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Bevezetés 

A jelátviteli útvonalak kulcsszerepet töltenek be a sejtosztódásban, a sejtek 

differenciálódásában, a szövetek kialakulásában, a szöveti egyensúly fenntartásában és a 

sejthalál szabályozásában. Rendellenes működésük betegségek (pl. daganatos és neuro-

degeneratív betegségek, cukorbetegség) kialakulásához vezethet. A szignáltranszdukciós 

pályák a sejt környezetéből érkező jeleket továbbítják a sejt belsejébe, majd egy jelátviteli 

kaszkádon át a sejtmagba, ahol a külső jel függvényében alakul a génexpresszió, a sejt 

további sorsát meghatározva. A jelátviteli útvonalak működésének megismerése, az útvonal 

elemeinek szerkezeti leírása, a köztük lévő kölcsönhatások feltérképezése megoldást jelenthet 

a betegségek – akár személyre szabott – gyógyítására. 

 

Irodalmi háttér 

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

konzervatív növekedési faktorok, melyek minden Metazoa csoportban megtalálhatóak a 

szivacsoktól az emberekig. Emlősökben a fehérjecsalád 19 tagját azonosították, de 

muslicákban is jelen van hét különböző Wnt paralóg (Mehta és mtsai. 2021).  

A Wnt fehérjék kéz-szerű struktúrát alkotnak, amely két doménből épül fel: az N-

terminális szapozin-jellegű doménből, illetve, a C-terminális citokin-szerű doménből, Az N-

terminális doménjéből egy hüvelykujj-szerű, a C-terminális doménjéből egy mutatóujj-szerű 

szerkezeti elem nyúlik ki, amelyek kulcsszerepet játszanak a Wnt receptorokkal való 

kölcsönhatásában. Az N-terminális „hüvelykujj” hegyén helyezkedik el egy konzervatív 

szerinhez kapcsoltan egy palmitoleil lánc, mely nélkülözhetetlen a morfogén aktivitásához 

(Janda és mtsai. 2012).  

A Wnt jelátvitel kulcsszerepet játszik az embrionális fejlődésben és a sejtproliferáció 

szabályozásában, hibás aktiválódása felelős számos ráktípus kialakulásáért (van Andel és 

mtsai. 2019). Daganatos megbetegedésekben a Wnt jelátvitel meghatározó a sejtek 

szaporodásában, a metasztázistban, az immun mikrokörnyezet szabályozásában és a 

terápiákkal szembeni rezisztenciában (Xu és mtsai. 2020). 

A Wnt-k expresszióját, szekrécióját, sejtek közötti mozgását, jelátvitelét és aktivitását 

számos faktor és mechanizmus szabályozza.  

A Wnt inhibitory factor 1 (WIF1) a Wnt jelátvitel extracelluláris szabályozó eleme, 

amely egy WIF doménből és öt növekedési faktor (epidermal growth factor, EGF) doménből 

álló szekretált fehérje. A WIF1 Wnt-khez közvetlenül kötődve megakadályozza a Wnt-

receptor komplex kialakulását, ezzel gátolva a Wnt jelátvitelt (Kawano és Kypta, 2003).  

A Wnt kötéséért elsősorban a WIF1 WIF doménje a felelős: vizsgálatokban ugyanolyan 

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

1999). Az EGF domének a WIF1 extracelluláris lokalizációjában játszanak szerepet. 

A wif1 ritkán mutálódik daganatokban, ugyanakkor, promóterének szabályozó elemei 

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

rendellenesen metilálódik, a WIF1 csökkent expresszióját és ezen keresztül a Wnt - β-katenin 



3 

 

útvonal szabálytalan aktiválódását okozva, ami a WIF1 tumor szuppresszor tulajdonságaira 

utal (Romero-Garcia és mtsai. 2020). A fehérje expressziójának helyreállítása gátolja a tumor 

progresszióját. 

A WIF1 tumor terápiában való alkalmazhatóságának korlátot szab, hogy egyetlen WIF1 

fehérje gátolja 19 különböző Wnt működését, ezért az adott betegséget/rendellenességet 

okozó Wnt szabálytalan működésének specifikus gátlásához ismernünk kell a WIF és a 

különböző Wnt-k közti kölcsönhatások molekuláris hátterét. 

A WIF1 WIF doménjének háromdimenziós szerkezetét elsőként kutatócsoportunk, egy 

NMR spektroszkópiával foglalkozó csoporttal együttműködésben határozta meg. A 

vizsgálatok során egy alkilkötőhelyet azonosítottak, melyről feltételezték, hogy szerepet 

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

2006).  

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

WIF1 fehérjéével. Több vizsgálat kimutatta, hogy a gerinces WIF1 elsősorban a Wnt jelátvitel 

negatív regulátoraként szolgál, míg a Shf a hedgehog (Hh) fehérje stabilitásának és 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; Sánchez-Hernández és mtsai. 2012; Avanesov és mtsai. 2012). Tehát, a 

gerinces és Drosophila WIF1 fehérjék funkciójukban eltávolodtak egymástól, 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 hedgehog (Hh) jelátvitel fontos szerepet tölt be számos emlős szerv kialakulásában, 

valamint a szöveti regenerálódásban és a homeosztázisban, rendellenes aktiválódása 

daganatok kialakulásához vezethet. 

A Hh fehérjék az N-terminális végükön palmitoilálódnak, a C-terminális végükön egy 

koleszterol molekulát hordoznak. A lipidmódosítás, Wnt fehérjékéhez hasonlóan, 

nélkülözhetetlen a jelátvivő aktivitásukhoz, a receptor komplex kialakulásához (Qi és mtsai. 

2018; Rudolf és mtsai. 2019). 

A Wnt és Hh útvonalak közös evolúciós eredetét mutatja a két útvonal számos 

hasonlósága és a jelátvitel közös elemei (Pl. a morfogén aktivitásához nélkülözhetetlen, 

hasonló szerkezetű receptorok, a GSK3β, CK1 és az ubikvitin ligáz β-TrCP, SUFU, Ca2+ 

influx, citoszkeleton átrendeződés szerepe a jelátvitel során, heparán-szulfát proteoglikánok 

jelentősége a fehérje transzportjában és a gradiens kialakulásában stb.). (Kalderon és mtsai. 

2002; Nusse 2003) Ugyanakkor, a két útvonal között különbségek is mutatkoznak: a Wnt 

közvetlenül a jelátvitelért felelős receptorhoz kötődve indítja be a szignáltranszdukciót, míg a 

Hh a jelátvitel kulcsreceptorát gátló transzmembrán fehérjéhez kötődve, indirekt módon 

aktiválja az útvonalat. 

Muslicákban a lipidmódosított Hh fehérjék diffúziójához nélkülözhetetlen a Drosophila 

WIF1 ortológ, a shifted (Shf). A Shf a heparán-szulfát proteoglikánokkal is kölcsönhatásba 

lép, ezzel a Hh és a proteoglikánok közti kötést stabilizálja. Ezek alapján, a Drosophila Shf a 
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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 kiméra konstrukciókkal végzett kísérletek eredményei arra utalnak, 

hogy a Drosophila Shf és a gerinces WIF1 WIF doménje egyaránt képes a Hh-gal 

kölcsönhatást kialakítani, de Wnt-kkel szembeni affinitása csak a gerinces WIF1 WIF 

doménjének van. (Glise és mtsai. 2005; Gorfinkiel és mtsai. 2005; Sánchez-Hernández és 

mtsai. 2012; Avanesov és mtsai. 2012). Az továbbra is megválaszolandó kérdés, hogy a 

gerinces WIF1 köti-e a gerinces hedgehog fehérjét, és hatással van-e a Hh jelátvitelre. 

 

Célkitűzés 

Kutatómunkám során 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. Célom volt a WIF domén Wnt-

specifitásának vizsgálata, az NMR szerkezet feltárásakor 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 közötti kölcsönhatást jellemezzem, és a kölcsönhatás biológiai jelentőségét a 

WIF1 illetve a WIF domén sonic hedgehog jelátvitelre gyakorolt hatásán keresztül 

vizsgáljam. 

 

Alkalmazott módszerek  

A kísérletekben használt Wnt Inhibitory Factor 1 (WIF1) fehérje WIF doménjét, a 

mutáns WIF doméneket, valamint a Wnt5a és Wnt7a C-terminális doméneket (Wnt5a-CTD, 

Wnt7a-CTD) rekombináns technikával, Pichia pastoris GS115 élesztő sejtekben állítottuk 

elő. A rekombináns fehérjéket a felülúszóból nikkel-szefaróz és méretkizárásos 

kromatográfiával tisztítottuk. A fehérjék szerkezeti integritását N-terminális szekvenálással és 

CD spektrofotometriás vizsgálatokkal igazoltuk. A humán és egér Wnt fehérjéket, a humán 

WIF1 fehérjét és a Shh fehérjét kereskedelmi forgalomból szereztük be.  

A Wnt5a, Wnt7a, Wnt5a-CTD, Wnt7a-CTD fehérjék homológia modelljét SWISS-

MODEL Version 8.05 automata fehérjeszerkezet homológia modellező szerverrel 

(http://swissmodel.expasy.org/) készítettük, a fehérje-fehérje dokkolások a ClusPro 2.0 

szerverrel (http://cluspro.bu.edu/ login.php) történtek, a komplexek ábrázolására a YASARA 

szoftvert (14.12.2 verzió) alkalmaztuk. 

A WIF1, illetve, WIF domének kölcsönhatását a Wnt fehérjékkel és a Shh-gal felületi 

plazmonrezonancia spektroszkópiával vizsgáltuk, direkt és kompetíciós kísérletekkel, Biacore 
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X-100 készülékkel, CM5 szenzorchipek használatával. A kinetikai paraméterek 

meghatározására BIAevaluation 4.1. programot használtunk. 

A WIF1, illetve, a WIF domén és a Shh fehérje közti kölcsönhatás vizsgálatára a fentiek 

mellett pull-down technikát alkalmaztam. Az oszlophoz kikötődött fehérjéket Western blot 

technikával, WIF1 vagy Shh elleni antitesttel azonosítottam.  

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 aktiválják a hedgehog 

jelátviteli útvonalon keresztül 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 lumineszcenciát EnSpire 

lemezolvasóval mértem.  

 

Eredmények és értékelésük 

1. A Wnt-WIF kölcsönhatás jellemzése 

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. A Kd értékek hasonlósága azt mutatja, hogy a vad típusú WIF 

fehérje Wnt gátlása nem specifikus, a domén „nem tesz különbséget” a különböző Wnt 

fehérjék között. 

A Wnt inhibitory factor 1 fehérje WIF doménjének NMR spektroszkópiai vizsgálatakor 

azonosított alkilkötő felszín Wnt kötésben betöltött szerepének vizsgálatára célzott arginin 

szkenning mutagenezist végeztünk a WIF1 WIF doménjén, amelyet oldatfázisban végzett 

kompetíciós felületi plazmonrezonancia vizsgálatokkal kombináltunk. Kísérleteinkben több 

aminosav (Ile49, Phe51 és Phe66) szubsztitúciója a WIF domén Wnt5a-val szembeni 

affinitásának jelentős csökkenéshez vezetett. Meglepő módon, néhány esetben (Tyr37, Trp39 

és Leu56) az oldalláncok argininnel való szubsztitúciója megnövelte a WIF domén Wnt5a 

affinitását. Fontos megjegyezni, hogy kutatócsoportunk korábbi munkája, a WIF domén 3D 

szerkezetének meghatározása során, a Tyr37, Trp39, Ile49, Leu56 és Phe66 oldalláncok 

kölcsönhatást alakítottak ki a rekombináns fehérje feltekeredése során a WIF doménhez 

kötődő detergenssel, a Brij-35-tel. A felsorolt oldalláncok a WIF-felszíni árok (1. ábra) 

felületén helyezkednek el, és feltételezhetően a Wnt-kötő felszín részei. 

A fenti eredmények alapján valószínűnek tűnik, hogy a WIF domén felszínén 

alkilkötőhelyként azonosított terület fontos szerepet tölt be a Wnt fehérjékkel való 

kölcsönhatás kialakításában. 
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1. 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, Phe51, Phe66); zölddel azok láthatóak, melyeknek 

helyettesítése növelte a WIF domén Wnt5a affinitását (Tyr37, Trp39, Leu56) vizsgálatainkban. Az 

Ile49, Phe51, Phe66 oldalláncok egy mély hasadék körül helyezkednek el, melynek az alján a Met77 

oldallánc (pirossal kiemelve) fekszik. (A Met77 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, Kerekes, Patthy; 2012) 

Az Ile49, Phe51 és Phe66 által meghatározott Wnt-kötő szubrégió feltehetőleg a 

palmitoleil csoportot köti, mely esetben a hidrofil arginin oldallánc megjelenése gyengíti a 

hidrofób kölcsönhatást a Wnt lipid oldalláncával. A Tyr37, Trp39 és Leu56 által 

meghatározott szubrégió, viszont, nem játszhat szerepet palmitoleil-kötésben, mivel 

argininnel való szubsztitúciójuk növelte a vad WIF doménnel szembeni kompetíciós 

hatékonyságukat így valószínűbbnek tűnik, hogy ezek az aminosavak a Wnt5a aminosav 

oldalláncainak kötésében vesznek részt. Ezt a magyarázatot alátámasztja az, hogy a 

Tyr37Arg, Trp39Arg és Leu56Arg a mutációknak a WIF - Wnt interakcióra gyakorolt hatása 

a Wnt típusával változik. Például a kompetíciós kísérletekben a WIF domén Trp37Arg 

mutációja ötszörösére növelte a Wnt5a - affinitást, de hetedére csökkentette a Wnt3a - 

affinitást, azaz harmincötszörös specifitás-eltolódást okozott a két említett Wnt esetén. A 

specifitás-eltolódásnak Wnt-specifikus inhibitorok tervezésénél lehet jelentősége. 

Mutációs vizsgálataink megerősítették, hogy a WIF1 fehérje WIF doménjén korábban 

azonosított alkilkötőhely valóban kritikus a Wnt-kötés szempontjából: az alifás csoporttal 

interakcióba lépő oldalláncok (Ile49, Phe51 és Phe66) 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-k egy másik felszínen is 

kialakítanak kötéseket a WIF doménnel. Ennek tesztelésére, a Wnt5a és Wnt7a, palmitoleil 

módosítást nem tartalmazó, C-terminális doménjeit (Wnt5A-CTD és Wnt7a-CTD), illetve a 

WIF domén másik, az alkilkötőhelytől különböző felszínét érintő arginin szkenning 

mutagenezist használtuk.  

Met77 

Tyr37 

Phe66 

Trp39 

Phe51 

Ile49 

Leu56 
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A Wnt5A-CTD és Wnt7a-CTD, a teljes hosszúságú Wnt fehérjékkel összehasonlítva, 

kisebb affinitással kötődtek a vad típusú WIF doménhez, ami megerősíti azt, hogy bár a Wnt 

fehérjék C-terminális 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.  

Az alkilkötőhelyen található 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. A kísérletekben WIF domén alkilkötő helyétől távol eső mutációk közül a 

Leu123, Ile155 és Ile172 oldalláncok argininnel való szubsztitúciója csökkentette a Wnt5a-val 

szembeni affinitást; a legerősebb hatást az Ile155Arg mutáns esetében mértem. Az Ile155Arg 

mutáció hatására nem volt kimutatható kölcsönhatás a WIF domén és a Wnt5a-CTD között, 

illetve, a Wnt7a-CTD-vel szemben is (a teljes hosszúságú Wnt7a esetén mért csökkenésnél 

nagyobb) affinitáscsökkenést tapasztaltam.  

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, 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 variánsok, a vad WIF doménnel összehasonlítva, drasztikus affinitáscsökkenést 

mutatnak a Wnt5a-val való kölcsönhatásban, 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. A feltételezést az in silico dokkolási 

kísérleteink is alátámasztották. 

 

2. A humán Wnt inhibitory factor 1 és a WIF domén nagy affinitással kötődik a humán sonic 

hedgehog (Shh) fehérjéhez és hatékony antagonistája a humán Shh jelátviteli aktivitásának 

A WIF1, illetve a WIF domén és a Shh fehérjék pull-down és felületi 

plazmonrezonancia vizsgálatokban egyaránt stabil komplextet alkottak egymással. Az SPR 

vizsgálatok kvantitatív információkkal is szolgáltak a Shh WIF1-el szembeni affinitásáról, 

melynek alapján a Shh - WIF1, illetve, a Shh - WIF domén komplex stabilitása hasonló Kd 

értékeket mutatott. Mindkét kölcsönhatás erőssége nanomólos nagyságrendbe esik, ami arra 

utal, hogy a Shh-WIF1 kölcsönhatásért elsősorban a WIF1 WIF doménje felelős. 

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 hatékonyan 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.  
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Tézisek 

1. Kimutattam, hogy a Wnt fehérjék erős kölcsönhatást alakítanak ki a Wnt inhibitory factor 

1 WIF doménjével, és a különböző Wnt fehérjék WIF doménhez való kötődése hasonló 

asszociációs és disszociációs sebességi állandókkal jellemezhető. (P IV.) 
 

2. Kimutattam, hogy a WIF1 WIF doménjének felszínén az NMR szerkezet 

meghatározásakor azonosított alkilkötőhely szerepet játszik a Wnt fehérjékkel való 

kölcsönhatásban, és nagy valószínűséggel a Wnt fehérjék N-terminális doménjén található 

palmitoleil láncot köti. (P IV.) 
 

3. Azonosítottam egy második Wnt kötőhelyet a WIF domén felszínén, amely az 

alkilkötőhelytől eltérő területen helyezkedik el. Megállapítottam, hogy ez a kötőfelszín a 

Wnt fehérjék C-terminális doménjével alakít ki kölcsönhatást, ami alátámasztja azt a 

feltételezést, hogy a Wnt fehérjék két különböző felszínen kötik a WIF domént. (P III.) 
 

4. Több olyan pozíciót azonosítottam a WIF domén felszínén, melyeknek mutációja 

specifikusabbá teszi a WIF domén és a különböző Wnt fehérjék közti kölcsönhatást. (P 

III.) 
 

5. Megállapítottam, hogy a WIF1 fehérje, illetve a WIF1 WIF doménje stabil komplexet alkot 

a sonic hedgehog (Shh) fehérjével. Mindkét kölcsönhatás erőssége nanomólos tartományba 

esik, ami arra utal, hogy a kölcsönhatás kialakulásában elsősorban a fehérje WIF 

doménjének van szerepe. (P I., P II.) 
 

6. Kimutattam, hogy a WIF1 fehérje, illetve a WIF1 WIF doménje sejtes rendszerben is köti a 

Shh fehérjét, és hatékonyan gátolja a Shh jelátvivő aktivitását. (P I., P II.) 

 

 

Alkalmazási lehetőség 

A különböző Wnt fehérjékre specifikus WIF domének előállítása megnyitja az utat a 

specifikus Wnt-gátlás, és ezáltal az enyhébb mellékhatásokkal járó, Wnt jelátvitelt célzó 

tumorspecifikus terápiák felé.  

A WIF1 fehérje és a Shh közti kölcsönhatás léte, biológiai rendszerekben betöltött szerepe 

átértékelheti az eddigi, WIF1-et érintő vizsgálatokat. 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.  
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