2015.12.11.

A sejtciklus szabályozása

(kék: DNS, piros: tubulin, zöld: metafázis ellenőrzőpont fehérje)

G2 fázis:
nincs DNS szintézis
RNS és fehérje
szintézis folytatódik

M fázis:
a mitózis és
a citokinézis
két sejtet
eredményez

G0 fázis:
differenciált sejt
egy időre kilép az
osztódási ciklusból

Visszatérési pont:
A G0-ból visszatérő
sejt a G1 elején
kapcsolódik be a
sejt ciklusba

G1 fázis:
RNS és fehérje
szintézis, DNS
szintézis nincs
S fázis:
replikációval megkettőződik a
sejt DNS állománya, az RNS és
fehérje szintézis folytatódik

Restrikciós pont (START élesztőben):
ha a sejt eléri ezt az állapotot,
elkerülhetetlenűl belép az S fázisba
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A sejtciklus szabályozás feltárása
• Nobel-díj 2001-ben
• L. Hartwell (1970-71)
– élesztő (S. cerevisiae) mutánsok, CDC („cell division cycle”)
gének, ellenőrzőpontok
– Cdc28 protein-kináz: START (G1S)

• P. Nurse (1975-87)
– élesztő (S. pombe) mutánsok, cdc2 (=Cdc28)
– humán CDK1 (=Cdc28)

• T. Hunt (1982, MBL)
– tengerisün pete
– ciklinek (gerincesekben is)

Sejtciklus szabályozók
• Ciklin-függő proteinkinázok (CDK)
– CDK + ciklin = MPF
(„maturation promoting
factor”)
– ciklinek konc.-ja oszcillál
– Ser/Thr kinázok
– emlős: CDK1-CDK11
– >100 szubsztrát

• Ubiquitin-ligázok
– ciklin poliubiquitinálás 
proteaszóma degradáció

• CDK inhibitorok (CKI)

(emlős)

fázis
G1
S
G2
M

ciklin
D, E
A, E
A
B

Cdk (emlős)
CDK4, CDK2, CDK6
CDK2
CDK2
CDK1

– pl. p21CIP, p27KIP1
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Ciklin-függő protein-kinázok
amino-terminális -hélix

T-hurok

inaktív CDK2
(fehérje szubsztrát nem tud kötődni a T-hurok miatt)

Ciklin-függő protein-kinázok
• CDK reguláció ciklinnel

– T-hurok és N-hélix átmenet  Glu51 aktív helyen
• CDK (CDK2; cell division PK2) reguláció foszforilációval
– N-hélix Tyr15-Pi (Wee-kináz) gátol (Cdc25 foszfatáz aktivál)
– T-hurok Thr160-Pi (CAK: CDK-aktiváló-kináz) aktivál (sóhidak)
foszforilált
Thr160 Arg150

ciklin

T-hurok

kis aktivitású CDK2

T-hurok

aktív CDK2
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Ciklinek
• Ciklinek: CDK regulációs fehérjéi/alegységei
– (általában) szabályozott degradáció (és szintézis)

– 30-féle emlősökben (ciklin-A, -B, -D, -E)

• Ciklin-A és -B: mitotikus típus
– N-terminális „destruction box” (9 as.) + DBRP
(DB felismerő fehérje)  poliubiquitinálás 
ATP-függő proteolízis: proteaszóma
– (ubiquitinálás és proteaszóma: ld. N-anyagcsere!)
– APC/C („anaphase promoting complex”; ciklószóma):
• specifikus E3 ubiquitin-ligáz komplex
•  mitotikus ciklin degradáció

CDK szabályozás
Tyr15-Pi, CDK-ciklin komplex inaktív
ciklin
szintézis

CDK
inaktív

Tyr15 defoszf. és
Thr160-Pi, CDK-ciklin
komplex aktív

CDK Cdc25-Pi (aktív)
 több CDK aktív

CDK DBRP-Pi aktív

DBRP 
ubuquitin-ligáz
aktív

ciklin degradáció 
CDK inaktív

CDK szabályozás foszforilációval (a) és proteolízissel (b)
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Ubiquitin-mediált proteolízis
• A. Hershko, A. Ciechanover, I. Rose: Nobel-díj 2004

izopeptidkötés

ubiquitin
(76 as.)

8,5 kD

peptidkötés

peptidkötés

Ubiquitin-függő proteolízis
• Ubiquitinálódás: E1 (Ub adenililálódik)  E2 (Ub
egy SH csoportra kerül)  E3: ubiquitin- ligáz
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Ubiquitin-mediált proteolízis
• Proteaszóma: 26S (2000 kD)
– 20S „core” komplex: 28 (4x7) homológ  és  alegységek
• 2x3  alegység: háromféle proteáz specifitás

– 19S regulációs komplex (AAA szupercsalád)
szubsztrát

poliubiquitin

20S komplex (sötétkék: proteáz) 26S komplex

19S
regulációs
komplex

Mitózis szabályozása
• Felderítése: karmosbéka (Xenopus) petekivonat
• Mitotikus-ciklin (-B) és -CDK (CDK1) = MPF
– mitózis kezdete: Cdc25C foszfatáz aktivál
– laminok és nukleoporinok foszforilálása  maghártya
felszívódik; kondenzin foszf.  kromoszóma kondenzáció

• APC/C (>10 alegység)  poliubiquitinálás  proteaszóma
– Cdc20 (specificitás faktor) : szekurin degradáció 
szeparáz aktiváció  kohezin elengedi a kromatidákat 
anafázis beindul
– Cdh1 (specificitás faktor): ciklin-B degradáció  MPF inaktív
 telofázis

• Cdc14 foszfatáz: laminok, nukleoporinok, kondenzin
defoszforilálás  telofázis
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kohezin

kondenzin

Kohezin és kondenzin komplexek : SMC
család, dimer, ATP-áz, coiled-coil és „csukló”
domének (Smc : „structural maintenance of
chromosomes)

kleisztin
testvér kromatidák

Kohezin és
kondenzin szerepe
a sejtciklus során

szeparáz

szekurin

kohezin
kleisztin
S

G1

replikáció

G2

profázis

metafázis

anafázis
telofázis

G1

cikloszóma
(APC)
hatóhelye

kromoszóma kohezin

centromér

kondenzin
szeparáz

G1 S átmenet
szabályozása
• G1 ciklinek (D,E) és CDK
szabályozott szintézise
• S fázis ciklin E-CDK2
gátlása: Sic1 inhibitor (CKI)
– G1 ciklin-CDK foszforilál
– SCF ubiquitin-ligáz degradál

•  DNS replikáció

növekedési faktorok, citokinek

MAPK
kaszkád
Jun és Fos (AP1) foszforiláció

transzkripció
szabályozás
CDK-k és
E2F transzkripciós faktor
ciklinek
transzkripció
szabályozás
DNS-szintézis enzimei

G1  S átmenet
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G1 S átmenet szabályozása
• Ciklin-E / CDK2 szubsztrát: Rb

kétszálú DNS-törés

intakt DNS

– retinoblasztóma protein (sejtciklus
fékező tumor szupresszor)

– E2F-et inaktiválja
– G1S ellenőrzőpont

• DNS sérülés (kétszálú törés)
– felismerés: MRN komplex
(heterotrimer; nukleáris fókusz
alakul ki)
– ATM/ATR (ataxia teleangiektázia)
kináz aktiválódik
– p53 akitválás (tumor szupresszor
transzkripciós faktor)
– p21 (CKI: ciklin-függő kináz
inhibitor)

transzkripció
reguláció

aktív

inaktív
transzkripció
reguláció

inaktív

DNS
szint.
aktív
G1S

sejtosztódás
gátolt

sejtosztódás

• p53 (tumor szupresszor)
–
–
–
–
–

tetramer (4x393 as.)
humán rákok 50%-ában mutáció
kis- és nagyárokba köt
labilis térszerkezet
5 Arg és 1 Gly a mutációk
többsége (DNS-kötőfelszín)
– sok kötőpartner („hub protein”)
• pRb (tumor szupresszor) (928 as.)
– mutációk az E2F-kötő doménben
– HPV fehérjék inaktiválják (p53-at is)

p53 DNS-kötő domén + DNS komplex
pRb „pocket” (E2F-kötő domén)
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Sejtciklus összefoglaló
Cdc14 foszfatáz aktiválja Cdh1et és APC/C degradálja
mitotikus ciklineket

APC/C
degradálja
szekurint

telofázis és citokinézis
DNS prereplikációs
komplex az origón

anafázis

G1 ciklin-CDK 
Cdh1 inaktiválás
G1 ciklin-CDK  S fázis
ciklin-CDK expresszió
G1 ciklin-CDK  S fázis
CKI-Pi

Cdc25 foszfatáz
metafázis aktiválja a
mitotikus ciklinCDK-t

S fázis ciklin-CDK
aktiválja a prereplikációs
komplexet

SCF/proteaszóma
degradálja S fázis CKI-t

DNS replikáció

Sejtciklus ellenőrzőpontok
• G1→S átmenetnél restrikciós pont: Rb (E2F inaktiválás)
• S-fázis (G2M) ellenőrzőpont
– DNS replikáció kész-e mielőtt mitózis
– szenzor: ATR-kináz a replikációs villát észleli
– ATR- és Chk1-kináz  Cdc25C-Pi (foszfatáz gátlás)  MPF 
• Mitotikus orsó ellenőrzőpont I (meta-→anafázis átmenet)
– kromoszóma-kinetokór orsó MT-hoz kapcsolt-e anafázis előtt
– Mad2 (mitotic arrest deficient) szabad kinetokórt észleli
– Cdc20 (specificitás faktor) gátlás
• Mitotikus orsó ellenőrzőpont II (ana-→telofázis átmenet)
– kromatidák szétváltak-e telofázis előtt
– Cdc14 foszfatáz és APC/C gátlás

• DNS sérülés ellenőrzőpontok
– minden fázisban (ld. pl. ATM/ATR „fékek”)
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Sejtciklus ellenőrzőpontok

Ciklin-CDK szabályozók
• KINÁZOK és FOSZFATÁZOK
–
–
–
–
–
–

CAK-kináz
Wee1-kináz
Cdc25-foszfatázok
Cdc14-foszfatáz
ATM/ATR-kinázok
Chk1/Chk2-kinázok

ciklin-CDK akitválás
ciklin-CDK gátlása
ciklin-CDK akitválás
Cdh1 aktiválás  mitózis vége
ellenőrzőpontok, Chk1/2 aktiválás
ellenőrzőpontok, Cdc25 inaktiválás

• INHIBITOR FEHÉRJÉK (CKI)
–
–
–
–

Sic1
CKI-k (p21CIP)
Mad2
pRb

S-ciklin-CDK gátlás
ciklin-CDK gátlás ellenőrzőpontoknál
Cdc20 gátlás orsó I ellenőrzőpontnál
E2F gátlás, sejtciklus gének 

• UBIQUITIN-PROTEIN-LIGÁZOK
– SCF
– APC/C + Cdc20
– APC/C + Cdh1

Sic1 degradálás, S-ciklin-CDK aktív
szekurin degradáció  anafázis
B-ciklin degradáció  telofázis
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Az apoptózis és szabályozása
fehérvérsejt

apoptotikus
sejt

(„blebbing”, hólyagosodás)

Apoptózis
• Programozott sejthalás (apoptózis vs. nekrózis)
– Kerr, Willie, Currie; 1972; Brenner, Horvitz, Sulston: Nobel-díj 2002

– egyedfejlődés (C. elegans 1090 sejtből 131 elpusztul), menstruáció,
immuntolerancia, őszi levélhullás, stresszhatások…,
– napi 60 milliárd humán sejt
– túlélési faktorok (növekedési faktor, citokin) hiánya  „halál”
szignál  kromatin kondenzáció, fehérje degradáció
– „killer” (szabályozó), „destruction” (hidrolízis) és fagocitózis
(autofágia) fehérjék
– hibás működés: autoimmunitás, rák, neurodegeneratív
betegségek

• Extrinszik vagy intrinszik jel és útvonal
–
–
–
–

sejtfelszíni „halál” receptorok: Fas-R, TNF-R
DNS sérülés, vírus-fertőzés, ROS (oxidatív stressz) stb.
pro- és antiapoptózis fehérjék, cit-c, kaszpáz kaszkád
mitokondrium szerepe
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Apoptózis útvonalak
• Jel: FasL, TNF (tumor nekrózis f.)
– membránprot. vagy szolubilis

• Fas-R,TNF-R (citokin rec. altípus)
– trimerizáció

• adapterek: FADD, TRADD
–„halál” domének (80 as.)

„halál”
domén

• iniciátor: kaszpáz-8
(autoproteolízis)

• cyt-c és effektor kaszpázok

DN-áz
akitválás

szolubilis TNF

fehérje
degradálás

sejthalál

„halál” domén

Mitokondrium és apoptózis
• PTPC (permeability transition pore complex)

apoptózis stimulus

–külső membrán sérül 

• citokróm-c (és más) felszabadul
• Apaf-1 apoptoszóma (heptamer)
• kaszpáz-9  kaszpáz-3 és -7
Apaf-1
monomer

Cyt-c kötés

iniciátor
effektorok

prokaszpáz-9 kötés

AIF: apoptosisinducing factor ;

IAP: inhibitor
of apoptosis

HTRA2: IAP
hasító proteáz
apoptoszóma

EndoG:
endonukleáz
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Kaszpázok és apoptózis szabályozók
• Kaszpázok
– iniciátor (-8,-9) és effektor („ítéletvégrehajtó”; -3,-7) proteázok
(12 humán)

– cisztein-proteáz család, Asp C-oldalán hasít
– heterotetramer (2β2); inaktív pro-formák (prokaszpáz)

• IAP („inhibitor of apoptosis”): kaszpázok gátlása
– SMAC/DIABLO: IAP gátlás

• Antiapoptózis fehérjék
– Bcl-2 család (BH-domének),
– mt.-hoz kötődve gátol (1 tm hélix)

• Proapoptózis fehérjék
– „BH3-only” család
– Bim, Bid, Bad, Bax stb.
– ha nincs „halál” jel, inaktívak

Bcl-2

kaszpáz-8

Túlélés vagy apoptózis
• Túlélési (trofikus) faktor (pl. NGF „neuronális növekedési faktor”)
–TrkA receptor (RTK) → PI3K/PKB útvonal → Bad (proapoptotikus fehérje)
-Pi → 14-3-3 (regulációs protein) szekvesztrálja → apoptózis gátlás

• Ha nincs túlélési faktor

–Bad köt Bcl-2 heterodimerhez → Bax akitválódik → mitok. pórus → cyt-c
felszabadul → apoptoszóma → apoptózis
túlélési faktor receptor

túlélési faktor

plazmamebrán

sejthalál

mt. külső membrán
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Apoptózis mozi
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