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A G-fehérjéhez kapcsolt receptorok (GFKR) 
szupercsaládjába nagyszámú receptor tartozik, 
és az emberi genom egyik legnagyobb (a kó-
dolt fehérjék kb. 3 %-a) családját alkotják. E 
receptorok többnyire a sejtmembránban 
he lyezkednek el, és a belső környezetből (hor-
monok, neurotranszmitterek), illetve a külső 
térből érkező információ (fény, szagok, ízek) 
közvetítésében vesznek részt (Ferguson, 2001). 
A receptorok specifikus ligandfelismerő képes-
sége kiváló terápiás célpontot jelent, és klini-
kai jelentőségüket jelzi, hogy a használatban 
lévő gyógyszerek többsége e receptorok mű-
kö dését befolyásolja (Ma – Zemmel, 2002). 
GFKR-ek ligandjuk kötését követően ún. 
he terotrimerikus G-fehérjéket aktiválnak, 
majd ennek következtében az adott receptor-
ra jellemző sejten belüli jelpályák indulnak 
be, melyek kiváltják a sejtválaszt. A ligand 
kötése következtében azonban egyéb szabá-
lyozási mechanizmusok is akti válódnak. Ide 
tartozik a deszenziti záció (a receptor ligand 
iránti érzékenységének csökkenése), illetve a 
receptor internalizációja (bejutása a sejt belse-
jébe). A klasszikus recep torteória szerint a 
receptorok a működésük során egy aktív és 

egy inaktív konformációt vehetnek fel. Az 
agonista ligand a receptor aktív konformáció-
ját okozza, míg a receptor nyugalmi állapotá-
ban vagy antagonista ligand kötésének hatá-
sára inaktív konformációt vesz fel. Az utóbbi 
években egyértelművé vált, hogy egy adott 
GFKR-nek több aktív konformációja is létez-
het, ezért aktivációjakor többféle jelátviteli 
folyamat is létrejöhet, melyet egyes agonisták 
szelektíven befolyásolhatnak (ezt a jelenséget 
nevezik biased vagy jelátvitel-szelektív agoniz-
musnak) (Kenakin – Miller, 2010). Az elmúlt 
években nyilvánva lóvá vált, hogy a más-más 
receptorkonformá ciókhoz köthető, eltérő 
jelátviteli utak és re ceptorszabályozási útvona-
lak szelektív, útvonal-specifikus ligandok által 
befolyásolhatóak. Lehetséges például a recep-
tor internalizációt szelektíven, G-fehérje-akti-
válás nélkül elindí tani, így a receptor műkö-
dését leállítani. En nek ellenkezője is megvaló-
sítható: szelektív ligand alkalmazásával in ter-
nalizáció és deszen zitizáció nélkül G-fe hérje-
aktiválást létrehozni, így kisszámú sejt felszíni 
receptorral is nagy sejtválaszt lehet elérni. 

Számos olyan öröklődő betegséget isme-
rünk, amelyek hátterében a GFKR-ek mu-
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tációja áll. A mutációk hatására a receptor 
funkciójának elvesztése különböző okokból 
történhet: gátolt lehet a receptor helyes má-
sodlagos/harmadlagos struktúrájának kiala-
kulása, és ezért a fehérje az endoplazmatikus 
retikulumban reked, nem jut ki a sejtmemb-
ránra; csökkenhet a receptor G-fehérje akti-
válásának a képessége; csökkenhet a receptor 
ligandkötésének affinitása; illetve a receptor 
internalizációja fokozott, ezért a sejtfelszínen 
levő receptorok száma csökken. Arra is fény 
derült, hogy egyes receptormutációk más 
módon befolyásolhatják az egyes jelátviteli 
folyamatokat, tehát jelátvitel-szelektív mutá-
ciók is léteznek (Rajagopal et al, 2010). Ez új 
lehetőségeket teremt azoknak a betegségek-
nek a jobb megértésében és kezelésében, 
melyeket e receptorok mutációi okoznak. 
Egyes nem-peptid ligandok, például antago-
nista (ún. farmakológiai chaperonok) haszná-
latával elérhető az is, hogy a mutáció követ-
keztében a sejt belsejében elhelyezkedő re-
ceptorokat a sejtfelszínre irányítsuk. Az ilyen 
típusú molekula elősegítheti az endoplazma-
tikus retikulumból való kijutást a sejtmemb-
ránra, de csökkentheti a receptor fokozott 
eltűnését is a sejtmembránról, így elősegítve 
a receptor normális működését.

A jelátviteli szelektív ligandok és receptor-
mutációk felvetik annak lehetőségét, hogy e 
folyamatokban rejlő terápiás lehetőségeket 
betegséget okozó receptormutációk esetében 
is megvizsgáljuk. Kísérleteinkben a mutációk 
által létrejött, a veleszületett nefrogén diabé-
tesz inszipidusz kezelésére alkalmas ligandok 
feltérképezését célozzuk meg. A betegségben 
szenvedő betegekre jellemző, hogy normális 
vagy emelkedett plazma vazopresszin (kilenc 
aminosavból álló peptidhormon) koncent-
rációk ellenére sem tudják koncentrálni a 
vizeletüket. A betegek mindennapi életét a 

fokozott vizeletürítés (10–20 liter naponta), 
a fokozott folyadékbevitel és kínzó szomjúság 
teszi igen nehézzé. A veleszületett nefrogén 
diabétesz inszipiduszt 90%-ban a vazopresszin 
receptorának (V2-R) valamilyen mutációja 
okozza, ami a receptor funkciójának elveszté-
sét eredményezi. Szemben a va zopresszinhiány 
esetén kialakuló diabétesz inszipidusszal, a 
nefrogén diabétesz inszipi dusz nem kezelhe-
tő a vazopresszin hatásának pótlásával. Jelen-
leg több mint kétszáz V2-R mutánst azono-
sítottak, amelyek mind nefro gén diabétesz 
inszipiduszt okozhatnak, de ezek különböző 
módon okoznak funkcióvesz tést (Spanakis 
et al, 2008). A mutációk egy része (például a 
frameshiftek, deléciók), gyakorlatilag a recep-
tor teljes hiányát eredményezik, hiszen csak 
egy részlegesen elkészült receptor termelődik 
a sejtben. A betegséget okozó mutációk je-
lentős része azonban (a V2-R esetében százkét 
ismert mutáció, az esetek 56%-a) úgynevezett 
missense mutáció, ami egy-egy aminosav 
cseréjét eredményezi a fehérjében egy másik 
aminosavra. A mis sense V2-R mutációk ese-
tében többféle farmakológiás megoldás me-
rülhet fel. Ha a receptor oly módon károso-
dott, hogy helyte len harmadlagos szerkezet 
miatt a sejt nem képes kijuttatni a sejtfelszín-
re, akkor farmakológiai chaperonokkal segít-
hetjük a helyes konformáció kialakulását. 
GFKR-ek esetében olyan sejtpermeábilis 
an tagonisták (tehát receptorhoz kapcsolódni 
képes molekulák) jöhetnek számításba, me-
lyek a normális kon formációt stabilizálják, és 
elősegítik a receptor kijutását a sejtmembrán-
ba, ahol kölcsönhatásba léphet a ligandjával. 
Más mutációk azt eredményezhetik, hogy 
ugyan a receptor ki jut a sejtfelszínre, de foko-
zottan deszenzitizálódik, vagy bekerül a sejt 
belsejébe (internalizálódik), és emiatt a mű-
ködőképes receptorok száma a sejtmembrán-
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ban nem elegendő. Ebben az esetben terápi-
ás jelentősége lehet azoknak a jelátvitel-sze-
lektív ligandoknak, melyek G-fehérje aktivá-
lást létrehoznak, de internalizáció/deszenziti-
záció szempontjából antagonista ként visel-
kednek. Néhány mutáció esetében már leír-
tak hasonló megoldásokat V2-R ese tében 
(Jean-Alphonse et al. 2009). Csökkent 
G-fe hérje-aktiválási képesség esetén a sejtfel-
színi receptorszám növelése és/vagy a deszen-
zi tizáció csökkenése részlegesen helyre ál-
líthatja a receptor működését. Mivel a nef ro-
gén diabétesz inszipidusz ritka betegség, és a 
kórokok között nagyon sokféle mutáció el-
képzelhető, ezért a terápia egyénre szabott 
kell legyen, ami figyelembe veszi a funkciókép-
telen mutáció tulajdonságait. Ez azt jelenti, 
hogy meg kell találni azt a vegyületet, amely 
képes egy adott mutáns receptort funkcióké-
pessé tenni.

Az AT1R jelátvitelszelektív agonizmusa 

Laboratóriumunkban vizsgáljuk az 1-es típu-
sú angiotenzin receptor (AT1-R) működését. 
Az AT1-R receptor angiotenzin II (AngII) 
kötése Gq-fehérje aktivációját okozza, mely-
nek hatására a sejtekben Ca2+-jel és protein-
kináz C enzim aktiválódás jön létre. Mind-
ezek mellett az aktivált receptorokhoz b-ar-
resztin fehérjemolekula is kötődik, amely a 
re ceptor deszenzitizációját és internalizációját 
hozza létre (Hunyady – Catt, 2006). Az 
AT1-R esetében ismerünk egy jelátvitel-sze-
lektív agonistát: a [Sar1, Ile4, Ile8]-AngII-t. A 
fiziológiás liganddal (az AngII-vel) ellentét-
ben az [Sar1, Ile4, Ile8]-AngII nem okoz G-fe-
hérje-aktivációt, de hatására a receptor képes 
b-arresztint kötni és internalizálódni, vala-
mint a G-fehérjétől független jelátviteli utak 
is aktiválódnak (Wei et al, 2003; Szidonya et 
al, 2007). 

A jelátviteli folyamat vizsgálata céljából 
fúziós és mutáns fehérjéket állítottunk elő 
standard molekuláris biológiai módszerekkel. 
A létrehozott konstrukciókat, illetve a muta-
genezist tartalmazó cDNS-eket restrikciós 
emésztéssel azonosítottuk, majd a szekvenci-
ákat DNS-szekvenálással ellenőriztük. A 
DNS-konstruktokat eukarióta sejtben fehér-
jekifejeződés létrehozására alkalmas plazmi-
dokba építettük be. A vizsgálni kívánt fehér-
jéket a sejtkultúrában fenntartott eukarióta 
sejtvonalakban fejeztük ki. Az immortalizált 
sejtek tranziens transzfekciója a megfelelő 
cDNS-t tartalmazó plazmiddal és transzfek-
ciós reagens segítségével történt. A transzfek-
tálást követően a sejtek 24 órán belül kifejezik 
a vizsgálni kívánt fehérjéket.

Kísérleteinkben biolumineszcencia rezo-
nancia energiatranszfer (BRET) technikával 
megvizsgáltuk a receptoraktiváció során az 
AT1-R megjelenését a sejtmembrán külön-
böző mikrodoménjeiben. A BRET-mérés 
során egy sejtpermeábilis szubsztrát (coelente-
razin) hatására a vizsgált fehérjéhez kapcsolt 
Renilla luciferáz (lumineszcens energiadonor) 
fotonokat emittál, mely a két vizsgált fehérje 
(ún. intermolekuláris szondák) vagy ugyan-
azon fehérje különböző részei (intramo leku
láris szondák) molekuláris szintű (< 100 Å) 
kö zelsége esetén energiatranszfert képes ki-
váltani, amely szintén a vizsgált fehérjéhez 
kap csolt YFP (energiaakceptor) fényemisszióját 
hozza létre. Az energiatranszfer mértékét az 
ún. BRET-hányadossal jellemezhetjük. A 
BRET-vizsgálatok elvégzéséhez spe ciálisan 
nagy érzékenységű, Berthold gyártmányú 
Mi thras multilabel leolvasót használunk. 
Memb rán mikrodoméneket jelző sárga fluo-
reszcens fehérjével (YFP) jelölt bioszenzorokat 
készítettünk, melyekkel BRET-jelet váltha-
tunk ki, ha a renilla luciferázzal jelölt receptor 



73

Magyar Tudomány • 2012/6 • Semmelweis Egyetem különszám

72

megjelenik a kompartmentben. E módszer-
rel kimutattuk, hogy AngII hatására az AT1-R 
eloszlása a sejtmembrán fénymikroszkóppal 
nem látható mikrodoménjei között megvál-
tozik: az aktivált receptor előbb áthelyeződik 
nem-raft mikrodoménekbe, majd internali-
zációs kompartmentekbe kerül. Az AT1-R 
konzervált DRY (Asp-Arg-Tyr) szekvenciá-
jának AAY (Ala-Ala-Tyr) szekvenciára cseré-
lése olyan receptort eredményez, mely nem 
képes G-fehérjét aktiválni. E mutáns AT1-R 
segítségével HEK293-sejtekben kimutattuk, 
hogy a G-fehérje-aktiválás szükséges a recep-
tor különböző mikrodomének közötti moz-
gásának kialakulásához (Balla et al., 2011). Azt 
is megfigyeltük, hogy a receptor internalizá-
ciója hamarabb jön létre, ha a receptor stimu-
lálása G-fehérje-független módon történik, 
illetve a receptor nem jelenik meg a nem-raft 
mikrodoménben G-fehérje kötésére képtelen 
AT1-R stimulusát követően (Balla et al., 2012). 
Részletesen jellemeztük a receptor mozgásá-
nak és internalizációjának kinetikai eltéréseit 
az AT1-R G-fehérjét aktiváló (AngII) vagy 
G-fehérjétől független aktivációt eredménye-
ző agonisták ([Sar1, Ile4, Ile8]-AngII) haszná-
latával is. Kimutattuk, hogy az AngII hatásá-
val ellentétben [Sar1, Ile4, Ile8]-AngII agonista 
hatására a receptor nem jelenik meg a nem-
raft mikrodoménben a receptor internalizá-
cióját megelőzően HEK293-sejtekben (Balla 
et al, 2012). E vizsgálatok alátámasztják, hogy 
a receptorok bizonyos mutációi, illetve egyes 
agonisták képesek a receptor jelátviteli folya-
matainak szelektív aktiválására.

Betegséget okozó mutáció azonosítása 
a V2receptorban

A Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati 
Klinika munkatársaival (Dr. Patócs Attila, Dr. 
Tóth Miklós, Prof. Dr. Rácz Károly) együtt-

működve azonosítottunk egy nefrogén dia-
bétesz inszipidusz betegben előforduló mis-
sense mutációt a V2-R génjében. Kísérleteink-
ben arra kerestük a választ, hogy a betegben 
azonosított mutáció a receptor mely funkció-
ját károsítja; a továbbiakban olyan V2-R li-
gan dokat próbálunk azonosítani, amelyek a 
receptor jelátviteli folyamatait szelektíven 
aktiválják, és amelyek emiatt pozitívan befo-
lyásolják a mutáns receptor működését. Első 
lépésben vizsgáltuk a mutáns receptor mű-
ködését, mert nem állt rendelkezésre iro dalmi 
adat arról, hogy e rendkívül ritka mu táció 
milyen mechanizmussal okoz funkcióvesztést. 
A méréseink során élősejtes kísérletekben 
vizs gáltuk a mutációt tartalmazó receptor 
tulajdonságait, és összevetettük őket a normá-
lis (eredeti) V2-receptor tulajdonságaival.

Kísérleteink elvégzése céljából olyan teszt-
rendszereket fejlesztettünk ki, melyek alkal-
masak lehetnek nagyszámú vizsgálat (HTS) 
elvégzésére is. Erre alkalmas a nagy érzékeny-
ségű, 96-lyukú lemezeken, élő sejtekben is 
elvégezhető BRET-módszer. A V2-R olyan 
GFKR, mely Gs típusú heterotrimer G-fehér-
jét képes aktiválni. A különböző Gs-fehérje 
kapcsolt receptorok a fiziológiás agonista 
kötését követően elsősorban a Gs heterotrimer 
G-fehérje által közvetített jelátviteli útvona-
lakat aktiválnak, és adenilát-cikláz aktiválásán 
keresztül cAMP-függő jelátviteli folyamatok 
indulnak el. Kimutatták, hogy ezen típusú 
receptorok más jelátviteli útvonalakat is ak-
tiválhatnak, melyek közül fontosnak tűnik a 
b-arresztin-kötés és a MAP-kináz (mitogén-
aktivált protein-kináz) kaszkád elindítása 
em lős sejtekben. Megvizsgáltuk a mutáns 
re ceptor tulajdonságait, és összevetettük az 
eredeti receptoréval. Konfokális mikroszkó-
pos eredmények alapján kimutattuk, hogy a 
mutáns receptor megtalálható a sejtmembrán-
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ban, és a receptorszám az eredeti receptoréval 
összevethető nagyságrendű. További kísérle-
teinkben a sejten belüli cAMP-szint mérését 
végeztük el, mivel a V2-R-agonista kötése ezt 
a másodlagos hírvivő képzését indítja el. A 
HTS-vizsgálatok kivitelezhetőségét szem 
előtt tartva, alkalmazhatunk olyan rezonancia 
energiatranszferen alapú bioszenzorokat, ame-
lyek segítségével élősejtes kísérletekben nyo-
mon követhetjük a receptor aktiválódását. A 
cAMP a szabályozó hatását fehérjékhez kap-
csolódva fejti ki, ilyen fehérje az EPAC (Ex
change Protein directly Activated by cAMP), 
amely kis G-fehérjék működését befolyásol-
ja. Az EPAC-fehérje cAMP-kötését követően 
konformációváltozáson megy keresztül, meg-
teremtve a cAMP szenzorként való alkalmazá-
sának lehetőségét. Az irodalomban már leír-
tak egy EPAC-alapú cAMP-szondát, amely-
nek működése fluoreszcencia rezonancia 
energiatranszferen (FRET) alapult (Ponsioen 
et al, 2004). A FRET-módszer hátránya a 
ma gas jel/zaj arány, valamint korlátozott al-
kalmazhatósága nagy elemszámú méréseknél, 
így szükségessé vált egy érzékenyebb módszer 
kidolgozása. Molekuláris biológiai módsze-
rekkel biolumineszcens luciferáz fehérjét 
épí tettünk a bioszenzorba, amely már BRET-
alapú, nagy érzékenységű, valós idejű mérések 
kivitelezését tett lehetővé (1. ábra, A). Ezen 
új bioszenzor felhasználásával megvizsgáltuk 
a mutációt tartalmazó V2-R cAMP jelátvite-
lét HEK293-sejtekben. Vazopresszin hatásá-
ra a vad típusú receptordózis-függő cAMP 
válaszát detektáltuk, de a mutáns receptor 
fiziológiás hormonszint-tartományban nem 
hozott létre cAMP-szint emelkedést (1 ábra, 
B). Mivel a vazopresszin V1-receptoron 
keresz tüli érszűkítő (és vérnyomásemelő) ha-
tást hozhat létre, ezért a terápiában dezmo-
presszint alkalmaznak, mely egy V2R-sze-

lektív vazopresszin analóg. Kísérleteinkben a 
dezmopresszin még nagy dózisban alkalmaz-
va sem volt képes aktiválni a mutáns receptort. 

A mutáció hatása a receptor jelátvitelére 

További kísérleteinkben megvizsgáltuk, hogy 
a különböző Gs-kapcsolt receptorok létre-
hozzák-e a sejtproliferáció, sejtnövekedés és 
számos egyéb transzkripciós szintű szabályo-
zásában központi szerepet játszó Ras-aktivá-
lódást, illetve az ennek következtében létrejö-
vő Ras- kis G-fehérje-aktiválódását. Gs-kap-
csolt b2 adrenerg receptort (b2-R), az MC 
melanokortin receptort (MC4-R), az 5HT-7A 
szerotonin receptort (5HT7A-R) és a V2 re-
cep torokat expresszáltunk HEK293-sejtek-
ben, és megmértük a cAMP-jelet, a MAPK-
foszforilációt és a Ras-aktiválódást (Balla et 
al., 2011). A sejtek endogén receptorainak 
feltérképezésére receptorral nem transzfektált 
sejteket is használtunk. Forskolin használatá-
val, ami a cAMP képzéséért felelős enzimet 
közvetlenül aktiválja, a receptorok agonista 
kötése nélkül válthattunk ki cAMP-jelet, és 
az így kapott adatokat összevetettük a recep-
torokkal kapott adatokkal. Eredményeink 
szerint a V2-R a Ras által kiváltott jelpályán 
keresztül, míg a forskolin ingerlés, illetve a 
b2-R-, az MC4-R- és az 5HT7A-R-hormon 
kötése Ras-független útvonalon vált ki MAPK 
aktiválódást. Az általunk azonosított, beteg-
séget okozó mutációt tartalmazó V2 receptort 
alkalmazva viszont nem kaptunk Ras-jelpálya 
aktiválódást, ami alátámasztja, hogy a recep-
tor mutációja következtében a jelátviteli fo-
lyamat károsodott. Előzetes kísérleteink arra 
utalnak, hogy nagy dózisú vazo presszin képes 
aktiválni az általunk vizsgált mu táns receptort, 
ezért további kísérleteink célja olyan receptor 
agonisták azonosítása, me lyek képesek e 
mutáns receptor aktiválására.
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1. ábra • A: Az általunk létrehozott Epac-BRET (•) és a FRET-alapú cAMP (0) bioszenzor 
működésének összehasonlítása. V2-R-t kifejező HEK293-sejteket a jelzett időpontban vazo-
presszinnel kezeltük (stim). A görbék a hatóanyagot nem tartalmazó oldattal kezelt mintákra 
normalizáltak (szaggatott vonal). – B: A vad típusú (•) és a mutáns (0) V2 vazopresszin recep-

tor eltérő dózishatásgörbéje. 

Összefoglalás

Kísérleteinkben kimutattuk, hogy az általunk 
használt megközelítési módok alkalmasak 
GFKR-ok aktivációjának és szelektív jelátvite-
lének tanulmányozására, valamint segítséget 
nyújthatnak a betegséget okozó receptormu-

tációk jobb megértéséhez. Vizsgálataink azo-
nosítottak egy betegséget okozó V2-R-mu tá-
ciót. További kísérleteinkben olyan peptid- és 
nem-peptid vazopresszin receptor ligando kat 
próbálunk azonosítani, amelyek az általunk 
meghatározott, károsodott receptor mutáns 
működését kedvezően befolyásolják. Az álta-

Balla et al. • G-fehérjéhez kapcsolt receptorok…

lunk beállított BRET-technikán alapuló 
teszt rendszerek alkalmasak nagyszámú min-
ta analízisére, így van esély arra, hogy vegyü-
letkönyvtárak felhasználásával olyan moleku-
lákat találjunk, melyek a mutáns V2-R mű-
ködését kedvezően befolyásolják.

A nefrogén diabétesz inszipidusz be teg-
séget számos más mutáció létrehozhatja, így 
az alkalmas terápiás megoldásnak a mu táció-
tól függően egyénre szabottnak kell lennie. 

Ebben segíthet a különböző, betegséget oko-
zó receptor mutációk működésének megér-
tése és olyan gyógyszerjelöltek azonosítása, 
melyek az adott receptormutációt hordozó 
bete geken segíthetnek.  

Kulcsszavak: Gfehérje kapcsolt receptorok, va
zo presszin receptor, biolumineszcencia energia
transzfer (BRET), szelektív jelátvitel, személyre 
szabott terápia
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