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Rövidítések jegyzéke 

 

BSA  marha szérum albumin (Bovine Serum Albumin) 

CD   cirkuláris dikroizmius  

DMEM  Dulbecco's Modified Eagle's Medium, sejttenyésztő közeg 

Dvl   dishevelled fehérjék 

EDC  N-etil-N’-(dimetilaminopropil) karbodiimid hidroklorid   

EDTA  etilén-diamin-tetraecetsav 

EGF Epidermal Growth Factor 

FBS  magzati marha szérum (Fetal Bovine Serum) 

Fz  Frizzled domén 

FZD Frizzled 7 transzmembrán receptor (Frizzled receptor) 

GPI  glikozilfoszfatidil-inozitol (glycosylphosphatidylinositol) 

Hh   Hedgehog 

IC50  félmaximális gátláshoz tartozó koncentráció-érték (Inhibiting   

  Concentration 50%) 

LS-LB  Low Salt Luria Broth 

NHS  N-hidroxiszukcinimid 

NOE  nukleáris Overhauser-effektus  

PAGE  poliakrilamid gélelektroforézis  

PBS  foszfát pufferolt sóoldat (Phosphate Buffered Saline) 

PTCH Patched receptor 

rhShh rekombináns humán sonic hedgehog 

rhWIF1 rekombináns humán Wnt inhibitory factor 1 

RU  SPR válasz egység (Response Units) 

Shf   shifted, a WIF1 fehérje Drosophila ortológja 

SMO smoothend receptor 

SPR  felületi plazmonrezonancia (Surface Plasmon Resonance) 

TBST  Tween-t tartalmazó Tris pufferolt sóoldat (Tris Buffered Saline with Tween) 

Tris  Tris(hidroximetil)-aminometán;2-amino-2(hidroximetil)propán-1,3-diol 

WIF1 Wnt inhibitory factor 1 

Wnt  Wingless, a Wnt rövidítés a Wnt család első két felfedezett tagjának 

(Wingless, int-1) a név összetételéből származik 
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1 IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

1.1 A Wnt fehérjék 

A Wnt fehérjék nagyméretű, cisztein-gazdag, glikozilált, palmitoleilált extracelluláris 

konzervatív növekedési faktorok, melyek minden Metazoa csoportban megtalálhatóak a 

szivacsoktól az emberekig (1. ábra). A Wnt név a fehérjecsalád első két felfedezett tagjának 

(wingless és int-1) név-összevonásából származik (Nusse és mtsai. 1991).  

A fehérjecsalád számos tagját megtalálták különböző fajokban; az emlősökben eddig 19 

különböző Wnt-t azonosítottak, de a muslicákban is jelen van hét Wnt (Mehta és mtsai. 

2021).  

 

1. ábra. A Wnt géncsalád evolúciósan konzerválódott. A legtöbb Wnt génnek előfordulnak 

ortológjai az állatvilágban, ezek az ábrán azonos színűek. Az üres téglalapok azt jelzik, hogy az adott 

gén nincs jelen az ismert, teljes hosszúságában szekvenált genomban, ami utalhat arra, hogy ezek a 

gének az evolúció során elvesztek az adott törzsből. A WntX csoportba nem ortológ gének kerültek, 

hanem máshova nem sorolható, gyorsan evolválódott Wnt-k. Ide került a Drosophila WntD és a C. 

elegans Egl20 és Mom2 génjei. A szivacsok (Porifera) két Wnt génje egyelőre nem sorolható egyik 

ortológ csoportba sem. (The Wnt homepage). 
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A Wnt fehérjék közös tulajdonsága, hogy 22-24 konzervatív ciszteint (Nusse és 

Varmus, 1992), illetve az N-terminális részükön egy konzervatív szerinhez kapcsolt 

palmitoleil láncot hordoznak (2. ábra). Az azonosított humán (és egér) Wnt fehérjék a 

következők: Wnt1; Wnt2; Wnt2B; Wnt3; Wnt3A; Wnt4; Wnt5A; Wnt5B; Wnt6; Wnt7A; 

Wnt7B; Wnt8A; Wnt8B; Wnt9A; Wnt9B; Wnt10A; Wnt10B; Wnt11; Wnt16; méretük 39-

46 kDa közötti (Függelék, F1. táblázat). 

Két humán Wnt, a Wnt3a és Wnt8a kristályszerkezetét a közelmúltban publikálták 

(Zhong és mtsai. 2021; Nygaard és mtsai. 2021), amelyek megegyeznek a Janda és 

munkatársai (Janda és mtsai. 2012) által elsőként meghatározott, a Wnt családra jellemző 

háromdimenziós szerkezettel. A karmosbéka (Xenopus laevis) Wnt8 és az egér Frizzled 

(FZD) receptorának extracelluláris cisztein-gazdag Frizzled (Fz) doménje között kialakuló 

komplex kristályszerkezete (Janda és mtsai. 2012) megmutatta, hogy a Wnt két felszínen köti 

a receptor Fz doménjét. A Wnt egy kéz-szerű struktúrát alkot, amely két doménből épül fel: 

az N-terminális illetve a C-terminális doménből. Az N-terminális, szapozin-jellegű domént 

egy α-hélixekből álló klaszter alkotja, amely a konzervatív ciszteinek közül tízet tartalmaz, 

így öt diszulfid-híd stabilizálja. A C-terminális, citokin-szerű domén szerkezetét két β-redő 

uralja, amelyet hat diszulfid-híd rögzít (2. ábra). A Wnt N-terminális doménjéből egy 

hüvelykujj-szerű („thumb”), a C-terminális doménjéből egy mutatóujj-szerű („index finger”) 

szerkezeti elem nyúlik ki, melyek kulcsszerepet játszanak az Fz domén kötésében. Az N-

terminális „hüvelykujj” hegyén helyezkedik el egy konzervatív szerinhez kapcsoltan a lipid 

lánc, amely a Fz domén egy felszíni mélyedésébe fekszik bele, és számos ponton alakít ki 

kölcsönhatást a receptor ciszteingazdag Fz doménjével. Mindkét Wnt doménre jellemző, 

hogy a „hüvelykujj”, illetve „mutatóujj” hegyét alkotó, a Fz kötésében szerepet játszó 

felszíne, konzervatív hidrofób oldalláncokból áll. A Wnt N-terminális és C-terminális 

doménjét összekötő (linker) régió a legváltozékonyabb szerkezeti elem: van Wnt, ahol egy 

80 aminosav hosszúságú szakasz ékelődött ide be (Janda és mtsai. 2012; Willert és Nusse 

2012).  
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2. ábra. A Wnt szerkezete. (A) A XWnt8 szerkezete a XWnt8 - Frizzled ciszteingazdag domén 

komplex röntgen diffrakciós szerkezetében. Az XWnt8 felszínén sárgával jelölve az N-glikozilálások 

láthatóak. (B) A Wnt másodlagos szerkezeti elemei. A 22 konzervatív cisztein oldallánc narancssárga 

jelölést kapott; a ciszteinek számozása a diszulfidhidat alkotó párok jelölésére szolgál. Az N-

glikozilációs helyeket itt nem jelölték, mert azok száma és elhelyezkedése Wnt-nként változik. 

(Willert és Nusse 2012). 

 

A lipid-módosított szekretált Wnt fehérjék, többféle jelátviteli útvonalat is 

beindítanak, amelyek az egyedfejlődés különböző fázisainak és a szöveti egyensúly 

fenntartásának kulcsfolyamatait szabályozzák. Az egyik fontos tulajdonságuk, hogy annak 

ellenére, hogy erősen hidrofóbok, képesek több sejtnyi távolságra is eljutni az extracelluláris 

térben, kialakítva a fejlődő szövet növekedésében, mintázatának kialakulásában és a 

homeosztázisban meghatározó Wnt gradienst. A Wnt jel a sejtek sorsát annak függvényében 

befolyásolja, hogy azok hol helyezkednek el a gradiens mentén. A Wnt-k expresszióját, 

szekrécióját, sejtek közötti mozgását, jelátvitelét számos faktor és mechanizmus szabályozza 

(Mehta és mtsai. 2021). 
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1.2 A Wnt jelátviteli útvonalak 

A Wnt jelátvitel meghatározó szerepet játszik a sejtproliferáció szabályozásában, 

hibás aktiválódása felelős számos ráktípus kialakulásáért. A Wnt fehérjék három különböző 

jelátviteli úton keresztül fejtik ki hatásukat (Boutros és mtsai. 1998; Kestler és Kühl 2008; 

Nusse és mtsai. 2008; van Amerongen, Mikels és Nusse 2008; van Amerongen és Nusse 

2009; Clark, Nourse és Cooper 2012). 

 

1.2.1 Frizzled receptor-függő jelátvitel 

A kanonikus Wnt/β-katenin, a nem-kanonikus Wnt/planar cell polarity (PCP) és a 

Wnt/kalcium útvonalakon a Wnt-k Frizzled-típusú, hét transzmembrán hélixet tartalmazó 

receptorokkal való kölcsönhatása indítja be a jelátvitelt. A Frizzled (FZD) receptorok 

extracelluláris régiója egy ciszteingazdag Frizzled (Fz) domént tartalmaz, ami a Wnt kötésért 

felelős. A dishevelled (Dvl) fehérjéknek központi szerepe van a kanonikus és nem-kanonikus 

Wnt jelátvitelben egyaránt: a Frizzled receptorok C-terminális, citoplazmatikus végéhez 

kötőnek, és közvetítik a Wnt jelet további, sejten belüli jelző molekulák felé (3. ábra). 
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3. ábra. Frizzled-függő Wnt jelátviteli útvonalak. A Wnt ligandumok három olyan útvonalon 

keresztül fejtik ki hatásukat, melyek a Frizzled receptor jelenlététől függenek: ezek a kanonikus 

Wnt/β-katenin útvonal és a két nem-kanonikus útvonal, a Wnt/kalcium, illetve Wnt/planar cell 

polarity útvonalak. A dishevelled (Dvl) fehérjék központi szerepet játszanak mind a kanonikus, mind 

a nem-kanonikus Wnt jelátvitelben. (A) A kanonikus útvonalhoz szükséges az LRP5/6 koreceptor 

jelenléte. A Wnt stimulus hiányában a β-katenin transzkripciós koaktivátort egy multiprotein 

komplex foszforilálja. A multiprotein komplex alkotói: adenomatous polyposis coli (APC), axin, 

glikogén-szintáz-kináz 3β (GSK3β) és kazein kináz 1 (CK1). A foszforiláció után a β-TrCP ubikvitin 

ligáz módosítja a β-katenint, amely ezután a proteaszómákban lebomlik. A Wnt kötése a 

receptorkomplexhez a foszforilálatlan β-katenin akkumulálódásához vezet, mely ezután bejut a 

sejtmagba, és a TCF/LEF transzkripciós faktorral együtt a Wnt célgének expresszióját indukálja. (B) 

A nem-kanonikus kalcium útvonal esetében a Wnt kötődése a Frizzled receptorhoz a foszfolipáz C 

(PLC) aktiválódását eredményezi, ami a citoszól kalcium (Ca2+) koncentrációjának növekedéséhez 

vezet; ezt pedig a kalcium-függő kináz 2 (CamK2) aktiválódása követi. (C) A nem-kanonikus 

Wnt/planar cell polarity (PCP) útvonalnál a Frizzled-ből valamint a Vangl, Celsr és PTK7 

transzmembrán fehérjékből álló receptorkomplexek aktiválódása a RacGTPázok (Rac) és a JNK1 

aktiválódásához vezet, citoszkeleton átrendeződést eredményezve. (Kerekes, Bányai, Trexler & 

Patthy, 2019) 
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1.2.1.1 A kanonikus β-katenin Wnt jelátviteli útvonal 

A kanonikus Wnt jel továbbítása a Frizzled receptorokon keresztül történik, melyek 

koreceptor komplexeket alkotnak az LRP5 vagy LRP6 fehérjével (LDL receptor related 

proteins, LRP5/6) (3. ábra, (A) panel). A kanonikus jelátvitel kulcsszereplője a β-katenin. A 

Wnt stimulus hiányában a β-katenin transzkripciós koaktivátor egy multiprotein destrukciós 

komplex hatására lebomlik. A destrukciós komplexet alkotó fehérjék: axin; adenomatous 

polyposis coli (APC); két Ser/Thr kináz: a glikogén szintáz kináz 3β (GSK3β) és a kazein 

kináz 1 (CK1); valamint ubikvitin ligáz β-TrCP. A β-katenint a GSK3β és CK1 foszforilálja, 

majd ubikvitinálódik, és a proteaszómákban lebomlik (Stamos és Weis 2013). 

A Wnt fehérjék kötődése a Frizzled-LRP5/6 receptor komplexekhez a GSK3β 

inaktiválódásához vezet, ami a foszforilálatlan β-katenin leválását eredményezi a 

multiprotein destrukciós komplexről. A β-katenin ezután bekerül a sejtmagba, ahol a T-cell 

factor/lymphoid enhancer-binding factor (TCF/LEF) transzkripciós faktorhoz kötődik, és 

ezzel a Wnt célgének expresszióját indukálja (Clevers és Nusse, 2012). 

 

1.2.1.2 A nem-kanonikus Wnt/kalcium útvonal 

A nem-kanonikus útvonalakról lényegesen kevesebbet tudunk, mint a kanonikus 

útvonalról. Legfőbb jellemzőjük a β-katenintől független működésük (Gordon és Nusse, 

2006). A 19 tagú humán Wnt glikoprotein család legtöbbet tanulmányozott nem-kanonikus 

tagja a Wnt5a. A nem-kanonikus Wnt-k a Frizzled-höz és egyéb, cisztein-gazdag domént 

tartalmazó koreceptorokhoz kötődnek. 

A Wnt/kalcium útvonal esetében (3. ábra, (B) panel) a Wnt-k kötődése a Frizzled 

receptorokhoz a sejten belül a kalcium koncentráció növekedését és a kalmodulin-függő 

protein kináz 2 (más néven: Ca2+-függő protein kináz 2; calmodulin-dependent protein kinase 

type 2; CamK2) aktiválódását eredményezi. A Frizzled koreceptorai a Knypek és a Ror2, az 
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intracelluláris jelátvivő molekulák a heterotrimer G-fehérjék és a foszfolipáz C (PLC) (Kohn 

és Moon, 2005; Habas és Dawid 2005).  

Az útvonal aktiválódása gátolhatja a kanonikus útvonal jelátvitelét a transzkripció 

gátlásán vagy a β-katenin transzkripciós faktorokhoz kötődésének inhibícióján keresztül 

(Ackers és Malgor, 2018). A Wnt/kalcium útvonalnak a sejtadhézióban és a gasztruláció 

során a sejtek mozgásában van jelentős szerepe (Kohn és Moon, 2005; Habas és Dawid 

2005). 

 

1.2.1.3 A nem-kanonikus Wnt/planar cell polarity (PCP) útvonal 

A planar cell polarity útvonal (PCP) esetén a Wnt a Frizzled receptorokon keresztül 

szabályozza a citoszkeleton aszimmetrikus szerveződését és a sejt polarizációját, beleértve a 

citoszkeleton aktin átalakulásokat is. (Huelsken és Behrens, 2002; Habas és Dawid, 2005). 

A Wnt/PCP (planar cell polarity) útvonal receptorkomplexének alkotói: Vang-szerű 

transzmembrán fehérjék (Vangl), Frizzled, Cadherin Egf Lag G-típusú hét transzmembrán 

receptor 1 (Celsr) és tirozin kináz 7 (PTK7). A Wnt-kötődés hatására a receptorkomplex 

aktiválódik, ami a Rac/Rho GTPázok, majd a c-jun N-terminal kináz (JNK) aktiválódását 

vonja maga után, és végül citoszkeleton átrendeződést eredményez (3. ábra, (C) panel) (Yang 

és Mlodzik, 2015). 

 

1.2.2 Frizzled receptor-független jelátvitel 

A Frizzled receptorok ligandumkötő Fz doménjével közeli rokonságot mutató 

doméneket a Ror- és MuSK típusú receptor tirozin kinázokban is azonosítottak 

(Masiakowski és Yancopoulos 1998; Saldanha, Singh, és Mahadevan 1998; Xu és Nusse 

1998), és ezek a receptor tirozin kinázok a Wnt jelátviteli kaszkádot is szabályozzák (Hikasa 

és mtsai. 2002; Oishi és mtsai. 2003; Green, Kuntz, és Sternberg 2008; Burden, Yumoto és 
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Zhang 2013; Martinez és mtsai. 2015; Stricker, Rauschenberger, és Schambony 2017; Roy, 

Halford, és Stacker 2018). 

A Wnt-kötő Ryk-, Ror- és PTK7 receptor tirozin kinázok tirozin kináz doménjeinek 

szekvenciái különböznek a tirozin kináz konszenzus szekvenciától. Számos, a tirozin kináz 

aktivitás szempontjából meghatározó ponton atipikus aminosav oldalláncokat hordoznak, 

ezért pszeudokinázoknak tekintik őket (Hovens és mtsai. 1992; Stacker és mtsai. 1993; 

Yoshikawa és mtsai. 2001; Mendrola és mtsai. 2013; Murphy és mtsai. 2014). A kináz 

aktivitás hiányában, a Wnt-kötő receptor pszeudokinázok koreceptorként vagy a Frizzled 

receptor által szabályozott Wnt jelátvitel kompetitív inhibitoraként működnek. A Ryk 

receptort egy metalloproteáz az extracelluláris régiójában, a WIF domén és a transzmembrán 

hélix között hasítja, a Wnt-kötő WIF domén lehasad, és a sejtek közötti térbe jut (Halford és 

mtsai. 2013). A lehasadás szerepe az lehet, hogy az oldható fragmentumok a Wnt-hez 

kötődve akadályozzák ez utóbbiakat a membránkötött receptorok stimulálásában (Roy, 

Halford, és Stacker 2018).  

 

1.3 A rendellenes Wnt jelátvitel betegségek kialakulásához vezet 

A kanonikus Wnt/β-katenin útvonal őssejt szabályozásban betöltött szerepét 

szemlélteti, hogy az APC és axin tumor szuppresszorokat inaktiváló, vagy a β-katenint 

aktiváló mutációkat, melyek a Wnt jelátvitel folyamatos aktivitását eredményezik, a 

daganatképződés leggyakoribb okai között tartják számon (Zhan, Rindtorff, és Boutros 

2017). Ezen fehérjék génjei (APC, AXIN1 és CTNNB1) szerepelnek a Vogelstein és 

munkatársai által összeállított, 125 driver gént tartalmazó listán (Vogelstein és mtsai. 2013). 

A Wnt útvonalak további génjei (pl. BTRC, DKK3, DKK4, LEF1, PTK7, ROR1, ROR2, RYK, 

SFRP4 és WIF1) kapcsolatba hozhatóak a daganatképződéssel, jelen vannak a Cancer Gene 

Census (Sondka és mtsai. 2018, https://cancer.sanger.ac.uk/census) és/vagy az egerek 

forward genetikai szűrésével azonosított daganat-gének listáján (Candidate Cancer Gene 

Database, Abbott és mtsai. 2015, http://ccgd-starrlab.oit.umn.edu).  

https://cancer.sanger.ac.uk/census
http://ccgd-starrlab.oit.umn.edu/


16 

 

 

A kanonikus Wnt/β-katenin jelátviteli útvonal minden fontosabb szereplőjének (Wnt 

ligandumok, Frizzled receptorok, LRP5/6, Dickkopf, SFRP-k, WIF1, β-katenin, axin, APC, 

kazein kináz 1, TCF/LEF transzkripciós faktor) epigenetikai változása (DNS metiláció, 

hiszton módosítás és nem-kódoló RNS interferencia) köthető valamilyen ráktípus 

kialakulásához vagy progressziójához (Wils és Bijlsma 2018). A Wnt antagonisták sejt 

proliferációban betöltött szerepét mutatja, hogy a WIF1, SFRP és Dickkopf fehérjék 

epigenetikai csendesítése számos ráktípusban okozza a Wnt - β-katenin útvonal szabálytalan 

aktiválódását, míg az expressziójuk helyreállítása gátolja a tumor progresszióját (Filipovich 

és mtsai. 2011). 

 

1.4 A Wnt antagonistái 

A Wnt-k aktivitását több extracelluláris szekretált fehérje szabályozza, melyek 

befolyásolják a Wnt - receptor komplexek kialakulását. A Wnt antagonistákat két csoportra 

oszthatjuk. A Dickkopf család tagjai a Wnt koreceptorhoz, az alacsony denzitású lipoprotein 

receptor 5/6 fehérjéhez (low-density lipoprotein receptor-related protein 5 or 6; LRP 5/6) 

kapcsolódnak, ezzel megakadályozva, hogy a receptor a Wnt-t köthesse, míg a Cerberus, 

Wnt inhibitory factor 1 (WIF1) és a szekretált Frizzled domént tartalmazó (SFRP) család 

tagjai közvetlenül a Wnt-khez kötődnek, megelőzve a receptorral alkotott komplexük 

kialakulását (Kawano és Kypta 2003; Filipovich és mtsai. 2011; Cruciat és Niehrs 2013; 

Malinauskas és Jones 2014). 

A Wnt jelátvitelt számos más, Wnt inhibitorként vagy aktivátorként szolgáló fehérje 

is befolyásolja (Malinauskas és Jones 2014). Kiemelkedő szerepe van ezek között a heparán 

szulfát proteoglikánoknak, a glipikánoknak (Yan és Lin 2009; Yan és mtsai. 2009). 
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1.4.1 A Wnt inhibitory factor 1 

A Wnt inhibitory factor 1 (WIF1) egy 379 aminosav hosszúságú szekretált fehérje, 

ami az extracelluláris térbe való kijutását segítő szignál szekvenciából, egy WIF doménből, 

öt növekedési faktor (epidermal growth factor, EGF) doménből és egy hidrofil C-terminusból 

áll (4. ábra).  

 

4. ábra. A Wnt inhibitory factor 1 domén-architektúrája. A 379 aminosav hosszúságú WIF1 

fehérje a szignálszekvenciából, egy WIF doménből és öt EGF doménből épül fel, amit egy hidrofil 

C-terminus követ. 

 

A WIF1 ismert funkciója az oldatban lévő Wnt fehérjék kötése (Hsieh és mtsai. 

1999). A Wnt-kel közvetlen kölcsönhatást alakít ki, ezzel megakadályozza, hogy a 

morfogének a receptoraikhoz kötődjenek, így gátolja a Wnt jelátvitelt. A Wnt egyéb 

inhibitoraival (pl. Dickkopf) ellentétben, a WIF1 a kanonikus és a nem-kanonikus Wnt 

jelátvitelt is hatékonyan gátolja (Kawano és Kypta, 2003). 

A Wnt kötéséért elsősorban a WIF1 WIF doménje a felelős, míg az öt EGF domén a 

WIF1 extracelluláris lokalizációjában játszik szerepet. A szövetek kialakulása és növekedése 

szempontjából kulcsfontosságú Wnt gradiens kialakulását az EGF domének és egyes 

glükózaminoglikánok (heparin valamint heparán-szulfát) közti kölcsönhatás szabályozza. 

(Malinauskas és mtsai. 2011). 
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A WIF1 az egyedfejlődés során a szomitogenezissel egy időben kezd expresszálódni, 

és a termelődése a kifejlett szervezetben is megmarad, különösen a tüdőben, szívben és 

ízületekben. 

A COSMIC (Catalogue of Somatic Mutations in Cancer) daganatokban előforduló 

mutációkkal kapcsolatos információkat tartalmazó adatbázis szerint a WIF1 ritkán mutálódik 

daganatokban (https://cancer.sanger.ac.uk/cosmic), ugyanakkor, promóterének szabályozó 

elemei között, a transzkripció kezdőpontja előtt található egy CpG sziget, ami számos 

tumortípusban rendellenesen metilálódik. A hipermetiláció következtében a WIF1 

expressziója daganatokban lecsökken, ami a fehérje tumor szuppresszor tulajdonságaira utal 

(Romero-Garcia és mtsai. 2020). 

 

1.4.1.1 A WIF domén 

Hsieh és munkatársai vizsgálataiban a humán WIF1 WIF doménje ugyanolyan 

hatékonynak bizonyult a Wnt gátlásában, mint a teljes hosszúságú fehérje (Hsieh és mtsai. 

1999), ami arra enged következtetni, hogy a WIF domén önmagában elegendő a Wnt 

kötéséhez. 

A WIF1 WIF doménjének háromdimenziós szerkezetét elsőként kutatócsoportunk, 

egy NMR spektroszkópiával foglalkozó csoporttal együttműködésben határozta meg 

(Liepinsh, Bányai, Patthy, Otting, 2006). A WIF domén szerkezete az immunglobulin 

doménhez hasonló, kilenc β-lemez és két α-hélix építi fel. A 6. és a 9. β-lemez szerkezetét 

megszakítja egy négy illetve hat aminosav hosszúságú rendezetlen szakasz (5. ábra; 

Liepinsh, Bányai, Patthy, Otting, 2006). 
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5. ábra. A humán WIF1 fehérje WIF doménjének térszerkezete (2D3J). A WIF domén 

másodlagos szerkezeti elemei: kilenc β-lemez és két α-hélix. A 6. és a 9. β-lemez szerkezetét 

megszakítja egy rendezetlen szakasz (Liepinsh, Bányai, Patthy, Otting, 2006). 

 

Az NMR vizsgálatokból kiderült, hogy a rekombináns WIF domén feltekeredéséhez 

(refoldinghoz) használt detergens, a Brij-35 (polioxietilén-lauril-éter), az alkilláncán 

keresztül a WIF domén egy meghatározott felszínéhez kötődött, arra utalva, hogy ez a 

kötőfelszín nagy affinitású alkilkötőhelyként szolgál. Mivel a Wnt-k aktivitása függ a 

palmitoleil oldallánc jelenlététől, felmerült, hogy a WIF domén alkilkötő helye szerepet 

játszhat a lipidmódosítással aktivált Wnt-k kötésében (Liepinsh, Bányai, Patthy, Otting, 

2006). A WIF domének nagy affinitása a palmitoleil oldalláncokkal szemben magyarázhatja 

a humán WIF1 fehérje rendkívül erős affinitását nemcsak a különböző emlős Wnt-kkel, 

hanem a Xenopus és Drosophila Wnt-kkel szemben is (Hsieh és mtsai. 1999). 

A fenti eredmények arra utaltak, hogy a WIF domén lehetséges szerepe a 

palmitoilálással aktivált Wnt és a Hedgehog fehérjék felismerése (Liepinsh, Bányai, Patthy, 

Otting, 2006). 

A WIF domén a WIF1 fehérjén és ortológjain kívül a Ryk receptor tirozin kinázokban 

is előfordul. A Ryk receptor tirozin kináz család tagjainak extracelluláris részéről 
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kutatócsoportunk mutatta ki, hogy tartalmaz egy domént, mely rokonságban áll a WIF1 WIF 

doménjével, felvetve a lehetőséget, hogy ezek a recepor tirozin kinázok is köthetnek Wnt 

fehérjéket (Patthy, 2000). A predikció alapján később több kutatócsoport kimutatta, hogy a 

Ryk fehérjék részt vesznek a Wnt kötésében (Yoshikawa és mtsai. 2003; Lu és mtsai. 2004; 

Inoue és mtsai. 2004; Cadigan és Liu 2006; Green, Nusse, és van Amerongen 2014; Roy, 

Halford, és Stacker 2018). 

 

1.4.2 A gerinces WIF1 és Drosophila ortológja a Shifted 

A Drosophila WIF1 ortológ, a shifted (Shf) fehérje domén felépítése azonos a 

gerinces WIF1 fehérjéével (4. ábra): egy WIF doménnel és öt EGF doménnel rendelkezik.  

Több olyan tanulmány is született, amely a Drosophila Shf és a gerinces WIF1 

funkcióit, illetve doménjeik és funkciójuk közti összefüggéseket vizsgálták (Glise és mtsai. 

2005; Gorfinkiel és mtsai. 2005; Sánchez-Hernández és mtsai. 2012; Avanesov és mtsai. 

2012). A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a gerinces WIF1 elsősorban a Wnt 

jelátvitel negatív regulátoraként szolgál, míg a Drosophila ortológ Shf fehérjéről kimutatták, 

hogy a hedgehog (Hh) fehérje stabilitásának és a normál szintjének fenntartásához szükséges, 

illetve szabályozza a lipidmódosított Hh fehérje eloszlását és diffúzióját a Hh termelő 

sejteken kívüli térben (Glise és mtsai. 2005; Gorfinkiel és mtsai. 2005). Tehát, a gerinces és 

Drosophila WIF1 fehérjék funkciójukban eltávolodtak egymástól (Glise és mtsai. 2005; 

Gorfinkiel és mtsai. 2005; Han és Lin 2005), ugyanakkor, az továbbra sem világos, hogy a 

humán WIF1 fehérje specifikus-e a humán Wnt-kre vagy hatása van a humán Hh fehérjék 

jelátviteli aktivitására is. 

 

1.5 A hedgehog fehérjék 

A hedgehog gént elsőként a Drosophila-ban fedezték fel, és azóta a fehérjecsalád 

tagjait a metazoák többségében megtalálták (Bürglin, 2008). A hedgehog (Hh) fontos 



21 

 

 

szerepet tölt be csaknem minden emlős szerv kialakulásában, valamint a szöveti 

regenerálódásban és a homeosztázisban (Carballo és mtsai. 2018). 

A Hh fehérjék két doménből állnak: a biológiai aktivitást hordozó N-terminális 

(HhN) és egy autokatalitikus C-terminális (HhC) doménből. Prekurzoraik a szignál peptidjük 

lehasadása után az N-terminális végükön palmitoilálódnak. A Hh prekurzor C-terminális 

proteáz doménje autokatalitikus módon hasítja a prekurzort, felszabadítva az aktív N-

terminális jelátvivő domént, és a hasítás közben az aktív jelátvivő domén C-terminális vége 

egy koleszterol molekulával kovalensen módosul (Pepinsky és mtsai. 1998; Porter és mtsai. 

1996; Porter, Young és Beachy 1996, Bürglin, 2008). 

A Hh fehérjék lipid módosítása nélkülözhetetlen a jelátvivő aktivitásukhoz: a Hh 

palmitoilálásának gátlása megakadályozza a Hh jelátvitelt (Williams és mtsai. 1999; Kohtz 

és mtsai. 2001; Petrova és mtsai. 2013; Tukachinsky és mtsai. 2016). A Hh és receptora, a 

12 transzmembrán hélixszel rendelkező Patched1 (PTCH1) komplexének kialakulásához 

szükséges a ligandum palimtoilálása. Hh-ról kimutatták, hogy receptorának, a Patched1-nek 

az extracelluláris doménjét két lipid „karjával” ragadja meg, az N-terminális palmitoillal és 

a C-terminális koleszterollal, és mindkettő a Patched1 fehérje törzsébe ékelődik (Qi és mtsai. 

2018; Rudolf és mtsai. 2019). A Hh N-terminális doménjének palmitoilált N-terminális vége 

belehelyezkedik a Patched1 extracelluláris doménjei közötti hasadékba (6. ábra), uralva ezzel 

a receptor és liganduma közötti érintkezési felületet (Qi és mtsai. 2018). A sonic hedgehog 

C-terminális koleszterol lánca a Patched1 első extracelluláris doménjéhez kötődik, amivel 

kiváltja a Hh jelátvitel aktiválódását. Molekuladinamikai szimulációk azt mutatták, hogy ez 

a kölcsönhatás lezárja a Patched1 molekula törzsében lévő, szterol transzport csatornát 

(Rudolf és mtsai. 2019). 
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6. ábra. Egy pShhNc molekula és két Patched1 receptor (PTCH1-molA és PTCH1-molB) 

komplexének modellje. A PTCH1-molB (világoskék) és a pShhNc (sötétkék) molekulák közötti erős 

kölcsönhatás a pShhNc konzervatív kalcium- és cink-kötőhelyei (zöld és szürke) segítségével jön 

létre. A PTCH1-molA receptorral a pShhNc kölcsönhatását a pShhNc palmitoil és koleszterol lánca 

alakítja ki. Mindkét lipid mélyen a PTCH1 extracelluláris doménjébe süllyed. Jelölések: pShhNc: 

palmitoilált, koleszterolált N-terminális Shh (natív sonic hedgehog); PTCH1-molA és PTCH1-molB: 

két PTCH1 receptor molekula; TMD: transzmembrán domén; In: intracelluláris rész; Out: sejten 

kívüli tér (Rudolf és mtsai. 2019). 

 

A koleszterol és palmitoil oldallánc nélküli Hh fehérjék a Shf aktivitásának hiányában 

is eljutnak a távolabb lévő sejtekhez (Glise és mtsai. 2005; Gorfinkiel és mtsai. 2005), viszont 

Shf nélkül a koleszterol módosított Hh diffúziója gátolt. Azaz a Shf a lipidmódosított Hh 

fehérjék diffúziójához nélkülözhetetlen. A Shf a heparán-szulfát proteoglikánokkal is 

kölcsönhatásba lép, ezzel a Hh és a proteoglikánok közti kötést stabilizálja. Ezek alapján, a 

Drosophila Shf a Hh jelátvitel extracelluláris proteoglikán-függő modulátora, míg a gerinces 

WIF1-re Wnt-t kötő és annak funkcióját szabályozó fehérjeként tekintenek. 
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Az emlősökben három hedgehog homológ található meg: sonic (Shh), indian (Ihh) és 

desert (Dhh). A Shh és az Ihh számos szövet fejlődésében tölt be fontos (és egymás közt 

gyakran átfedő) funkciókat. A Shh-nak kiemelt szerepe van az idegrendszeri sejttípusok 

mintázatának, illetve a végtagok szöveti mintázatának kialakulásában, az Ihh-nak pedig 

elsősorban a vázfejlődésben van szerepe. Dhh aktivitása az ivarszervek fejlődésében betöltött 

szerepére korlátozódik. (Carballo és mtsai. 2018) 

 

1.6 A hedgehog jelátviteli útvonalak 

A hedgehog (Hh) jelátviteli útvonalak nélkülözhetetlen szerepet töltenek be az 

embrionális és kifejlett szervezet szöveteiben a sejtosztódás szabályozásában, rendellenes 

aktiválódása daganat kialakulásához vezethet. A hedgehog fehérjék, a Wnt-khez hasonlóan, 

több különböző, sejten belüli jelátviteli útvonal beindításán keresztül fejtik ki hatásukat (7. 

ábra). 
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7. ábra. Smoothened-függő Hh jelátviteli útvonalak. A Hh ligandumok három olyan útvonalon 

keresztül fejtik ki hatásukat, melyek a Smoothened receptor jelenlététől függenek: ezek a kanonikus 

útvonal és a két nem-kanonikus útvonal, a Hh/kalcium illetve Hh/RhoAGTPáz jelátviteli útvonalak. 

(A) A kanonikus Smoothened - függő útvonalnál a jelátvitelt a GLI cink-ujj transzkripciós faktorok 

közvetítik. Ha a Hh ligandum nincs jelen, a Hh receptora, a 12 transzmembrán hélixet tartalmazó 

Patched (PTCH) gátolja a 7 transzmembrán hélixet tartalmazó fehérjét, a Smoothened-t (SMO), és 

ezen keresztül gátolja a Hh célgének expresszióját. Ha a Hh kötődik a Patched-hez (PTCH), a 

Smoothened (SMO) felszabadul a gátlás alól, ami az aktivált GLI (GLIA) forma kialakulását 

eredményezi. A GLIA bekerül a sejtmagba, ahol a Hh célgének expresszióját indukálja. (B) A nem-

kanonikus Hh/ kalcium útvonal esetében a ligandum kötődése a foszfolipáz C (PLC) aktiválódását 

eredményezi, ami a citoszól kalcium (Ca2+) koncentrációjának növekedéséhez vezet, ezt pedig a 

kalcium-függő kináz 2 (CamK2) aktiválódása követi. (C) A nem-kanonikus Hh/RhoAGTPáz 

jelátviteli útvonalnál a Hh a SMO aktiválódásán át, a Rac1 és RhoAGTPázok stimulálásán keresztül 

fejti ki a hatását (Kerekes, Bányai, Trexler & Patthy, 2019). 
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1.6.1 A kanonikus hedgehog jelátviteli út 

A kanonikus, Smoothened-függő jelátviteli útnál (7. ábra (A) panel) a Hh a GLI 

transzkripciós faktor aktivitását szabályozza. Ennél az útvonalnál a Hh ligandum hiányában, 

a 12 transzmembrán hélixet tartalmazó Hh receptor, a Patched1 (PTCH1), gátolja a 7 

transzmembrán hélixet tartalmazó receptor, a Smoothened (SMO) aktivitását, ami az útvonal 

jelátvitelét akadályozza. Egy friss kutatás szerint a gátlás úgy történik, hogy a PTCH1 a SMO 

aktiválódásához szükséges koleszterolt a sejtmembrán extracelluláris rétegéből a 

sejtmembrán intracelluláris rétegébe pumpálja, míg ellentétes irányba K+-ion export történik 

(Kinnebrew és mtsai. 2021). 

Ebben az inaktív állapotban a teljes hosszúságú GLI-t módosítja a protein kináz A 

(PKA), a glikogén szintáz kináz-3 β (GSK3β), kazein kináz 1 (CK1) és az ubikvitin ligáz β-

TrCP, amely ezáltal transzkripciós represszorrá (GLIR) alakul. A GLIR represszor forma 

bekerül a sejtmagba, ahol a Hh célgének aktiválódását gátolja.  

A Hh kötődése a Patched receptorhoz felszabadítja a Smoothened-t a Patched gátlása 

alól, így, a Smoothened aktivitásának köszönhetően, a teljes hosszúságú GLI elkerüli a PKA, 

GSK3β és CK1 általi foszforilációt, és aktivált GLI (GLIA) állapotba kerül. A Smoothened 

aktiválódása a GLIA szuppresszorának, a SUFU (suppressor of fused homolog) fehérjének 

gátlását is eredményezi, lehetővé téve a GLIA kialakulását. A GLIA transzlokálódik a 

sejtmagba, ahol a Hh célgének expresszióját indukálja (Ingham és McMahon 2001; Wilson 

és Chuang 2010; Robbins, Fei és Riobo 2012, Briscoe és Thérond 2013; Sari és mtsai. 2018). 

 

1.6.2 Nem-kanonikus Hh jelátviteli utak 

Több GLI-független, nem-kanonikus Hh jelátviteli kaszkád ismert, melyeknek a Hh 

jelre adott sejtes válasza a Ca2+ jelátviteltől, a citoszkeletális átrendeződésen át az apoptózisig 

terjed. Ezek között vannak Smoothened-függő útvonalak, de olyanok is, melyek nem 
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igénylik ennek a transzmembrán fehérjének az aktivitását (Robbins, Fei és Riobo 2012; 

Teperino és mtsai. 2012; Teperino és mtsai. 2014).  

Az egyik Smoothened-függő, nem-kanonikus útvonalnál a Smoothened aktiválódása 

egy gyors Ca2+ influxszal párosul, melyet a CamK2 aktiválódása követ (7. ábra, (B) panel). 

Egy másik, Smoothened-függő, GLI-független, nem-kanonikus Hh jelátviteli útvonalnál (7. 

ábra, (C) panel), a Smoothened aktivitása a Rac1 és RhoA kis GTPázok stimulálását 

eredményezi (Polizio és mtsai. 2011).  

 

1.6.3 A rendellenes Hh jelátvitel betegségek kialakulásához vezet 

A Hh jelátviteli útvonalat konstitutívan aktiváló Smoothened és Pathched1 mutációk, 

a karcinogenezis vezető okai között szerepelnek, ami az útvonal sejtproliferációban betöltött 

szerepének fontosságára utal. (Riobo 2012; Cannonier és Sterling 2015; Wu és mtsai. 2017; 

Girardi és mtsai. 2019). A Smoothened és Pathched1 génjei (SMO, PTCH1) szerepelnek azon 

gének listáján, melyek mutációi daganatképződéshez vezetnek (Vogelstein és mtsai. 2013). 

A Hh útvonal számos egyéb génje (pl. desert hedgehog DHH, sonic hedgehog SHH, SUFU, 

GLI1) szintén szerepel a Cancer Gene Census (Sondka és mtsai. 2018, 

https://cancer.sanger.ac.uk/census) és/vagy a daganat-gének listáján (Candidate Cancer Gene 

Database, Abbott és mtsai. 2015, http://ccgd-starrlab.oit.umn.edu). 

A kanonikus hedgehog útvonal daganatok kialakulásában és progressziójában 

betöltött szerepét mutatja, hogy a Hh útvonal összes kulcsszerepet betöltő tagját (Hedgehog 

ligandumok, PTCH1, SMO, GAS1, BOC, HHIP, GLI1, GLI2, GLI3, BTRC, SUFU génjeit) 

érintő epigenetikai változások kapcsolatba hozhatóak a karcinogenezissel (Wils és Bijlsma 

2018).  

 

https://cancer.sanger.ac.uk/census
http://ccgd-starrlab.oit.umn.edu/
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1.7 A Wnt és hedgehog útvonalak közös evolúciós eredete 

A Hh és Wnt útvonalak közös evolúciós eredetére utaló hasonlóságokra már 

korábban többen felfigyeltek (Kalderon 2002; Nusse 2003). 

A közös tulajdonságaik között szerepel a GSK3β, CK1 és az ubikvitin ligáz β-TrCP 

használata a kanonikus útvonalaikban kulcsszerepet játszó transzkripciós effektor (β-katenin 

a Wnt útvonalnál, GLI a Hh útvonal esetén) proteolízisének szabályozására (ld. 3. ábra (A) 

panel és 7. ábra (A) panel). 

A SUFU-ról, melyet eredetileg a Hh útvonalban a GLI-t kötő, és annak aktivitását 

gátló fehérjeként azonosítottak, kimutatták, hogy köti a β-katenint, exportálja a sejtmagból, 

így negatív szabályozója a β-katenin-függő transzkripciónak (Meng és mtsai. 2001). Tehát, 

a SUFU a két útvonal közös szabályozóeleme (Taylor és mtsai. 2004; Min és mtsai. 2011). 

A nem-kanonikus Frizzled-függő Wnt és nem-kanonikus Smoothened-függő Hh 

kaszkádok között is mutatkozik hasonlóság: a Wnt/kalcium és a Hh/kalcium útvonal egyaránt 

a Ca2+ beáramlást szabályozza, melyet a CamK2 aktiválódása követ (ld. 3. ábra (B) panel és 

7. ábra (B) panel). A két útvonal hasonlósága azokra a kaszkádokra is igaz, ahol a Frizzled 

vagy Smoothened aktiválódása a Rac és RhoA kis GTPázok stimulálását váltja ki, a 

citoszkeleton átrendeződését eredményezve (ld. 3. ábra (C) panel és 7. ábra (C) panel). 

További hasonlóság a Hh és Wnt útvonalak között, hogy a hedgehog és Wnt fehérjék 

egyaránt lipidmódosítottak, és lipidáltságuk nélkülözhetetlen a jelátviteli aktivitásukhoz. 

A Wnt-ket a porcupine, a Hh-okat a Hh aciltranszferáz lipidálja; mindkét enzim a 

MBOAT (membrane bound O-acyltransferase) család tagja (Buglino és Resh 2012). A Wnt 

fehérjék az N-terminális régiójukon palmitoleilálódnak, és ez a módosítás szükséges a 

jelátviteli aktivitásukhoz (Willert és mtsai. 2003; Doubravska és mtsai. 2011). A Wnt8 és 

receptorának a Frizzled-8 ligandumkötő cisztein-gazdag Fz doménjével alkotott 

komplexének szerkezeti vizsgálata magyarázatot adott a lipidmódosítás fontosságára: a 

ligandum N-terminális régiója és a receptor közötti kölcsönhatást a Wnt8 palmitoleil 
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oldallánca dominálja, amely a receptor ligandumkötő Fz doménjének felszínén egy mély 

árokba illeszkedik (Janda és mtsai. 2012; 8. ábra (A) és 9. ábra (A)). 

 

8. ábra. A Frizzled és Smoothened receptorok Fz doménjeinek lipidkötő felszíne. (A) A Frizzled 

8 Fz doménjének a Wnt8 palmitoleil oldalláncával alkotott komplexének szerkezete (4f0a.pdb). A Fz 

domén sárga színezést kapott, a Wnt8 palmitoleil oldallánca piros színű az ábrán. (B) A Smoothened 

Fz doménje és egy koleszterol ligandum komplexének szerkezete (6D35.pdb). A Fz domén sárga, a 

koleszterol lánc piros színű (Kerekes, Bányai, Trexler & Patthy, 2019). 
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9. ábra. A Wnt és a Hedgehog receptoraikkal, illetve a Wnt inhibitory factor 1-gyel alkotott 

komplexei. (A) A Wnt8 Frizzled 8 receptorának Fz doménjével alkotott komplexének szerkezete 

(4f0a.pdb). A Wnt8 zölddel, a Fz domén sárgával, a Wnt8 palmitoleil oldallánca pirossal jelölve. A 

Wnt8 két kötőfelszínen köti a Fz domént, melyek közül az egyiknél a ligandum és receptor közti 

kölcsönhatás meghatározó eleme a Wnt8 palmitoleil oldallánca. (B) A hedgehog és a Patched1 

receptor komplexének szerkezete (6d4j.pdb). A Patched1 receptor szürkével, a hedgehog palmitoilált 

N-terminális doménje magentával, a palmitoil oldallánc pirossal jelölve. A ligandum hosszan kinyúló 

N-terminális részének palmitoilált N-terminusa a Patched1 extracelluláris doménjei közötti 

mélyedésbe illeszkedik. (C) A Wnt (4f0a.pdb) Wnt inhibitory factor 1 WIF doménjével (2ygn.pdb) 

alkotott komplexének modellje. Az ábrán a palmitoleilált Wnt8 zölddel, a WIF domén kékkel jelölve. 

A modellben a Wnt8 palmitoleil oldallánca (az ábrán piros színezéssel) a Wnt inhibitory factor 1 WIF 

doménjének alkilkötő felszínén lévő mélyedésbe illeszkedik. (D) A hedgehog palmitoilált N-

terminális doménje (6d4j.pdb) és a Wnt inhibitory factor 1 WIF doménje (2ygn.pdb) közti 

kölcsönhatás révén kialakuló komplex modellje. A hedgehog palmitoilált N-terminális doménje 

magentával, a WIF domén kékkel jelölve. A modellben a Hh palmitoil oldallánca (az ábrán piros 

színezéssel) a Wnt inhibitory factor 1 WIF doménjének alkilkötő felszínén található mélyedésbe 

illeszkedik (Kerekes, Bányai, Trexler & Patthy, 2019). 
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A Wnt és hedgehog fehérjék a lipidáltságuknak köszönhetően hidrofób 

tulajdonságúak, de ennek ellenére, a szekréció helyétől távolabb levő sejtekhez is eljutnak, 

és ott fejtik ki hatásukat a szövetnövekedés és szövetmintázatok kialakulásának 

szabályozásával (Panáková és mtsai. 2005).  

Ahhoz, hogy a Wnt-k és Hh-ok az őket szekretáló sejttől a fogadó sejtig eljussanak, 

a fehérjéknek el kell fedniük lipid láncaikat. Az egyik lehetőség, hogy lipoprotein 

részecskéken utaznak, amit alátámaszt az, hogy szövetmintákból lipoprotein részecskékkel 

együtt tisztíthatóak a Wnt és a Hh fehérjék is. Ez azt is jelentheti, hogy ezek hordozó 

közegként segítik a lipidált morfogének mozgását (Panáková és mtsai. 2005; Langton, 

Kakugawa, és Vincent 2016). 

Kimutatták, hogy a Wnt-k és Hh-ok azáltal is oldhatóvá és mozgékonnyá válnak, 

hogy Wnt- és Hh-kötő fehérjékkel alakítanak ki komplexeket. Például a szekretált, Wnt-kkel 

kölcsönhatásba lépő molekula, a Swim, megkönnyíti a Wnt diffúzióját az extracelluláris 

mátrixon keresztül, és a Wnt oldatban tartásával elősegíti a hosszútávú Wnt-jelátvitelt 

(Mulligan és mtsai. 2012). A Scube oldható komplexet képez a Shh-al, így segíti a morfogén 

kijutását a sejtből és a célsejthez való eljutását (Wierbowski és mtsai. 2020). 

Néhány frissebb kutatás derített fényt arra, hogyan segíthetik a Hh kölcsönhatásai a 

fehérje eljutását a szekréció helyétől a fogadó sejtekig (Hall, Cleverdon és Ogden 2019). A 

transzporter-szerű Dispatched (Disp) fehérje mobilizálja a Hh ligandumokat, így azok 

eljuthatnak a távoli célsejtekhez. A Disp a Hh-kötő Patched receptor homológja, mindkét 

fehérje a bakteriális efflux pumpa család tagja. A Disp és Patched homológiáját figyelembe 

véve, kézenfekvő a következtetés, hogy a Hh a Patched esetében megfigyelt módon kötődik 

a Disp-hez (9. ábra (B)). A Hh átkerül a Disp-Hh komplexről a szekretált Scube2 Hh-kötő 

fehérjére és/vagy a heparán-szulfát proteoglikánokra, lehetővé téve, hogy a Hh eljuthasson 

távoli célsejtekhez. 
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A Wnt és Hh útvonalak abban is hasonlítanak egymásra, hogy a heparán-szulfát 

proteoglikánok jelentős szerepet játszanak mindkét jelátvivő fehérje transzportjában. A 

heparán-szulfát proteoglikánok a sejtfelszínen expresszálódó, elágazó cukor oldalláncokat 

hordozó fehérjék, melyek számos jelátvivő molekulával, – köztük a Wnt-kel és Hh-okkal –, 

alakítanak ki komplexeket (Xie és Li 2019). Az egyik legfontosabb heparán-szulfát 

proteoglikán csoportot a glipikánok alkotják, amelyek különböző heparinkötő növekedési 

faktorok aktivitását szabályozzák. Ilyen heparinkötő növekedési faktorok: a fibroblaszt 

növekedési faktor, hedgehog-ok, Wnt-k és a TGFβ (transforming growth factor-β) 

fehérjecsalád tagjai. Ezek a morfogének mindannyian koncentrációfüggő választ váltanak ki 

a célsejtekben, és a glipikánok heparán-szulfát csoportjaival kialakított kölcsönhatásuk az 

alapja a megfelelő térbeli eloszlásuknak (Kim és mtsai. 2011, Yan és Lin 2009, Capurro és 

mtsai. 2008; Yan és mtsai. 2009; Williams és mtsai. 2010; Yan és mtsai. 2010). 

A Wnt és Hh jelátviteli útvonalaknak fontos szereplője két, egymással közeli 

rokonságban álló, heptahelikális transzmembrán receptor, a Frizzled (a Wnt útvonalnál) és 

Smoothened (a Hh útvonalnál), melyek ugyanahhoz a GPCR (G-protein coupled receptors) 

családhoz tartoznak. A Frizzled és a Smoothened fehérjék domén-architektúrája egyforma: 

hét transzmembrán hélixszel és egy N-terminális, extracelluláris, ciszteingazdag 

ligandumkötő doménnel, a Fz doménnel rendelkeznek. Ez az egyedi doménarchitektúra még 

az állatok megjelenése előtt alakult ki az eukariótákban (Prabhu és Eichinger 2006; Harwood 

2008; Nordström és mtsai. 2011; Krishnan és mtsai. 2012; Yan és mtsai. 2014). 

A Frizzled és Smoothened receptorok szerkezeti hasonlóságaik ellenére, nagy 

különbségeket mutatnak a morfogén jelátvitelben betöltött szerepükben.  

Jelentős különbség a két útvonal között, hogy, míg a Wnt fehérjék a Frizzled 

receptorok Fz doménjéhez kötődnek, a Smoothened receptorok, ismereteink szerint, nem 

lépnek a Hh fehérjékkel, vagy bármilyen más extracelluláris ligandummal, kölcsönhatásba. 

A Hh indirekt módon aktiválja a Smoothened-t: a Patched1-hez, a Smoothened aktivitását 

gátló 12 transzmembrán fehérjéhez kötődik. A Hh-Patched kölcsönhatás eredményeképpen 

a Smoothened felszabadul a Patched gátló hatása alól (7. ábra; McCabe és Leahy 2015;). 
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A Smoothened receptor az extracelluláris cisztein-gazdag Fz doménjéhez kötődő 

koleszterol hatására aktiválódik. A Smoothened kristályszerkezetének vizsgálata felfedte, 

hogy a koleszterol kötődése nyomán a Fz domén egy jelentős átrendeződésen megy át, 

melynek hatására a transzmembrán domén a G-protein-kapcsolt (G-protein coupled, GPC) 

receptorokhoz hasonló konformációt vesz fel (Huang és mtsai. 2018). Fontos, hogy a 

Smoothened Fz doménjének a szterol ligandumok kötésében szerepet játszó oldalláncai 

strukturálisan megfelelnek a Frizzled receptorok homológ Fz doménjének a Wnt palmitoleil 

oldalláncával kapcsolatba lépő, a Fz lipidkötő árkában fekvő oldalláncainak (Myers és mtsai. 

2013; Huang és mtsai. 2018; 8. ábra (A), (B)). 

A Frizzled és Smoothened receptorok közös evolúciós eredetét figyelembe véve, a 

Wnt vagy koleszterol lipid láncok kötésére szolgáló kötőfelszíneik közötti szerkezeti 

azonosság valószínűleg több mint véletlen egybeesés. Mivel a Wnt-k és Hh-ok csak a 

Metazoákban jelentek meg (Nichols és mtsai. 2006; Adamska és mtsai. 2007; Matus és mtsai. 

2008; Roelink 2018), kézenfekvő a következtetés, hogy az alacsonyabb rendű eukariótákban 

a Frizzled és Smoothened közös őse lipid- és szterol-érzékelő receptorként működött. A 

Frizzled és Smoothened receptor családok szétválásával, a Smoothened receptorok 

megtartották a kis molekulasúlyú lipid ligandumok (pl. koleszterol) felé mutatott 

specifitásukat, míg a Frizzled receptorok a nagy, újonnan kialakult, és bővülő fehérje család 

tagjaihoz, a Wnt-khez kapcsolt lipidek kötésére evolválódtak. Bár a Wnt-k lipid oldalláncai 

megtartották kritikus szerepüket a Frizzled receptorok Fz doménjével való interakcióban, a 

Wnt-k szapozin-szerű és citokin-szerű doménjeivel a fehérje – fehérje kölcsönhatás nagyobb 

jelentőségre tett szert. (Yan és mtsai. 2014; Schenkelaars és mtsai. 2015). 

Egy, a közelmúltban született tanulmány a Patched1 molekuláris funkciójára derített 

fényt, ami megmagyarázza, hogyan gátolja a Smoothened aktivitását. Zhang és munkatársai 

(Zhang és mtsai. 2018) kimutatták, hogy a Patched1 fehérje transzmembrán domén 

szerkezete meglepő hasonlóságot mutat a prokarióta transzporterekével. A központi hidrofób 

csatorna koleszterol-szerű tartalommal, emlékeztet a más transzporterek által használtakra, 

ami azt mutatja, hogy a Patched koleszterol transzport aktivitással rendelkezik, és a Patched1 
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a Smoothened számára elérhető koleszterol mennyiség szabályozásával gátolja a 

Smoothened aktivitását. E szerint a modell szerint a Hh kötődése a Patched1-hez akadályozza 

annak transzporter aktivitását, ezáltal felszabadítva a Smoothened-t a Patched1 gátló hatása 

alól. Kinnebrew és munkatársai friss közleménye szerint a Patched1 a sejtmembrán 

extracelluláris rétegéből a sejtmembrán intracelluláris rétegébe pumpálja a koleszterolt, 

ellentétes irányú K+ exporttal párhuzamosan. A Smoothened koleszterinszegény környezete, 

és ezzel együtt inaktív állapota, a Hh megjelenéséig vagy a sejten belüli K+-koncentráció 

lecsökkenéséig megmarad (Kinnebrew és mtsai. 2021). 

 

1.8 A Wnt inhibitory factor 1 molekuláris funkciói 

Hsieh és munkatársai (Hsieh és mtsai. 1999) megállapították, hogy a humán WIF1 

koncentrációfüggő módon gátolja a Xenopus Wnt8 aktivitását. Fontos, hogy ebben a 

vizsgálatban a humán WIF1 N-terminális WIF doménje ugyanannyira hatásos volt, mint a 

teljes hosszúságú humán WIF1, ami arra utal, hogy a fehérje Wnt-kötő aktivitása elsősorban 

ezzel a doménnel hozható kapcsolatba. 

A WIF1 Drosophila ortológjáról, a Shf fehérjéről kimutatták, hogy a Hh fehérje 

stabilitásának és a normál szintjének fenntartásához szükséges, illetve szabályozza a 

lipidmódosított Hh fehérje eloszlását és diffúzióját a Hh termelő sejteken kívüli térben (Glise 

és mtsai. 2005; Gorfinkiel és mtsai. 2005). A Shf a heparán-szulfát proteoglikánokkal is 

kölcsönhatásba lép, stabilizálva a Hh és a proteoglikánok közti kapcsolatot. Ezek alapján, a 

Drosophila Shf a Hh jelátvitel extracelluláris proteoglikán-függő modulátora, míg a gerinces 

WIF1-re Wnt-t kötő és annak funkcióját szabályozó fehérjeként tekintenek. 

A Drosophila és humán WIF1 fehérje Hh és Wnt specifitásáért felelős szerkezeti 

elemeinek azonosítására, Sánchez-Hernández és munkatársai (Sánchez-Hernández és mtsai. 

2012) kiméra konstrukciók aktivitását vizsgálták a szárnyfejlődés során. A vizsgálatok azt 

mutatták, hogy a WIF domén adja a morfogén Hh vagy Wnt specifitását, míg az EGF 

domének a WIF1 fehérjék extracelluláris mátrixszal kialakított kölcsönhatásához fontosak. 
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Avanesov és munkatársai (Avanesov és mtsai. 2012) szerint, ahogyan a Shf megerősíti a Hh 

és heparán-szulfát proteoglikán glipikán közötti kölcsönhatást, a WIF1 ugyanúgy biztosítja 

a Wnt és glipikánok közötti kapcsolatot, a glipikánok hatását a Wnt gátlás felé eltolva. Azt 

is igazolták, hogy a glipikánok kölcsönhatása a WIF1 glipikánkötő EGF doménjeivel 

nélkülözhetetlen a WIF1 teljes Wnt-gátló aktivitásának eléréséhez. Avanesov és munkatársai 

(Avanesov és mtsai. 2012) szintén alkalmaztak WIF1 és Shf kiméra konstrukciókat abból a 

célból, hogy a fehérjék Wnt és Hh jelátvitelre gyakorolt hatásának szerkezeti alapjait 

kutassák. A Wnt teljes gátlásához szükségesnek bizonyult a gerinces WIF1 WIF doménje, és 

bármelyik (gerinces WIF1 vagy Drosophila Shf) heparán-szulfát proteoglikán-kötő EGF 

domén. A Hh jelátvitel teljes beindításához nélkülözhetetlen volt a Shf EGF doménje és a 

WIF1 vagy Shf WIF doménjei közül bármelyik. A gerinces WIF1 WIF doménje növeli a Shf 

EGF doménjeinek Hh aktivitást növelő hatását, ami arra utal, hogy képes a Hh-al való 

kölcsönhatásra. A teljes hosszúságú gerinces WIF1 hatással volt a D. melanogaster Hh 

eloszlására és jelátvitelére, ami sejteti a WIF1 gerinces Hh jelátvitelben betöltött lehetséges 

szabályozó szerepét. 

A fenti adatok arra utalnak, hogy a Drosophila Shf és a gerinces WIF1 WIF doménje 

egyaránt képes a Hh-al kölcsönhatást kialakítani, de Wnt-kkel szembeni affinitása csak a 

gerinces WIF1 WIF doménjének van. 

 

1.9 A Wnt inhibitory factor 1 tumor szuppresszor szerepe 

A WIF1 fiziológiai szerepének in vivo felderítésére Kansara és munkatársai (Kansara 

és mtsai. 2009) létrehozták a WIF1-hiányos transzgénikus egereket. A WIF1-/- egerek a 

mendeli arányok szerint születtek, a WIF1 nem expresszálódott a szöveteikben. Az állatok 

képesek voltak a szaporodásra, azonban a WIF1-/- egerek, normál társaikhoz viszonyítva, 

hajlamosabbak voltak a spontán és sugárzás-indukált oszteoszarkóma kialakítására, ami a 

WIF1 tumor szuppresszor szerepére utal. 
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A WIF1 tumor szuppresszor szerepének jelentőségét Wei és munkatársainak 

tanulmánya is alátámasztja (Wei és mtsai. 2015). A kutatók egy kiterjedt családot vizsgáltak, 

melynek tagjainál gyakoriak voltak a fiatalkori daganatos megbetegedések (prosztata, emlő, 

vastagbél, és számos ritkább ráktípus). Kimutatták, hogy a HNRNPA0 (heterogeneous 

nuclear ribonucleoprotein A0) gén szabályozó régiójában jelen lévő variáns köthető a 

vizsgált családban előforduló gyakori rákos megbetegedésekhez, és egy másik ritka mutáció, 

a WIF1 Cys294Phe mutációja és a HNRNPA0 variáns közti kölcsönhatás eredményezi a rák 

kialakulásának kiugróan magas kockázatát a mindkét mutációt hordozó személyeknél. 

A WIF1 - a fent említett családnál azonosított - Cys294Phe mutációja a fehérje 

negyedik EGF doménjében szüntet meg egy konzervatív diszulfid hidat, a mutáns fehérjében 

egy párosítatlan ciszteint hagyva. A hibásan feltekeredő fehérje nem tudja különböző Wnt-k 

negatív regulátoraként betölteni a szerepét, aminek következménye a Wnt jelátvitel 

rendellenes aktiválódása lehet. Ezen értelmezés szerint, a WIF1, mint tumor szuppresszor, 

inaktiválódása teszi fogékonnyá a rák korai kialakulására a WIF1 ezen mutációját 

hordozókat. 

A WIF1 gén átrendeződése vagy elvesztése is hozzájárulhat a karciogenezishez. A 

WIF1 gént is hordozó 12q13–15 –t érintő kromoszóma átrendeződések gyakoriak számos 

tumortípusnál, így a kevert tumoroknál (pleomorphic adenoma) is. Gyakori molekuláris 

célpontja ezeknek a változásoknak a HMGA2 (High Mobility Group AT-Hook 2) gén, de a 

HMGA2 számos fúziós partnerét is megtalálták daganatokban. A WIF1 szintén ebben a 

kromoszóma régióban helyezkedik el. Több kutatócsoport (Queimado, Lopes és Reis 2007; 

Persson és mtsai. 2009) azonosította a WIF1-et, mint a HMGA2 fúziós partnerét nyálmirigy 

kevert tumorában (pleomorphic adenoma). A HMGA2/WIF1 fúziós traszkriptumot 

expresszáló kevert tumorban a szerzők a HMGA2 túltermelődését és a WIF1 lecsökkent 

expresszióját mérték, alátámasztva a hipotézist, hogy a WIF1 nyálmirigy tumor szuppresszor 

gén, és hogy a WIF1 alulműködése hozzájárulhat a nyálmirigy kevert tumorának 

kialakulásához és/vagy progressziójához. A számos kiméra traszkriptum vizsgálatából 

kiderült, hogy egyik sem kódol teljes, hibátlan WIF domént, így a fúziós fehérje nem 
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működhet Wnt inhibitorként. Eszerint, a nyálmirigy tumorokban észlelt HMGA2-WIF1 

fúziók két különböző módon járulhatnak hozzá a karcinogenezishez: a HMGA2-t fúziós 

onkogénné változtatva és a WIF1 tumor szuppresszort megfosztva a Wnt gátló aktivitásától. 

A WIF1 gén daganatos szövetekben mutatott mutációs spektrumának elemzése azt 

mutatja, hogy a gén nem tartozik a Vogelstein és munkatársai (Vogelstein és mtsai. 2013) 

által meghatározott, daganatképződést beindító, mut-driver gének közé, azonban a ritkán 

mutálódó, de epigenetikai mechanizmusok (DNS metiláció, hiszton módosítás és 

interferencia különböző hosszúságú nem-kódoló RNS-ekkel, (Dawson és Kouzarides 2012)) 

hatására tumorokban rendellenesen expresszálódó epi-driver gén definíciójának eleget tesz. 
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2 CÉLKITŰZÉS 

 

Kutatómunkám két témakörre bontható, amelyek kapcsán két főbb célkitűzést 

fogalmaztam meg. 

Az első részben munkám célja a Wnt inhibitory factor 1 (WIF1) WIF doménje és a 

Wnt fehérjék között kialakuló kölcsönhatások jellemzése volt. Ezen belül, célom volt a 

különböző Wnt fehérjék és a WIF1 WIF doménje közti kölcsönhatások jellemzése; az NMR 

szerkezet feltárásakor (Liepinsh, Bányai, Patthy, Otting, 2006) leírt alkilkötőhely Wnt 

kötésben betöltött szerepének tisztázása, illetve annak a lehetőségnek a vizsgálata, amely 

szerint a Wnt a WIF domént két felszínen kötheti, a XWnt8 Frizzled-8 Fz doménjével alkotott 

komplexének (Janda és mtsai. 2012) analógiájára. 

Munkám második szakaszában a célom az volt, hogy a humán Wnt inhibitory factor 

1 fehérje és a humán sonic hedgehog között, illetve a humán WIF1 WIF doménje és a humán 

sonic hedgehog között kialakuló kölcsönhatást jellemezzem, és a kölcsönhatás biológiai 

jelentőségét a WIF1 illetve a WIF domén sonic hedgehog jelátvitelre gyakorolt hatásán 

keresztül vizsgáljam. 
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3 ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

3.1 Fehérjék, sejtvonalak, táptalajok és reagensek 

A restrikciós enzimek a Promega (Madison, WI, Egyesült Államok) és a New 

England Biolabs (Beverly, MA, Egyesült Államok) termékei, a PCR primereket az Integrated 

DNA Technologies (Coralville, IA, Egyesült Államok) szintetizálta, a T4 DNS ligáz és 

Klenow polimerázokat a New England Biolabs cégtől vásároltuk. Az amplifikációs 

reakciókhoz Taq polimerázt (Fermentas, Vilnius, Litvánia), Vent proofreading termostabil 

polimerázokat (New England Biolabs), KodHifi (Novagen, Merck Biosciences, 

Németország) és Accuzyme enzimet (Bioline, London, Egyesült Királyság) használtunk. A 

DNS tisztításhoz GenElute plasmid preparation (Sigma-Aldrich) és Nucleospin Extract PCR 

purification (Macherey-Nagel, Duren, Németország) készleteket alkalmaztunk. A plazmid 

sokszorosítását Escherichia coli JM109 törzsben végeztük. A WIF1 fehérje WIF doménjét, 

illetve a Wnt fehérjék C-terminális doménjeit Pichia pastoris GS115 törzsben állítottuk elő, 

az expresszióhoz EasySelect™ Pichia expressziós készlet pPICZαA expressziós vektorát 

(Invitrogen by Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, Egyesült Államok) használtuk. A 

fehérjék deglikozilálásához használt endoglikozidáz H enzimet a New England Biolabs 

gyártotta. 

Az egér és humán Wnt3a, egér Wnt4, egér és humán Wnt5a, humán Wnt7a, egér 

Wnt9b, humán Wnt11, humán WIF1 (rhWIF1) és humán sonic hedgehog (rhShh) fehérjéket 

az R&D Systems-től (Minneapolis, MN Egyesült Államok) vásároltuk. A humán WIF1 

antitestet (Goat IgG, AF134) és a humán/egér Sonic Hedgehog/Shh N-Terminus antitestet 

(Goat IgG, AF464) szintén az R&D Systems-től szereztük be. A kecske IgG-elleni 

másodlagos antitest ((whole molecule)-Alkaline Phosphatase antibody produced in rabbit; 

A4187) és patkány IgG-elleni másodlagos antitest ((whole molecule)–Alkaline Phosphatase 

antibody produced in goat, R5130) a Merck/Sigma-Aldrich-tól (Darmstadt, Németország) 

származtak.  
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A ONE-Step™ Luciferase Assay System készletet és a Gli Reporter-NIH3T3 

sejtvonalat a BPS Bioscience-től (Inc., San Diego, CA, Egyesült Államok) rendeltük meg. A 

riporter assay kísérletekhez Opti-MEM táptalajt (Opti-MEM Reduced Serum Medium, 

Gibco by Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, Egyesült Államok), 0,5% borjú szérumot 

(Merck/SigmaAldrich KGaA, Darmstadt, Németország), 1% nem-esszenciális aminosav 

készítményt (Gibco by Thermo Fisher Scientific) és 1% penicillin/sztreptomicin (PS; 

Merck/SigmaAldrich KGaA, ) oldatot tartalmazó médiumot használtam (assay médium). A 

DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium) táptalaj a Merck/SigmaAldrich-tól 

származott. A lumineszcenciát a PerkinElmer EnSpire lemezolvasó készülékén 

(PerkinElmer, Inc. Waltham, MA, Egyesült Államok) mértem. 

A pull-down kísérleteket a Pierce™ Classic IP készlettel (26146, Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA Egyesült Államok) végeztem. 

A felületi plazmonrezonancia mérésekhez a CM5 szenzor chipeket és a fehérje chipre 

való immobilizálásához szükséges reagenseket a Biacore AB-tól (Uppsala, Svédország) 

vásároltuk. Az Amersham Protran Premium nitrocellulóz blottoló membrán a GE Healthcare 

Life Sciences (Marlborough, Massachusetts, Egyesült Államok) gyártmánya. A NBT (Nitro 

Blue tetrazolium) és BCIP (5-bróm-4-klór-3-indolil-foszfát) a Serva Electrophoresis-től 

(Heidelberg, Németország) származtak. 

 

3.2 A humán Wnt inhibitory factor 1 WIF doménjének klónozása és 

expressziója  

A humán WIF1 WIF doménjét kódoló DNS szakasz (a teljes hosszúságú fehérje 

Gln32-Glu181 szakasza) amplifikációja az 5’GCCACGTGGCAGGAGGAGAGCCTG 3’ 

szensz és 5’GCGTCGACCTCAGCTTGTAGACATG 3’ antiszensz primerekkel történt, 

PCR templátként humán tüdő cDNS könyvtárat használtunk. Az amplifikált DNS-t, a PmlI 

és SalI restrikciós endonukleázokkal való emésztés után, a pPICZaA expressziós vektorba 

ligáltuk, melyet előzőleg ugyanezekkel az enzimekkel emésztettünk. A ligátumot tartalmazó 
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keverékkel Escherichia coli JM109 sejteket transzformáltunk, és a rekombináns klónokat 

LS-LB (Low Salt Luria Broth; 0,5% élesztő kivonat, 1% pepton, 0,5% NaCl, pH 7,5) 

táptalajon, 25 μg/ml zeocinnnal szelektáltuk. (A pPICZαA vektor hordoz egy zeocin 

antibiotikum rezisztencia gént, mely a rekombináns klónok szelekciójának alapja.) Az 

antibiotikum rezisztens sejtek plazmidjait izoláltuk, és az inzert szekvenciáját mindkét szálon 

ellenőriztük.  

A fehérjét kódoló DNS szakasz a pPICZαA vektorban az élesztő α-párosodási faktor 

szekréciós szignál szekvenciával kapcsolt, amely az expresszált rekombináns fehérje 

tápoldatba történő szekrécióját teszi lehetővé. A vektorban az expresszálandó fehérjét kódoló 

gén 3’ végén egy hat hisztidint kódoló szakasz (His-tag) található, így a rekombináns fehérje 

affinitás kromatográfiával nikkel-szefaróz oszlopon tisztítható.  

A WIF domén cDNS-ét tartalmazó pPICZαA-WIF expressziós vektort PmeI 

restrikciós endonukleázzal linearizáltuk, és elektroporációval Pichia pastoris GS115 

sejtekbe juttattuk. A rekombináns klónokat YPDS táptalajon (1% élesztő kivonat, 2% pepton, 

2% dextróz, 1M szorbitol) 100μg/ml zeocinnal szelektáltuk, a rezisztens klónokból 

genomiális DNS-t preparáltunk, és PCR-rel ellenőriztük, hogy az expressziós plazmid 

beépült-e az élesztő genomjába. 

Megvizsgáltuk a zeocin-rezisztens telepek WIF domén expresszióját. A rekombináns 

Pichia pastoris klónokat 10 ml MGY táptalajban (1% élesztő kivonat, 2% pepton, 1% 

glicerol) növesztettük 30°C-on, amíg elérték a megfelelő sejtsűrűséget (OD600=15–20). A 

tenyészeteket centrifugáltuk, és a sejteket 5 ml BMMY táptalajban (1% élesztő kivonat, 2% 

pepton, 100 mM KH2PO4 (pH 8,0), 1,34 % élesztő nitrogén bázis, 0,4 μg/ml hisztidin, 0,4 

μg/ml biotin, és 1% metanol) szuszpendáltuk. A tenyészeteket 96 órán át növesztettük 30°C-

on. A pPICZαA vektorban a rekombináns fehérjék expressziója a Pichia pastoris alkohol 

oxidáz 1 gén PAOX1 promóterének szabályozása alatt áll, ezért az indukcióhoz 24 óránként 

1% metanolt adtunk a sejtekhez. A rekombináns fehérje expresszióját a felülúszó SDS - 

poliakrilamid gélelektroforézis vizsgálatával ellenőriztük, az SDS géleken a fehérjesávokat 

Coomassie Brilliant Blue G250 festéssel tettük láthatóvá. 
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A legnagyobb mennyiségű rekombináns fehérjét termelő klónokat kiválasztottuk 

nagyléptékű fehérje expresszióra. 400 ml MGY táptalajt egy megfelelő élesztő kolóniával 

oltottunk be, és a sejteket 30°C-on növesztettük az OD600=20–25 eléréséig. A sejteket 

centrifugálás után 200 ml BMMY táptalajban szuszpendáltuk, és az indukciót 72 órán át 

folytattuk, 24 óránként ismételve az 1% metanolt hozzáadását. 

 

3.3 Az WIF domén aminosav oldalláncainak számozása 

Kutatócsoportunk korábbi munkája során, a WIF domén NMR szerkezetének 

meghatározásakor az aminosav oldalláncok számozása a rekombináns szekretált fehérje első 

aminosavától kezdődött, ami a UniProtKB Q9Y5W5 (WIF1_HUMAN) bejegyzésben 

található, szignál szekvenciát is tartalmazó számozáshoz képest 24 aminosavas eltolódást 

jelent: így, például, az NMR szerkezet leírásakor Tyr13-ként azonosított aminosav a UniProt 

számozás szerint Tyr37. A WIF domén Wnt kötőhelyének azonosítására irányuló munkánk 

során kezdetben az előbbi számozást alkalmaztuk, mivel az az NMR szerkezet megoldásakor 

azonosított alkilkötő felszín szerkezet-vezérelt mutagenezisével kezdődött, így az azzal 

azonos számozás kézenfekvő volt.  

Annak érdekében, hogy az aminosavak azonosítása egyértelmű legyen, a UniProtKB 

Q9Y5W5 WIF1 szekvencia szerinti számozást használom, de a munkának abban a részében, 

ahol az NMR szerkezet szerinti számozást alkalmaztuk eredetileg, zárójelben feltüntetem az 

annak megfelelő jelölést is, tehát Tyr37Arg (Tyr13Arg) vagy Y37R (Y13R) szerepel. 

Minden más esetben a UniProt szerinti számozás látható. 

 

3.4 A WIF domén mutagenezise 

A mutagenezishez az Agilent Technologies, Inc. (Santa Clara, CA, Egyesült 

Államok) QuikChange Lightning Site-Directed Mutagenesis Kit termékét alkalmaztuk. A 

mutagenezis reakciók templátjaként a WIF domén cDNS szakaszát tartalmazó pPICZαA-
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WIF expressziós plazmid szolgált, a PCR reakcióhoz PfuUltra high-fidelity (HF) DNS 

polimeráz enzimet használtunk (a fent említett QuikChange Lightning Site-Directed 

Mutagenesis Kit része) a gyártó utasításai szerint, 20 ciklussal. A mutagenezishez használt 

primerek és a mutáció okozta szubsztitúciók listáját az 1. és 2. táblázat tartalmazza.  

1. táblázat. A humán Wnt inhibitory factor 1 WIF doménjének arginin szkenning 

mutageneziséhez használt primerek 1. Az aminosavak számozása megfelel a WIF1 fehérje UniProt 

Q9Y5W5 bejegyzésben található számozásának, zárójelben a korábban, a WIF domén NMR 

szerkezetének meghatározásakor használt számozás (Liepinsh, Bányai, Patthy, Otting, 2006).  

Y37R (Y13R) sense 5’GCAGGAGGAGAGCCTGCGCCTATGGATCGATGC 3’  

Y37R (Y13R) antisense 5’GCATCGATCCATAGGCGCAGGCTCTCCTCCTGC 3’,  

W39R (W15R) sense 5’GGAGAGCCTGTACCTACGGATCGATGCTCACCAGG 3’  

W39R (W15R) antisense 5’CCTGGTGAGCATCGATCCGTAGGTACAGGCTCTCC 3’,  

Q44R (Q20R) sense 5’GGATCGATGCTCACCGGGCAAGAGTACTCATAGG 3’  

Q44R (Q20R) antisense 5’CCTATGAGTACTCTTGCCCGGTGAGCATCGATCC 3’,  

I49R (I25R) sense 5’CCAGGCAAGAGTACTCAGAGGATTTGAAGAAGATATCC 3’  

I49R (I25R) antisense 5’GGATATCTTCTTCAAATCCTCTGAGTACTCTTGCCTGG 3’,  

F51R (F27R) sense 5’GCAAGAGTACTCATAGGACGTGAAGAAGATATCCTGATTG 3’  

F51R (F27R) antisense 5’CAATCAGGATATCTTCTTCACGTCCTATGAGTACTCTTGC 3’,  

E52R (E28R) sense 5’GCAAGAGTACTCATAGGATTTAGAGAAGATATCCTGATTGTTTC 3’  

E52R (E28R) antisense 5’GAAACAATCAGGATATCTTCTCTAAATCCTATGAGTACTCTTGC 3’,  

I55R (I31R) sense 5’GGATTTGAAGAAGATCGCCTGATTGTTTCAGAGG 3’  

I55R (I31R) antisense 5’CCTCTGAAACAATCAGGCGATCTTCTTCAAATCC 3’,  

L56R (L32R) sense 5’GGATTTGAAGAAGATATCCGGATTGTTTCAGAGGGG 3’  

L56R (L32R) antisense 5’CCCCTCTGAAACAATCCGGATATCTTCTTCAAATCC 3’,  

F66R (F42R) sense 5’GGGGAAAATGGCACCTCGTACACATGATTTCAGAAAAGC 3’  

F66R (F42R) antisense 5’GCTTTTCTGAAATCATGTGTACGAGGTGCCATTTTCCCC 3’,  

H68R (H44R) sense 5’GGAAAATGGCACCTTTTACACGTGATTTCAGAAAAGCG 3’  

H68R (H44R) antisense 5’CGCTTTTCTGAAATCACGTGTAAAAGGTGCCATTTTCC 3’,  
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D69R (D45R) sense 5’GCACCTTTTACACATCGTTTCAGAAAAGCGCAACAGAG 3’  

D69R (D45R) antisense 5’CTCTGTTGCGCTTTTCTGAAACGATGTGTAAAAGGTGC 3’,  

F70R (F46R) sense 5’CCTTTTACACATGATCGCAGAAAAGCGCAACAG 3’  

F70R (F46R) antisense 5’CTGTTGCGCTTTTCTGCGATCATGTGTAAAAGG 3’,  

F89R (F65R) sense 5’GTCAATATCCATTCCATGAATCGTACCTGGCAAGCTGC 3’  

F89R (F65R) antisense 5’GCAGCTTGCCAGGTACGATTCATGGAATGGATATTGAC 3’,  

E102R (E78R) sense 5’GGCAGAATACTTCTATCGATTCCTGTCCTTGCGC 3’  

E102R (E78R) antisense 5’GCGCAAGGACAGGAATCGATAGAAGTATTCTGCC 3’,  

D108R (D86R) sense 5’CCTGTCCTTGCGCTCCCTGCGTAAAGGCATCATGGC 3’  

D108R (D86R) antisense 5’GCCATGATGCCTTTACGCAGGGAGCGCAAGGACAGG 3’. 

 

2. táblázat. A humán Wnt inhibitory factor 1 WIF doménjének arginin szkenning 

mutageneziséhez használt primerek 2. Az aminosavak számozása megfelel a WIF1 fehérje UniProt 

Q9Y5W5 bejegyzésben található számozásának.  

Egy aminosav szubsztitúciója 

H85R sense 5'GCTATTCCTGTCAATATCCGTTCCATGAATTTTACCTGG 3' 

H85R antisense 5'CCAGGTAAAATTCATGGAACGGATATTGACAGGAATAGC 3', 

L104R sense 5'GAATACTTCTATGAATTCAGGTCCTTGCGCTCCCTGG 3' 

L104R antisense 5'CCAGGGAGCGCAAGGACCTGAATTCATAGAAGTATTC 3', 

L106R sense 5'CTATGAATTCCTGTCCAGGCGCTCCCTGGATAAAG 3' 

L106R antisense 5'CTTTATCCAGGGAGCGCCTGGACAGGAATTCATAG 3', 

D116R sense 5'GATAAAGGCATCATGGCACGTCCAACCGTCAATGTCC 3' 

D116R antisense 5'GGACATTGACGGTTGGACGTGCCATGATGCCTTTATC 3', 

T118R sense 5'CATCATGGCAGATCCAAGAGTCAATGTCCCTCTGCTG 3' 

T118R antisense 5'CAGCAGAGGGACATTGACTCTTGGATCTGCCATGATG 3', 

L123R sense 5'CCGTCAATGTCCCTAGGCTGGGAACAGTGC 3' 

L123R antisense 5'GCACTGTTCCCAGCCTAGGGACATTGACGG 3', 

T126R sense 5'CCTCTGCTGGGAAGAGTGCCTCACAAG 3' 
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T125R antisense 5'CTTGTGAGGCACTCTTCCCAGCAGAGG 3', 

E151R sense 5'GATGGGGTGGCAGCATTTAGAGTGGATGTGATTGTTATG 3' 

E151R antisense 5'CATAACAATCACATCCACTCTAAATGCTGCCACCCCATC 3', 

I155R sense 5'GCATTTGAAGTGGATGTGAGAGTTATGAATTCTGAAGGC 3' 

I155R antisense 5'GCCTTCAGAATTCATAACTCTCACATCCACTTCAAATGC 3', 

Q169R sense 5'GGCAACACCATTCTCCAACACCTAGAAATGCTATCTTCTTTAAAACATG 3' 

Q169R antisense 5'CATGTTTTAAAGAAGATAGCATTTCTAGGTGTTGGAGAATGGTGTTGCC 3', 

I172R sense 5'CCAAACACCTCAAAATGCTAGATTCTTTAAAACATGTCTAC 3' 

I172R antisense 5'GTAGACATGTTTTAAAGAATCTAGCATTTTGAGGTGTTTGG 3', 

F174R sense 5'CACCTCAAAATGCTATCTTCCGTAAAACATGTCTACAAGCTG 3' 

F174R antisense 5'CAGCTTGTAGACATGTTTTACGGAAGATAGCATTTTGAGGTG 3', 

T176R sense 5'GCTATCTTCTTTAAAAGATGTCTACAAGCTGAGG 3' 

T176R antisense 5'CCTCAGCTTGTAGACATCTTTTAAAGAAGATAGC 3' 

Két aminosav szubsztitúciója 

L123R-F66R: 

L123R sense 5'CCGTCAATGTCCCTAGGCTGGGAACAGTGC 3' 

L123R antisense 5'GCACTGTTCCCAGCCTAGGGACATTGACGG 3', 

F66R sense 5’GGGGAAAATGGCACCTCGTACACATGATTTCAGAAAAGC 3’,  

F66R antisense 5’GCTTTTCTGAAATCATGTGTACGAGGTGCCATTTTCCCC 3’,  

I155R-I49R: 

I155R sense 5'GCATTTGAAGTGGATGTGAGAGTTATGAATTCTGAAGGC 3' 

I155R antisense 5'GCCTTCAGAATTCATAACTCTCACATCCACTTCAAATGC 3', 

I49R sense 5’CCAGGCAAGAGTACTCAGAGGATTTGAAGAAGATATCC 3’,  

I49R antisense 5’GGATATCTTCTTCAAATCCTCTGAGTACTCTTGCCTGG 3’,  

I155R-F66R: 

I155R sense 5'GCATTTGAAGTGGATGTGAGAGTTATGAATTCTGAAGGC 3' 

I155R antisense 5'GCCTTCAGAATTCATAACTCTCACATCCACTTCAAATGC 3', 

F66R sense 5’GGGGAAAATGGCACCTCGTACACATGATTTCAGAAAAGC 3’,  

F66R antisense 5’GCTTTTCTGAAATCATGTGTACGAGGTGCCATTTTCCCC 3’,  
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I172R-F51R: 

I172R sense 5'CCAAACACCTCAAAATGCTAGATTCTTTAAAACATGTCTAC 3' 

I172R antisense 5'GTAGACATGTTTTAAAGAATCTAGCATTTTGAGGTGTTTGG 3', 

F51R sense 5’GCAAGAGTACTCATAGGACGTGAAGAAGATATCCTGATTG 3’,  

F51R antisense 5’CAATCAGGATATCTTCTTCACGTCCTATGAGTACTCTTGC 3’ 

 

A PCR reakció után a termékeket DpnI restrikciós endonukleázzal emésztettük, mely 

a metilált parentális DNS templátot hasítja, így ezzel a lépéssel a mutációt tartalmazó 

szintetizált DNS-t szelektáljuk. A keverékkel Escerichia coli JM109 sejteket 

transzformáltunk; a rekombináns klónokat, ugyanúgy, mint a vad WIF domén esetében, 

zeocint tartalmazó táptalajon szelektáltuk, és meghatároztuk a szekvenciájukat. A mutáns 

WIF domének előállítása a vad típusú WIF doménnél leírtak szerint történt (ld. a 3.2. 

fejezetet). 

 

3.5 A rekombináns WIF domén tisztítása 

A sejtszuszpenziókat 10 percig centrifugáltuk (8000 rcf, 4°C), majd a felülúszóhoz 

egytized térfogatnyi tízszeres töménységű kötőpuffert adtunk (200mM Tris, 5M NaCl, 

50mM imidazol, pH 7,9), és a pH-t beállítottuk 7,9-re. 400 ml oldatot vittünk a 20 ml-es Ni-

szefaróz oszlopra, amit előzőleg ekvilibráltunk 100 ml 20 mM Tris-HCl, 500 mM NaCl, 5 

mM imidazol összetételű kötőpufferrel (pH 7,9). Az oszlopot tízszeres oszloptérfogatnyi 

kötőpufferrel, majd ötszörös oszloptérfogatnyi mosópufferrel (20 mM Tris-HCl, 500 mM 

NaCl, 30 mM imidazol, pH 7,9) mostuk. A rekombináns fehérjét 20 mM Tris-HCl, 300 mM 

imidazol, 500 mM NaCl (pH 7,9) pufferrel eluáltuk az oszlopról. 5 ml-es frakciókat 

gyűjtöttünk, és a mintákat SDS-PAGE segítségével vizsgáltuk. A rekombináns WIF domént 

tartalmazó frakciókat egyesítettük, 100 mM ammónium-bikarbonát pufferrel (pH 8,0) 

dializáltuk, és liofilizáltuk. 
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A rekombináns WIF doméneket tovább tisztítottuk az ÄKTA™ purifier 10 System 

(GE Healthcare, Uppsala, Svédország) használatával, Superdex oszlopon (HiLoad 16/60 

Superdex 75 PG), amelyet 100 mM ammónium-bikarbonát pufferrel (pH 8,0) ekvilibráltunk. 

A gélszűrés során 1 ml-es frakciókat gyűjtöttünk, melyeket SDS - poliakrilamid 

gélelektroforézisel vizsgáltunk, majd a tiszta fehérjét tartalmazó frakciókat egyesítettük, és 

liofilizáltuk. 

 

3.6 Fehérjeelemzések 

A fehérjeminták összetételét elektroforézissel, 11–22% -os gradiens poliakrilamid 

gélen vizsgáltuk redukált és nem-redukált állapotban. A géleken a fehérjéket Coomassie 

Brilliant Blue G-250 festékkel tettük láthatóvá.  

A Pichia pastoris-ban expresszált rekombináns WIF domének diffúz sávokként 

jelentek meg az SDS-PAGE géleken, és 21 kDa körüli molekulatömegük volt, holott az 

aminosav szekvencia alapján számított tömegük 18,5 kDa. A WIF1 WIF doménje hordoz 

egy potenciális N-glikozilációs helyet (Asn-Phe-Thr) a fehérje Asn88 helyén, ezért 

feltételeztük, hogy a magasabb molekulatömeg és az SDS-PAGE géleken látott heterogenitás 

oka az N-glikoziláció lehet. A lehetőség tesztelésére, a rekombináns fehérjét endoglikozidáz 

emésztésnek vetettük alá. Mivel a Pichia pastoris az N-kapcsolt glikoproteineket magas 

mannóz tartalmú oligoszacharid oldalláncokkal szintetizálja, a szekretált fehérjét 

endoglikozidáz H enzimmel kezeltük, ami az ilyen típusú glikánokat hasítja. Az 

endoglikozidáz H kezelés nyomán a rekombináns fehérje tömege ~18 kDa-ra csökkent (10. 

ábra).  
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A moláris extinkciós koefficienseket fehérjék fizikokémiai tulajdonságait az 

aminosav összetétel alapján prediktáló ExPASy ProtParam eszközével 

(http://us.expasy.org/tools/protparam. html) számítottuk ki.  A vad típusú WIF domén esetén 

az extinkciós koefficiens 21095 M−1cm−1. A rekombináns WIF domének koncentrációjának 

meghatározásához spektrofotométerrel megmértük a fehérjeoldatok fényelnyelését 280 nm-

es hullámhosszon. A fényelnyelés mértékéből az extinkciós koefficiens ismeretében a 

Lambert-Beer törvény alapján meghatározható a fehérjekoncentráció.  

A fehérjék aminosav szekvenciáját N-terminális szekvenálással igazoltuk (Applied 

Biosystems 471A protein sequencer, online ABI120A PTH Amino Acid Analyzer). A 

rekombináns WIF domén N-terminális szekvenciája: EAEFTEQEESLYL (a vastagon 

szedett, aláhúzott aminosavak a teljes hosszúságú WIF1 32-38. aminosavainak felelnek meg; 

az első hat aminosav az expressziós vektorból származik). 

 

3.7 A humán Wnt5a C-terminális doménjének (Wnt5a-CTD) expressziója  

A humán Wnt5a C-terminális doménjét (Leu269-Lys365) kódoló cDNS-t az 5’-

CGCGAATTCTTGGTACAGGTCAACAGCCGCTTC-3’(szensz) és 5’-CGCTCTAGAAG 

CTTGCACACAAACTGGTCCAC-3’(antiszensz) primerekkel amplifikáltuk a humán 

embrionális agy cDNS könyvtárból. Az amplifikált DNS-t EcoRI és XbaI restrikciós 

endonukleázokkal való emésztés után, a pPICZaA expressziós vektorba ligáltuk, melyet 

előzőleg ugyanezekkel az enzimekkel emésztettünk. A ligátumot tartalmazó keverékkel 

Escherichia coli JM109 sejteket transzformáltunk, és a rekombináns klónokat LS-LB (Low 

10. ábra. A WIF1 WIF doménjének deglikozilálása endoglikozidáz H enzimmel. 

14,4 kDa 

20 kDa 

30 kDa 
a      b        c      d 

a: redukált WIF domén kontroll 

b: redukált WIF domén EndoH emésztett 

c: WIF domén kontroll (nem-redukált) 

d: WIF domén EndoH emésztett (nem-redukált) 

 

http://us.expasy.org/tools/protparam.%20html
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Salt Luria Broth) táptalajon, 25 μg/ml zeocinnnal szelektáltuk. A plazmidokat izoláltuk, és 

az inzert szekvenciáját mindkét szálon ellenőriztük. A ligálás során képződött stop kodon 

megszüntetésére, a konstrukciót EcoRI endonukleázzal emésztettük, DNA Polymerase I 

Klenow fragmentumával feltöltöttük, és T4 DNS ligázzal ligáltuk. A ligátumot tartalmazó 

keverékkel Escherichia coli JM109 sejteket transzformáltunk, és a rekombináns klónokat 

LS-LB táptalajon, 25μg/ml zeocinnnal szelektáltuk. A rekombináns sejtek plazmidjait 

izoláltuk, és az inzert szekvenciáját mindkét szálon meghatároztuk. 

A Wnt5a-CTD cDNS-ét tartalmazó pPICZαA expressziós vektort BstXI restrikciós 

endonukleázzal linearizáltuk, és elektroporációval Pichia pastoris GS115 sejtekbe juttattuk. 

A rekombináns klónokat YPDS táptalajon (1% élesztő kivonat, 2% pepton, 2% dextróz, 1M 

szorbitol) 100μg/ml zeocinnal szelektáltuk. 

Az expresszió és tisztítás további lépései megegyeznek a WIF doménnél leírtakkal, 

azzal a különbséggel, hogy a gélszűrés előtt az alábbi deglikozilációs lépést iktattuk be. 

A nikkel-szefaróz kromatográfia után dializált és liofilizált fehérjét 50 mM nátrium-

citrát pufferben (pH 5,5) oldottuk, 2 µl/ml endoglikozidáz H enzimet adtunk az 1 mg/ml 

koncentrációjú oldathoz, és 37°C-on inkubáltuk egy éjszakán át. A deglikozilált fehérjét Ni-

szefaróz oszlopon izoláltuk. A rekombináns fehérjét 20 mM Tris, 300 mM imidazol (pH 7,9) 

pufferrel eluáltuk, és Sephadex G25 oszlopon sómentesítettük (100 mM ammónium-

bikarbonát, pH 8,0), majd liofilizáltuk. 

A rekombináns Wnt5a-CTD koncentrációját az oldat 280 nm-en mért 

fényelnyeléséből, az ExPASy ProtParam eszközével (http://us.expasy.org/tools/protparam. 

html) számított extinkciós koefficiens segítségével határoztuk meg. A Wnt5a-CTD 

extinkciós koefficiense 12210 M−1 cm −1. 

A rekombináns Wnt5a-CTD N-terminális szekvencia-analízisének eredménye: 

ELILGQVNSRFNSPTT, ahol a vastagon szedett, aláhúzott oldalláncok a teljes hosszúságú 

Wnt5a Leu269-Thr281 aminosavai.  

http://us.expasy.org/tools/protparam.%20html
http://us.expasy.org/tools/protparam.%20html
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3.8 A humán Wnt7a C-terminális doménjének (Wnt7a-CTD) expressziója 

A humán Wnt7a fehérjét kódoló cDNS-t az 5’- GCCGAATTCATGGTCT 

ACCTCCGGATCGGT-3’ (szensz) és 5’- GCCTCTAGACCCTTGCACGTGTACATCTC 

CGT - 3’(antiszensz) primerekkel amplifikáltuk a humán embrionális agy cDNS 

könyvtárból. Az amplifikált DNS-t EcoRI és XbaI restrikciós endonukleázokkal való 

emésztés után, a pPICZaA expressziós vektorba ligáltuk, melyet előzőleg ugyanezekkel az 

enzimekkel emésztettünk. A ligátumot tartalmazó keverékkel Escherichia coli JM109 

sejteket transzformáltunk, és a rekombináns klónokat LS-LB táptalajon, 25μg/ml zeocinnnal 

szelektáltuk. A rezisztens sejtek plazmidjait izoláltuk, és a humán Wnt7a N-terminális 

doménjét kódoló szakaszt (Met18-Pro263) EcoRI és NcoI enzimekkel emésztve 

eltávolítottuk, akárcsak a c-myc epitópot, melyet XbaI és SalI restrikciós endonukleázokkal 

vágtunk ki. A ligátumot tartalmazó keverékkel Escherichia coli JM109 sejteket 

transzformáltunk, és a rekombináns klónokat LS-LB táptalajon, 25μg/ml zeocinnnal 

szelektáltuk. A humán Wnt7a C-terminális doménjét (Met264-Lys349) tartalmazó klónok 

DNS szekvenciáját mindkét szálon meghatároztuk. 

A Wnt7a-CTD cDNS-ét tartalmazó pPICZαA expressziós vektort SacI restrikciós 

endonukleázzal linearizáltuk, és elektroporációval Pichia pastoris GS115 sejtekbe juttattuk. 

A rekombináns klónokat YPDS táptalajon (1% élesztő kivonat, 2% pepton, 2% dextróz, 1M 

szorbitol) 100μg/ml zeocinnal szelektáltuk. 

Az expresszió és tisztítás további lépései megegyeznek a WIF doménnél leírtakkal, 

azzal a különbséggel, hogy a gélszűrés előtt a Wnt5a-CTD expressziójánál leírt 

deglikozilációs lépést beiktattuk. 

A rekombináns Wnt7a-CTD koncentrációját az oldat 280 nm-en mért 

fényelnyeléséből, az ExPASy ProtParam eszközével (http://us.expasy.org/tools/protparam. 

html) számított extinkciós koefficiens segítségével határoztuk meg. A Wnt7a-CTD 

extinkciós koefficiense 20690 M−1 cm −1. 

http://us.expasy.org/tools/protparam.%20html
http://us.expasy.org/tools/protparam.%20html
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A rekombináns Wnt7a-CTD N-terminális szekvencia-analízisének eredménye: 

EFMDTDLVYIEK, ahol a vastagon szedett, aláhúzott oldalláncok a teljes hosszúságú 

Wnt7a Met264-Lys273 aminosavai. 

 

3.9 Cirkuláris dikroizmus spektroszkópia 

A cirkuláris dikroizmus a fehérjék térszerkezetének hatékony vizsgálati módszere. A 

távoli ultraibolya tartományban mért CD spektrumból a fehérje másodlagos szerkezetéről és 

az egyes szerkezeti elemek százalékos előfordulási arányáról, míg a közeli ultraibolya 

tartományban mért adatokból a harmadlagos szerkezetről kapunk információt.  

A rekombináns fehérjék CD spektrumait JASCO J-720 spektropolariméterrel mértük, 

a termosztálást Neslab RTE-111 vízfürdővel végeztük. A méréseket 1 mm-es úthosszúságú 

termosztáló küvettával, ~0,1 mg/ml koncentrációjú fehérjeoldatokkal, 10 mM Tris–HCl (pH 

8,0) pufferben, 190–250 nm hullámhossztartományban, 20°C-on, 16 másodperces 

időállandóval, 10 nm/perc spektrumfelvételi sebességgel, 1 nm-es résszélességgel végeztük.  

A rekombináns WIF domén termális letekeredését 200 nm-en vizsgáltuk, ahol a 

különböző hőmérsékleteken mért spektrumok a legnagyobb különbséget mutatták. A 

felfűtési sebesség 1°C/perc volt. Az olvadási hőmérsékletet (Tm) a 200 nm-en mért 

hődenaturációs görbék deriváltjából, a spektropolariméter spektrum analízis programjával 

határoztuk meg. A vad típusú WIF domén éles hődenaturációs átmenetet mutatott 57,4°C-

nál. A mutánsok többsége natív szerkezetre utaló éles átmenettel, a vad WIF domén Tm 

értékéhez hasonló olvadási hőmérsékleten deneturálódott. A Tm értékeket a 3. táblázatba 

gyűjtöttük össze. Néhány mutáns esetében a CD-mérés azt mutatta, hogy a fehérje nem vette 

fel a natív szerkezetet, így ezeket kizártuk a további vizsgálatokból. 
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3. táblázat. A rekombináns WIF domének Tm értékei. A WIF domének hődenaturációját a 

szövegben leírtak szerint vizsgáltuk, a CD spektrumban történő változások követésével. Az olvadási 

hőmérsékletet a 200 nm-en mért hődenaturációs görbék deriváltjából, a spektropolariméter spektrum 

analízis programjával határoztuk meg. Az oldalláncok számozása megfelel a WIF1 fehérje UniProt 

Q9Y5W5 bejegyzésben található számozásának, zárójelben a WIF domén NMR szerkezetének 

meghatározásakor használt számozás (Liepinsh, Bányai, Patthy, Otting, 2006). 

Fehérje      Tm érték (°C)  

Vad típus    57,4  

Tyr37Arg (Tyr13Arg)   54,5  

Trp39Arg (Trp15Arg)   59,1  

Gln44Arg (Gln20Arg)   58,6  

Ile49Arg (Ile25Arg)   59,5  

Phe51Arg (Phe27Arg)   54,5  

Glu52Arg (Glu28Arg)   ne  

Ile55Arg (Ile31Arg)    55,4  

Leu56Arg (Leu32Arg)   54,4  

Phe66Arg (Phe42Arg)   57,3  

His68Arg (His44Arg)   58,5  

Asp69Arg (Asp45Arg)   nn  

Phe70Arg (Phe46Arg)   nn  

Phe89Arg (Phe65Arg)   nn  

Glu102Arg (Glu78Arg)   nn  

Asp110Arg (Asp86Arg)   nn  

ne: Nincs expresszió. A Pichia pastoris nem expresszálta a mutáns fehérjét.  

nn: Nem natív. A CD spektrum azt mutatta, hogy a mutáns fehérje nem vette fel a natív szerkezetet. 
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3.10 Fehérje modellezés 

A Wnt5a, Wnt7a, Wnt5a-CTD, Wnt7a-CTD homológiamodelljét a SWISS-MODEL 

Version 8.05 automata fehérjeszerkezet homológiamodellező szerverrel 

(http://swissmodel.expasy.org/) készítettük (Arnold és mtsai. 2006; Biasini és mtsai. 2014). 

A templátokat a SWISS-MODEL templát könyvtárából azonosítottuk az automata 

templátkeresővel. 

A Wnt-k esetén a modellek a XWnt8 Frizzled 8 ciszteingazdag doménjével alkotott 

komplexének kristályszerkezete (4f0a.1.B; Janda és mtsai. 2012) alapján készültek. A humán 

Wnt5a, humán Wnt7a, humán Wnt5a-CTD és humán Wnt7a-CTD XWnt8-cal mutatott 

szekvencia-azonossága a vizsgált szakaszra, sorrendben: 41.08%, 36.30%, 38.95% és 

35.29%. A modelleket a Swiss-PdbViewer DeepView version 4.01 (http://spdbv.vital-it.ch/) 

segítségével elemeztük (Guex és mtsai. 1997). 

 

3.11 Fehérje - fehérje dokkolás 

A XWnt8-at (4f0a.pdb) valamint a Wnt5a és Wnt7a homológiamodelljeit a WIF1 

fehérje WIF doménjével (2ygn.pdb) a ClusPro 2.0 szerverrel (http://cluspro.bu.edu/ 

login.php) dokkoltuk. A dokkolási kísérletekben a Wnt-ket használtuk receptorokként, és a 

WIF domént ligandumként. A ClusPro dokkoló algoritmusa feltételezett komplexek millióit 

értékeli, és a megfelelő felszíni komplementaritásokat mutató komlexeket megtartja 

(Comeau és mtsai. 2004 a,b). A fehérje komplexeket a YASARA szoftverrel (version 

14.12.2) ábrázoltuk. 

 

3.12 Felületi plazmonrezonancia (SPR) vizsgálatok 

A felületi plazmonrezonancia (Surface Plasmon Resonance, SPR) vizsgálatoknál az 

egyik kölcsönható partnert (ligandum) egy szenzor chip felszínére immobilizáljuk, majd a 

másik vizsgálandó molekula (analit) különböző koncentrációjú oldatait állandó áramlási 

http://swissmodel.expasy.org/
http://spdbv.vital-it.ch/
http://cluspro.bu.edu/%20login.php
http://cluspro.bu.edu/%20login.php
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sebességgel egy mikrocsatorna rendszeren áramoltatjuk a chip felszínére. Ha az áramló 

oldatból a chip felszínére kikötődnek a fehérjék (vagy más komponensek), a chip felszínén a 

törésmutató megváltozik, aminek hatására a felületi plazmon gerjesztésére használt polarizált 

lézernyaláb visszavert hullámintenzitása lecsökken, ezt detektáljuk SPR válaszként. Az SPR 

válasz a kikötődött anyag tömegével arányos: 1 ng/mm2 kikötődése 1000 RU (Response 

Untits, az SPR válasz egysége) változást eredményez. A szenzorgramok az SPR választ az 

idő függvényében ábrázolják. 

Az SPR vizsgálatokat BIACORE X (GE Healthcare, Stockholm, Svédország) 

készüléken végeztük. Az immobilizálandó fehérjéket 50 mM nátrium-acetát (pH 4,5) 

pufferben oldottuk, és az oldatokat 5 µl/perc áramlási sebességgel injektáltuk a 35 µl NHS-

EDC (N-hidroxiszukcinimid; N-etil-N’-(dimetilaminopropil) karbodiimid hidroklorid; GE 

Healthcare) oldattal aktivált CM5 szenzor felszínre. Az immobilizálás végén reaktív 

csoportokat 1 M etanolamin (pH 8,0) oldattal inaktiváltuk. 

A kölcsönhatások vizsgálatára, 90 µL analit oldatot injektáltunk a szenzor chipre 20 

µL/perc áramlási sebességgel. A kötés és a mosás 20 mM Tris, 150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 

0,005% Tween 20, 16,3 mM vagy (a Shh méréseknél) 100 μM CHAPS, pH 7,4 pufferrel 

történt. A chipet minden ciklus után 35 µL 8 M urea, 1M NaCl, 100 mM Tris, 5 mM EDTA, 

és 0,005% Tween-20 (pH 7,4) oldat injektálásával regeneráltuk. A referencia cellán 

ugyanúgy történt a kapcsolási reakció, mint a mérő cellán, de itt fehérjeoldat helyett a 

kapcsoló puffert injektáltuk a cellára. A referencia cella kontroll szenzorgramot szolgáltat, 

amin a nem-specifikus kölcsönhatásokat, illetve az oldat tömegében bekövetkező változások 

(„bulk”) hatására történő refraktív index változásokat követhetjük. A kontroll 

szenzorgarmokat kivontuk az immobilizált ligandumot tartalmazó cellák szenzorgramjaiból.  

Minden kísérletet legalább háromszor ismételtünk. A referencia felszín és a reakció 

felszín közti különbség korrigálására minden szenzorgramból levontuk az injektált puffer 

által adott szenzorgramok átlagát. A szenzorgram sorozatok kiértékelését BIAevaluation 4.1 

programmal végeztük. A program görbéket illeszt az asszociációs és disszociációs fázisokra, 

és a megadott fehérjekoncentrációk alapján kiszámolja a kinetikai paramétereket. Az illesztés 
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jóságát a χ2 értékekkel jellemeztük, és csak azokat az illesztéseket fogadtuk el, ahol a χ2 

kisebb volt, mint az Rmax 5 %-a. (Rmax az adott szenzorchip maximális kötési kapacitása.) Az 

adatokra 1:1 Langmuir kölcsönhatás modell szerint illesztettünk. 

A kompetíciós vizsgálatokhoz a Wnt-k állandó koncentrációjú (Wnt5a – 20 nM; 

Wnt5a-CTD – 3 µM; Wnt7a-CTD – 500 nM) oldatait 30 percig inkubáltuk növekvő 

koncentrációjú WIF domén oldatokkal, majd a keveréket injektáltuk az immobilizált WIF 

domén chipre. A szenzorgramokat Nieba és munkatársai (Nieba, Krebber, Plückthun; 1996) 

módszerével értékeltük ki, meghatároztuk a megfigyelt asszociációs sebességi állandókat 

(kobs), és kiszámítottuk az IC50 értékeket.  

 

3.13 Pull-down vizsgálatok 

A pull-down vagy koimmunoprecipitáció, molekulák közötti kölcsönhatások 

vizsgálatára alkalmas in vitro technika, melynek során a vizsgált oldatból az egyik 

kölcsönható partnert kikötjük egy szilárd hordozóhoz az ellene termeltetett antitesten 

keresztül, miközben a kikötődő fehérje magával viszi az oldatfázisban hozzá kapcsolódó 

partnereit. Fontos szempont, hogy a partnerek ne kötődjenek sem a szilárd hordozóhoz, sem 

az antitesthez, amivel az első kölcsönható partnert a hordozóhoz kötjük. 

A WIF1 fehérje és a sonic hedgehog fehérje közötti kölcsönhatás vizsgálata során a 

rhWIF1 fehérjét (12 pmól) a rhShh fehérjével inkubáltam 1:1 moláris arányban, 1 órán át, 

4°C-on TBS pufferben (25 mM Tris, 150 mM NaCl; pH 7,2; végső térfogat: 30 μL), majd  

rhWIF1 vagy rhShh elleni antitestet adtam a keverékekhez, 1:1,5 moláris arányban, és az 

oldatokat (végső térfogat: 50 μL) további 1 órán át 4°C-on inkubáltam. A fehérje-fehérje-

antitest keverékeket Pierce Protein A/G Plus agarózzal töltött mikrocentrifuga oszlopra 

pipettáztam, további 100 μL TBS puffert adtam hozzá, és egy éjszakán át óvatosan rázattam 

4°C-on. A mikrocentrifuga oszlopot centrifugáltam, és az A/G Plus agaróz töltetet 4 x 200 

μL TBS pufferrel mostam, majd 50 μL elúciós pufferrel (pH 2,8), a gyártó utasításai szerint, 
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eluáltam a fehérjéket a töltetről. A mintákat western blot technikával, WIF1 vagy Shh elleni 

antitesttel vizsgáltam.  

 

3.14 Sejtes luciferáz riporter vizsgálatok 

A humán sonic hedgehog jelátvivő aktivitását és a WIF1 illetve WIF domén 

hedgehog antagonista erősségét, a hedgehog jelátviteli út aktivitásának mérésére tervezett 

Gli Reporter-NIH3T3 sejtvonalon vizsgáltam.  

Az emlős hedgehog fehérjék a Patched membrán receptorhoz kötődve aktiválják a 

hedgehog jelátviteli útvonalat. A kötés a Smoothened fehérjét felszabadítja a Patched gátlása 

alól, ezáltal a Smoothened aktiválja a Gli transzkripciós faktor család elemeit, ami 

transzkripcióhoz, és a hedgehog célgének expressziójához vezet. 

A Gli Reporter-NIH3T3 sejtvonal a szentjánosbogár luciferáz gént hordozza, 

melynek átíródását a Gli által szabályozott elemek kontrollálják. A hedgehog útvonal 

beindítása a luciferáz expressziójához vezet, és a jelátvitel aktiválódásának mértéke korrelál 

az expressziós szinttel. 

A sonic hedgehog jelátvivő aktivitását vizsgáló riporter kísérletekben 2,5 x 104 

sejtet/100 μL/ well inkubáltam ~24 órán át, DMEM / borjú szérum / PS sejttenyésztő 

közegben, 96-lyukú sejttenyésztő edényben, 5% CO2 tartalmú légkörben, 37°C-on. Amikor 

a sejtek beborították az edény alját, a tenyésztő közeget leszívtam a sejtekről, és 50 µl assay 

médiumban oldott rhShh-ot (0-245 nM) pipettáztam a wellekbe. (Az assay medium 

összetétele: Opti-MEM Reduced Serum Medium, 0,5% borjú szérum, 1% nem-esszenciális 

aminosavak és 1% penicillin/sztreptomicin.) A tenyésztőedényeket 18 órán át inkubáltam. 

A WIF1 és WIF domén hedgehog antagonista aktivitásának mérésére a riporter 

kísérletekben a sejteket addig növesztettem, amíg beterítették a well-ek alját, ekkor a 

tenyésztő tápoldatot eltávolítottam, és 50 µl assay médiumra cseréltem. Az assay médium 

0,2 nM rhShh-ot tartalmazott, amit előzőleg 5 percig inkubáltam 0-50 nM teljes hosszúságú 



56 

 

 

rhWIF1 fehérjével vagy 0-50 nM humán WIF doménnel. A kontroll kísérleteknél a tenyésztő 

médium eltávolítása után 50µl assay médiumot pipettáztam a wellekbe. A háttér 

lumineszcencia meghatározására minden tenyésztőedényen voltak sejtmentes kontrollok, 

ahol 50 µl assay médiumot pipettáztam az üres wellekbe.  

Minden kísérletet négyszer ismételtem meg, és minden kísérletnél négy párhuzamos 

mérést végeztem. 

A luciferáz vizsgálatokhoz az emlős sejtekben szentjánosbogár luciferáz mennyiségi 

meghatározására szolgáló ONE-Step™ Luciferase Assay System készletet használtam, a 

gyártó által ajánlott protokoll szerint. 50 µl ONE-Step™ Luciferase reagenst adtam minden 

well-hez, majd a mintákat tartalmazó lemezt szobahőmérsékleten rázattam 20 percig. A 

lumineszcenciát EnSpire lemezolvasóval mértem. A háttér lumineszcencia átlagát 

(sejtmentes kontroll) minden well lumineszcencia értékéből levontam, majd az indukció 

mértékét a stimulált és nem stimulált sejtek, illetve a Shh-gal stimulált valamint Shh-gal 

stimulált és WIF1-el /WIF doménnel gátolt sejtek lumineszcenciájának összehasonlításából 

számoltam ki.  

 

3.15 Western blot elemzések 

A western blot kísérletekhez a mintákat 16%-os SDS-poliakrilamid gélen futtattam 

(nem redukáltan), majd a fehérjéket nitrocellulóz membránra vittem át. A membrán felszínét 

1 órán át szobahőmérsékleten blokkoltam 5% zsírszegény tejport tartalmazó TBST (Tris 

Buffered Saline with Tween; 10 mM Tris/HCl, 150 mM NaCl, és 0,05% Tween-20, pH 7,5) 

pufferben. A mintákat hordozó membránokat az elsődleges antitestet (0,2 μg / 10 mL) 

tartalmazó TBST pufferben 2 órán át szobahőmérsékleten himbán mozgattam, majd az idő 

letelte után TBST pufferrel háromszor 15 percig mostam. A 15 mL TBST pufferben 30000-

szeresre hígított alkalikus foszfatázzal konjugált másodlagos antitesttel a reakció 1 órán át 

folyt szobahőmérsékleten, amit három TBST-s mosás követett. A fehérjéket a membránok 
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előhívó oldatba (100 mM Tris/HCl, 100 mM NaCl, 5 mM MgCl2, 0,5 mM NBT, és 0,5 mM 

BCIP; pH 9,5) merítésével tettem láthatóvá. 
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4 HOZZÁJÁRULÁS 

 

A dolgozatomban leírt munkát Bányai Lászlóval közösen végeztük, ezért gyakran 

többes számot használok a kísérletek leírása során. Egyes szám első személyben csak akkor 

írok, ha minden mintánál a kísérlet minden lépését én végeztem. A WIF domén különböző 

verzióinak előállításának, tisztításának, az SPR vizsgálatoknak minden lépését közösen, a 

munkán körülbelül fele-fele arányban osztozva, végeztük. A CD mérések és modellezések 

nagy része Bányai László munkája, a dolgozatba a teljesség kedvéért kerültek bele. A pull-

down kísérletek, az emlős sejtes riporter gén vizsgálatok, a western blot kísérletek minden 

lépését én végeztem. 
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5 EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

 

5.1 A Wnt-WIF kölcsönhatás jellemzése felületi plazmonrezonancia 

spektroszkópiával 

Hsieh és munkatársai vizsgálataiban a humán WIF1 WIF doménje ugyanolyan 

hatékonynak bizonyult a Wnt gátlásában, mint a teljes hosszúságú fehérje, ami arra enged 

következtetni, hogy a WIF domén önmagában elegendő a Wnt kötéséhez (Hsieh és mtsai. 

1999).  

A humán WIF1 fehérje WIF doménjének szerkezet-meghatározásakor (Liepinsh, Bányai, 

Patthy, Otting, 2006) azonosítottak egy alkilkötő helyet a WIF domén felszínén, mely a 

feltételezés szerint, a Wnt-k esszenciális palmitoleil oldalláncával alakít ki kapcsolatot. 

Munkám során először ezt a feltételezést vizsgáltam a WIF domén szerkezet-vezérelt, célzott 

mutagenezisével, melyet felületi plazmonrezonancia kísérletekkel kombináltam. 

 

A kísérletek első lépéseként a Wnt inhibitory factor 1 fehérje vad típusú WIF doménje 

Wnt specifitását vizsgáltuk felületi plazmonrezonancia spektroszkópiával.  

Az immobilizált WIF domént hordozó szenzor chip-re rekombináns Wnt3a, Wnt4, 

Wnt5a, Wnt7a, Wnt9b és Wnt11 fehérjék különböző koncentrációjú oldatait injektáltam. A 

méréssorozatok szenzorgramjai minden esetben koncentrációfüggő növekedést mutattak, 

kiértékelésük alapján a Wnt fehérjék nagy affinitással (10-10 M < Kd < 10-8 M) kötődnek az 

inhibitorhoz (11. ábra, 4. táblázat). A vizsgált Wnt fehérjék WIF doménhez való kötődése 

hasonló asszociációs és disszociációs sebességi állandókkal jellemezhető, nem találtunk nagy 

affinitásbeli különbséget köztük. A kölcsönhatások BIAevaluation 4.1. program segítségével 

meghatározott kinetikai paramétereit a 4. táblázat tartalmazza.  
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11. ábra. A Wnt inhibitory factor 1 fehérje WIF doménje és a Wnt5a közötti kölcsönhatás 

jellemzése felületi plazmonrezonancia spektroszkópia vizsgálatokkal. A Wnt5a különböző 

koncentrációjú oldatait (5 nM, 10 nM, 20 nM, 40 nM és 80 nM) injektáltam az immobilizált WIF 

domént hordozó CM5 szenzor chipre (az abszcisszán 0 s-nál). A kötési fázis 180 s-ig tartott, ezt a 

mosási fázis követte. Az asszociációs és disszociációs sebességi állandókat a szenzorgramok kötési 

és mosási fázisainak elemzésével számoltam ki BIAevaluation 4.1. programmal. Minden kísérletet 

háromszor végeztem el, ezekből egy reprezentatív kísérletsort mutatok be. (Bányai és mtsai. 2012) 

 

4. táblázat. A Wnt3a, Wnt4, Wnt5a, Wnt7a, Wnt9b és Wnt11 fehérjék és a Wnt inhibitory 

factor 1 fehérje immobilizált vad típusú WIF doménje közötti kölcsönhatások kinetikai 

paraméterei. Az asszociációs és disszociációs sebességi állandókat, illetve az egyensúlyi 

disszociációs konstansok értékeit a felületi plazmonrezonancia mérések eredményeiből 

BIAevaluation 4.1. programmal határoztuk meg. (Bányai és mtsai. 2012) 

Kölcsönható fehérjék Kd(M) ka(1/Ms) kd(1/s) 

WIF-Wnt3a 4,0 x 10 -9 1,5 x 105 6,0 x 10 -4 

WIF-Wnt4 2,0 x 10 -9 1,1 x 105 2,4 x 10 -4 

WIF-Wnt5a 7,8 x 10 -10 1,4 x 105 1,1 x 10 -4 

WIF-Wnt7a 2,9 x 10 -9 1,1 x 105 3,2 x 10 -4 

WIF-Wnt9b 1,3 x 10 -9 1,1 x 105 1,5 x 10 -4 

WIF-Wnt11 1,6 x 10 -9 2,8 x 105 4,4 x 10 -4 

WIF domén ligandum – Wnt5a analit 

Idő (s) 
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A méréseink alapján meghatározott disszociációs állandók értékei a 10-8 M – 10-10 M 

intervallumba esnek, ami egybecseng Hsieh és munkatársai (Hsieh és mtsai. 1999) adataival, 

mely szerint a WIF1 fehérje és a XWnt8 közötti kölcsönhatás 16 nM-os Kd-vel jellemezhető. 

A Kd értékek hasonlósága azt mutatja, hogy a WIF1 fehérje Wnt partnerekhez való kötődése 

nagy valószínűséggel elsősorban a WIF doménen keresztül történik. 

 

5.2 Mutációk hatása a WIF domén Wnt fehérjékkel való kölcsönhatására 

A Wnt inhibitory factor 1 fehérje WIF doménjének NMR spektroszkópiai 

vizsgálatakor (Liepinsh, Bányai, Patthy, Otting, 2006) azt tapasztalták, hogy a baktériumban 

expresszált WIF domén feltekeredéséhez alkalmazott pufferben levő Brij-35 (polioxietilén-

lauril-éter vagy polietilénglikol-lauril-éter) detergens stabilan kötődött a WIF domén 

felszínének egy meghatározott helyére. Intermolekuláris NOE-k a Brij-35 alifás CH2 

csoportjai és a WIF domén Ile55 (Ile31) Cδ1H3, Phe66 (Phe42) CδH2, Phe70 (Phe46) CδH2 

protonjai; a Brij-35 etilénglikol része és a Leu56 (Leu32) Cδ1H3 és Cδ2H3, Trp39 (Trp15) Hδ1, 

Hε3, Hη2 protonok, a Tyr37 (Tyr13) aromás gyűrűjének protonjai, illetve az Ile49(Ile25) 

Cδ1H2 között voltak észlelhetőek. (Az egyik spin szelektív gerjesztése a nukleáris 

Overhauser-effektus (NOE) következtében megváltoztathatja a térben közel lévő más spinek 

gerjeszthetőségét. Ezen alapul a térbeli kapcsolatok feltérképezése.) 

A Brij-35-tel kölcsönhatásba lépő oldalláncok egy alkilkötő felszínt alakítanak ki, 

melynek, feltételezésünk szerint, szerepe lehet a zsírsavas módosítással aktivált Wnt-k 

kötésében. A feltételezés vizsgálata céljából az NMR mérések során azonosított, az 

alkilkötőhely kialakításában részt vevő, illetve azok környezetében elhelyezkedő 

oldalláncokat választottuk ki célzott arginin szkenning mutagenezisre (az érintett oldalláncok 

listáját az 1. táblázat tartalmazza). A hidrofób oldalláncok esetében látványosabb változás 

következik be a felszínen az arginin szkenning mutagenezis hatására, mint az általánosabban 

alkalmazott alanin szkenning mutagenezis eredményeként, ezért, vizsgálatainkhoz az előbbit 

alkalmaztuk (Loo és Clarke, 2008). Egy hidrofób oldallánc cseréje egy pozitív töltésű 

csoportra drasztikusabb változást eredményezett a hidrofób ligandumok kötésében, mintha 
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alaninnal helyettesítettük volna az aminosavakat. A kötési állandók meghatározása felületi 

plazmonrezonanciával az asszociációs- és disszociációs értékekből nem feltétlenül tükrözi 

az oldatban tapasztalható kötési állandókat (Nieba, Krebber, Plückthun; 1996), így a 

kompetíciós assay megközelítés mellett döntöttünk, mely megbízhatóbb lehet a mutáns WIF 

domének Wnt-kkel szembeni affinitásváltozásának detektálásában (12. ábra).  

A WIF domén felszínén összesen tizenöt pozíciót választottunk ki arginin szkenning 

mutagenezisre. A mutáció Wnt-WIF interakcióra gyakorolt hatását néhány esetben nem 

tudtuk vizsgálni: a Glu52Arg (Glu28Arg), Asp69Arg (Asp45Arg), Phe70Arg (Phe46Arg), 

Phe89Arg (Phe65Arg), Glu102Arg (Glu78Arg) és Asp110Arg (Asp86Arg) mutánsok 

esetében vagy a Pichia pastoris nem termelte a mutáns fehérjét, vagy a fehérjék nem tudták 

a natív szerkezetet felvenni (ld. 3. táblázat).  
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12. ábra. A vad és mutáns WIF domének hatása a Wnt5a és az immobilizált vad típusú WIF 

domén közti kölcsönhatásra kompetíciós felületi plazmonrezonancia spektroszkópiával 

vizsgálva. Az immobilizált WIF domén és a Wnt5a (20 nM) közti kölcsönhatás szenzorgramjai: (A) 

a Wnt5a 0 µM, 0,5 µM, 1 µM, 2 µM és 4 µM vad típusú WIF doménnel inkubálva; (B) a Wnt5a 0 

μM, 0,125 μM, 0,25 μM, 1 μM és 4 μM WIF-Leu56Arg (WIF-Leu32Arg) mutáns WIF doménnel 

inkubálva; (C) a Wnt5a 0 μM, 1 μM, 2 μM, 4 μM és 8 μM WIF-Phe66Arg (WIF-Phe42Arg) mutáns 

WIF doménnel inkubálva. A Wnt5a-t a vad és mutáns WIF domének különböző koncentrációjú 

oldataival 30 percig inkubáltam szobahőmérsékleten, majd a vad típusú WIF domént hordozó CM5 

szenzorchipre injektáltam (az abszcisszán 0 s-nál). A kötési fázis 180 másodpercig tartott, amit a 

mosási fázis követett. Az asszociációs és disszociációs sebességi állandókat a szenzorgramok kötési 

és mosási fázisainak elemzésével számoltam ki BIAevaluation 4.1. programmal. Az SPR válasz 

minden esetben csökkent a WIF koncentráció növekedésével. A (D) panel a WIF domének gátló 

hatásának koncentrációfüggését mutatja, amit a kobs megfigyelt asszociációs sebességi állandó 

változásával ábrázoltam. Jelölések: vad típusú WIF domén -●-●; WIF-L56R (WIF-L32R) -▾ -▾ ; 

WIF-F66R (WIF-F42R) -○-○. (Bányai és mtsai. 2012) 
 

A Gln44 (Gln20), Ile55 (Ile31) és His68 (His44) oldalláncok argininnel való 

szubsztitúciójának nem volt hatása a WIF domén és a Wnt5a közötti kölcsönhatásra. Az 

Idő (s) 

Idő (s) 

Idő (s) 

[WIF domén] 

(nM) 

WIF domén ligandum – Wnt5a + vad WIF domén 

analit 

WIF domén ligandum – Wnt5a+WIF F66R (F42R) 

analit 

WIF domén ligandum – Wnt5a+WIF L56R (L32R) 

analit 

WIF domének gátló hatásának koncentrációfüggése 

-●-●- vad típusú WIF domén  

-▾-▾- WIF L56R (L32R) 

-○-○- WIF F66R (F42R 
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oldatban végzett kompetíciós vizsgálataink szerint az Ile49 (Ile25), Phe51 (Phe27) és Phe66 

(Phe42) oldalláncok szubsztitúciója a WIF domén Wnt5a-val szemben affinitásának jelentős 

csökkenéshez vezettek (5. táblázat).  

 

5. táblázat. A WIF domén mutációinak hatása a Wnt3a és Wnt5a fehérjékkel való 

kölcsönhatására. Kompetíciós SPR mérésekkel vizsgáltuk az oldott vad típusú és mutáns WIF 

domének gátló hatását a Wnt3a illetve Wnt5a fehérjék és az immobilizált vad típusú WIF domén 

közti kölcsönhatásra. A félmaximális gátláshoz szükséges koncentrációkat, az IC50 értékeket a kobs 

megfigyelt asszociációs sebességi állandókból számoltam ki. A táblázat az oldatban lévő mutáns WIF 

domének IC50 értékének az oldatban lévő vad WIF domén ugyanazon a chipen mért IC50 értékéhez 

viszonyított arányát mutatja. Az utolsó oszlopban látható értékek a mutáció hatását fejezik ki a WIF 

domén Wnt3a-val szembeni specifitására a Wnt5a-hoz viszonyítva. Az oldalláncok számozása 

megfelel a WIF1 fehérje UniProt Q9Y5W5 bejegyzésben található számozásának, zárójelben a WIF 

domén NMR szerkezetének meghatározásakor használt számozás (Liepinsh, Bányai, Patthy, Otting, 

2006). (Bányai és mtsai. 2012) 

Mutáció Wnt5a IC50 arány Wnt3a IC50 arány Specifitás-eltolódás 

Vad típus 1.00 1.00 – 

Tyr37Arg (Tyr13Arg) 0.40 1.60 4.00 

Trp39Arg (Trp15Arg) 0.20 7.07 35.4 

Ile49Arg (Ile25Arg) 2.43 7.06 2.91 

Phe51Arg (Phe27Arg) 3.30 16.35 4.95 

Leu56Arg (Leu32Arg) 0.30 1.80 6.00 

Phe66Arg (Phe42Arg) 2.10 2.70 1.29 

 

Meglepő módon, a Tyr37 (Tyr13), Trp39 (Trp15) és Leu56 (Leu32) oldalláncok 

argininnel való szubsztitúciója megnövelte a WIF domén Wnt5a affinitását. Fontos 

megjegyezni, hogy kutatócsoportunk korábbi vizsgálatai szerint a Tyr37 (Tyr13), Trp39 

(Trp15), Ile49 (Ile25), Leu56 (Leu32) és Phe66 (Phe42) kötődött a Brij-35-höz (Liepinsh, 

Bányai, Patthy, Otting, 2006). 
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Az eredmények azt mutatják, hogy az alkilkötőhelyként azonosított felszín 

kulcsszerepet tölt be a Wnt-kötésben.  

A felsorolt oldalláncok Wnt-kötésben betöltött szerepével kapcsolatban két 

magyarázat lehetséges: az egyik, hogy a Wnt-kötő felszín részei (azaz közvetlenül 

kölcsönhatásba lépnek a Wnt5a-val), ami magyarázná azt, hogy a szubsztitúciójuk a Wnt-

WIF kölcsönhatás változásához vezet. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy a Wnt-kötő 

felszíntől távol esnek, és a mutáció a WIF domén szerkezetében okoz jelentős változást, ami 

aktivitáscsökkenéshez vezet. A WIF mutánsaink többségének CD-spektrum karakterisztikája 

megegyezett a natív szerkezetű WIF doménével, és éles hődenaturációs átmenetet mutatott, 

a vad fehérjéhez hasonló Tm értékekkel. (ld. 3. táblázat). Azokat a mutáns fehérjéket, melyek 

a CD-spektrum vagy a Tm értékek alapján nem vették fel a natív szerkezetet, kizártuk a 

kísérletekből, így nem valószínű, hogy a térszerkezet változása okozta a kölcsönhatás 

változását. 

A Tyr37 (Tyr13), Trp39 (Trp15), Ile49 (Ile25), Phe51 (Phe27), Leu56 (Leu32) és 

Phe66 (Phe42) mind a WIF-felszíni árok (13. ábra) felületén helyezkednek el, így nagy 

valószínűséggel ezek az oldalláncok a Wnt-kötésben vesznek részt.  
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13. ábra. A WIF domén Wnt5a kölcsönhatásban résztvevő felszíne a WIF domén szerkezeti 

képén (2YGN.pdb) feltüntetve. A sárga színezés azokat az oldalláncokat mutatja, melyeknek 

argininnel való szubsztitúciója gyengítette a kötést (Ile49 (Ile25), Phe51 (Phe27), Phe66 (Phe42)); 

zölddel azok láthatóak, melyeknek helyettesítése növelte a WIF domén Wnt5a affinitását (Tyr37 

(Tyr13), Trp39 (Trp15), Leu56 (Leu32)) vizsgálatainkban. Az Ile49 (Ile25), Phe51 (Phe27), Phe66 

(Phe42) oldalláncok egy mély hasadék körül helyezkednek el, melynek az alján a Met77 (Met53) 

oldallánc (pirossal kiemelve) fekszik. (A Met77 (Met53) a lipidkötő árok bejáratánál van részben 

„eltemetve”, mutációja Malinauskas és munkatársai kísérleteiben (Malinauskas és mtsai. 2011) 

jelentősen csökkentette a fehérje Wnt3a jelátvitelt gátló képességét.) A kép a YASARA 7.10.31. 

programmal készült. (Bányai és mtsai. 2012) 

 

Ezek a megfigyelések, azonban, semmit nem mondanak a Wnt-felszíni csoportokról 

(aminosav oldalláncokról, poszttranszlációs módosításokról), melyek a WIF domén ezen 

felszínével kölcsönhatásba lépnek. Lehetségesnek tűnik, hogy az Ile49 (Ile25), Phe51 

(Phe27) és Phe66 (Phe42) által meghatározott Wnt-kötő szubrégió a palmitoleil csoportot 

köti, mely esetben a hidrofil arginin oldallánc megjelenése gyengíti a hidrofób kölcsönhatást 

a Wnt lipid oldalláncával. Másik lehetőség, hogy ezek a hidrofób oldalláncok a Wnt 

aminosav oldalláncaival alakítanak ki kötést. A Tyr37 (Tyr13), Trp39 (Trp15) és Leu56 

(Leu32) által meghatározott szubrégió (13. ábra), viszont, nem játszhat szerepet palmitoleil-

Met77 

(Met53) 

Tyr37 

(Tyr13) 

Phe66 

(Phe42) 

Trp39 

(Trp 15) 

Phe51 

(Phe27) 

Ile49 

(Ile25) 

Leu56 

(Leu32) 
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kötésben, mivel az arginines szubsztitúciójuk növelte a vad WIF doménnel szembeni 

kompetíciós hatékonyságukat így valószínűbbnek tűnik, hogy ezek az aminosavak a Wnt5a 

oldalláncainak kötésében vesznek részt. Ezt a magyarázatot alátámasztja az, hogy a 

Tyr37Arg (Tyr13Arg), Trp39Arg (Trp15Arg) és Leu56Arg (Leu32Arg) a mutációknak a 

WIF – Wnt interakcióra gyakorolt hatása a Wnt típusával változik (5. táblázat). Például a 

kompetíciós kísérletekben a WIF domén Trp37Arg (Trp15Arg) mutációja ötszörösére 

növelte a Wnt5a – affinitást, de hetedére csökkentette a Wnt3a – affinitást, azaz 

harmincötszörös specifitás-eltolódást okozott a két említett Wnt esetén (5. táblázat). A 

specifitás-eltolódásnak Wnt-specifikus inhibitorok tervezésénél lehet jelentősége. 

Mutációs vizsgálataink megerősítették, hogy a WIF1 fehérje WIF doménjén 

korábban azonosított alkilkötőhely (Liepinsh, Bányai, Patthy, Otting, 2006) valóban kritikus 

a Wnt-kötés szempontjából: az alifás csoporttal interakcióba lépő oldalláncok (Ile49 (Ile25), 

Phe51 (Phe27) és Phe66 (Phe42)) szubsztitúciója jelentősen csökkentette a fehérje Wnt-kel 

szembeni affinitását.  

Ugyanakkor, azt tapasztaltuk, hogy egyik mutáció sem szüntette meg teljesen a WIF 

domén és Wnt-k közti kölcsönhatást, ami arra utal, hogy – a Wnt-Frizzled komplex 

analógiájára –, a Wnt-k egy másik felszínen is kialakítanak kötéseket a WIF doménnel. A 

Wnt a Fz domént két ponton köti, mintha egy „hüvelykujjal” és egy „mutatóujjal” megfogná 

a Frizzled 8 ciszteingazdag doménjét (14. ábra; Janda és mtsai. 2012).  
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14. ábra. Az XWnt8 Frizzled 8 ciszteingazdag doménjével alkotott komplexének 

kristályszerkezete (4F0A.pdb). Az XWnt8 az N-terminális doménje „hüvelykujj” és C-terminális 

doménje „mutatóujj” részével két kötőfelszínen köti a Frizzled 8 ciszteingazdag doménjét. Az XWnt8 

N-terminális doménjének „hüvelykujj” végén elhelyezkedő lipid csoport a Frizzled 8 receptor Wnt-

kötő doménjének egy mély árkába fekszik bele, míg a C-terminális domén „mutatóujj” régiója a Fz 

domén ellentétes oldalán lévő oldalláncokkal alakít ki kölcsönhatást. Az ábrán a XWnt8 barnával, a 

Fz domén türkizzel jelölve. (Janda és mtsai. 2012). 

 

Feltételezésünk az volt, hogy a Wnt fehérjék a WIF1 WIF doménjét is két különböző 

felszínen kötik, tehát az alkilkötő felszín mellett van egy másik kötőhely is a WIF domén 

felszínén. Ennek tesztelésére, a Wnt5a és Wnt7a, palmitoleil módosítást nem tartalmazó, C-

terminális doménjeit („mutatóujj”), illetve a WIF domén másik, az alkilkötőhelytől 

különböző felszínét érintő arginin szkenning mutagenezist használtuk.  

 

  

XWnt8 C-terminális domén 

XWnt8 N-terminális domén 

palmitoleil lánc 
Frizzled 8 Fz domén 

XWnt8  
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5.3 A Wnt5a és Wnt7a C-terminális doménjének jellemzése 

A Pichia pastorisban termelt Wnt5a és Wnt7a C-terminális domének N-glikoziláltak, 

ami összhangban van NetNGlyc 1.0 (http://www.cbs.dtu.dk/services/NetNGlyc/) szerver 

által előrejelzett ténnyel, hogy mindkét C-terminális domén N-glikozilált Asn-Xaa-Ser/Thr 

szekvenciát tartalmaz azonos szekvencia pozícióban: a Wnt5a-CTD a 

GRLCNKTSEGMDGCELMCC pozícióban és a Wnt7a-CTD a GRACNKTAPQASGC 

DLMCC pozícióban. Pichia pastoris a N-glikozilációs helyet hordozó fehérjéket magas 

mannóz tartalmú oligoszacharid oldalláncokkal szintetizálja, amik elfedhetik a kötőhelyeket 

vagy azok egy részét, így a kölcsönhatás vizsgálatok nem biztos, hogy a valós kötéserősséget 

mutatják. A rekombináns Wnt5a és Wnt7a C-terminális domének endoglikozidáz H 

enzimmel való kezelése nyomán a domének megfigyelt mérete jelentősen csökkent: a 

Wnt5a-CTD ~33 kDa-ról 18 kDa-ra és a Wnt7a-CTD ~30 kDa-ról 16 kDa-ra. 

Bár a Wnt5a és Wnt7a háromdimenziós szerkezete nem ismert, a homológ fehérje, a 

Xenopus XWnt8 Frizzled 8 cisztein-gazdag doménjével alkotott komplexének 

kristályszerkezete (4F0A) lehetővé tette a homológiamodell megalkotását. A XWnt8 

kristályszerkezetében, valamint a Wnt5a és Wnt7a homológiamodelljében (15. ábra. A–C), 

a C-terminális citokin-szerű „ujj” domének jellegzetes szerkezeti elemei a két hosszú β-

lemez, melyeket az „ujj” hegyén egy nagy hurok kapcsol össze (15. ábra. D–F).  
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15. ábra. A Wnt5a, Wnt7a, Wnt5a-CTD és Wnt7a-CTD XWnt8 kristályszerkezetén alapuló 

homológiamodelljei. (A) Az XWnt8 szerkezete; (B) a humán Wnt5a homológiamodellje; (C) a 

humán Wnt7a homológiamodellje; (D) az XWnt8 C-terminális doménje; (E) a Wnt5a-CTD 

homológiamodellje; (F) a Wnt7a-CTD homológiamodellje. A C-terminális „ujjakat” két hosszú, 

megcsavart β-lemez jellemzi, melyeket az „ujj hegyén” egy nagy hurok köt össze.  A nyilak az (E) és 

(F) paneleken a Wnt5a-CTD és Wnt7a-CTD N-glikozilációs helyeit jelölik.  A homológiamodellek a 

XWnt8 Frizzled 8 cisztein-gazdag doménjével alkotott komplexének kristályszerkezete (4F0A) 

alapján készültek. A szerkezeti elemek sorrendjének érzékeltetése céljából, a fehérjék színezése az 

N-terminális irányból a C-terminális irányba a szivárvány spektrum színeit követve (lila, kék, zöld, 

sárga, narancs, piros) történt. (Kerekes és mtsai. 2015) 

 

A Wnt5a-CTD és Wnt7a-CTD homológiamodelljében a domináns másodlagos 

szerkezet a β-lemez (31%) kevés α-hélixszel (7% és 0%). Ezzel összhangban, a rekombináns 

Wnt5A-CTD és Wnt7a-CTD cirkuláris dikroizmus spektrumainak elemzése különböző CD 

kiértékelő programokkal azt az eredményt hozták, hogy a fehérjék β-lemezt tartalmaznak, de 

α-hélixet csak nagyon keveset. Például a CD spektrum elemzése K2D3 programmal azt 

mutatta, hogy a Wnt5a-CTD 3,6% α-hélixet és 31,9%, β-lemezt, illetve a Wnt7a-CTD 1,4% 

α-hélixet és 34,9% β-lemezt tartalmaz. A másodlagos szerkezeti elemek hasonló összetétele 

a kétféle szerkezet-előrejelzésben (a homológiamodell alapján, ill. a mért CD spektrum 
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alapján) azt mutatja, hogy a Pichia pastoris-ban termelt rekombináns Wnt5a-CTD és Wnt7a-

CTD fehérjék natív térszerkezetet vettek fel, így alkalmasak a további kísérletek elvégzésére. 

 

5.4 A Wnt5A és Wnt7a C-terminális doménjeinek kölcsönhatása a WIF 

doménnel 

Felületi plazmon rezonancia (SPR) spektroszkópiával vizsgáltam a Wnt5A-CTD és 

Wnt7a-CTD kölcsönhatását a CM5 szenzorchipre immobilizált vad típusú WIF doménnel 

szemben. A teljes hosszúságú Wnt fehérjékkel összehasonlítva, a C-terminális domének 

kisebb affinitással kötődtek a WIF doménhez (Kd: 3,5 x 10-7 M és 1,2 x 10-8 M; 16. ábra és 

6. táblázat).  

 

 

16. ábra. A Wnt inhibitory factor 1 fehérje immobilizált WIF doménje és a Wnt5a-CTD illetve 

Wnt7a-CTD közötti kölcsönhatás jellemzése felületi plazmonrezonancia spektroszkópia 

vizsgálatokkal. A (A) Wnt5a-CTD és (B) Wnt7a-CTD különböző koncentrációit injektáltam az 

immobilizált WIF domént hordozó CM5 szenzorchipre (az abszcisszán 0 s-nál). A kötési fázis 240 s-

ig tartott, ezt a mosási fázis követte. Az asszociációs és disszociációs sebességi állandókat a 

szenzorgramok kötési és mosási fázisainak elemzésével számoltam ki BIAevaluation 4.1. 

programmal. Minden kísérletet háromszor végeztem el, ezekből egy reprezentatív kísérletsort 

mutatok be. (Kerekes és mtsai. 2015) 

  

Idő (s) 

WIF domén ligandum – Wnt5aCTD analit 

Idő (s) 

WIF domén ligandum – Wnt7aCTD analit 
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6. táblázat. A glikozilált és deglikozilált Wnt5a-CTD valamint Wnt7a-CTD és a Wnt inhibitory 

factor 1 immobilizált WIF doménje közötti kölcsönhatás kinetikai paraméterei. A 

kölcsönhatások asszociációs és disszociációs sebességi állandóit, illetve az egyensúlyi disszociációs 

hányadost a felületi plazmonrezonancia mérésekből a BIAevaluation 4.1. programmal határoztam 

meg. (Kerekes és mtsai. 2015) 

 

Kölcsönható fehérjék Kd (M) ka (1/Ms) kd (1/s) 

WIF – Wnt5a-CTD 3.46 ± 0.25 x 10-7 1.93 ± 0.14 x 103 6.69 ± 0.09 x 10-4 

WIF – Wnt7a-CTD 1.22 ± 0.23 x 10-8 2.88 ± 0.45 x 104 3.52 ± 0.43 x 10-4 

WIF – Wnt5a-CTD* 4.53 ± 0.58 x 10-8 1.51 ± 0.15 x 104 6.85 ± 0.14 x 10-4 

WIF – Wnt7a-CTD* 4.89 ± 0.99 x 10-9 7.92 ± 0.28 x 104 3.87 ± 0.52 x 10-4 

* A csillaggal jelölt fehérjéket endoglikozidáz H enzimmel kezeltem.  

 

A Wnt C-terminális doméneknek az immobilizát WIF doménnel szembeni affinitása 

jóval kisebb, mint a teljes hosszúságú Wnt5a és Wnt7a fehérjéké (WIF-Wnt5a: 7,8 x 10-10, 

WIF-Wnt7a: 2,9 x 10 -9; ld. 4. táblázat), ami megerősíti azt, hogy bár a Wnt fehérjék C-

terminális „ujj” doménjei hozzájárulnak a Wnt–WIF kölcsönhatáshoz, a Wnt-k N-terminális 

régiói is fontos szerepet játszanak a WIF és Wnt-k közti erős kötés kialakításában. Érdekes 

módon a WIF domén Wnt5a-val szembeni affinitása négyszer nagyobb, mint a Wnt7a-val 

szembeni (ld. 4. táblázat), de a Wnt7a-CTD-vel szembeni affinitása 30-szor akkora, mint 

Wnt5a-CTD-vel szembeni (6. táblázat). Ennek a látszólagos ellentmondásnak az a 

legkézenfekvőbb magyarázata, hogy a WIF nagyobb affinitással kötődik a Wnt5a N-

terminális doménjéhez, mint a Wnt7a N-terminális doménjéhez. 

 

A deglikozilált Wnt5a-CTD-vel és Wnt7a-CTD-vel végzett kísérleteink azt mutatták, 

hogy az endoglikozidáz H enzimmel kezelt a fehérjék nagyobb affinitással kötődnek a WIF-

hez, mint a glikozilált formáik (6. táblázat), ami arra utalhat, hogy az N-glikozilációs 

helyekre kötődő szénhidrát láncok eltakarnak a WIF-fel való kölcsönhatásban szerepet játszó 

felszín(eke)t. Mindemellett, az a tény, hogy a Wnt5a-CTD és Wnt7a-CTD még glikoziláltan 
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is jelentős affinitással kötődik a WIF doménhez, arra utal, hogy a kölcsönhatás 

szempontjából fontos felszínek hozzáférhetőek maradnak. A Wnt5a-CTD és Wnt7a-CTD 

homológiamodelljeiben az N-glikozilációs helyek a kitüremkedő citokin-jellegű hurok 

„alján” találhatóak (15. ábra. E és F), így valószínűnek tűnik, hogy ezeken az „ujj”-szerű 

szerkezeti elemeken található oldalláncoknak van a legfontosabb szerepe a WIF doménnel 

való kölcsönhatás kialakításában. 

 

5.5 A WIF domén Wnt5a és Wnt7a C-terminális doménjeivel kialakított 

kölcsönhatásában szerepet játszó oldalláncok azonosítása 

A WIF domén alkilkötő felszínén az oldalláncok szubsztitúcíója csökkentette a 

fehérje Wnt-kel szembeni affinitását, ami arra utal, hogy az alkilkötő hely jelentősen 

hozzájárul a WIF-Wnt kölcsönhatás kialakításához, valószínűleg a Wnt-k N-terminális 

doménjén található lipid oldallánccal kialakított kötések révén.  

Annak megválaszolására, hogy a WIF domén alkilkötő helye valóban a Wnt N-

terminális doménjével alakít-e ki kötést, az alkilkötőhelyen mutációkat hordozó WIF domén 

variánsok és a Wnt C-terminális domének közötti kölcsönhatásokat vizsgáltam. Kompetíciós 

vizsgálatokban az immobilizált vad WIF domént hordozó szenzorra injektáltam a C-

terminális doméneket, amiket előzőleg a vad vagy mutáns WIF domének különböző 

koncentrációjú oldataival inkubáltam. A vizsgálatokban a mutánsok a vad típusú fehérjével 

azonos mértékben akadályozták meg az oldatban lévő Wnt C-terminális domének kötődését 

az immobilizált vad WIF doménhez (7. táblázat) Az Ile49Arg (Ile25Arg), Phe51Arg 

(Phe27Arg) és Phe66Arg (Phe42Arg) mutációk, melyek jelentősen csökkentették a WIF 

domén affinitását a teljes hosszúságú Wnt-kel szemben, nem befolyásolták a WIF domén és 

a Wnt5a-CTD illetve Wnt7a-CTD közti kölcsönhatást. A mérések eredménye arra utal, hogy 

a Wnt C-terminális doménje és a WIF domén közti kölcsönhatásban nincs szerepe a WIF 

domén alkilkötő helyének. 
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7. táblázat. A WIF domén mutációinak hatása a Wnt5a-CTD és Wnt7a-CTD fehérjékkel való 

kölcsönhatására. Kompetíciós SPR mérésekkel vizsgáltam az oldott vad típusú és mutáns WIF 

domének gátló hatását a Wnt5a-CTD illetve Wnt7a-CTD fehérjék és az immobilizált vad típusú WIF 

domén közti kölcsönhatásra. A félmaximális gátláshoz szükséges koncentrációkat, az IC50 értékeket 

a kobs megfigyelt asszociációs sebességi állandókból számoltam ki. A táblázat a mutáns WIF domének 

IC50 értékének a vad WIF domén ugyanazon a chipen mért IC50 értékéhez viszonyított arányát 

mutatja. Az aminosavak számozása megfelel a WIF1 fehérje UniProt Q9Y5W5 bejegyzésben 

található számozásának, zárójelben a WIF domén NMR szerkezetének meghatározásakor használt 

számozás (Liepinsh, Bányai, Patthy, Otting, 2006). (Kerekes és mtsai. 2015) 

Mutáció 
Wnt5a-CTD 

IC50 arány 

Wnt7a-CTD 

IC50 arány 

Vad típus 1.00 1.00 

I49R (I25R) 0.9 ± 0.16 1.0 ± 0.17 

F51R (F27R) 1.0 ± 0.18 1.1 ± 0.15 

F66R (F42R) 0.9 ± 0.21 1.0 ± 0.21 

 

 

A WIF domén Wnt-CTD-kel kölcsönhatást kialakító felszínének azonosítására, a 

WIF domén 3D szerkezetét figyelembe véve, további oldalláncokat választottunk ki célzott 

arginin szkenning mutagenezisre. A kiválasztott oldalláncok listáját a 2. táblázat mutatja. 

Összesen tizenhárom pozíciót jelöltünk ki a WIF doménen arginin szkenning mutagenezisre, 

de ezekből az Asp116Arg és Leu106Arg mutációk WIF-Wnt kölcsönhatásra gyakorolt 

hatását nem tudtuk vizsgálni, mert a P. pastoris nem termelte a fehérjéket. A WIF domén 

kristályszerkezetét (2YGN.pdb; Malinauskas és mtsai. 2011) megvizsgálva látható, hogy egy 

hidrogénkötés kapcsolja össze az Asp116 oldalláncot a Ser108 oldallánccal (17. ábra A). Az 

egyik magyarázata annak, hogy az expresszió nem sikerült, az lehet, hogy az Asp116 

argininnel való szubsztitúciója megakadályozza ennek a H-kötésnek a létrejöttét, mely hibás 

feltekeredéshez és a fehérje lebomlásához vezethet.  
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17. ábra. A WIF1 WIF doménjének Asp116 oldallánca és Ser108 oldallánca közti hidrogénkötés 

(A), illetve Leu106 oldallánca által kialakított hidrogénkötések (B) (2YGN.pdb; Malinauskas és 

mtsai. 2011) 

 

 Hasonló lehet a magyarázat a Leu106Arg mutáns esetében is. A WIF domén Leu106 

oldallánca egy β-lemez (99-109 oldalláncok) része, mely a 146-158 és 123-127 oldalláncok 

által kialakított, két antiparalel β-lemezzel kapcsolódik (17. ábra B). Valószínűnek tűnik, 

hogy a Leu106 argininnel való szubsztitúciója gyengíti a három β-lemez közti kölcsönhatást, 

hibás feltekeredést és a fehérje degradációját eredményezve. 

 

A további tizenegy mutánssal kompetíciós SPR vizsgálatokat végeztem, ahol a vad 

WIF domént hordozó szenzor chipre injektáltam a Wnt5a vad és mutáns WIF doménekkel 

inkubált oldatát. A kísérletekben a Leu123, Ile155 és Ile172 oldalláncok argininnel való 

szubsztitúciója csökkentette a Wnt5a-val szembeni affinitást; a legerősebb hatást az 

Ile155Arg mutáns esetében mértem (8. táblázat).  
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8. táblázat. A mutációk hatása a WIF domének és a Wnt5a közötti kölcsönhatásra. Kompetíciós 

SPR mérésekkel vizsgáltam az oldott vad típusú és mutáns WIF domének gátló hatását a Wnt5a és 

az immobilizált vad típusú WIF domén közti kölcsönhatásra. A félmaximális gátláshoz szükséges 

koncentrációkat, az IC50 értékeket a kobs megfigyelt asszociációs sebességi állandókból számoltam ki. 

A táblázat az oldott WIF domének IC50 értékének az oldott vad WIF domén ugyanazon a chipen mért 

IC50 értékéhez viszonyított arányát mutatja. Az aminosavak számozása megfelel a WIF1 fehérje 

UniProt Q9Y5W5 bejegyzésben található számozásának, zárójelben (az alkilkötőhely oldalláncainál) 

a WIF domén NMR szerkezetének meghatározásakor használt számozás (Liepinsh, Bányai, Patthy, 

Otting, 2006). (Kerekes és mtsai. 2015) 

Mutáció IC50 arány 

Vad típus 1.0 

I49R (I25R) # 2.4 ± 0.09 

F51R (F27R) # 3.3 ± 0.86 

F66R (F42R) # 2.1 ± 0.38 

H85R 0.8 ± 0.16 

L104R 0.7 ± 0.25 

T118R 1.1 ± 0.15 

L123R 1.6 ± 0.41 

T126R 0.5 ± 0.19 

E151R 1.0 ± 0.21 

I155R 3.0 ± 0.45 

Q169R 0.5 ± 0.13 

I172R 1.7 ± 0.46 

F174R 1.3 ± 0.25 

T176R 0.6 ± 0.07 

L123R-F66R (F42R)# 3.6 ± 0.91 

I155R-I49R (I25R)# 12.5 ± 2.9 

I155R-F66R (F42R)# 4.9 ± 1.24 

I172R-F51R (F27R)# 5.1 ± 1.12 

# A kettős kereszt az WIF domén alkilkötő felszínén elhelyezkedő oldalláncokat jelöli.  

 



77 

 

 

A WIF domén szerkezetét megvizsgálva látszik, hogy az Ile155 oldallánc távol esik 

az alkilkötő helytől (18. ábra), ami összhangban van azzal az feltételezésünkkel, hogy a WIF 

Ile155Arg mutációja nem érinti a Wnt5a N-terminális doménjével való kölcsönhatást.  

 

18. ábra. A WIF domén Wnt5a-CTD illetve Wnt7a-CTD fehérjékkel való kölcsönhatásban 

szerepet játszó felszíne nem azonos az alkilkötő felszínnel. (A) A WIF domén alkilkötőhelyet 

tartalmazó felszíne. A Phe51 (Phe27), Phe66 (Phe42) és Ile49 (Ile25) oldalláncok, melyek argininnel 

való szubsztitúciója gyengítette a Wnt fehérjékkel a kölcsönhatást, az ábrán zöld színűek. (B) A 

Wnt5a-CTD-t és Wnt7a-CTD-t kötő felszín. A sárga színnel jelölt Ile155 oldallánc szubsztitúciója 

gyengítette a WIF domén Wnt5a-CTD és Wnt7a-CTD kötését. Az oldalláncok számozása 

megegyezik a UniProt Q9Y5W5 jelű, WIF1 fehérjét leíró bejegyzésének számozásával, zárójelben 

(az alkilkötőhely oldalláncainál) a WIF domén NMR szerkezetének meghatározásakor használt 

számozás (Liepinsh, Bányai, Patthy, Otting, 2006). Az ábra a YASARA 7.10.31. programmal készült. 

A (B) ábra az (A) ábra y tengely körüli 225°-os elforgatásával készült. (Kerekes és mtsai. 2015) 

  

Ile49 

(Ile25) 

Phe66 

(Phe42) 

Phe51 

(Phe27) 

Ile155 
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Az Ile155Arg mutáció hatását a Wnt5a-CTD, illetve Wnt7a-CTD és a WIF domén 

közti affinitásra SPR oldatfázisú kompetíciós kísérletekkel vizsgáltam. A mérések célja az 

volt, hogy kiderítsük, az Ile155 oldallánc a WIF domén Wnt-CTD kötésében szerepet játszó 

felszínén helyezkedik-e el. A kérdés megválaszolására, a szenzor chip-re immobilizált WIF 

doménre injektáltam a Wnt5a-CTD, illetve Wnt7a-CTD változó koncentrációjú vad és 

mutáns WIF doménnel inkubált oldatait. A felvetésünkkel összhangban, a kompetíciós 

kísérletekben, az Ile155Arg mutáció hatására a WIF domén kevésbé hatékonyan tudott az 

immobilizált vad WIF doménnel szemben a Wnt5a-CTD és Wnt7a-CTD fehérjékért 

versengeni (19. ábra), tehát az Ile155 a Wnt-CTD kötésben szerepet játszó felszínen 

helyezkedhet el.  
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19. ábra. Az Ile155Arg szubsztitúció hatása a Wnt5a-CTD illetve Wnt7a-CTD és WIF domén 

közti kölcsönhatásra. A felső sorban az immobilizált WIF domén és a Wnt5a-CTD közti 

kölcsönhatás szenzorgramjai láthatóak. A Wnt5a-CTD (3 μM) (A) 0 μM, 5 μM, 7,5 μM, 15 μM és 

20 μM vad típusú WIF doménnel inkubálva; (B) 0 μM, 5 μM, 10 μM, 15 μM és 20 μM WIF-I155R 

mutáns WIF doménnel inkubálva. A (C) panel a WIF domének Wnt5a-CTD kötését gátló hatásának 

koncentrációfüggését mutatja, amit a kobs megfigyelt asszociációs sebességi állandó változásával 

ábrázoltam. Jelölések: vad típusú WIF domén -■-■-; WIF-I155R -▲-▲-. Az alsó sorban az 

immobilizált WIF domén és a Wnt7a-CTD közti kölcsönhatás szenzorgramjai láthatóak. A Wnt7a-

CTD (500 nM) (D) 0 μM, 2,5 μM, 5 μM, 10 μM és 20 μM vad típusú WIF doménnel inkubálva; (E) 

0 μM, 5 μM, 7,5 μM, 10 μM és 20 μM WIF-I155R mutáns WIF doménnel inkubálva. Az (F) panel a 

WIF domének Wnt7a-CTD kötését gátló hatásának koncentrációfüggését mutatja, amit a kobs 

megfigyelt asszociációs sebességi állandó változásával ábrázoltam. Jelölések: vad típusú WIF domén 

-■-■-; WIF-I155R -▲-▲-. A kísérletekben a Wnt5a-CTD-t vagy Wnt7a-CTD-t a vad és Ile155Arg 

mutáns WIF domén különböző koncentrációjú oldataival 30 percig inkubáltam szobahőmérsékleten, 

majd a vad típusú WIF domént hordozó CM5 szenzorchipre injektáltam (az abszcisszán 0 s-nál). A 

kötési fázis 240 másodpercig tartott, amit a mosási fázis követett. Az asszociációs és disszociációs 

sebességi állandókat a szenzorgramok kötési és mosási fázisainak elemzésével számoltam ki 

BIAevaluation 4.1. programmal. Az SPR válasz minden esetben csökkent a WIF koncentráció 

növekedésével. (Kerekes és mtsai. 2015.)  

ligandum: vad WIF domén   

analit: Wnt5aCTD + vad WIF domén 
ligandum: vad WIF domén   

analit: Wnt5aCTD + Ile155Arg WIF domén 

ligandum: vad WIF domén   

analit: Wnt7aCTD + Ile155Arg WIF domén 

ligandum: vad WIF domén   

analit: Wnt7aCTD + vad WIF domén 

Idő (s) 

Idő (s) Idő (s) 

Idő (s) 

WIF domén (μM) 

WIF domén (μM) 

WIF domének gátló hatásának 

koncentrációfüggése   

WIF domének gátló hatásának 

koncentrációfüggése   

-■-■- vad típusú WIF domén 

 -▲-▲- WIF-I155R  

-■-■- vad típusú WIF domén 

 -▲-▲- WIF-I155R  



80 

 

 

A Ile155Arg szubsztitúció WIF-Wnt kötésre gyakorolt hatásának további tesztelésére 

elvégeztük a fordított orientációjú SPR méréseket, ahol a Wnt5a, Wnt7a, Wnt5a-CTD és 

Wnt7a-CTD kötődését vizsgáltuk a szenzor chip-re immobilizált mutánshoz (9. táblázat).  

 

9. táblázat. A különböző Wnt variánsok és az immobilizált Ile155Arg mutáns WIF domén 

közötti kölcsönhatás kinetikai paraméterei. A kölcsönhatások asszociációs és disszociációs 

sebességi állandóit, illetve az egyensúlyi disszociációs hányadost a felületi plazmonrezonancia 

mérésekből a BIAevaluation 4.1. programmal határoztam meg. (Kerekes és mtsai. 2015) 

Kölcsönható fehérjék Kd (M) ka (1/Ms) kd (1/s) 

WIF Ile155Arg – 

Wnt5a 
1.55 ± 0.15 x 10-9 3.85 ± 0.44 x 105 5.98 ± 0.41 x 10-4 

WIF Ile155Arg – 

Wnt7a 
8.73 ± 0.34 x 10-10 5.55 ± 8.82 x 105 4.84 ± 0.14 x 10-4 

WIF Ile155Arg – 

Wnt5a-CTD 
nd* nd* nd* 

WIF Ile155Arg – 

Wnt7a-CTD 
1.64 ± 0.12 x 10-7 4.41 ± 0.19 x 103 7.23 ± 0.68 x 10-4 

* nd – nincs detektálható kötés. 

 

A teljes hosszúságú Wnt5a esetében az Ile155Arg mutáció a Kd növekedését 

eredményezte (Kd = 7,8 x 10-10 M  Kd = 1,5 x 10 -9 M), de a Wnt5a-CTD-nal szemben 

ennél jóval nagyobb affinitáscsökkenés volt mérhető. A Wnt5a-CTD nagy affinitással 

kötődik a vad WIF doménhez (16. ábra, 6. táblázat), de az immobilizált Ile155Arg mutáns 

WIF doménnel nem volt felületi plazmonrezonancia spektroszkópiával mérhető 

kölcsönhatás.  

A WIF Ile155Arg mutációja a teljes hosszúságú Wnt7a-val szemben is eredményezett 

kisebb Kd növekedést, de a Wnt7a-CTD-vel szembeni affinitáscsökkenés jóval nagyobb volt 

(Kd = 8.4 x 10-9 M  Kd = 1.64 x 10-7 M).  
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Az a megfigyelésünk, hogy a WIF Ile155Arg mutációja a Wnt5a-CTD-vel való SPR 

technikával mérhető kötést megszünteti, míg a Wnt7a-CTD-vel szemben megmarad némi 

affinitása a fehérjének (9. táblázat), arra utal, hogy a Wnt7a-CTD kötés esetében további 

oldalláncok is részt vesznek a két fehérje közti kölcsönhatás kialakításában. 

Mutagenezis kísérleteink során létrehoztam olyan kettős mutánsokat, melyek az 

alkilkötőhelyen és az Wnt-CTD kötő felszínen is hordoztak egy-egy mutációt. A kettős 

mutáns WIF variánsok Wnt affinitását oldatfázisú kompetíciós felületi plazmonrezonancia 

kísérletekkel vizsgáltam. A vad WIF domént hordozó szenzor chip-re injektáltam a vad vagy 

dupla mutáns WIF domén különböző koncentrációjú oldataival inkubált Wnt5a fehérjét. A 

kettős mutáns variánsok, a vad WIF doménnel összehasonlítva, drasztikus 

affinitáscsökkenést mutatnak a Wnt5a-val való kölcsönhatásban (20. ábra, 8. táblázat), ami 

megerősíti azt a feltételezésünket, hogy a WIF domén mindkét kötőfelszíne, az alkilkötőhely 

és Wnt-CTD-kötő felszín is szükséges a Wnt és WIF közötti erős kölcsönhatás 

kialakulásához. 
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20. ábra. A vad típusú és kettős mutáns WIF domének hatása a Wnt5a és az immobilizált vad 

típusú WIF domén közti kölcsönhatásra kompetíciós felületi plazmonrezonancia 

spektroszkópiával vizsgálva. Az immobilizált WIF domén és a Wnt5a közti kölcsönhatás 

szenzorgramjai: a Wnt5a (20 nM) (A) 0 μM, 0,25 μM, 0,5 μM, 2 μM és 4 μM vad típusú WIF 

doménnel inkubálva; (B) 0 μM, 4 μM, 8 μM, 24 μM WIF-I172R-F51R mutáns WIF doménnel 

inkubálva; (C) 0 μM, 4 μM, 8 μM és 24 μM WIF-I155R-I49R mutáns WIF doménnel inkubálva. A 

kísérletekben a Wnt5a-t a vad és mutáns WIF domének különböző koncentrációjú oldataival 30 

percig inkubáltam szobahőmérsékleten, majd a vad típusú WIF domént hordozó CM5 szenzorchipre 

injektáltam (az abszcisszán 0 s-nál). A kötési fázis 240 másodpercig tartott, amit a mosási fázis 

követett. Az asszociációs és disszociációs sebességi állandókat a szenzorgramok kötési és mosási 

fázisainak elemzésével számoltam ki BIAevaluation 4.1. programmal. Az SPR válasz minden esetben 

csökkent a WIF koncentráció növekedésével. A (D) panel az oldott WIF domének Wnt5a kötését 

gátló hatásának koncentrációfüggését mutatja, amit a kobs megfigyelt asszociációs sebességi állandó 

változásával ábrázoltam. Jelölések: vad típusú WIF domén -●-●-; WIF-I155R-I49R -▾-▾-; WIF-

I172R-F51R -○-○-. (Kerekes és mtsai. 2015.) 

 

 

Idő (s) 

Idő (s) 

Idő (s) 

WIF domén (nM) 

ligandum: vad WIF domén   

analit: Wnt5a + vad WIF domén 

ligandum: vad WIF domén   

analit: Wnt5a + WIF-I172R-F51R  

ligandum: vad WIF domén   

analit: Wnt5a + WIF-I155R-I49R 
WIF domének gátló hatásának 

koncentrációfüggése   

-●-●-   vad típusú WIF domén  

-▾-▾- WIF-I155R-I49R  

-○-○-   WIF-I172R-F51R 
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5.6 A WIF domén és a Wnt-k közti kölcsönhatás modellezése 

A Xenopus XWnt8 Frizzled 8 cisztein-gazdag doménjével alkotott komplexének 

kristályszerkezete (4F0A) alapján megalkottuk a Wnt5a és Wnt7a homológiamodelljeit (5.3 

fejezet), amelyeket a Wnt fehérjék és a WIF domén közti lehetséges kölcsönhatások 

modellezésére használtunk. A cél az volt, hogy bioinformatikai módszerekkel vizsgáljuk, 

energetikailag lehetséges-e a két kötőfelszínen kialakuló kölcsönhatás a két fehérje között, 

és ha igen, a fehérjék mely felszínei alakítanak ki kötéseket a partner fehérjével.  

A ClusPro 2.0 fehérje-fehérje dokkoló szerver betekintést engedett a Wnt5a-WIF és 

Wnt7a-WIF komplexek lehetséges szerkezeteibe, melyek összhangban vannak a 

mutagenezis és fehérje-fehérje kölcsönhatás vizsgálataink eredményeivel. A dokkolási 

kísérletekben a Wnt5a és Wnt7a fehérjék homológiamodelljeit használtuk 

fogadópartnerként, és a WIF domén kristályszerkezetét (2YGN.pdb) ligandumként. A 

ClusPro dokkoló algoritmusa lehetséges komplexek sokaságát értékeli, megtartva a 

megfelelő felületi komplementaritást mutatókat (Comeau és mtsai. 2004a; Comeau és mtsai. 

2004b). A 21. ábra mutatja az egyik prediktált Wnt5a-WIF komplex szerkezetét, mely 

illusztrálja a kölcsönhatás lehetséges módját: a Wnt5a C-terminális „ujja” a WIF domén Wnt-

CTD kötő felszínéhez kapcsolódik, míg a Wnt5a N-terminális „hüvelykujja” a WIF domén 

alkilkötő felszínéhez kötődik.  
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21. ábra. A Wnt5a a WIF1 WIF doménjét két különböző felszínen kötheti. A WIF1 WIF 

doménjének dokkolása a Wnt5a-hoz a ClusPro 2.0 szerverrel történt, a WIF domént ligandumként, a 

Wnt5a-t receptorként használva (http://cluspro.bu.edu/login.php). A Wnt5a-WIF komplex 

megjelenítése a YASARA 14.12.2 szoftverrel történt. A WIF domén alkilkötőhelyén elhelyezkedő 

Ile49 (Ile25), Phe51 (Phe27) és Phe66 (Phe42) oldalláncok, melyek a Wnt N-terminális „hüvelykujj” 

kötésében játszanak szerepet, zöld színűek; a C-terminális „mutatóujj” kötésében résztvevő Ile155 

oldallánc sárga színű az ábrán. Az áttekinthetőség kedvéért a Wnt5a ábrázolására a szalag-modellt, a 

WIF1 WIF doménjétnek megjelenítésére térkitöltött modellt használtunk. (Kerekes és mtsai. 2015.) 

 

5.7 A WIF1 fehérje a hedgehog jelátviteli útvonalra is hatással lehet 

A szerkezet-vezérelt, célzott arginin szkenning mutagenezis vizsgálataink 

eredményei megerősítették azt a feltételezést, hogy a WIF1 WIF domén NMR 

spektroszkópiás vizsgálatakor azonosított alkilkötőhely kulcsfontosságú a fő partnereik, a 

Wnt fehérjékkel való kölcsönhatásban, ide kötődhet a Wnt-k palmitoleil lánca.  

http://cluspro.bu.edu/login.php
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A Wnt fehérjékhez hasonlóan, a hedgehog fehérjék is poszttranszlációs 

módosításokon esnek át, egy palmitoil és egy koleszterol lánccal is rendelkeznek, melyeknek 

megléte a hedgehog jelátvitel működése szempontjából elengedhetetlen. Kimutatták, hogy a 

Shh és Patched1 receptor extracelluláris ciszteingazdag doménje közötti kölcsönhatás 

kialakításában kulcsszerepet játszik a Shh két lipid „karja”. A kötésben mindkét lipid, az N-

terminális palmitoil és C-terminális koleszterol részt vesz, mindkettő a Patched1 fehérje 

törzsébe ékelődik (Qi és mtsai. 2018; Rudolf és mtsai. 2019). 

A Drosophila WIF1 ortológ a shifted (Shf) fehérje domén felépítése a gerinces WIF1 

fehérjéével azonos: egy WIF doménnel és öt EGF doménnel rendelkezik. Több olyan 

tanulmány is született, amely a Shf és a WIF1 funkcióit, illetve doménjeik és funkciójuk közti 

összefüggéseket vizsgálta (Glise és mtsai. 2005; Gorfinkiel és mtsai. 2005; Sánchez-

Hernández és mtsai. 2012; Avanesov és mtsai. 2012). A szerzők arra a következtetésre 

jutottak, hogy a gerinces WIF1 elsősorban a Wnt jelátvitel negatív regulátoraként szolgál, 

míg a Drosophila ortológ Shf a Hh jelátviteli út pozitív szabályozója, ugyanakkor az továbbra 

sem világos, hogy a humán WIF1 fehérje specifikus-e a humán Wnt-kre vagy hatása van a 

humán Hh fehérjék jelátviteli aktivitására is. 

A fenti kérdésre választ keresve, a humán WIF1 fehérje és a humán sonic hedgehog 

(Shh) fehérje közti kölcsönhatást jellemeztük felületi plazmonrezonancia spektroszkópiával, 

valamint sejtes riporter kísérleteket végeztünk a WIF1 fehérje humán Shh fehérje jelátviteli 

aktivitására gyakorolt hatásának elemzésére.  

 

5.8 A humán Wnt inhibitory factor 1 nagy affinitással kötődik a humán Shh 

fehérjéhez 

A WIF1 és a Shh fehérjék közti kölcsönhatás vizsgálatára pull-down kísérleteket 

végeztem. A fehérjéket összekevertem, inkubáltam, majd az oldathoz vagy a WIF1 vagy a 

Shh elleni antitestet adtam, és újabb inkubáció után az antitestet kötő agaróz oszlopra vittem 

a mintát. A Western blot membránon az eluált mintában jól látható sávként jelenik meg 
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mindkét fehérje, akár a WIF1 elleni antitesttel, akár a Shh elleni antitesttel végeztem a pull-

down kísérletet. A kontroll kísérletekben nem volt detektálható aspecifikus kötődés sem az 

antitesthez, sem az oszlophoz, így a fehérjék együttes kikötődése a humán WIF1 humán Shh-

al alkotott stabil komplexének köszönhető (22. ábra). 

 

 

 

22. ábra. A humán WIF1 fehérje nagy affinitással köti a humán Shh fehérjét. Pull-down 

kísérletekben a rhWIF1-et inkubáltam rhShh-al, majd az oldathoz adtam a rhShh elleni (A panel) 

vagy az rhWIF1 elleni antitestet (B panel). A keveréket Pierce Protein A/G Plus agarózzal töltött 

Pierce centrifugálható oszlopra pipettáztam. A mosások után, a kötött fehérjéket eluáltam a Pierce 

Classic IP Kit elúciós pufferével (pH 2,8). A mintákat SDS poliakrilamid gélelektroforézissel 

elemeztem, és western blot (WB) technikával, rhWIF1 elleni, illetve rhShh elleni antitesttel tettem 

láthatóvá. A kontroll kísérletekben, az aspecifikus kölcsönhatások kizárására, a rhWIF1 fehérjét 

rhShh elleni antitesttel, a rhShh fehérjét rhWIF1 elleni antitesttel inkubáltam. A kötési lépés után a 

mintákat western blot technikával, rhWIF1 elleni, illetve rhShh elleni antitesttel tettem láthatóvá. A 

minták: felvitt: az oszlopra felvitt minta; átesett: az oszlophoz nem kötődő fehérjék; mosás 1-2: 

mosási frakciók; kötött: az oszlopon kötött fehérje. A jobb oldalon látható számok a Page Ruler Plus 

molekulasúly marker (MM) fehérje sávjainak méretét jelöli kDa-ban. (Kerekes és mtsai. 2021.) 

 

Ahhoz, hogy kvantitatív információkhoz jussunk a Shh WIF1-el szembeni 

affinitásáról, felületi plazmonrezonancia spektroszkópia méréseket végeztünk. Az 
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immobilizált Wnt inhibitory factor 1-re injektált humán Shh koncentrációfüggő SPR-jeleket 

adott; a 23. ábrán az egyik ilyen kísérlet szenzorgramjai láthatóak. Az SPR görbék elemzése 

alapján a Shh-WIF1 komplex Kd értéke 2,06±0,9 nM (10. táblázat). 

 
23. ábra. A humán sonic hedgehog és humán WIF1 közti kölcsönhatás jellemzése felületi 

plazmonrezonancia spektroszkópiával. A rhShh különböző koncentrációit (6,25nM, 12,5nM, 

25nM, 50nM, 75nM és 100nM) injektáltuk az immobilizált rhWIF1 fehérjét hordozó CM5 chipre (az 

abszcisszán 0s-nál). (Kerekes és mtsai. 2021.) 

 

A Shh és az immobilizált humán WIF domén közti kölcsönhatás vizsgálatakor is a 

koncentrációval növekedtek az SPR-jelek (24. ábra). A mérések (10. táblázat) alapján a Shh-

WIF domén komplex stabilitása (Kd=1,18±0,3 nM) hasonló a Shh-WIF1 komplexéhez 

(Kd=2,06±0,9 nM), ami arra utal, hogy a Shh-WIF1 kölcsönhatásért elsősorban a WIF1 WIF 

doménje felelős. 

 

 

 

ligandum: rhWIF1 

analit: rhShh 

Idő (s) 

100 nM 

6,25 nM 

25 nM 

50 nM 

75 nM 

12,5nM 
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10. táblázat. A humán sonic hedgehog és a humán WIF1 fehérje (WIF1), illetve humán WIF1 

fehérje WIF doménje (WIF1 WIF doménje) közti kölcsönhatás kinetikai paraméterei. A 

kölcsönhatások asszociációs és disszociációs sebességi állandói, valamint az egyensúlyi disszociációs 

állandók meghatározása a felületi plazmonrezonancia mérésekből a BIAevaluation 4.1. szoftverrel 

történtek. (Kerekes és mtsai. 2021) 

Kölcsönható fehérjék Kd (M) ka (1/Ms) kd (1/s) 

Shh - WIF1 
2,06±0,9 x10-9 6,85±0,6 x104 

1,41±0,5 x10-4 

Shh – WIF1 WIF doménje 1,18±0,3 x10-9 4,26±0,2 x 104 5,03±1,3 x 10-5 

 

 

24. ábra. A humán sonic hedgehog és humán WIF1 fehérje WIF doménje közti kölcsönhatás 

jellemzése felületi plazmonrezonancia vizsgálattal. A rhShh különböző koncentrációit (12,5nM, 

25nM, 50nM, 100nM és 200nM) injektáltuk az immobilizált WIF domént hordozó CM5 chipre (az 

abszcisszán 0s-nál). Az SPR-válasz a Shh koncentrációval párhuzamosan növekedett. (Kerekes és 

mtsai. 2021.) 

 

ligandum: WIF domén 

analit: rhShh 

Idő (s) 

100 nM 

200 nM 

25 nM 

50 nM 

75 nM 

12,5nM 
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5.9 A humán Wnt inhibitory factor 1 hatékony antagonistája a humán Shh 

jelátviteli aktivitásának 

Sejtes riporter rendszerben vizsgáltam a WIF1 és a WIF1 WIF domén Shh jelátviteli 

aktivitására gyakorolt hatását.  

A riporter gén vizsgálatokban a WIF1 fehérje a sonic hedgehog hatékony 

antagonistája: a jelátviteli út működésének intenzitását jelző lumineszcencia értékek a WIF1 

kezelés hatására koncentrációarányosan csökkentek (25. ábra). Az adatok elemzése alapján 

a WIF1 fehérje a rhShh (0,2 nM) jelátviteli aktivitását 2,45±0,032 nM EC50 érékkel gátolja. 

 

25. ábra. A humán WIF1 hatékony antagonistája a humán Shh jelátviteli aktivitásának. A WIF1 

hedgehog antagonista aktivitását vizsgáló riporter mérésekben a Gli Reporter-NIH3T3 sejtek 

felnövesztése után a tenyésztő közeget eltávolítottam, és 50 µl 0,2 nM Shh tartalmú assay médiummal 

kezeltem, melyet előzőleg 5 percig inkubáltam 0-50 nM rhWIF1 fehérjével. Az ábrán az egyik ilyen 

kísérlet látható, pontonként négy párhuzamos minta adataiból számolt standard deviációval. Az 

adatokat a 0,2 nM Shh + 0 nM rhWIF1 tartalmú assay médiummal kezelt sejtek lumineszcenciájának 

százalékában adtam meg. Az adatok kiértékelése Origin 2018 (ver. 95E) programmal történt. 

(Kerekes és mtsai. 2021.) 
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A sejtes riporter vizsgálatokban a Shh jelátvitelét a WIF domén is hatékonyan gátolja. 

A 26. ábrán látható az egyik kísérlet eredménye, ahol a Gli Reporter-NIH3T3 sejteket a WIF 

domén különböző koncentrációjú oldataival inkubált Shh fehérjével kezeltem. A WIF1 WIF 

doménje 2,75±0,135nM EC50 értékkel gátolta a rhShh aktivitását. A teljes hosszúságú WIF1 

és a WIF domén hasonló EC50 értékei arra utalnak, hogy a humán WIF1 hedgehog 

antagonista aktivitásáért elsősorban a WIF domén felelős. 

 

26. ábra. A humán WIF1 WIF doménje hatékony inhibitora a humán Shh jelátviteli 

aktivitásának. A WIF1 WIF doménjének hedgehog antagonista aktivitását vizsgáló riporter 

kísérletekben a Gli Reporter-NIH3T3 sejtek felnövesztése után a tenyésztő közeget eltávolítottam, és 

50 µl 0,2 nM Shh tartalmú assay médiummal kezeltem, melyet előzőleg 5 percig inkubáltam 0-50 

nM WIF1 WIF doménnel. Az ábrán az egyik ilyen kísérlet látható, pontonként négy párhuzamos 

minta adataiból számolt standard deviációval. Az adatokat a 0,2 nM Shh + 0 nM WIF domén tartalmú 

assay médiummal kezelt sejtek lumineszcenciájának százalékában adtam meg. Az adatok kiértékelése 

Origin 2018 (ver. 95E) programmal történt. (Kerekes és mtsai. 2021.) 
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6 AZ EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA 

 

Munkám első részében kimutattam, hogy a Wnt inhibitory factor 1 WIF domén 

alkilkötő felszíne kulcsszerepet tölt be a Wnt-kel való kölcsönhatásában. Az NMR 

vizsgálatok során azonosított, a Brij35 (polioxietilén-lauril-éter) alkilláncának kötésében 

szerepet játszó oldalláncok szubsztitúciója módosította a WIF domén Wnt-affinitását. 

A Wnt-k egy poszttranszlációs módosítás nyomán hordoznak egy palmitoleil 

oldalláncot (Doubravska és mtsai. 2011), így valószínűnek tűnik, hogy a WIF domén 

alkilkötő felszínének a funkciója ezen lipid lánc kötése (Liepinsh, Bányai, Patthy, Otting, 

2006). Ezt a feltételezést alátámasztja két megfigyelés is, amelyeket a WIF1 lipid 

oldalláncokkal szemben mutatott nagy affinitása magyarázhat. Az egyik megfigyelés, hogy 

egy bizonyos faj WIF1 fehérjéje távoli fajok Wnt fehérjéivel szembeni nagy affinitást mutat 

(Hsieh és mtsai. 1999). A másik megfigyelés, pedig az, hogy a WIF1 nem mutat jelentős 

affinitásbeli különbséget a különböző Wnt-paralógokkal szemben (ld. 4. táblázat), holott 

ezeknek a Wnt paralógoknak az aminosav szekvenciájában jelentős eltérés mutatkozik. 

Ezenfelül, a WIF1 fehérje WIF doménje nagy affinitással köti a palmitoilált hedgehog 

fehérjét és képes annak jelátviteli aktivitását szabályozni, holott a hedgehog fehérje aminosav 

szekvenciája nem áll rokonságban a Wnt-k szekvenciájával.  

A WIF domén alkilkötő felszíne két jól elkülönülő alrégióból áll. Az NMR-mérés 

során intermolekuláris kölcsönhatások a Brij-35 alifás CH2 csoportjai és a WIF domén Ile55 

(Ile31), Phe66 (Phe42), Phe70 (Phe46) oldalláncaival voltak megfigyelhetőek; illetve az 

etilénglikol rész és a Leu56 (Leu32), Trp39 (Trp15), a Tyr37 (Tyr13), illetve az Ile49 (Ile25) 

oldalláncok között voltak észlelhetőek (Liepinsh, Bányai, Patthy, Otting, 2006). 

A két szubrégió az arginin szkenning mutagenezis vizsgálataim során is elkülönült 

egymástól a Wnt-kötésre gyakorolt hatásukban: az egyik régió oldalláncainak szubsztitúciója 

csökkentette a domén affinitását a Wnt3a-val és a Wnt5a-val szemben (5. táblázat), míg a 

másik szubrégiót érintő mutációk a Wnt5a esetében növelték az affinitást, de bizonyos 
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mutációk esetében (Tyr37Arg (Tyr13Arg), Trp39Arg (Trp15Arg), Leu56Arg (Leu32Arg)) 

csökkent a Wnt3a-val szemben a domén affinitása. A megfigyelés magyarázata az lehet, 

hogy az első szubrégió a Wnt-kel konzervatív hidrofób kölcsönhatás létrehozásában vesz 

részt (valószínűleg, de nem feltétlenül, a konzervatív lipid oldalláncokkal), míg a másik 

alrégió a Wnt-k aminosav-oldalláncaival alakít ki kölcsönhatást, mely Wnt-nként változhat.  

Az a tény, hogy a WIF domén bizonyos oldalláncainak (Tyr37Arg (Tyr13Arg), 

Trp39Arg (Trp15Arg), Leu56Arg (Leu32Arg)) arginin szubsztitúciója ellentétesen hatott a 

domén Wnt3a és a Wnt5a fehérjékkel szemben mutatott affinitására, arra utal, hogy ezeknek 

a Wnt-knek a WIF-kötő felszínt alkotó szekvenciája jelentősen eltérhet egymástól.  

Malinauskas és munkatársai (Malinauskas és mtsai. 2011) a WIF domén 

kristályszerkezetét feltáró kísérleteiben is egy lipid (1,2-dipalmitoil-foszfatidilkolin; DPPC) 

integrálódott a WIF doménbe. A DPPC acilláncai a WIF domén „törzsébe” illeszkedtek, míg 

a foszfatidilkolin fejrész a felszínen helyezkedett el.  A fejrész etilén-csoportja hidrofób 

kölcsönhatást hozott létre a Phe66 (Phe42) oldallánccal, a glicerol lánc az Ile49 (Ile25)-hez 

kötődött. (Megjegyzendő, hogy ezek az oldalláncok a polioxietilén-lauril-éterrel szintén 

kölcsönhatásba lépnek, ahogy ezt fentebb említettem.) Malinauskas és munkatársai vitatják, 

hogy a WIF domén hidrofób zsebe szolgálhat-e a Wnt-k palmitoleil oldalláncának kötésére, 

ha a domén lipidkötő kapacitása már telítődött DPPC-vel, mivel szerintük a WIF1-be beépült 

diacil lipidet lecserélni a Wnt3a-kötött láncra az extracelluláris vizes környezetben 

energetikailag nagyon kedvezőtlen volna (Malinauskas és mtsai. 2011). Ezt azzal támasztják 

alá, hogy 15 különböző lipidet nem kötött a WIF fehérje. Véleményünk szerint ez igaz az 

egyszerű lipidek esetében (melyek csak a lipidkötőhely oldalláncaival lépnek 

kölcsönhatásba), de nem érvényes „komplex lipidekre”, mint a palmitoleilált Wnt-k, ahol a 

kötést a két fehérje aminosav oldalláncai közötti kölcsönhatás is befolyásolja. Malinauskas 

és munkatársai (Malinauskas és mtsai. 2011) mutagenezis vizsgálatokat is végeztek a WIF 

domén felszínének Wnt3a-t felismerő régióinak feltérképezésére. 15 pozícióban hajtottak 

végre mutagenezist, melynek során glikozilációs helyeket hoztak létre a WIF domén 

különböző felszínein, illetve ezenfelül hat, egy-egy oldalláncot érintő mutációt is létrehoztak, 
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hogy vizsgálják hatásukat a WIF1-Wnt3a kölcsönhatásra. A mutációk többsége nem 

befolyásolta jelentősen a Wnt3a kötését. Három, a Phe174, Phe51 (Phe27) és Glu151 

pozícióban létrehozott N-glikozilációs hely, illetve a Met77 (Met53) triptofán szubsztitúciója 

okozott 50%-nál nagyobb csökkenést a molekula gátlóképességében. Ezen megfigyelések 

alapján a szerzők azonosítottak egy, a WIF domént körülölelő, nem összefüggő területet, 

mely a feltételezett Wnt3a kötőfelszín.  

(Megjegyzendő, hogy az N-glikozilációs helyek beépítése a kötőhelyek térképezését 

csak korlátozottan teszi lehetővé, mert a nagy szénhidrát oldalláncok a mutáció helyétől 

távolabbi pontokon is kifejthetik hatásukat.)  

Malinauskas és munkatársai által azonosított aminosavak közül a Phe174 (Phe149) 

és Phe51 (Phe27) oldalláncok, - melyeken az N-glikoziláció a vizsgálataik szerint 60-70%-

kal csökkenti az affinitást, - a mi mutagenezis vizsgálataink során azonosított Wnt-kötőhely 

részei. (27. ábra) 

 

27. ábra Mutációk elhelyezkedése a WIF domén felszínén. Malinauskas és munkatársai 

vizsgálataiban a WIF1-Wnt kölcsönhatást gyengén (piros), közepesen (magenta) vagy erősen (kék) 

befolyásoló mutációk elhelyezkedése a WIF domén felszínén (Malinauskas és mtsai. 2011) 

Ugyanezen a modellen a saját WIF mutánsaink, melyek erősítették (zöld) vagy gyengítették 

(narancssárga) a WIF1-Wnt kölcsönhatást (Bányai és mtsai. 2012).  



94 

 

 

A Met77Trp (Met53Trp) mutáció hatása a Malinauskas és munkatársai (Malinauskas 

és mtsai. 2011) által feltételezett Wnt-kötőhelyre megmutatja az alkilkötő hely körüli régió 

jelentőségét. A Met77 (Met53) a lipidkötő árok bejáratánál van részben „eltemetve”. (13. és 

27. ábra) Bár ez a mutáció nem okozott nagyobb változást a WIF domén szerkezetében, 

jelentősen csökkentette a fehérje Wnt3a jelátvitelt gátló képességét (Malinauskas és mtsai. 

2011). Ez a megfigyelés összhangban van a következtetésünkkel, mely szerint a lipidkötő 

hely esszenciális a Wnt-kötés szempontjából.  

Vizsgálataim során a WIF1 WIF domén Wnt kötésében szerepet játszó lipidkötő 

felszín egyik mutációja sem szüntette meg a WIF domén és a Wnt3a vagy Wnt5a közötti 

kölcsönhatást. A lehetséges magyarázat az lehet, hogy – a Frizzled-Wnt kölcsönhatás 

analógiájára – a Wnt a WIF domént a lipidkötőhelyen kívül egy másik felszínen is köti. Janda 

és munkatársai kimutatták (Janda és mtsai. 2012), hogy a Wnt-k egy kéz-szerű, két doménből 

álló szerkezettel rendelkeznek, melyen a „mutatóujj” és a „hüvelykujj” két külön 

kötőfelszínen ragadja meg a Frizzled receptor Wnt-kötő doménjét. Az egyik felszínt a 

lipidcsoport uralja, a másik kötőfelszínt a Wnt „mutatóujj” konzervatív hegye, mely hidrofób 

kölcsönhatásokat hoz létre a Frizzled receptor Wnt-kötő doménjének az előzővel ellentétes 

felszínén található bemélyedésével. Valószínűnek tűnik, hogy a WIF akkor tudja hatékonyan 

gátolni a Wnt kötődését a Frizzled receptorhoz, ha egyaránt kötődik a Wnt „mutató- ” és 

„hüvelykujjához”. 

Munkám második szakaszában kimutattam, hogy – az alkilkötő hely mellett – egy 

másik kötőhely is létezik a WIF domén ellentétes oldalán, ami fontos szerepet tölt be a Wnt-

kel való kölcsönhatás kialakításában. Ezen a második kötőfelszínen létrehozott Ile155Arg 

szubsztitúció drasztikusan lecsökkenti a WIF domén kötődését a Wnt5a-CTD-hez és Wnt7a-

CTD-hez, ami egyértelműen alátámasztja azt a következtetést, hogy a Wnt-k C-terminális 

citokin-szerű „ujj” doménje a WIF domén eme másik felszínéhez kötődik. Másik irányból 

megközelítve: a WIF domén alkilkötő helyét érintő mutációk gyengítik a WIF – Wnt 

kölcsönhatást, de nincs hatásuk a WIF és a Wnt5a-CTD illetve Wnt7a-CTD közti affinitásra, 



95 

 

 

ami megerősíti a feltevést, hogy az alkilkötő hely a Wnt lipid-módosított N-terminális 

„hüvelykujjával” alakít ki kötést. 

A Wnt-WIF kölcsönhatás szerkezeti alapjainak megértése kiindulópontja lehet jobb 

terápiás tulajdonságokkal rendelkező WIF variánsok, Wnt gátló szerek tervezésének. Az 

arginnin szkenning mutagenezis vizsgálataim során egyes mutációk a WIF domén különböző 

Wnt fehérjékkel szembeni specifitáseltolódását okozták: a vad típusú WIF domén és a 

Wnt3a, illetve Wnt5a közötti kölcsönhatás hasonló Kd-vel jellemezhető, de a kétféle Wnt és 

egyes mutánsok közti kötés erősségében akár harmincötszörös különbség is előfordult. A 

különböző szöveteket érintő daganatoknál, illetve a különböző daganattípusoknál más-más 

Wnt fehérje okozza a jelátvitel hibás működését, így azok specifikus gátlása csökkentené a 

Wnt jelátvitelt célzó terápiás eszközök mellékhatásait. 

 

A Wnt jelátviteli utat beindító Wnt fehérjékhez hasonlóan a hedgehog jelátviteli utat 

beindító hedgehog fehérjék is viselnek lipid módosításokat: egy palmitoil és egy koleszterol 

láncot. A WIF1 Drosophila ortológja, a shifted (Shf), a WIF1-el azonos szerkezeti 

elemekből, egy WIF doménből és öt EGF doménből épül fel. A Shf fő funkciója a 

Drosophila-ban a hedgehog útvonal pozitív szabályozása, ám az eddig nem volt világos, 

hogy az emlős WIF1-nek van-e szerepe Hh kötésében, és a Hh jelátviteli útvonal 

szabályozásában. 

Munkám harmadik részében kimutattam, hogy a humán WIF1 fehérje nagy 

affinitással köti a humán Shh fehérjét, és gátolja annak jelátviteli aktivitását nanomólos 

tartományban mozgó EC50 értékkel. Vizsgálataim azt is feltárták, hogy a WIF1 fehérje 

hedgehog antagonista aktivitásában a WIF doménnek elsődleges szerepe van. Ebből a 

szempontból, a WIF1 Wnt antagonista és hedgehog antagonista funciója hasonlóságot mutat, 

hiszen mindkettő elsősorban a WIF domén partnerrel szembeni aktivitásán nyugszik. 

Habár a WIF domén Hh vagy Wnt fehérjékkel alkotott komplexeinek szerkezete még 

nem ismert, valószínűnek tűnik, hogy ezen morfogének lipid oldalláncai a WIF domén 
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alkilkötő helyéhez kötődnek. A WIF domén NMR szerkezete és az arginin szkenning 

mutagenezis vizsgálataim alapján a lipidkötő felszínnek kulcsszerepe lehet a Wnt-k 

kötésében. A feltételezés szerint, a WIF domén kötődése a lipidhez elfedi a Wnt-nek azt a 

felszínét, mely elengedhetetlen a receptoraihoz való kapcsolódása során.  

A Wnt8 és receptora közti kölcsönhatásnál a Wnt8 palmitoleil oldallánca a Frizzled 

8 Fz doménjének ligandumkötő helyére fekszik be (Janda és mtsai. 2012). A Shh és a 

Patched1 komplexének térszerkezeti vizsgálata megmutatta, hogy a fentiekhez hasonlóan, a 

Shh a Patched1 extracelluláris doménjét az N-terminális palmitoilt és a C-terminális 

koleszterolt tartalmazó régióival köti meg, melyek a Patched1 fehérje törzsébe ékelődnek be 

(Qi és mtsai. 2018; Rudolf és mtsai. 2019).  

Azt a látszólagos ellentmondást is szükséges tárgyalnom, hogy a humán WIF1 

kötődése a humán Shh-hoz gátolja ez utóbbi aktivitását a sejttenyészetben végzett 

vizsgálatokban (jelen munka), míg a Drosophila WIF1 esetében a hedgehoggal való 

kölcsönhatása inkább erősíti, mint gyengíti a morfogén aktivitását (Glise és mtsai. 2005; 

Gorfinkiel és mtsai. 2005). 

Számos példa illusztrálja, hogy egy növekedési faktort kötő fehérje, a környezet és a 

koncentráció függvényében, az adott növekedési faktor agonistájaként és antagonistájaként 

egyaránt szolgálhat (Ashe és mtsai. 1999; O'Connor és mtsai. 2006). A növekedési fakorokat 

kötő fehérjék magasabb lokális koncentrációjánál (a szintézis helyén), az inhibitor funkció 

dominálhat, míg alacsonyabb koncentrációnál (a szintézis helyétől távol), pozitív 

regulátornak tűnnek, mivel a stabilizáló, szállító funkciójuk jelentősebb, mint a gátló 

funkciójuk (Ashe és mtsai. 1999; O'Connor és mtsai. 2006).  A Scube jól szemlélteti, hogy a 

morfogén-kötő fehérjék lehetnek aktiválói vagy gátlói is ugyanannak a morfogénnek. A Shh 

hidrofób fehérje, ezért a sejtből való kijutásához és a célsejthez való eljutásához szüksége 

van a Scube jelenlétére, amellyel oldható komplexet képez; ebben a vonatkozásában a Scube 

pozitív szabályozója a Shh jelátvitelnek. Ugyanakkor az oldható Scube-Shh komplex nem 

képes a jelátvitel beindítására, mert nem tud a Patched1 receptorhoz kötődni, tehát innen 

nézve negatív szabályozója a Shh jelátvitelnek (Wierbowski és mtsai. 2020).  
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A fentiek alapján, valószínűnek tűnik, hogy szövetekben a humán WIF1, mint Shh 

gátló fehérje, agonistaként és antagonistaként is viselkedhet a koncentráció és a környezet 

függvényében. 

Az itt leírt eredmény, hogy a WIF1 hatékony gátlószere a Shh-nak, átértékelheti a 

korábbi, a WIF1 elveszésével vagy túltermelésével kapcsolatos kísérleteket, ahol a WIF1-et 

csak Wnt-specifikus inhibitorként tartották számon. 

Az még tisztázásra vár, hogy a WIF1 fehérje hedgehog fehérjékkel való 

kölcsönhatása rendelkezik-e a gerincesekben fiziológiai jelentőséggel. A kérdésnek orvosi 

vonatkozásai is vannak, mivel a Wnt útvonalat célzó WIF1 alapú terápiáknak lehetnek 

nemkívánatos mellékhatásai, ha a Hh útvonalat is érintik. 
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7 ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A Wnt és hedgehog jelátviteli útvonalak kulcsszerepet töltenek be az embrionális 

fejlődésben, őssejt proliferációban, szöveti egyensúly fenntartásában és szöveti 

regenerálódásban. Rendellenes működésük tumorok kialakulásához vezethet. Daganatos 

betegségekben a Wnt inhibitory factor 1 (WIF1) expressziós szintje lecsökken, a WIF1 szint 

helyreállítása gátolja a tumor progressziót, amit a Wnt jelátvitelben betöltött szerepének 

tulajdonítanak. A gerinces WIF1 negatív regulátora a Wnt jelátvitelnek, míg a Drosophila 

WIF1, a shifted, pozitív szabályozója a hedgehog útvonalnak. Arról, hogy gerincesekben a 

WIF1 fehérje hatással van-e a hedgehog jelátvitel működésére, eddig nem volt információ.  

Doktori munkám két célkitűzése a Wnt inhibitory factor 1 (WIF1) WIF doménje és a 

Wnt fehérjék között kialakuló kölcsönhatások jellemzése, és a humán Wnt inhibitory factor 

1 fehérje, illetve, a humán WIF1 WIF doménje és a humán sonic hedgehog között kialakuló 

kölcsönhatás jellemezése, megismerése volt. 

A vizsgálatokhoz arginin szkenning mutagenezist végeztem, amelyhez a mutáns WIF 

doméneket, valamint a vad típusú WIF domént és a Wnt C-teminális doméneket Pichia 

pastoris expressziós rendszerben állítottam elő. A fehérjék közti kölcsönhatásokat felületi 

plazmonrezonancia spektroszkópiával (direkt és kompetíciós mérésekkel), pull-down 

módszerrel és emlős sejtes riporter kísérletekkel vizsgáltam, melyeket egyéb 

fehérjevizsgálati módszerek (pl. CD spektroszkópia, Western blot) egészítettek ki.  

A felületi plazmonrezonancia (SPR) vizsgálatokkal kimutattam, hogy a Wnt fehérjék 

erős kölcsönhatást alakítanak ki a Wnt inhibitory factor 1 WIF doménjével, és a különböző 

Wnt fehérjék (Wnt3a, Wnt4, Wnt5a, Wnt7a, Wnt9b és Wnt11) WIF doménhez való kötődése 

hasonló asszociációs és disszociációs sebességi állandókkal jellemezhető. Ez azt mutatja, 

hogy a vad típusú WIF fehérje Wnt gátlása nem specifikus, a domén „nem tesz különbséget” 

a különböző Wnt fehérjék között. 
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A WIF1 WIF doménjének felszínén két Wnt kötőhelyet azonosítottam. Az NMR 

szerkezet meghatározásakor azonosított alkilkötőhelyet érintő mutációt hordozó WIF 

doménekkel végzett oldatfázisú kompetíciós SPR vizsgálataim megerősítették azt a 

feltételezést, hogy az alkilkötőhely szerepet játszik a Wnt fehérjékkel való kölcsönhatásban, 

és nagy valószínűséggel a Wnt fehérjék N-terminális doménjén található palmitoleil láncot 

köti. A WIF domén felszínén a másik Wnt-kötőhely az alkilkötőhelytől eltérő területen 

helyezkedik el, és a vizsgálatok alapján feltételezhető, hogy a Wnt fehérjék C-terminális 

doménjével alakít ki kölcsönhatást. A kísérletek eredményei alátámasztják az in silico 

modelljeink által mutatott képet, amelyekben a Wnt fehérjék két különböző felszínen kötik 

a WIF domént. 

 A WIF domén felszínén több olyan pozíciót azonosítottam, melyeknek mutációja 

specifikusabbá tette a WIF domén és a különböző Wnt fehérjék közti kölcsönhatást. Ez 

megnyitja az utat a specifikus Wnt-gátlás, és ezáltal az enyhébb mellékhatásokkal járó Wnt 

jelátvitelt célzó tumorspecifikus terápiák felé.  

Pull-down vizsgálatokkal kimutattam, hogy a WIF1 fehérje, illetve a WIF1 WIF 

doménje stabil komplexet alkot a sonic hedgehog (Shh) fehérjével. A felületi 

plazmonrezonancia kísérletek eredményei azt mutatják, hogy a WIF1 fehérje, illetve a WIF1 

WIF doménje és a Shh közti kölcsönhatás erőssége nanomólos tartományba esik. 

Riporter gén vizsgálatokkal kimutattam, hogy a WIF1 fehérje, illetve a WIF1 WIF 

doménje biológiai rendszerben is köti a Shh fehérjét, és nanomólos koncentráció-

tartományba eső EC50 értékkel gátolja a Shh jelátvivő aktivitását. Az eredmények azt 

mutatják, hogy a WIF1 Wnt antagonista aktivitásához hasonlósan, a WIF1 Shh antagonista 

aktivitásában a WIF doménnek kulcsszerepe van. Ezen megfigyelés alapján felmerülhet, 

hogy a WIF1 tumor szuppresszor aktivitása nem kizárólag a Wnt jelátvitel gátlásában 

betöltött szerepének köszönhető, hanem a fehérje a hedgehog jelátviteli út szabályozásán 

keresztül is kifejtheti hatását.  

 



100 

 

 

Közlemények 

 

A doktori értekezés alapját képező közlemények 

 

Kerekes K, Trexler M, Bányai L, Patthy L. Wnt Inhibitory Factor 1 Binds to and Inhibits the 

Activity of Sonic Hedgehog. Cells. 2021; 10:3496.  

 

Kerekes K, Bányai L, Trexler M, Patthy L. Structure, function and disease relevance of Wnt 

inhibitory factor 1, a secreted protein controlling the Wnt and hedgehog pathways. Growth 

Factors. 2019; 37:1-2, 29-52. 

 

Kerekes K, Bányai L, Patthy L. Wnts grasp the WIF domain of Wnt Inhibitory Factor 1 at 

two distinct binding sites. FEBS Lett. 2015; 589:3044-3051. 

 

Bányai L, Kerekes K, Patthy L. Characterization of a Wnt-binding site of the WIF-domain 

of Wnt inhibitory factor-1. FEBS Lett. 2012; 586:3122-3126. 

 

 

 

Egyéb közlemények: 

 

Bányai L, Trexler M, Kerekes K, Csuka O, Patthy L. Use of signals of positive and negative 

selection to distinguish cancer genes and passenger genes. Elife. 2021; 10:e59629.  

 

Bányai L, Kerekes K, Trexler M, Patthy L. Morphological Stasis and Proteome Innovation 

in Cephalochordates. Genes (Basel). 2018; 9: 353.   



101 

 

 

Irodalomjegyzék 

 

Abbott KL, Nyre ET, Abrahante J, Ho YY, Isaksson Vogel R, Starr TK. The Candidate 

Cancer Gene Database: a database of cancer driver genes from forward genetic screens in 

mice. Nucleic Acids Res. 2015; 43(Database issue):D844-848. 

Ackers I, Malgor R. Interrelationship of canonical and non-canonical Wnt signalling 

pathways in chronic metabolic diseases. Diab Vasc Dis Res. 2018; 15:3-13.  

Adamska M, Degnan SM, Green KM, Adamski M, Craigie A, Larroux C, Degnan BM. Wnt 

and TGF-beta expression in the sponge Amphimedon queenslandica and the origin of 

metazoan embryonic patterning. PLoS One. 2007; 2(10):e1031.  

Arnold K, Bordoli L, Kopp J, Schwede T. The SWISS-MODEL workspace: a web-based 

environment for protein structure homology modelling. Bioinformatics. 2006; 22(2):195-

201. 

Ashe HL, Levine M. Local inhibition and long-range enhancement of Dpp signal 

transduction by Sog. Nature. 1999; 398:427-431.  

Avanesov A, Honeyager SM, Malicki J, Blair SS. The role of glypicans in Wnt inhibitory 

factor-1 activity and the structural basis of Wif1's effects on Wnt and Hedgehog signaling. 

PLoS Genet. 2012; 8:e1002503. 

Bányai L, Kerekes K, Patthy L. Characterization of a Wnt-binding site of the WIF-domain 

of Wnt inhibitory factor-1. FEBS Lett. 2012; 586:3122-3126. 

Biasini M, Bienert S, Waterhouse A, Arnold K, Studer G, Schmidt T, Kiefer F, Gallo 

Cassarino T, Bertoni M, Bordoli L, Schwede T. SWISS-MODEL: modelling protein tertiary 



102 

 

 

and quaternary structure using evolutionary information. Nucleic Acids Res. 2014; 42(Web 

Server issue):W252-258. 

Boutros M, Paricio N, Strutt DI, Mlodzik M. Dishevelled activates JNK and discriminates 

between JNK pathways in planar polarity and wingless signaling. Cell. 1998; 94:109-18.. 

Briscoe J, Thérond PP. The mechanisms of Hedgehog signalling and its roles in development 

and disease. Nat Rev Mol Cell Biol. 2013; 14:416-429.  

Buglino JA, Resh MD. Palmitoylation of Hedgehog proteins. Vitam Horm. 2012; 88: 229-

252. 

Burden SJ, Yumoto N, Zhang W. The role of MuSK in synapse formation and neuromuscular 

disease. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2013; 5:a009167. 

Bürglin, TR. The Hedgehog protein family. Genome Biol. 2008; 9:241.  

Cadigan KM, Liu YI. Wnt signaling: complexity at the surface. J Cell Sci. 2006; 119: 395-

402. 

Cannonier SA, Sterling JA. The Role of Hedgehog Signaling in Tumor Induced Bone 

Disease. Cancers (Basel). 2015; 7:1658-1683. 

Capurro MI, Xu P, Shi W, Li F, Jia A, Filmus J. Glypican-3 inhibits Hedgehog signaling 

during development by competing with patched for Hedgehog binding. Dev Cell. 2008; 

14:700–711. 

Carballo, G.B., Honorato, J.R., de Lopes, G.P. et al. A highlight on Sonic hedgehog pathway. 

Cell Commun Signal. 2018: 16:11.  

Clark CE, Nourse CC, Cooper HM. The tangled web of non-canonical Wnt signalling in 

neural migration. Neurosignals. 2012; 20:202-220. 



103 

 

 

Clevers H, Nusse R. Wnt/β-catenin signaling and disease. Cell. 2012; 149:1192-205. 

Comeau SR, Gatchell DW, Vajda S, Camacho CJ. ClusPro: a fully automated algorithm for 

protein-protein docking. Nucl. Acids Res. 2004a; 32:W96–W99. 

Comeau SR, Gatchell DW, Vajda S, Camacho CJ. ClusPro: an automated docking and 

discrimination method for the prediction of protein complexes. Bioinformatics. 2004b; 

20:45–50. 

COSMIC (Catalogue of Somatic Mutations in Cancer) https://cancer.sanger.ac.uk/cosmic 

Cruciat CM, Niehrs C. Secreted and transmembrane wnt inhibitors and activators. Cold 

Spring Harb Perspect Biol. 2013; 5:a015081. 

Dawson MA, Kouzarides T. Cancer epigenetics: from mechanism to therapy. Cell. 2012; 

150:12-27. 

Doubravska L, Krausova M, Gradl D, Vojtechova M, Tumova L, Lukas J, Valenta T, et al. 

Fatty acid modification of Wnt1 and Wnt3a at serine is prerequisite for lipidation at cysteine 

and is essential for Wnt signalling. Cell Signal. 2011; 23:837- 848. 

Filipovich A, Gehrke I, Poll-Wolbeck SJ, Kreuzer KA. Physiological inhibitors of Wnt 

signaling. Eur J Haematol. 2011; 86:453-465. 

Girardi D, Barrichello A, Fernandes G, Pereira A. Targeting the Hedgehog Pathway in 

Cancer: Current Evidence and Future Perspectives. Cells. 2019; 8:153. 

Glise B, Miller CA, Crozatier M, Halbisen MA, Wise S, Olson DJ, Vincent A, Blair SS. 

Shifted, the Drosophila ortholog of Wnt inhibitory factor-1, controls the distribution and 

movement of Hedgehog. Dev Cell. 2005; 8:255-266. 



104 

 

 

Gordon MD, Nusse R. Wnt signaling: multiple pathways, multiple receptors, and multiple 

transcription factors. J Biol Chem. 2006; 281:22429-33. 

Gorfinkiel N, Sierra J, Callejo A, Ibañez C, Guerrero I. The Drosophila ortholog of the human 

Wnt inhibitor factor Shifted controls the diffusion of lipid-modified Hedgehog. Dev Cell. 

2005; 8:241-253.  

Green J, Nusse R, van Amerongen R. The role of Ryk and Ror receptor tyrosine kinases in 

Wnt signal transduction. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2014; 6:a009175. 

Green JL, Kuntz SG, Sternberg PW. Ror receptor tyrosine kinases: orphans no more. Trends 

Cell Biol. 2008; 18:536-544. 

Guex, N, Peitsch, MC. SWISS-MODEL and the Swiss-PdbViewer: An environment for 

comparative protein modeling. Electrophoresis. 1997; 18:2714-2723. 

Habas R, Dawid IB. Dishevelled and Wnt signaling: is the nucleus the final frontier? J Biol. 

2005; 4:2. 

Halford MM, Macheda ML, Parish CL, Takano EA, Fox S, Layton D, Nice E, Stacker SA. 

A fully human inhibitory monoclonal antibody to the Wnt receptor RYK. PLoS One. 2013; 

8:e75447. 

Hall ET, Cleverdon ER, Ogden SK. Dispatching Sonic Hedgehog: Molecular Mechanisms 

Controlling Deployment. Trends Cell Biol. 2019; 29:385-395. 

Han C, Lin X. Shifted from Wnt to Hedgehog signaling pathways. Mol Cell. 2005; 17:321-

322. 

Harwood AJ. Dictyostelium development: A prototypic Wnt pathway? Methods Mol Biol. 

2008; 469:21–32. 



105 

 

 

Hikasa H, Shibata M, Hiratani I, Taira M. The Xenopus receptor tyrosine kinase Xror2 

modulates morphogenetic movements of the axial mesoderm and neuroectoderm via Wnt 

signaling. Development. 2002; 129:5227-5239. 

Hovens CM, Stacker SA, Andres AC, Harpur AG, Ziemiecki A, Wilks AF. RYK, a receptor 

tyrosine kinase-related molecule with unusual kinase domain motifs. Proc Natl Acad Sci 

USA. 1992; 89:11818–11822. 

Hsieh JC, Kodjabachian L, Rebbert ML, Rattner A, Smallwood PM, Samos CH, Nusse R, 

Dawid IB, Nathans J. A new secreted protein that binds to Wnt proteins and inhibits their 

activities. Nature. 1999; 398:431-436. 

Huang P, Zheng S, Wierbowski BM, Kim Y, Nedelcu D, Aravena L, Liu J, Kruse AC, Salic 

A. Structural Basis of Smoothened Activation in Hedgehog Signaling. Cell. 2018; 174:312-

324. 

Huelsken J, Behrens J. The Wnt signaling pathway. J Cell Sci. 2002; 115: 3977–8. 

Ingham PW, McMahon AP. Hedgehog signaling in animal development: paradigms and 

principles. Genes Dev. 2001; 15:3059-3087. 

Inoue T, Oz HS, Wiland D, Gharib S, Deshpande R, Hill RJ, Katz WS, Sternberg PW. C. 

elegans LIN-18 is a Ryk ortholog and functions in parallel to LIN-17/Frizzled in Wnt 

signaling. Cell. 2004; 118:795-806. 

Janda CY, Waghray D, Levin AM, Thomas C, Garcia KC. Structural basis of Wnt 

recognition by Frizzled. Science. 2012; 337:59-64. 

Kalderon D. Similarities between the Hedgehog and Wnt signaling pathways. Trends Cell 

Biol. 2002; 12:523-531. 



106 

 

 

Kansara M, Tsang M, Kodjabachian L, Sims NA, Trivett MK, Ehrich M, Dobrovic A, et al. 

Wnt inhibitory factor 1 is epigenetically silenced in human osteosarcoma, and targeted 

disruption accelerates osteosarcomagenesis in mice. J Clin Invest. 2009; 119:837-851. 

Kawano Y, Kypta R. Secreted antagonists of the Wnt signalling pathway. J Cell Sci. 2003; 

116:2627-2634. 

Kerekes K, Bányai L, Patthy L. Wnts grasp the WIF domain of Wnt Inhibitory Factor 1 at 

two distinct binding sites. FEBS Lett. 2015; 589:3044-3051. 

Kerekes K, Bányai L, Trexler M, Patthy L. Structure, function and disease relevance of Wnt 

inhibitory factor 1, a secreted protein controlling the Wnt and hedgehog pathways, Growth 

Factors. 2019; 37:1-2, 29-52. 

Kerekes K, Trexler M, Bányai L, Patthy L. Wnt Inhibitory Factor 1 Binds to and Inhibits the 

Activity of Sonic Hedgehog. Cells. 2021; 10:3496.  

Kestler HA, Kühl M. From individual Wnt pathways towards a Wnt signalling network. 

Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2008; 363(1495):1333-1347. 

Kestler M, Paricio N, Strutt DI, Mlodzik M. Dishevelled activates JNK and discriminates 

between JNK pathways in planar polarity and wingless signaling. Cell. 1998; 94:109-118. 

Kim MS, Saunders AM, Hamaoka BY, Beachy PA, Leahy DJ. Structure of the protein core 

of the glypican Dally-like and localization of a region important for hedgehog signaling. Proc 

Natl Acad Sci USA. 2011; 108:13112-13117. 

Kinnebrew M, Luchetti G, Sircar R, Frigui S, Viti LV, Naito T, Beckert F, Saheki Y, Siebold 

C, Radhakrishnan A, Rohatgi R. Patched 1 reduces the accessibility of cholesterol in the 

outer leaflet of membranes. Elife. 2021; 26:10:e70504.  



107 

 

 

Kohn AD, Moon RT. Wnt and calcium signaling beta-catenin-independent pathways. Cell 

calcium, 2005; 38: 439–46. 

Kohtz JD, Lee HY, Gaiano N, Segal J, Ng E, Larson T, Baker DP, Garber EA, Williams KP, 

Fishell G. N-terminal fatty-acylation of sonic hedgehog enhances the induction of rodent 

ventral forebrain neurons. Development. 2001; 128:2351-2363. 

Krishnan A, Almén MS, Fredriksson R, Schiöth HB. The origin of GPCRs: identification of 

mammalian like Rhodopsin, Adhesion, Glutamate and Frizzled GPCRs in fungi. PLoS One. 

2012; 7:e29817. 

Langton PF, Kakugawa S, Vincent JP. Making, Exporting, and Modulating Wnts. Trends 

Cell Biol. 2016; 26(10):756-765. 

Liepinsh E, Bányai L, Patthy L, Otting G. NMR structure of the WIF domain of the human 

Wnt-inhibitory factor-1. J Mol Biol. 2006; 357:942-950. 

Loo TW and Clarke DM. Mutational analysis of ABC proteins. Arch. Biochem. Biophys. 

2008; 476:51–64. 

Lu W, Yamamoto V, Ortega B, Baltimore D. Mammalian Ryk is a Wnt coreceptor required 

for stimulation of neurite outgrowth. Cell. 2004; 119:97-108. 

Malinauskas T, Aricescu AR, Lu W, Siebold C, Jones EY. Modular mechanism of Wnt 

signaling inhibition by Wnt inhibitory factor 1. Nat Struct Mol Biol. 2011; 18:886-893. 

Malinauskas T, Jones EY. Extracellular modulators of Wnt signalling. Curr Opin Struct Biol. 

2014; 29:77-84. 

Martinez S, Scerbo P, Giordano M, Daulat AM, Lhoumeau AC, Thome V, Kodjabachian L, 

Borg JP. The PTK7 and ROR2 receptors interact in the vertebrate WNT/PCP pathway. J Biol 

Chem. 2015; 290:30562–30572. 



108 

 

 

Masiakowski P, Yancopoulos GD. The Wnt receptor CRD domain is also found in MuSK 

and related orphan receptor tyrosine kinases. Curr Biol. 1998; 8:R407. 

Matus DQ, Magie CR, Pang K, Martindale MQ, Thomsen GH. The Hedgehog gene family 

of the cnidarian, Nematostella vectensis, and implications for understanding metazoan 

Hedgehog pathway evolution. Dev Biol. 2008; 313:501-518. 

McCabe JM, Leahy DJ. Smoothened goes molecular: new pieces in the hedgehog signaling 

puzzle. J Biol Chem. 2015; 290:3500-3507. 

Mehta S, Hingole S, Chaudhary V. The Emerging Mechanisms of Wnt Secretion and 

Signaling in Development. Front Cell Dev Biol. 2021; 9:714746.  

Mendrola JM, Shi F, Park JH, Lemmon MA. Receptor tyrosine kinases with intracellular 

pseudokinase domains. Biochem Soc Trans. 2013; 41:1029–1036. 

Meng X, Poon R, Zhang X, Cheah A, Ding Q, Hui CC, Alman B. Suppressor of fused 

negatively regulates beta-catenin signaling. J Biol Chem. 2001; 276:40113-40119. 

Min TH, Kriebel M, Hou S, Pera EM. The dual regulator Sufu integrates Hedgehog and Wnt 

signals in the early Xenopus embryo. Dev Biol. 2011; 358:262-276. 

Mulligan KA, Fuerer C, Ching W, Fish M, Willert K, Nusse R. Secreted Wingless-interacting 

molecule (Swim) promotes long-range signaling by maintaining Wingless solubility. Proc 

Natl Acad Sci USA. 2012; 109:370-377 

Murphy JM, Zhang Q, Young SN, Reese ML, Bailey FP, Eyers PA, Ungureanu D, et al. A 

robust methodology to subclassify pseudokinases based on their nucleotide-binding 

properties. Biochem J. 2014; 457:323–334. 



109 

 

 

Myers BR, Sever N, Chong YC, Kim J, Belani JD, Rychnovsky S, Bazan JF, Beachy PA. 

Hedgehog pathway modulation by multiple lipid binding sites on the smoothened effector of 

signal response. Dev Cell. 2013; 26:346-357. 

Nichols SA, Dirks W, Pearse JS, King N. Early evolution of animal cell signaling and 

adhesion genes. Proc Natl Acad Sci USA. 2006; 103:12451-12456. 

Nieba L, Krebber A, Plückthun A. Competition BIAcore for measuring true affinities: large 

differences from values determined from binding kinetics. Anal Biochem. 1996; 234:155–

165. 

Nordström KJ, Sällman Almén M, Edstam MM, Fredriksson R, Schiöth HB. Independent 

HHsearch, Needleman--Wunsch-based, and motif analyses reveal the overall hierarchy for 

most of the G protein-coupled receptor families. Mol Biol Evol. 2011; 28:2471-2480. 

Nusse R, Brown A, Papkoff J, Scambler P, Shackleford G, McMahon A, Moon R, Varmus 

H. A new nomenclature for int-1 and related genes: the Wnt gene family. Cell. 1991; 64:231.  

Nusse R, Fuerer C, Ching W, Harnish K, Logan C, Zeng A, ten Berge D, Kalani Y. Wnt 

signaling and stem cell control. Cold Spring Harb Symp Quant Biol 2008; 73:59-66. 

Nusse R, Varmus HE. Wnt genes. Cell. 1992; 69:1073-1087.  

Nusse R. Wnts and Hedgehogs: lipid-modified proteins and similarities in signaling 

mechanisms at the cell surface. Development. 2003; 130:5297-5305. 

Nygaard, R., Yu, J., Kim, J., Clarke, O.B., Virshup, D. M., Mancia, F. Structural Basis of 

WLS/Evi-Mediated Wnt Transport and Secretion. Cell. 2021; 184:194-206. 

O'Connor MB, Umulis D, Othmer HG, Blair SS. Shaping BMP morphogen gradients in the 

Drosophila embryo and pupal wing. Development. 2006; 133:183-193. 



110 

 

 

Oishi I, Suzuki H, Onishi N, Takada R, Kani S, Ohkawara B, Koshida I, et al. The receptor 

tyrosine kinase Ror2 is involved in non-canonical Wnt5a/JNK signalling pathway. Genes 

Cells. 2003; 8:645-654. 

Panáková D, Sprong H, Marois E, Thiele C, Eaton S. Lipoprotein particles are required for 

Hedgehog and Wingless signalling. Nature. 2005; 435:58-65. 

Patthy L. The WIF module. Trends Biochem Sci. 2000; 25:12-13. 

Pepinsky RB, Zeng C, Wen D, Rayhorn P, Baker DP, Williams KP, Bixler SA, et al. 

Identification of a palmitic acid-modified form of human Sonic hedgehog. J Biol Chem. 

1998; 273:14037-14045. 

Persson F, Andrén Y, Winnes M, Wedell B, Nordkvist A, Gudnadottir G, Dahlenfors R, 

Sjögren H, Mark J, Stenman G. High-resolution genomic profiling of adenomas and 

carcinomas of the salivary glands reveals amplification, rearrangement, and fusion of 

HMGA2. Genes Chromosomes Cancer. 2009; 48:69-82. 

Petrova E, Rios-Esteves J, Ouerfelli O, Glickman JF, Resh MD. Inhibitors of Hedgehog 

acyltransferase block Sonic Hedgehog signaling. Nat Chem Biol. 2013; 9:247-249. 

Polizio AH, Chinchilla P, Chen X, Kim S, Manning DR, Riobo NA. Heterotrimeric Gi 

proteins link Hedgehog signaling to activation of Rho small GTPases to promote fibroblast 

migration. J. Biol. Chem. 2011; 286:19589–19596. 

Porter JA, Ekker SC, Park WJ, von Kessler DP, Young KE, Chen CH, Ma Y, et al. Hedgehog 

patterning activity: role of a lipophilic modification mediated by the carboxy-terminal 

autoprocessing domain. Cell. 1996; 86:21-34. 

Porter JA, Young KE, Beachy PA. Cholesterol modification of hedgehog signaling proteins 

in animal development. Science. 1996; 274:255-259. 



111 

 

 

Prabhu Y, Eichinger L. The Dictyostelium repertoire of seven transmembrane domain 

receptors. Eur J Cell Biol. 2006; 85:937–946. 

Qi X, Schmiege P, Coutavas E, Wang J, Li X. Structures of human Patched and its complex 

with native palmitoylated sonic hedgehog. Nature. 2018; 560:128-132. 

Queimado L, Lopes CS, Reis AM. WIF1, an inhibitor of the Wnt pathway, is rearranged in 

salivary gland tumors. Genes Chromosomes Cancer. 2007; 46:215-225. 

Riobo NA. Cholesterol and its derivatives in Sonic Hedgehog signaling and cancer. Curr 

Opin Pharmacol. 2012; 12:736-741. 

Robbins DJ, Fei DL, Riobo NA. The Hedgehog signal transduction network. Sci Signal. 

2012; 5(246):re6. 

Roelink H. Sonic Hedgehog Is a Member of the Hh/DD-Peptidase Family That Spans the 

Eukaryotic and Bacterial Domains of Life. J Dev Biol. 2018; 6:E12. 

Romero-Garcia S, Prado-Garcia H, Carlos-Reyes A. Role of DNA Methylation in the 

Resistance to Therapy in Solid Tumors. Front Oncol. 2020; 10:1152. 

Roy JP, Halford MM, Stacker SA. The biochemistry, signalling and disease relevance of 

RYK and other WNT-binding receptor tyrosine kinases. Growth Factors. 2018; 36:15-40. 

Rudolf, AF, Kinnebrew, M, Kowatsch, C, Ansell, TB, El Omari, K, Bishop, B, Pardon, E, 

Schwab, RA, Malinauskas, T, Qian, M, Duman, R, Covey, DF, Steyaert, J, Wagner, A, 

Sansom, MSP, Rohatgi, R, Siebold, C. The morphogen Sonic hedgehog inhibits its receptor 

Patched by a pincer grasp mechanism. Nat Chem Biol. 2019; 15:975-982. 

Saldanha J, Singh J, Mahadevan D. Identification of a Frizzled-like cysteine rich domain in 

the extracellular region of developmental receptor tyrosine kinases. Protein Sci. 1998; 

7:1632-1635. 



112 

 

 

Sánchez-Hernández D, Sierra J, Ortigão-Farias JR, Guerrero I. The WIF domain of the 

human and Drosophila Wif-1 secreted factors confers specificity for Wnt or Hedgehog. 

Development. 2012; 139:3849-3858. 

Sari IN, Phi LTH, Jun N, Wijaya YT, Lee S, Kwon HY. Hedgehog Signaling in Cancer: A 

Prospective Therapeutic Target for Eradicating Cancer Stem Cells. Cells. 2018; 7:E208. 

Schenkelaars Q, Fierro-Constain L, Renard E, Hill AL, Borchiellini C. Insights into Frizzled 

evolution and new perspectives. Evol Dev. 2015; 17:160-169. 

Sondka Z, Bamford S, Cole CG, Ward SA, Dunham I, Forbes SA. The COSMIC Cancer 

Gene Census: describing genetic dysfunction across all human cancers. Nat Rev Cancer. 

2018; 18:696-705. 

Stacker SA, Hovens CM, Vitali A, Pritchard MA, Baker E, Sutherland GR, Wilks AF. 

Molecular cloning and chromosomal localisation of the human homologue of a receptor 

related to tyrosine kinases (RYK). Oncogene. 1993; 8:1347–1356. 

Stamos JL, Weis WI. The β-catenin destruction complex. Cold Spring Harb Perspect Biol. 

2013; 5:a007898. 

Stricker S, Rauschenberger V, Schambony A. ROR family receptor tyrosine kinases. Curr 

Top Dev Biol. 2017; 123:105–142. 

Taylor MD, Zhang X, Liu L, Hui CC, Mainprize TG, Scherer SW, Wainwright B, Hogg D, 

Rutka JT. Failure of a medulloblastoma-derived mutant of SUFU to suppress WNT signaling. 

Oncogene. 2004; 23:4577-4583. 

Teperino R, Aberger F, Esterbauer H, Riobo N, Pospisilik JA. Canonical and non-canonical 

Hedgehog signalling and the control of metabolism. Semin Cell Dev Biol. 2014; 33:81-92. 



113 

 

 

Teperino R, Amann S, Bayer M, McGee SL, Loipetzberger A, Connor T, Jaeger C, et al. 

Hedgehog partial agonism drives Warburg-like metabolism in muscle and brown fat. Cell. 

2012; 151:414–426. 

The Wnt homepage: http://web.stanford.edu/group/nusselab/cgi-bin/wnt/ 

Tukachinsky H, Petrov K, Watanabe M, Salic A. Mechanism of inhibition of the tumor 

suppressor Patched by Sonic Hedgehog. Proc Natl Acad Sci USA. 2016; 113:E5866-E5875. 

van Amerongen R, Mikels A, Nusse R. Alternative wnt signaling is initiated by distinct 

receptors. Sci Signal. 2008; 1:re9.  

van Amerongen R, Nusse R. Towards an integrated view of Wnt signaling in development. 

Development. 2009; 136:3205-14. 

Vogelstein B, Papadopoulos N, Velculescu VE, Zhou S, Diaz LA Jr, Kinzler KW. Cancer 

genome landscapes. Science. 2013; 339:1546-1558. 

Wei C, Peng B, Han Y, Chen WV, Rother J, Tomlinson GE, Boland CR, Chaussabel D, 

Frazier ML, Amos CI. Mutations of HNRNPA0 and WIF1 predispose members of a large 

family to multiple cancers. Fam Cancer. 2015; 14:297-306. 

Wierbowski, B.M.; Petrov, K.; Aravena, L.; Gu, G.; Xu, Y.; Salic, A. Hedgehog Pathway 

Activation Requires Corecep-tor-Catalyzed, Lipid-Dependent Relay of the Sonic Hedgehog 

Ligand. Dev. Cell. 2020; 23:450–467. 

Willert K, Brown JD, Danenberg E, Duncan AW, Weissman IL, Reya T, Yates JR 3rd, Nusse 

R. Wnt proteins are lipid-modified and can act as stem cell growth factors. Nature. 2003; 

423:448-452. 

Willert K, Nusse R. Wnt proteins. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2012; 4:a007864.  

http://web.stanford.edu/group/nusselab/cgi-bin/wnt/


114 

 

 

Williams EH, Pappano WN, Saunders AM, Kim MS, Leahy DJ, Beachy PA. Dally-like core 

protein and its mammalian homologues mediate stimulatory and inhibitory effects on 

Hedgehog signal response. Proc Natl Acad Sci USA. 2010; 107:5869-5874. 

Williams KP, Rayhorn P, Chi-Rosso G, Garber EA, Strauch KL, Horan GS, Reilly JO, et al. 

Functional antagonists of sonic hedgehog reveal the importance of the N terminus for 

activity. J Cell Sci. 1999; 112:4405-4414. 

Wils LJ, Bijlsma MF. Epigenetic regulation of the Hedgehog and Wnt pathways in cancer. 

Crit Rev Oncol Hematol. 2017; 121:23-44. 

Wilson CW, Chuang PT. Mechanism and evolution of cytosolic Hedgehog signal 

transduction. Development. 2010; 137:2079-2094. 

Wu F, Zhang Y, Sun B, McMahon AP, Wang Y. Hedgehog Signaling: From Basic Biology 

to Cancer Therapy. Cell Chem Biol. 2017; 24:252-280. 

Xie M, Li JP. Heparan sulfate proteoglycan - A common receptor for diverse cytokines. Cell 

Signal. 2019; 54:115-121. 

Xu YK, Nusse R. The Frizzled CRD domain is conserved in diverse proteins including 

several receptor tyrosine kinases. Curr Biol. 1998; 8:R405-406. 

Yan D, Lin X. Shaping morphogen gradients by proteoglycans. Cold Spring Harb Perspect 

Biol. 2009; 1:a002493. 

Yan D, Wu Y, Feng Y, Lin SC, Lin X. The core protein of glypican Dally-like determines 

its biphasic activity in wingless morphogen signaling. Dev Cell. 2009; 17:470-481. 

Yan D, Wu Y, Yang Y, Belenkaya TY, Tang X, Lin X. The cell-surface proteins Dally-like 

and Ihog differentially regulate Hedgehog signaling strength and range during development. 

Development. 2010; 137:2033-2044. 



115 

 

 

Yan J, Jia H, Ma Z, Ye H, Zhou M, Su L, Liu J, Guo AY. The evolutionary analysis reveals 

domain fusion of proteins with Frizzled-like CRD domain. Gene. 2014; 533:229-339. 

Yang Y, Mlodzik M. Wnt-Frizzled/planar cell polarity signaling: cellular orientation by 

facing the wind (Wnt). Annu Rev Cell Dev Biol. 2015; 31:623-646. 

Yoshikawa S, Bonkowsky JL, Kokel M, Shyn S, Thomas JB. The derailed guidance receptor 

does not require kinase activity in vivo. J Neurosci. 2001; 21:RC119. 

Yoshikawa S, McKinnon RD, Kokel M, Thomas JB. Wnt-mediated axon guidance via the 

Drosophila Derailed receptor. Nature. 2003; 422:583-588. 

Zhan T, Rindtorff N, Boutros M. Wnt signaling in cancer. Oncogene. 2017; 36:1461-1473. 

Zhang Y, Bulkley DP, Xin Y, Roberts KJ, Asarnow DE, Sharma A, Myers BR, Cho W, 

Cheng Y, Beachy PA. Structural Basis for Cholesterol Transport-like Activity of the 

Hedgehog Receptor Patched. Cell. 2018; 175:1352-1364.e14. 

Zhong, Q., Zhao, Y., Ye, F. et al. Cryo-EM structure of human Wntless in complex with 

Wnt3a. Nat Commun. 2021; 12:4541.  

  



116 

 

 

A Wnt Inhibitory Factor 1 szerepe a Wnt és hedgehog kötésében 

Összegzés 

 

A Wnt és hedgehog jelátviteli útvonalak kulcsszerepet töltenek be az embrionális 

fejlődésben, őssejt proliferációban, szöveti egyensúly fenntartásában és szöveti 

regenerálódásban. Rendellenes működésük daganatok képződéséhez vezethet. A gerinces 

Wnt inhibitory factor 1 (WIF1) negatív regulátora a Wnt jelátvitelnek, míg a Drosophila 

WIF1, a shifted, pozitív szabályozója a hedgehog útvonalnak. Daganatos betegségekben a 

WIF1 expressziós szintje lecsökken, a WIF1 szint helyreállítása gátolja a tumor progressziót.  

Doktori munkám során megállapítottam, hogy a Wnt fehérjék erős kölcsönhatást 

alakítanak ki a Wnt inhibitory factor 1 WIF doménjével. A különböző Wnt fehérjék hasonló 

Kd értékekkel kötődnek a WIF doménhez, ami azt mutatja, hogy a vad típusú WIF fehérje 

Wnt gátlása nem specifikus, a domén „nem tesz különbséget” a különböző Wnt fehérjék 

között. 

A WIF1 WIF doménjén azonosítottam két kötőfelszínt, amelyeknek szerepe van a 

Wnt fehérjék kötésében. Az alkilkötőhelyként azonosított felszín a Wnt N-terminális 

palmitoleilált doménjével alakít ki kölcsönhatást, míg a WIF domén ellentétes oldalán 

található felszín a Wnt fehérjék C-terminális doménjéhez kötődik. A WIF domén felszínén 

néhány pozíció mutációja a Wnt specifitás eltolódását eredményezte, ami lehetővé teszi a 

különböző Wnt-k célzott gátlását, megnyitva az utat a tumorspecifikus terápiák felé.  

A humán WIF1 fehérje nagy affinitással köti a humán sonic hedgehog fehérjét (Shh). 

Biológiai rendszerben nanomólos koncentrációtartományba eső EC50 értékkel gátolja a WIF1 

a Shh jelátvivő aktivitását. Az eredmények arra utalnak, hogy WIF1 fehérje Shh antagonista 

aktivitásában a WIF doménnek kulcsszerepe van, akárcsak a WIF1 Wnt antagonista 

aktivitása esetében. A fenti megfigyelés alapján felmerülhet, hogy a WIF1 tumor 

szuppresszor aktivitása nem kizárólag Wnt inhibitor szerepének köszönhető.  
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The role of Wnt Inhibitory Factor 1 in binding Wnt and hedgehog proteins 

Summary 

 

The Wnt and hedgehog signalling pathways play a crucial role in embryonal 

development, stem cell proliferation, tissue homeostasis and regeneration. Aberrant 

activation of these pathways often leads to carcinogenesis. Vertebrate Wnt inhibitory factor 

1 (WIF1) functions as a negative regulator of Wnt pathways, while shifted, the Drosophila 

WIF1, acts as a positive regulator of hedgehog signalling pathways. In tumours, WIF1 

expression level is decreased, while restoring the normal WIF1 level in the tissue inhibits 

tumour progression. 

In this work I have shown that Wnt proteins bind to the WIF domain of Wnt inhibitory 

factor 1 with high affinity. All examined Wnt proteins form complexes with the WIF domain 

with dissociation constants in the nanomolar range, which suggests that the inhibition of the 

wild type WIF protein for Wnts does not present any Wnt specificity. 

Two Wnt-binding sites were localized on the surface of the WIF domain of Wnt 

inhibitory factor 1. The alkyl-binding site interacts with the palmitoleilated N-terminal 

domain of Wnts while the binding area on the opposite side of the WIF domain binds to the 

C-terminal domain of Wnt proteins. The observation that substitution of some residues of 

WIF domain results in a specificity shift for Wnts, holds promise for a more specific targeting 

of Wnt family members in various forms of cancer. 

The human WIF1 protein binds human Shh with high affinity, and in reporter assays, 

inhibits its signalling activity efficiently, with an EC50 value in the nanomolar range. These 

studies have also revealed that the WIF domain of human WIF1 plays a crucial role in the 

hedgehog antagonist activity of the protein. In this sense, the Wnt antagonist and hedgehog 

antagonist functions of WIF1 are quite similar in that both functions rely primarily on its 

WIF domain. The finding that WIF1 is a potent inhibitor of Shh may call for the 

reinterpretation of some of the earlier WIF1 loss or gain experiments that have considered 

WIF1 only as a Wnt-specific inhibitor. 
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Függelék



F1. táblázat. A humán Wnt család tagjai. (Uniprot) 

Név 

UniProt 

ID 

Méret 

Szerepe Expresszió 

Gén Fehérje 

Hossz 

(amino

-sav) 

Mol.súly 

(Da) 

WNT1 

Proto-

oncogene 

Wnt-1 

P04628 370 40982 

 

Az agy, a központi idegrendszer és a csontok 

kialakulásában, a szöveti egyensúlyának 

fenntartásában 

 

Agy (frontális kéreg) és további 

60 különböző szövet 

WNT2 Wnt-2 P09544 360 40418 

 

Tüdő és agy kialakulásában, neuronok 

proliferációjának szabályozásában. 

 

Agy (talamusz), magzati és 

kifejlett tüdő 

WNT2B Wnt-2b Q93097 391 43770 Tüdő kialakulásában 

 

Szív, agy (talamusz, nucleus 

subthalamicus), placenta, tüdő, 

prosztata,  here, petefészek, 

vékonybél, vastagbél, valamint 

daganatos sejtvonalakban. 
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Név 

UniProt 

ID 

Méret 

Szerepe Expresszió 

Gén Fehérje 

Hossz 

(amino

-sav) 

Mol.súly 

(Da) 

WNT3 

Proto-

oncogene 

Wnt-3 

P56703 355 39645 

 

Az embrionális fejlődés korai szakaszában 

szükséges a normál gasztrulációhoz, a kétoldali 

szimmetria és a mezoderma kialakulásához. 

Nélkülözhetetlen a normál embrionális 

fejlődéshez, különösen a végtagok 

kifejlődéséhez. 

Máj, bőr (hasi) és további 150 

szövet. 

WNT3A Wnt-3a P56704 352 39365 

 

Szükséges a normál mezoderma fejlődéshez, a 

velőcső kialakulásához. Az őssejtek önmegújító 

folyamatait szabályozza. 

 

Placenta; felnőtt tüdő, lép és 

prosztata. 

WNT4 Wnt-4 P56705 351 39052 

 

Az urogenitális szervek és a tüdő kialakulásához 

szükséges. 

Magzatburok, petefészek, bőr és 

további 132 szövet 
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Név 

UniProt 

ID 

Méret 

Szerepe Expresszió 

Gén Fehérje 

Hossz 

(amino

-sav) 

Mol.súly 

(Da) 

WNT5A Wnt-5a P41221 380 42339 

 

Receptortól függően, a kanonikus útvonalat 

gátolja vagy stimulálja. Gátláskor a 

porcképződést segíti elő, és gátolja a 

tumorképződést. Elősegíti a sejtvándorlást. 

Gátolja a rákos sejtek proliferációját, migrációját, 

invázióját és kolóniaképződését. 

Tumorszuppresszorként hat. 

Hatással van a melanoma sejtek 

mozgékonyságára. 

Az embrionális fejlődés során az anerior-

posterior axis kialakulásához, a végtagok 

növekedéséhez, az ivarszervek kialakulásához 

szükséges. 

Differenciálódott pajzsmirigy 

daganatokban emelkedett 

expressziós szint a normál 

pajzsmirigy szövethez képest, 

anaplasztikus pajzsmirigy 

tumorokban csökkent vagy 

kimutathatatlan expresszió. 

Újszülött szív és tüdő. 

Endometrium, nyálmirigy. 
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Név 

UniProt 

ID 

Méret 

Szerepe Expresszió 

Gén Fehérje 

Hossz 

(amino

-sav) 

Mol.súly 

(Da) 

WNT5B Wnt-5b Q9H1J7 359 40323 

Valószínűleg az embrionális fejlődésben van 

szerepe. Feltehetőleg a szövetek bizonyos régióit 

érinti a jelátvitele. 

 

Endometrium sztomasejtjei és 

további 168 szövet. 

Kevéssé szövetspecifikus. 

 

WNT6 Wnt-6 Q9Y6F9 365 39721 

 

Valószínűleg az embrionális fejlődésben van 

szerepe. Feltehetőleg a szövetek bizonyos régióit 

érinti a jelátvitele. Elősegítheti a gyomorrák 

sejtek DNS-károsító anthracyclin gyógyszerekkel 

szembeni kemorezisztenciáját. 

 

Gyomorrák sejtekben és 

szövetekben.  Gyomor epithelium. 

Bőr és további 115 szövet. 
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Név 

UniProt 

ID 

Méret 

Szerepe Expresszió 

Gén Fehérje 

Hossz 

(amino

-sav) 

Mol.súly 

(Da) 

WNT7A Wnt-7a O00755 349 39005 

Embrionális korban fontos a dorzális-ventrális 

mintázat meghatározásában a végtagok, a 

csontváz kialakulása és az urogenitális szervek 

kifejlődése során. Szükséges a normál dimorf 

nemi fejlődéshez és a normál termékenységhez 

mindkét nemben. Szükséges a központi 

idegrendszer angiogeneziséhez és a vér-agy gát 

szabályozásához. 

A hippokampuszban szükséges a normál idegi 

őssejt proliferációhoz. Szükséges a neurális 

progenitor sejtek normál sejtciklusához, a 

neurális őssejtek önmegújításához, és az 

idegsejtek differenciációjához és éréséhez. 

Elősegíti a szinapszisok kialakulását. 

Méhlepény, vese, here, méh, 

magzati tüdő, magzati és felnőtt 

agy. 
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Név 

UniProt 

ID 

Méret 

Szerepe Expresszió 

Gén Fehérje 

Hossz 

(amino

-sav) 

Mol.súly 

(Da) 

WNT7B Wnt-7b P56706 349 39327 

 

A placenta fejlődése során szükséges a chorion és 

az allantois fúziójához. 

Szükséges a központi idegrendszer 

angiogeneziséhez és a vér-agy gát 

szabályozásához. 

 

Magzati agy, tüdő, vese. Felnőtt 

agy, tüdő, prosztata. 

Nyelőcső, bőr, húgyhólyag. 

WNT8A Wnt-8a Q9H1J5 351 38849 

 

Embrionális korban szükséges a szöveti mintázat 

kialakulásához. 

 

Agy (törzsdúcok) és további 24 

szövet. 
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Név 

UniProt 

ID 

Méret 

Szerepe Expresszió 

Gén Fehérje 

Hossz 

(amino

-sav) 

Mol.súly 

(Da) 

WNT8B Wnt-8b Q93098 351 38721 Fontos a hippokampusz kialakulásában. 

 

Előagy, felnőtt vese, retina, 

mellékpajzsmirigy és további 30 

szövet. 

 

WNT9A Wnt-9a O14904 365 40320 

 

Szükséges az IHH (indian hedgehog) 

expressziójának normál időzítéséhez az 

embrionális csontfejlődés során, a normál 

chondrocyta éréshez és a normál csont-

mineralizációhoz. Az ízületek épségének 

fenntartásában. 

 

Felnőtt agy, tüdő, vázizom, szív. 
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Név 

UniProt 

ID 

Méret 

Szerepe Expresszió 

Gén Fehérje 

Hossz 

(amino

-sav) 

Mol.súly 

(Da) 

WNT9B Wnt-9b O14905 357 39001 

 

Szükséges a vese normál fejlődéséhez, az 

urogenitális traktus normál kialakulásához, A 

tubulogenezist indukáló metanefrikus 

mezenchimában aktiválja a jelátviteli kaszkádot. 

A vesetubulusok kialakulásának 

szabályozásában. Az agy- és arckoponya 

fejlődésében; szükséges a szájpad normál 

összeforrásához. 

Magzati és felnőtt vese, agy. 

WNT10

A 
Wnt-10a 

Q9GZT

5 
417 46444 

Szükséges a normál ectoderma fejlődéshez. 

Szükséges a normál fogfejlődéshez, a normál 

posztnatális fejlődéshez, az ízlelőbimbók és 

verejtékmirigyek normál működéséhez. 

Felnőttekben szabályozza az epitheliális 

proliferációt és a régió-specifikus differenciációt. 

Szükséges a normál szőrtüsző működéshez. 

Méhnyak, nyelőcső, bőr és 

további 100 szövet. 

 

Név Méret Szerepe Expresszió 
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Gén Fehérje 
UniProt 

ID 

Hoss

z 

(ami

no-

sav) 

Mol.súly 

(Da) 

WNT10B Wnt-10b O00744 389 43000 

 

A stemness-t, pluripotenciát és a sejt sorsát 

meghatározó szabályozó jelátviteli hálózat eleme. 

Az immunrendszerben, emlőmirigyekben, 

zsírszövetekben, csontokban, bőrben hat. 

 

A legtöbb felnőtt szövetben jelen 

van. Legnagyobb mennyiségben a 

szívben és vázizomzatban, kisebb 

mennyiségben az agyban. 

WNT11 Wnt-11 O96014 354 39179  

Valószínűleg az embrionális fejlődésben van 

szerepe. Feltehetőleg a szövetek bizonyos régióit 

érinti a jelátvitele. 

 

 

A magzati tüdőben és vesében; a 

felnőtt szívben, májban, 

vázizomzatban és 

hasnyálmirigyben. 
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Név 

UniProt 

ID 

Méret 

Szerepe Expresszió 

Gén Fehérje 

Hossz 

(amino

-sav) 

Mol.súly 

(Da) 

WNT16 Wnt-16 
Q9UBV

4 
365 40690 

Valószínűleg az embrionális fejlődésben van 

szerepe. Feltehetőleg a szövetek bizonyos régióit 

érinti a jelátvitele. 

Két izoforma ismert. 

A Wnt-16b izoforma a perifériális 

nyirokszervekben: lépben, 

vakbélben, nyirokcsomókban, 

vesékben expresszálódik, de nincs 

jelen a csontvelőben. A Wnt-16a 

izoforma jelentősebb 

mennyiségben csak a 

hasnyálmirigyben fordul elő. 
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