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BEVEZETÉS

A Mitogén-aktivált proteinkinázok (MAPK-k) szinte valamennyi ismert élettani folyamatban fontos 

szerepet játszanak, nemcsak az emlősökben, de számos egyéb eukarióta szervezetben is. Noha ezen 

enzimeket az elmúlt három évtized során kimerítően tanulmányozták, a fehérjék MAPK-függő 

szabályozásának számos részletét ma sem ismerjük. A legtöbb MAPK enzim szerkezete igen hasonló 

egymáshoz, szubsztrát-specificitásuk pedig nagyon laza: Mindannyian olyan szerin vagy threonin 

aminosavakat foszforilálnak, amelyeket egy prolin követ. Ezen tények viszont nem magyarázzák meg 

az egyes MAP kinázok élettani funkciói közötti nagyfokú különbségeket.[1] Például az ERK1 vagy 

ERK2 kináz a növekedésben és a sejtosztódás serkentésében játszik szerepet, míg a rokon JNK1 vagy 

JNK2 kináz aktivációja éppen a sejtciklus leállását, a sejt differenciálódását, esetleg az apoptózist vonja 

maga után. Más MAP kinázok specializált funkcióját (pl. az ERK5 szív- és érrendszeri szabályozásban 

betöltött szerepét) még nehezebb lenne megmagyarázni, ha csak a kinázok katalitikus helyének 

konszenzus motívumát vennénk figyelembe.

Több mint egy évtizede ismerjük, hogy ezen kinázok extra kötőelemek, úgynevezett "dokkoló 

motívumok" révén kötődnek a legtöbb őket aktiváló vagy szabályozó fehérjéhez, de a szubsztrátjaikat 

is eme motívumok révén ismerik fel.[2] A foszforilácós helyekhez hasonlóan a dokkoló motívumok is a 

fehérjék rendezetlen szakaszain találhatóak, és a MAPK-hoz való kötődés hatására válnak csak 

rendezetté (a lineáris motívumokra jellemző módon). A szubsztrátok tulajdonképpeni foszforilációs 

célhelyével viszonylag laza kapcsoltságban állnak, és akár több száz aminosav távolságban is lehetnek 

a foszforilációs helytől.[3] A dokkoló motívumoknak jelenleg két főbb típusát ismerjük (ezek az 

úgynevezett FxFP- illetve D-motívumok), amelyek eltérő helyen kapcsolódnak a MAP kinázok 

felszínéhez. Az FxFP-motívumok pontos geometriája sajnos ismeretlen, viszont számos D-motívum 

(amelyekből jóval többet ismerünk) - MAP kináz komplex szerkezetét határozták meg 

rötgenkrisztallográfia segítségével. Ezen eredmények páratlan szerkezeti változatosságról árulkodnak: 

Azt sugallják, hogy a korábban lényegében azonosnak tekintett motívumok néha teljesen eltérő módon 

kötődnek az egyes MAP kinázok felszínéhez, ráadásul sokszor specifikusan. Így nem csoda hogy a D-

motívumok jóslása a mai napig meglehetősen nehéz feladat. [4,5]



CÉLKITŰZÉSEK

Noha a MAP kinázokat illetve partnereiket számtalan kutatócsoport tanulmányozta az elmúlt 25 évben, 

további partnerek jóslására csupán szerkezeti információ alapján eddig nem volt lehetőség. A 

modellezés-alapú megközelítés fő nehézsége, hogy megbízható, atomi szintű ismeretekre van szükség 

a pontos kötésmódot illetően, illetve speciális bioinformatikai és kísérleti módszerekre. Éppen ezek 

kifejlesztése volt a jelen kutatási program fő célja, nevezetesen:

• A D-motívumok szerkezetileg konzisztens modelljének felépítése, amely immáron helyes 

konszenzus motívumokat eredményez. 

• Egy megfelelő bioinformatikai módszer kidolgozása a motívumok megkeresésére, a jósolt 

hozzáférhetőségük alapján történő szűrésére, illetve szerkezeti modellezés alapú pontozására

• Egy többé-kevésbé nagy áteresztésű, új kísérleti módszer kifejlesztése, amely segítségével az 

új motívumokat in vitro tesztelni lehet

• A találatok validálása, egyéb in vitro, továbbá sejtes esszék segítségével, természetes biológiai 

közegükben

• Az új találatok felhasználásával jelentősen javítani a motívumok szekvencia-alapú jóslását

• A módszer korlátainak felmérése a vele meg nem jósolható partnerek tanulmányozása révén

A motívum-keresés eredménye segítségével pedig egy sor fontos biológiai kérdésre kerestük a választ:

• A MAPK dokkoló motívumok evolúciójának tanulmányozásával arra, hogy miért nem 

lehetséges a motívumok többségét konzerváltság alapján azonosítani

• A MAP kináz által szabályozott funkcionális modulok elemzésével arra, hogy miért képesek a 

D-motívumok ennyire gyorsan megjelenni illetve eltűnni

• Az újonlag talált motívumok csoportosításával pedig arra, hogy mi lehez ezen újonlag 

azonosított MAPK partnerek biológiai szerepe, illetve, hogy ezek milyen élettani 

folyamatokhoz köthetőek.



ALKALMAZOTT MÓDSZEREK

• Elsődleges motívumkeresésés bioinformatikai módszerekkel, a UniProt/SwissProt adatbázisból, 

az IUPRED és ANCHOR jósló programok alkalmazásával

• Szűrő algoritmusok, amelyek a Phobius, SignalP, Wolf Psort és COILS programokon, illetve a 

tudás-alapú PFAM modelleken alapulnak

• Homológia-modellezés alapú energia-becslés a FOLDX program alkalmazásával (a modellek 

egy része kísérletesen meghatározott szerkezeten alapult, másokat a Rosetta alapú, 

PepFlexDock nevű szerkezetjósló programmal állítottuk elő)

• E. coli alapú rekombináns technikák a defoszforilált illetve aktivált MAP kinázok, és 

partnerfehérjéik előállítására, in vitro kísérleti módszerek számára

• Klasszikus kötődési esszék (pl. GST- és MBP pull-down) a MAPK-partner protein 

kölcsönhatások vizsgálatára (csak korlátozott esetekben használható)

• Egy új, relatíve magas áteresztőképességű, szilárd fázisú foszforilációs esszé, amely 

mesterséges szubsztrátokon alapszik, és a jelen projekt céljaira lett létrehozva

• Fluoreszcencia polarizációs (FP) titrálások, az új motívumok validálására, specificitási profiluk 

és kötődési affinitásuk mérésére

• Bimolekuláris, fluoreszcencia alapú fragmens komplementációs (BifC) esszék, a D-motívum 

függő kölcsönhatások sejtes környezetben történő tanulmányozására

• Egy továbbfeljesztett pozíció-specifikus pontozómátrix (PSSM) módszer, amely figyelembe 

veszi az evolúciósan közeli rokon fehérjék motívumait is.

• Automatizált illetve "manuális", p-BLAST alapú evolúciós analízisek, a D-motívumok 

konzerváltságának mérésére, illetve a kialakulásuk elemzésére

• A találatok biológia szerep alapú értékelése (adatbázisok illetve irodalom alapján), amely 

lehetővé tette azok alacsony illetve magas szintű funkció alapú csoportosítását



EREDMÉNYEK

A klasszikus MAPK-kötő D-motívumokat szerkezetük alapján hat főbb osztályba tudtuk sorolni 

(közülük számos több alosztállyal is rendelkezik). A 6 elméletileg lehetséges szerkezeti osztályból 5 

esetében számos új példát találtunk (és validáltunk) az emberi proteomban. Ez arra utal, hogy a D-

motívumok igen gyakoriak, és azonosíthatóak a megfelelő módszerek segítségével. Mind a szerekezi 

modellezés alapú, mind a szekvencia alapú módszerek alkalmasak voltak erre a feladatra, de az 

utóbbiak esetében előbb finomítani kellett a konszenzus motívumokon, illetve egy alkalmasan nagy, 

kísérletesen validált motívum-halmazt kellett létrehozni. Ezek segítségével az általunk létrehozott 

pozíció-specifikus pontozómátrix (PSSM) felülmúlta ez eddig ismert módszerek jóságát. [5]

Ahhoz hogy a D-motívumokat nagyobb léptékben tesztelhessük, először egy sor technikai nehézséget 

kellett leküzdenünk: Nyilvánvalóvá vált, hogy tisztán kötőképességen alapuló módszerekkel nem lehet 

az új D-motívumokat megbízhatóan azonosítani. Ezért egy teljesen új módszert fejleszettünk ki, amely 

a szubsztrátok foszforilációján alapszik Ahhoz, hogy a motívumok "dokkolási hatékonyságát" össze 

tudjuk hasonlítani, a D-motívumokat egy mesterséges szubsztrátba építettük, nitrocellulóz membránhoz 

kötöttük és a foszforilációs reakciókat szilárd fázison, párhuzamosan hajtottuk végbe. Ez lehetővé tette 

az új motívumok viszonylag magas áteresztőképességű vizsgálatát, jól ismert kontrollok ellenében. 

További kísérleteink során, floreszcencia polarizációs (FP) titrálások segítségével bizonyítottuk hogy a 

fenti módszerrel azonosított találatok ugyanazon helyre kötődnek, mint a már ismert motívumok, 

ráadásul velül összemérhető erősséggel. A motívumok MAPK specificitási profilja gyakran (de nem 

minden esetben) megjósolható volt a modellből, ami alapján azonosítottuk. Néhány újonnan talált 

motívum működését teljes fehérjéken, élő sejtekben is teszteltük, méghozzá hasított sárga fluoreszcens 

fehérje (split-YFP) alapú bimolekuláris fragmens komplementáció (BiFC) segítségével. Számos in  

vitro megjósolt kölcsönhatás látványosan detektálható volt, a vad típusú és mutáns fehérjék 

komplementációs hatékonyságának összehasonlításakor. Ez alátámasztja azon feltételezésünket, hogy a 

fehérjék  rendezetlen régióiban található D-motívumok többnyire teljesen hozzáférhetőek a sejtekben 

a kötő partnereik számára.

Ezen felül tanulmányoztunk néhány, már ismert MAPK partnert is, azért hogy jobban megértsük az 

általunk kidolgozott szisztematikus módszer korlátait (ez azt feltételezte, hogy kizárólag egyetlen 

lineáris motívum felelős az egész kölcsönhatásárt). A valódi biológiai rendszerekben azonban 

előfordulnak alapvetően hiányos motívumok, amelyek a szomszédságukban található, egyéb 



motívumok vagy domének együttműködésével képesek csak élettanilag releváns erősséggel kötődni. 

Más esetekben a kölcsönható elem nem lineáris motívum, hanem vagy egy rendezett domén és egy 

rendezetlen szakasz furcsa kombinációja, vagy egy teljes rendezett domén. Ezen megoldások képesek 

csaknem tökéletesen utánozni egy igazi lineáris motívumot, anélkül hogy bármilyen szisztematikus 

megközelítéssel megjósolhatóak lennének. Szerencsére ezen szokatlan partnerek az összes eddig ismert 

kölcsönható fehérje kis részét teszik csak ki, míg a többség egy egyszerű lineáris motívummal kötődik.

A vizsgálataink segítségével csaknem megdupláztuk az ismert MAPK-kötő motívumok számát. Így 

elegendően sok, konvergens módon létrejött példával rendelkeztünk ahhoz, hogy azokat evolúciós 

analízisnek vessük alá. Kiderült, hogy a motívumok számos különböző módon jöhetnek létre, többek 

között már létező doménekből vagy motívumokból is. A leggyakoribb eset mégis a motívumok de novo 

keletkezése volt, pontmutációk, esetleg transzlációs start- vagy splice helyek eltolódása következtében. 

Meglepő módon, a konzerváltságon alapuló motívumkereső módszerek egyáltalán nem mutattak 

korrelációt a többi jósló módszerrel. Ez később egyértelműen megmagyarázható volt, méghozzá a D-

motívumok gyors evolúciójával. Annak ellenére, hogy a MAP kináz rendszer egy közös, ősi eukarióta 

örökség (a dokkoló helyet is beleértve), a MAPK interaktom meglepően gyorsan változik. Az 

emberben azonosított D-motívumok abszolút többsége kizárólag csak a gerincesekben található meg. A 

gerincesek korai evolúciója során bekövetkezett két teljes genom duplikáció, majd az azt követő gyors 

szekvencia-változások számos, egy-egy paralógra korlátozott MAPK dokkoló motívum létrejöttét 

eredményezték.[6] Ezek feltehetőleg különféle szövet-specifikus élettani folyamatok finom 

szabályozását teszik lehetővé.

A legnépesebb motívum-osztályokból kiválasztott, legjobb 100 jósolt motívumot hordozó fehérjék 

funkcionális összehasonlítása szintén érdekes eredményeket adott. Kiderült, hogy a JNK kinázok 

minden más MAPK-nál jelentősebben vehetnek részt a citoplazmatikus folyamatok szabályozásában, 

beleértve a sejtmozgások irányítását, illetve a poszt-mitotikus differenciálódást. A JNK-kötő elemek 

nagy számban találhatóak a neuronális fejlődést, axon növekedést, dendrit képződést szabályozó 

fehérjéken, de az érett szinapszisok fenntartásáért felelős fehérjéken is. A JNK dokkoló motívumok 

jelenléte az inzulin-hatásban kritikus szerepet játszó fehérjéken is halmozottan észlelhető. Ezek az 

észrevételek jól egybevágnak a génkiütéses állatokon leírt fenotípussal.[7,8] Az ERK1/2 illetve p38 

kölcsönható fehérjék túlnyomó részben sejtmagi folyamatokban szerepelnek, de teljesen új partnereiket 

is leírtunk: Ilyen például az adenozin-monofoszfát aktivált kináz (AMPK) rendszer, amely az 

energiahiányra adott sejt-szintű válaszban nagy jelentőségű. 



KÖVETKEZTETÉSEK

A MAP kináz dokkoló motívumok megbízhatóbb jóslása illetve kísérletes azonosítása minden 

bizonnyal az emberi MAPK útvonalak működésének jobb megértéséhez fog hozzájárulni, mind 

fiziológiás, mind patológiás esetekben. Az átalunk azonosított új motívumok egy kis része olyan 

fehérjéken található, amelyeket már korábban is a jelpálya részeként azonosítottak: például foszfatázok 

vagy felsőbb szinteken ható kinázok (MAP3K-k). Ezek a pontok vélhetően különféle bonyolult, 

előrecsatoló vagy visszacsatoló szabályozó körök részét képzik. Az új partnerek jelentős része azonban 

teljesen kívül esik a szűkebb értelemben vett MAPK útvonalakon, így feltehetőleg ezek célpontjairól 

(vagyis szubsztrátokról) van szó. Noha a jelen vizsgálatainkban alkalmazott módszertan elégtelen arra 

hogy tisztázzuk ezt a kérdést, a partnerfehérjék legnagyobb része mégis feltehetően vagy a MAP 

kinázok direkt szubsztrátja, vagy pedig olyan állványfehérje, amely egyéb, indirekt szubsztrátok 

foszforilációját teszi lehetővé (amelyek nem rendelkeznek saját dokkoló motívummal). 

A jól ismert MAP kináz szubsztrátok foszforilációs helyeinek vizsgálata azt sejtteti, hogy ez utóbbiak 

szintén lineáris motívumokba ágyazódnak. Így tehát a rajtuk bekövetkező másodlagos módosítások 

közvetlen módon szabályozhatnak bizonyos jól meghatározott intra-vagy intermolekuláris, fehérje-

fehérje kötődési eseményeket. Az ehhez hasonló interakciós kapcsolók rendkívül gyakoriak az emberi 

proteomban, és nagyon változatos formákat ölthetnek. Sajnos nagyon kevés MAPK célmotívum 

működését ismerjük molekuláris szinten, de azt könnyen megállapíthatjuk hogy ők is ugyanazon 

evolúciós szabályoknak engedelmeskednek, mint a dokkoló motívumok . A célmotívumok éppúgy 

létrejöhetnek de novo, ahogy a dokkoló motívumok, és ezen párok gyakran ko-evolúciót mutatnak 

egymással. Mindez elegáns magyarázatot ad arra, hogy a dokkoló elemek evolúciója miért is lehet 

ennyire gyors. A modellünk alapján csupán két, rövid lineáris motívum beépítésével szinte bármely 

fehérjében megvalósítható a MAPK-függő szabályozás valamely formája. 



PUBLIKÁCIÓK

Nemzetközi folyóiratokban megjelent tudományos publikációk:

• Scaffolds: interaction platforms for cellular signalling circuits. (Review). Zeke A, Lukács 

M, Lim WA, Reményi A. Trends in Cell Biology 2009 Aug;19(8):364-74. 

• Specificity of linear motifs that bind to a common mitogen-activated protein kinase 

docking groove. Garai Á, Zeke A, Gógl G, Törő I, Fördős F, Blankenburg H, Bárkai T, Varga J, 

Alexa A, Emig D, Albrecht M, Reményi A. Science Signalling 2012 Oct 9;5(245):ra74.

• Structural assembly of the signaling competent ERK2-RSK1 heterodimeric protein kinase 

complex. Alexa A, Gógl G, Glatz G, Garai Á, Zeke A, Varga J, Dudás E, Jeszenői N, Bodor A, 

Hetényi C, Reményi A. Proceedings of the National Academy of Sciences, U S A. 2015 Mar 

3;112(9):2711-6. 

Megjelenés előtt álló publikációk, a jelen tanulmányhoz kapcsolódóan:

• Mapping mitogen-activated protein kinase interactors: An extensive network with fast-

evolving partnerships. Zeke A. Bastys T, Alexa A, Mészáros B, Garai Á, Kirsch K, Kalinina 

O, Dosztányi Zs, Reményi A. 2015 (Elbírálás alatt)

Nemzetközi konferencia-részvételek (poszter/előadás)

• EMBO meeting 2011, Vienna, Austria. (poszter): MAP kinase – linear motif interactions 

restrain signaling specificity in paralogous pathways. Á. Garai, A. Zeke, F. Fördős, G. Gógl, A. 

Reményi

• FEBS3+ conference 2012, Opatija, Croatia (poszter): Searching for new MAP kinase 

substrates with a novel in silico method. A. Zeke, Á. Garai, O. Kalinina, B. Mészáros, H. 

Blankenburg, M. Albrecht, Zs. Dosztányi, A. Reményi.

• Interdisciplinary Signalling Workshop 2014, Visgrád, Hungary (előadás): Identifying novel 

Mitogen Activated Protein Kinase (MAPK) partners with a combination of sequence-based, 

structural modelling & evolutionary analyses. A. Zeke, A. Alexa, Á. Garai, O. Kalinina, T. 

Bastys, B. Mészáros, Zs. Dosztányi, A. Reményi



IRODALMI HIVATKOZÁSOK

1. Signalling specificity of Ser/Thr protein kinases through docking-site-mediated interactions. 

Biondi RM. Nebreda AR. Biochem J. 2003 May 15;372(Pt 1):1-13.

2. A conserved docking motif in MAP kinases common to substrates, activators and regulators. 

Tanoue T, Adachi M, Moriguchi T, Nishida E. Nat Cell Biol. 2000 Feb;2(2):110-6. 

3. Uses for JNK: the many and varied substrates of the c-Jun N-terminal kinases. Bogoyevitch 

MA, Kobe B. Microbiol Mol Biol Rev. 2006 Dec;70(4):1061-95.

4. Specificity of linear motifs that bind to a common mitogen-activated protein kinase docking 

groove. Garai Á, Zeke A, Gógl G, Törő I, Fördős F, Blankenburg H, Bárkai T, Varga J, Alexa A, 

Emig D, Albrecht M, Reményi A. Sci Signal. 2012 Oct 9;5(245):ra74.

5. Computational prediction and experimental verification of new MAP kinase docking sites and 

substrates including Gli transcription factors. Whisenant TC, Ho DT, Benz RW, Rogers JS, 

Kaake RM, Gordon EA, Huang L, Baldi P, Bardwell L. PLoS Comput Biol. 2010 Aug 26;6(8). 

pii: e1000908.

6. Evolution by Gene Duplication. Ohno S (1970), Allen and Unwin, ISBN 0-04-575015-7.

7. A central role for JNK in obesity and insulin resistance. Hirosumi J, Tuncman G, Chang L, 

Görgün CZ, Uysal KT, Maeda K, Karin M, Hotamisligil GS. Nature. 2002 Nov 

21;420(6913):333-6.

8. Nuclear and cytosolic JNK signalling in neurons. Coffey ET. Nat Rev Neurosci. 2014 

May;15(5):285-99. doi: 10.1038/nrn3729.


