcsolata miatt. A riboszómális S6-kináz (RSK) egy alsó szintű

komponense  ennek  a  hálózatnak,  ami  a  sejt  növekedésére  hat  ,  és  ő  az  egyik

legkevésbé kutatott végrehajtó molekulája a jelátviteli útvonalnak. Az RSK egy egyedi

tandem-kináz, amely két funkcionális kinázdomént kódol a szekvenciájában.

Az RSK1 aktivációja egyetlen  foszforilációval  indul  el,  amelyet  az ERK2

katalizál2.  Ez  elindít  egy  többlépcsős  reakciót,  amely  során  az  RSK  C-terminális

kináza aktiválódik, a PDK1 megkötődik, majd az N-terminális kináz aktiválódik. Több

mint  egy  tucat  foszforilációs  hely  található  az  RSK-n,  amelyek  között  számos

szabályzó pontot találhatunk3.

Annak  ellenére,  hogy  ez  egy  jól  ismert  jelátviteli  útvonal,  korlátozott

információ áll rendelkezésre az RSK aktivációjáról, szabályozásáról. Sőt, még kevésbé

ismertek a szubsztrátjai. Számos általános AGC-típusú kinázszubsztrátot (egy nagyobb

kinázcsaládot) gyanúsítottak meg RSK-szubsztrátként, azonban csak egy kis maréknyi

megbízható  szubsztrátját  azonosították4.  Érdekes  módon minden  RSK izoformában

található egy C-terminális PDZ-kötő motívum, amely képes lehet szubsztrátokat kötni

nagy specifitással5.
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Az RSK-kinázoknak nagy a patológiás jelentőségük.  Melanómában például

alulszabályozottak. A kalciumion-kötő S100B fehérje ugyanis túltermelődik ezekben a

sejtekben.  Érdekes  módon  az  S100B  fehérje  képes  közvetlenül  az  RSK-hoz

kapcsolódni és gátolni az RSK aktivációt kalciumion-függően6.

Célkitűzések

• Az ERK az RSK rendezetlen C-terminálisát ismeri fel7. Első célom volt, hogy

szerkezetileg  jellemezzem  ezt  a  kölcsönhatást,  és  hogy  megértsem  a

specifitását és nagy affinitását.

• A  második  célom  volt  az  RSK  első  aktivációs  lépésének  szerkezeti

jellemzése. Fel szerettem volna tárni azokat a tényezőket, melyek elősegítik a

kináz  domének  megfelelő  összeállását  az  ERK-RSK  foszforiláció

létrejöttéhez.

• Vizsgálni  akartam  az  ERK-RSK  interakció  dinamikus  jellegét  a  sejteken

belül, sejten kívüli stimuláció után8. Ehhez sejtes szenzorokat terveztem, hogy

monitorozzam a kölcsönhatást és a fehérjék lokalizációját.

• Célom  volt  szerkezetileg  és  biokémiailag  karakterizálni  az  RSK-PDZ

kölcsönhatásokat.

• Egy  nagy  áteresztőképességű  kísérletet  terveztem  elvégezni,  amivel

ismeretlen PDZ kölcsönhatásokat lehet felderíteni9.

• Végezetül  meg akartam érteni,  hogy  az  S100B melanóma marker  milyen

módon gátolja az RSK-t.

Alkalmazott módszerek

A kutatásaim során  főként  bakteriális  rendszerben  heterológ  expresszióval

állítottam elő fehérjekonstrukcióimat. Némely fehérjét in vitro foszforiláltam tisztított

aktív  kinázokkal.  A  fehérje-fehérje  kölcsönhatásokat  biokémiai/biofizikai

módszerekkel  tanulmányoztam,  mint  fluoreszcencia  polarizáció,  vagy  felszíni
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plazmonrezonancia.  Szerkezeti  információt  röntgenkrisztallográfiával,  CD-

spektroszkópiával  és  kisszögű  röntgenszórással  mértem.  Sejtes  szenzorokat

használtunk fehérje-fehérje kölcsönhatások sejteken belüli monitorozására.

Tézisek

• Meghatároztam  a  minimalizált  ERK-RSK  komplex  szerkezetét.  Ezt

felhasználva  terveztem  egy  aspecifikus  verziót,  amelyet  szintén  sikerült

kristályosítanom ERK2 kötött formában.

• Megoldottam az ERK-RSK kináz heterodimer szerkezetét, ami rávilágított az

RSK szubsztrátmotívum pozícionálásának molekuláris hátterére.

• Nyomon követtem az ERK-RSK komplexképződést stimulált sejtekben.

• Biokémiailag  karakterizáltam  az  RSK1  PDZ-kötését.  Több  PDZ-kötött

kristályszerkezetet is megoldottam.

• Szisztematikusan  felderítettem  az  RSK1  PDZ-kötő  képességét.

Azonosítottam egy sor új kölcsönhatást, amelyeket in vitro és sejteken belül is

igazoltam.

• Tisztáztam az S100B okozta inhibíció molekuláris hátterét.

Következtetések

Kezdetben  az  RSK  dokkoló  motívuma  érdekelt,  amely  képes  az

aktivátorához,  az  ERK2-höz  horgonyozni  a  protein-kinázt.  Összehasonlítva  ezt  a

jelpálya  más  kölcsönhatásaival  egyértelművé  vált,  hogy  egy  meglepően  erős  és

specifikus interakcióról van szó. Az erős kötődés az ERK dokkoló árka és az RSK C-

terminálisa közötti nagy komplementaritás eredménye. Az RSK aktiválásának kritikus

pillanatképét  is  sikerült  rögzíteni  egy  kristályszerkezetben.  Egy kináz  heterodimert

kristályosítottam, amely megmutatta, hogy ebben az aktivációs lépésben más tényezők

is fontosak, például a kináz és az RSK C-vége közötti köztes régió. Megállapítottam,

hogy az ERK-RSK komplex igen dinamikus a sejteken belül, melyet  részben a C-
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terminálisának  feedback foszforilációja  és  a  két  kináz  lokalizációjának  változása

közvetít.

Teljes  aktiválódás  után  az  RSK  autofoszforilálja  a  C-terminális  régióját,

amely befolyásolja számos interakciós partner kötődését. Ilyen az ERK kötés is, ahol

5-szörös  faktorral  csökken  az  affinitás,  ami  hozzájárul  a  komplex  dinamikus

szétszereléséhez.  Ez  a  foszforiláció  hatással  van  a  PDZ-partner  kötésére  is.  Egy

automatizált „holdup” kísérletsorozatban azonosítottuk a natív és az autofoszforilált

RSK1 PDZ-kötőmotívum összes lehetséges interakciós partnerét. Azt találtuk, hogy a

foszforiláció  nagyon  összetett  átrendeződési  mintázatot  indukál  az  RSK1  PDZ

interaktomjában. Meglepő módon a legtöbb PDZ-domént érintette a foszforiláció, de a

„be- és kikapcsolók” kimutatása helyett elsősorban finomhangolókat találtunk. Ezt a

váratlan viselkedést igazoltam  in vitro és sejtvonalakban is. Ez a vizsgálat az RSK1

interakciós partnerek nagy megbízhatóságú csoportját is körvonalazta, amely hasznos

forrásnak bizonyult közvetlen és közvetett szubsztrátok kereséséhez.

Dolgozatom utolsó  részében az  S100B által  melanóma sejtekben kiváltott

RSK1  gátlását  jellemeztem.  Az  S100B  egy  kalciumkötő  fehérje,  amely  különféle

daganatokban  túltermelődik,  különösen  malignus  melanómákban.  Az  S100B

csendesítése melanóma sejtekben fokozza az RSK foszforilációját. Megállapítottam,

hogy az S100B megköti az RSK1 C-terminális farokrégiójátt, ugyanazt a régiót, amely

részt vesz az ERK-kötő aktiválási lépésben. Ez a kötési mód magyarázza azt a tényt,

hogy az S100B jelenléte gátolja az ERK2 általi foszforilációs lépést, az RSK1 dokkoló

motívumért történő közvetlen kompetícióval.

Összefoglalva,  fő  kutatási  eredményem  az  ERK  és  az  RSK  közötti

együttműködés  sokrétű leírása.  Ez  a két  fehérje  a  Ras-MAPK útvonal  két  effektor

protein-kináza, és a tudományos közösség ez idáig egyedi enzimeknek tekintette őket.

Bebizonyítottam, hogy a jelpálya aktivációja előtt szoros komplexet alkotnak. Külső

stimuláció indukálja a disszociációjukat, viszont a két kináz nagyon jelentős frakciója
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heterodimer  formában  marad,  ami  minden  bizonnyal  elengedhetetlen  bizonyos

szubsztrátok felismeréséhez. A PDZ-domén partnerek jó példák az RSK-ERK komplex

szerepének tanulmányozására. Közvetlenül az RSK-hoz, közvetetten viszont az ERK-

hez is kapcsolódnak, és számos RSK és ERK foszforilációs helyet találtam bennük. Ez

azt jelzi, hogy a jelátvitelt nagy, többkomponensű komplexek közvetítik, nem pedig

egyedi protein-kinázok. Az erős ERK-RSK együttműködés fontossága számos kóros

állapotban  is  tetten  érthető.  Melanóma  esetén  az  S100B  fehérje  gátolja  ezt  a

komplexképződést, az RSK C-terminális farokrégiójához történő közvetlen kötődéssel,

ami  vetélkedik  az  ERK  kötődéssel.  Eredményeim  új  képet  mutatnak  a  Ras-ERK

útvonal végrehajtó molekuláiról,  amely nyilvánvalóan sokkal összetettebb,  mint azt

korábban gondolni lehetett.
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