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Jelátviteli útvonalak 3

rodopszin

Érzékelő rendszerek:
látás, szaglás, ízlelés, nyomás
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Látás jelátviteli útvonala
• Fotoreceptor: rodopszin (GPCR)
– pálcika- (109) és csapsejtek (3x106) korong membrán
– opszin (40 kD) + 11-cisz-retinal (kromofór)
• Lys oldallánchoz protonált Schiff-bázis (=retinilidén)
• pálcika izomer (monokróm látás): 500 nm (4 x 104 M–1cm–1)
– foton (psec: fotoizomerizáció)  batorodopszin  
(msec) metarodopszin II (R*) + csupa-transz-retinal
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Rodopszin jelátvitel
•  Lys 5 Å elmozdulás  transzducin  cGMP-PDE
(PDE6; membránfehérje) aktiválás 
Kapuzó Na+/Ca2+-csatorna zár  membrán
hiperpolarizáció  glutamát (neurotranszm.)   akciós
potenciál bipoláris sejtben
fény
rodopszin

foszfodiészteráz

cGMP-függő
ioncsatorna

transzducin

Rodopszin jelátvitel
• Termináció
– Na+-Ca2+-antiporter fehérje  citoszol [Ca2+] 
guanilát-cikláz aktivitás   [cGMP]   Na+/Ca2+csatorna nyit
– rodopszin-kináz (GRK1: GPCR-kináz-1)
 R* C-terminális Thr/Ser Pi  arresztin-1
(rekoverin gátolja a kinázt, ameddig a [Ca2+] )
– Gt GTP hidrolízis  Gt
– arresztin lassan disszociál  R* defoszforilálódik 
csupa-transz-retinal 11-cisz-retinal csere (sec-min)
– csupa-transz-retinal enzimatikusan regenerálódik
(pigment sejtekben)
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enzimatikus retinal ciklus

Rodopszin jelátvitel
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Rodopszin jelátvitel
• Színlátás (csap sejtek)
– G. Wald, 1967

– háromféle opszin
• fotopszin I: kék; fotopszin II:
zöld; fotopszin III: vörös

– színvakság
• vörös dikromát
• zöld dikromát
(J. Dalton)
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rokonsága

Érzékelés és az agy
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Szaglás jelátvitel
• Szaglás: több ezer szag (illékony szaganyag: odoráns)
• GPCR-ek (humán: 350 +500 pszeudogén; egér: 1000)
– L. Buck, R. Axel (1991, 2004); anozmia:

szagláskiesés

• Golf → adenilát-cikláz  → cAMP-függő Ca2+/
Na+-csatorna  → depolarizáció (receptor
potenciál) → Ca2+-függő Cl─-csatorna 
→ depolarizáció (akciós potenciál)
• Golf → (ritkábban) PLC → DAG + IP3

benzaldehid
(mandula)

3-metilbután-1-tiol
(bűzborz)

geraniol
(rózsa)

zingiberén
(gyömbér)

R-karvon
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(kömény)

Szaglás jelátvitel
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Ca2+-függő Cl-- csatornát
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Szaglás jelátvitel
• Kombinatorikus mechanizmus
– egy sejt, egy receptorfehérje (random expresszió)
– egy odoráns → több receptor
– egy receptor → több odoráns

Szaganyag receptorok összehasonlítása
(kék: konzervált, piros variábilis)

Egy-egy szaglóneuron Fura2-vel töltve, különböző
odoráns hozzáadása (receptor aktiválás mérése
Ca2+ felszabadulás alapján, majd a receptor
azonosítása RT-PCR-rel és szekvenálással

Ízlelés jelátvitel
• Ízlelőbimbók (150 sejt): öt íz (hatodik a zsíros?)
– édes
– keserű
– sós
– savanyú
– umami (pikáns íz; MSG: Na-glutamát)

érzőneuron

mikrovillus
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idegrost

édes
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keserű (kinin)

savanyú
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Ízlelés jelátvitel
• Keserű, édes és umami íz receptor: GPCR-ek
– Gg (gusztducin)
– többféle szignál út (AC, PLC, PDE)

• Keserű receptorok: GPCR-ek
– T2R család (humán: ~25)
– egy ízlelősejt, többféle receptor → szelektivitás 
szaglás
– kinin (8 M)
ízlelés
(keserű)
– denatónium (8 nM)
agy
érzőneuron

Ízlelés jelátvitel
• Édes (szacharóz: 1)
– glükóz (0,75), fruktóz (1,75), laktóz (0,16)
– aszpartám (250; L-Asp-L-Phe-metilészter)
– szacharin (510; benzil-szulfinid)
– ciklamát (40; ciklohexil-szilfámsav sója)
– lugdunám (3x105; guanidin származék)
– édesfehérjék
• pl. brazzein (54 as.), monellin (44+50 as.)
• mirakulin (savanyú ízt édessé tesz!)

brazzein

lugdunám

aszpartám

ciklaminsav

szacharin
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Ízlelés jelátvitel
• Édes íz receptorok: T1R2 és T1R3

brazzein

heterodimer GPCR
–hasonló: GABA-R és metabotróp Glu-R
–AC/cAMP útvonal  PKA K+-csatornát
foszforilál, ami záródik  depolarizáció
–PLC útvonal  IP3  Ca2+ 
depolarizáció

cukor,
aszpartám

T1R2

T1R3

ciklamát

• Umami ízanyag (Glu, Asp): T1R1 és T1R3 heterodimer
bazolaterális
membrán

apikális
membrán

GPCR-ek az érzékelésben
vazopresszion adrenalin

fény

szaganyagok

ízanyagok
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Ízlelés jelátvitel
• Savanyú és sós ízanyagok
– Közvetlenül ioncsatornára hatnak (kapuzó-csatorna)
– amilorid-szenzitív (antagonista) Na+-csatorna
• amilorid: Na+ reabszorbció gátlás, vérnyomás csökkentés
• 3 lánc, 2-2 membránhélix, Cys-gazdag extracelluláris
domén (hasonló K+-csatornához)
Cys-gazdag
régió

Cys-gazdag
régió
membrán
hélixek

Nyomás/hő recepció jelátvitele
• Nociceptorok a bőrben =
• Hőreceptor =
• Csípős ízanyag receptor

kapszaicin

– VR1 (vanilloid), TRP család („tranziens receptor potenciál”)
• tetramer, 6 membránhélix, N-terminális ankirin motívum
• (Drosophila fotorecepció)
• Ca2+-ioncsatorna nyitás

– ligandum: kapszaicin, piperin
• hatása: Hőgyes Endre (1877)
• fájdalomcsillapítás receptor
deszenzitizálással
• fájdalomcsillapítás (arthritisz, neuropátiák)

• Hidegreceptor: CMR1, TRP család (pl. mentol)
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