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1. Bevezetés 
 

Napjainkban a kardiovaszkuláris megbetegedések mellett a rosszindulatú 

daganatok vezetik a halálozási statisztikákat a fejlett országokban. Ezek közül az 

emlőrák a második leggyakoribb a tüdőrák után, a nők körében azonban a 

legelterjedtebb rákfajta. A malignus transzformációban és progresszióban az ErbB 

receptorcsalád tagjai kiemelt fontosságú szerepet játszanak. Az emlődaganatokban 

az ErbB2 különösen jelentős mind diagnosztikus, mind terápiás szempontból, 

hiszen az emlőkarcinómák 20-30%-ában fokozott sejtfelszíni kifejeződése 

(overexpresszió) figyelhető meg.  

Az ErbB receptor családnak 4 tagja van, melyeknek alacsony, fiziológiás 

expressziós szinten fontos szerepük van a sejt növekedésének és fejlődésének 

szabályozásában. Ezek a fehérjék a receptor tirozinkináz családba tartoznak. 

Ligandkötés, onkogenikus mutáció hatására vagy extrém magas expresszió esetén 

az intracelluláris tirozinkináz doménjük aktiválódik, és számtalan másodlagos 

jelátviteli rendszert aktivál. Az ErbB proteinek, ill. kináz doménjük 

aktiválódásának kulcslépése receptorok homo- és heteroasszociációja, melyek 

valószínűleg a receptorok stimulálatlan állapotában is léteznek, de ligand (pl. EGF, 

heregulin) kötődés hatására jelentős átrendeződésen mennek keresztül. 
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2. Irodalmi áttekintés 
 

2.1. Az epidermális növekedési faktor receptor család  

Az epidermális növekedési faktor receptor családnak (EGFR) négy tagja 

ismert: ErbB1 (EGFR, HER1), ErbB2 (HER2/Neu), ErbB3 (HER3) és ErbB4 

(HER4). Ezek a transzmembrán receptorok fontos szerepet játszanak a korai 

embrionális fejlődésben, a szívfejlődésben, a központi és a perifériás idegrendszer 

kialakulásában és az emlő mirigyek működésében. Mutációjuk vagy sejtfelszíni 

túlzott kifejeződésük rákos transzformációhoz vezethet.  
 

2.2. Az ErbB receptorok ligandjai 

Az EGFR család ligandjai I. típusú transzmembrán proteinek formájában 

szintetizálódnak, melyből protelítikus hasítás segítségével szolubilis növekedési 

faktor szabadulhat fel. Mind a transzmembrán, mind a szolubilis ligand típusok 

tartalmaznak egy EGF-szerű szekvenciát, ami elengedhetetlen az ErbB 

receptorokhoz való kötődéshez. A ligandokat csoportosítani lehet a receptorokhoz 

való affinitásuk alapján. 

Az epidermális növekedési faktor (EGF) az EGF-szerű ligandok csoportjába 

tartozik, és nagy affinitással kötődik az ErbB1-hez. 

A heregulin (HRG) a neuregulinok családjába tartozik, és több izoformája 

ismert. A HRG-α és a HRG-β eltérő affinitással kötődik az ErbB3 és az ErbB4 

receptorokhoz. Én kísérleteim során a nagyobb affinitású HRG-β-t használtam. 

 

2.3. ErbB receptorok által indukált szignalizációs útvonalak 

Az ErbB fehérjék extracelluláris doménjéhez különböző ligandok, növekedési 

faktorok kötődhetnek, melyek hatására a receptorok konformációjában olyan 

változás történik, ami elősegíti a receptorok homo- és heterodimerizációját.  

A dimerizáció a transzfoszforiláció sztérikus feltétele, ugyanis az 

intracelluláris oldalon található tirozinkináz régió foszforilálja a szomszédos 
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receptor tirozin oldalláncait. Az így kialakult szignalizációs komplexben gyakran a 

másodlagos hírvivők is foszforilálódnak, majd a komplexről ledisszociálódnak, és 

a citoplazmában további fehérjéket aktiválnak, melyek másodlagos hírvivő 

rendszereket indítanak el. Attól függően, hogy milyen ligand mely receptorok 

aktivációját okozta, és azon belül is pontosan melyik tirozin foszforilálódott, eltérő 

jelátviteli útvonalak aktiválódnak, melyek hatással lehetnek a sejtek proliferációs, 

migrációs, differenciációs és apoptotikus folyamataira. 

 

2.4. Az ErbB fehérjék kölcsönhatásai egymással 

A klasszikus dogma szerint ligand kötődés hatására az ErbB receptorok 

egymással homo- és heterodimereket alkotnak, de a közelmúltban már kimutattak 

nagyobb méretű asszociátumokat is. A ligand kötődéséért a receptor extracelluláris 

részén található I és III domén felelős, míg a dimerizációban a ciszteinben gazdag 

II és IV domén vesz részt.  
A leggyakoribb heterodimerizációs partner az ErbB2, melynek nincsen ismert 

liganda, így koreceptorként a család többi tagjával heterokomplexet alkotva képes 

csak részt venni jelátviteli folyamatokban, hasonlóan az ErbB3-hoz, melynek a 

tirozinkináz doménje nem működőképes, így önmagában nem képes jelátviteli 

útvonalakat aktiválni. Az ErbB2 túlzott sejtfelszíni kifejeződése esetén az ErbB2 

molekulát is tartalmazó heterodimerek nagyobb affinitással kötnek ligandot, mint a 

homodimerek, kevésbé degradálódnak, ezáltal ezeknek a heterodimereknek 

folyamatos a tirozinkináz aktivitása, és nagyobb mértékben indukálnak jelátviteli 

útvonalakat.  

 

2.5. ErbB2 ellenes monoklonális antitestek 

A trastuzumab (Herceptin®) volt az első, szolid tumorok kezelésére 

kifejlesztett, genomiális kutatáson alapuló, az ErbB2 extracelluláris doménje elleni 

monoklonális antitest, mely az egérben termeltetett 4D5 jelű antitest humanizált 

változata. II-es és III-as klinikai fázisban egyértelműen bebizonyosodott a 
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trastuzumab daganatellenes hatása, de a kedvező klinikai eredmények ellenére a 

pontos hatásmechanizmusa ma sem ismert. 

A pertuzumab olyan monoklonális antitest, amelyet egérben termeltettek az 

ErbB2 fehérje extracelluláris doménje ellen, majd humanizálták. A II doménhez 

kötődik, közel a dimerizációért felelős hurokhoz, ezért sztérikusan gátolja az 

ErbB2 heterodimerizációját olyan tumoros sejteken is, melyeken nem figyelhető 

meg az ErbB2 túlzott sejtfelszíni kifejeződése. 

 

2.6. A fluoreszcencia rezonancia energiatranszfer (FRET)  

A FRET olyan sugárzás nélküli energiaátadás, mely egy gerjesztett állapotban 

lévő fluoreszkáló molekula (donor), és egy 2-10 nm-nyi távolságra lévő, megfelelő 

spektroszkópiai paraméterekkel rendelkező másik molekula (akceptor) között 

dipol-dipol kölcsönhatás révén jön létre. A FRET által gerjesztett akceptor 

molekula relaxációja közben fotonokat emittálhat, amelyet áramlási citométer, 

fluoreszcens mikroszkóp vagy spektrofluoriméter segítségével lehet detektálni. A 

FRET hatásfok nagymértékben függ a donor és az akceptor közötti távolságtól, 

ezért felhasználható fehérjék közötti kölcsönhatások vizsgálatához. 

Két, spektroszkópiailag különböző fluorofór között hetero-FRET 

kölcsönhatás alakul ki, és elsősorban csak egy donorból és egy akceptorból álló 

molekula dimert tudunk vizsgálni. A hetero-FRET-et többek között meg lehet 

határozni a donor fluoreszcencia intenzitásának és élettartamának csökkenéséből, 

valamint a donor fluoreszcencia anizotrópiájának növekedéséből. 

A FRET jelenség egy másik variánsa a homo-FRET, amikor a donor és az 

akceptor molekulák spektroszkópiailag azonosak, így első lépésben a donor egy 

másik, akceptorként viselkedő, de a donorral azonos molekulával lép 

kölcsönhatásba, majd ez a molekula a következő lépésben már donorként fog 

viselkedni. Így az energia szétoszlik a donorokból álló populációban, és 

kvantitatívan lehet elemezni nagyobb méretű asszociátumokat is. A homo-FRET 

egyetlen megnyilvánulása a donor fluoreszcencia anizotrópiájának a csökkenése. 
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2.7. A fluoreszcencia anizotrópia elméleti háttere 

A fluoreszcencia anizotrópia az emissziós polarizáció mértéke, mellyel a 

molekulák rotációját lehet kimutatni. A határanizotrópia a mozdulatlan fluorofórra 

jellemző maximális anizotrópia. Az anizotrópia függ a fluorofór rotációs 

korrelációs idejétől és a fluoreszcencia élettartamától.  

Ha egy gerjesztett fluorofór (donor) közelében található egy másik, 

spektroszkópiailag azonos molekula, akkor homo-FRET jöhet létre köztük, ami a 

donor populáció fluoreszcencia anizotrópiájának a csökkenéséhez vezet, mert az 

akceptorként viselkedő másik molekula random módon, azaz nem polarizáltan 

orientált, és az általa emittált foton is depolarizált. Az anizotrópia csökkenés 

mértékéből lehet következtetni a klaszter méretére. 

Kifejlesztettünk egy áramlási citométeren alkalmazható módszert, amellyel az 

anizotrópia fluoreszcensen jelölt antitest koncentrációjától való függését 

vizsgáltuk, mellyel kvantitatívan lehet jellemezni nagy méretű ErbB proteinekből 

felépülő homoklasztereket. 

 

2.8. FRET-szenzitizált akceptor fotoelhalványítás (FSAB) 

Mekler és munkatársai leírtak egy általuk PES-nek (photochemical 

enhancement of sensitivity) nevezett technikát, mellyel alacsony FRET hatásfokot 

is pontosan tudtak mérni. A módszer lényege az, hogy a FRET hatásfokot annak a 

fotokémiai reakciónak a kinetikájából határozták meg, amelyben az akceptor 

szenzitizálódott a donortól származó FRET által. 

Az általunk FSAB-nak nevezett módszer szerint a tanulmányozni kívánt 

proteineket megjelöljük fotostabil donorral és fotolabilis akceptorral, majd a donor 

molekulát gerjesztve csak azok a fotolabilis akceptor molekulák égnek ki, melyek 

elég közel vannak a donorhoz, hogy közöttük hetero-FRET kölcsönhatás jöhessen 

létre. Az akceptor intenzitásának a csökkenését az akceptor emissziós 

hullámhosszán vizsgáljuk. Így meghatározható a donorral egy klaszterben lévő 

akceptor molekulák aránya. 
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2.9. Célkitűzés 

Az ErbB receptorcsalád fontos szerepet tölt be a rákkutatásban, hiszen 

overexpressziójuk esetén az aktiválódásuk kóros sejtburjánzáshoz vezethet. 

Aktivációjuk kulcslépése a dimerizációjuk, illetve magasabb rendű 

oligomerizációjuk, melyek tanulmányozására számtalan módszer áll rendelkezésre, 

azonban ezek legtöbbje csak kvalitatív vagy szemikvantitatív jellemzést biztosít. 

Különösen limitáltak a lehetőségek a nagyméretű (azaz dimernél nagyobb) 

klaszterek jellemzésére, ill. a heteroklaszterek összetételének pontos leírására. Az 

ErbB homo- és heteroklaszterek méretének, összetételének kvantitatív 

meghatározása kulcsfontosságú lehet az aktivációs útvonalak gátlásában, ezáltal a 

sejtosztódás megállításában.  

Ezért célul tűztük ki  

• egy olyan, áramlási citométeren alkalmazható, statisztikailag megbízható, 

homo-FRET és fluoreszcencia anizotrópia mérésén alapuló módszer 

kidolgozását, mellyel kvantitatívan tudunk jellemezni homoklasztereket és 

meg tudjuk határozni a monomer formában lévő receptorok arányát is. 

• az ErbB1 és az ErbB2 molekulák nagyméretű homoasszociátumainak 

tanulmányozását nyugalomban lévő és stimulált humán tumorsejteken a fenti 

módszer alkalmazásával. 

• a heteroklaszterek kvantitatív meghatározásához egy konfokális 

mikroszkópon alkalmazható eljárás megalkotását, mely egy fotolabilis 

akceptor molekula hetero-FRET általi fotoelhalványításán alapul (FSAB). 

• a heteroklaszterekben jelen lévő ErbB1 és ErbB2 receptorok arányának 

meghatározását nyugalomban lévő és EGF által stimulált humán emlőtumor 

sejtvonalon az FSAB módszerrel. 

• az ErbB1 és az ErbB2 fehérjékből felépülő homoklaszterek kvantitatív 

jellemzését az FSAB módszerrel is nyugalomban lévő és EGF stimulált 

humán tumorsejteken. 
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3.  Anyagok és módszerek 
 

3.1. Sejtvonalak 

Az ErbB2 homoklaszterek és az ErbB1-ErbB2 heteroklaszterek kvantitatív 

jellemzését az SKBR-3 humán emlőtumor sejtvonalon végeztük, amely ~2μ105 

ErbB1 és ~106
 ErbB2 fehérjét fejez ki. Az ErbB1 homoasszociátumok kvantitatív 

jellemzéséhez az A431 humán epiteliális karcinóma sejtvonalat használtuk, amely 

sejtfelszínén ~2μ106 ErbB1 és ~2μ104
 ErbB2 fehérje expresszálódik.  

 

3.2. Sejtek jelölése fluoreszcencia anizotrópia méréséhez 

Növekedési faktorral történő stimulálás előtt a sejteket 24 óráig 0,1% 

szérumot (FCS) tartalmazó médiumban éheztettük (DMEM), majd a 

feltripszinezett sejtekből mintánként ~1-1 millió sejtet felszuszpendáltunk 100 μl 

Hanks puffer/BSA-ban (1 mg/ml BSA). Az éheztetett SKBR-3 sejtek 20 μg/ml 

pertuzumabbal történő előkezelését 37°C-on végeztük 15 percen keresztül, majd a 

kontrol és az előkezelt sejteket stimuláltuk 600 ng/ml EGF-fel vagy 50 ng/ml 

heregulinnal 15 percig 37°C-on. Az éheztetett A431 sejteket csak 600 ng/ml EGF-

fel stimuláltuk. A kezeléseket követően folytattuk a sejtek jelölését a homo-FRET 

méréséhez úgy, hogy az adott receptort (ErbB1-et vagy ErbB2-őt) megjelöltük 

Alexa488-cal konjugált és jelöletlen antitestek különböző arányú keverékével, 

majd a mintákat 30 percig inkubáltuk jégen, a közvetlen fénytől védve. Az ErbB1 

receptort Mab528 vagy EGFR455 antitesttel jelöltük, míg az ErbB2 molekulákat 

trastuzumabbal. A jelölt és a jelöletlen antitestek teljes koncentrációja mindig 50 

µg/ml volt, de a jelölt antitest arányát folyamatosan növeltük 0%-tól 100%-ig 

10%-os lépésekkel. PBS-sel történő mosást követően lefixáltuk a sejteket 1% 

formaldehidet tartalmazó PBS-ben, és a mérésig 4°C-on tartottuk a mintákat. 
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3.3. Sejtek jelölése FSAB méréséhez 

A sejteket 8-lyukú fedőlemez aljú kamrában növesztettük, és a kísérlet előtt 

24 órával éheztettük őket 0,1% FCS-t tartalmazó DMEM-ben. A sejtek egy részét 

stimuláltuk 600 ng/ml EGF-fel 15 percig 37°C-on. A homoklaszterek 

vizsgálatához megjelöltük a nyugalomban lévő és stimulált receptorokat (ErbB1 

receptorokat az A431 sejteken, ErbB2 receptorokat az SKBR-3 sejteken) 20-20 

µg/ml fotostabil donor festékkel (Alexa546) és fotolabilis akceptor festékkel (Cy5) 

konjugált antitestekkel (Mab528 az ErbB1 fehérje esetén, trastuzumab az ErbB2 

protein esetén). A heteroklaszterek tanulmányozásához SKBR-3 sejteket jelöltünk 

meg 20 μg/ml Alexa546-trastuzumab vagy Cy5-trastuzumab és 20 μg/ml Cy5-

Mab528 vagy Alexa546-Mab528 antitestek keverékével. PBS-sel történő mosást 

követően fixáltuk a sejteket 1% formaldehidet tartalmazó PBS-ben. Közvetlenül a 

fotoelhalványítás elindítása előtt 8μ10-4 M CBr4-ot adtunk a sejtekhez a Cy5 

fotoelhalványítási sebességének a fokozásához. 

 

3.4. Áramlási citometria és a homo-FRET mérések kiértékelése 

 A sejtenkénti fluoreszcencia anizotrópia méréseket L-formátumú, DiVa 

opcióval felszerelt FACSVantage SE citométeren végeztük. Az Alexa488 festéket 

az argon-ion lézer 488 nm-es, lineárisan polarizált vonalával gerjesztettük. Az 

anizotrópia méréséhez a lézerfény polarizációját vertikális irányba forgattuk 

félhullám-lemez felhasználásával. Az anizotrópia mérésekor az emittált fotonok 

először egy 530±15 nm-es sávszűrőn haladtak keresztül, majd a detektorok elé 

helyezett szélessávú polarizációs nyalábosztó kockával szétválasztottuk a nyalábot 

vertikálisan és horizontálisan polarizált összetevőkre. Kétféle polarizált 

fluoreszcencia intenzitást mértünk, az Ivv-t és az Ivh-t, ahol az első index a gerjesztő 

fény, a második index az emittált fény polarizáltságának irányát adja meg.  

Minden jelölt és jelöletlen antitestek keverékével jelölt mintából 50.000 sejtet 

mértünk le, majd ismerve Ivv-t, Ivh-t, valamint a G korrekciós faktort, kiszámoltuk a 

totál intenzitást és a sejtenkénti anizotrópiát. A kiértékeléshez a ReFlex programot 
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használtuk. Az egyes minták anizotrópia értékeit ábrázoltuk a jelölt antitest 

kötődésének szaturációjának függvényében, majd a mérési pontokra illesztettük a 

monomerekből és N-merekből felépülő klaszter teljes anizotrópiájának az antitest 

koncentrációtól való függését leíró, általunk levezetett egyenletet. Az illesztésből 

meghatároztuk a klaszter méretét és a monomer%-ot, majd három független 

kísérlet eredményeit átlagoltuk. Kiszámoltuk a mért adatok becsült hibáit is, és 

Monte Carlo szimulációval 250 véletlenszerű adatsort állítottunk elő, melyre 

szintén illesztettük az anizotrópia modellt, és hisztogramon ábrázoltuk az illesztett 

klaszterméret és a monomer% eloszlását. Az illesztéshez és a Monte Carlo 

szimulációhoz a Mathematica programot használtuk.  

 

3.5. Konfokális mikroszkópia és fotoelhalványítás 

A kamrában megjelölt sejtekről Zeiss LSM 510 konfokális lézer pásztázó 

mikroszkóppal készítettünk felvételeket egy 63-szoros nagyítású olajimmerziós 

objektívvel úgy, hogy a pinhole 2 Airy egység volt. A fotostabil donorként használt 

Alexa546 festéket a He-Ne lézer 543 nm-es vonalával gerjesztettük, emisszióját 

pedig az 560-615 nm-es sávszűrőn keresztül detektáltuk a donor csatornában. A 

fotolabilis akceptorként alkalmazott Cy5 fluorofórt a He-Ne lézer 633 nm-es 

vonalával gerjesztettük, és 650 nm-es felüláteresztő szűrőn keresztül detektáltuk az 

emisszióját az akceptor csatornában. Az Alexa546 és a Cy5 festékek között 

létrejött FRET mérésekor képet vettünk fel a FRET csatornában úgy, hogy a donor 

molekulát 543 nm-en gerjesztettük és az akceptor emisszióját 650 nm felett 

detektáltuk. 

A Cy5 FRET hatására bekövetkező elhalványításának a fokozására a mintákat 

a fotoelhalványítás idején 543 nm-en világítottuk meg úgy, hogy a lézer 

teljesítményét 100%-ra állítottuk. Minden 30. másodpercben képeket vettünk fel 

mind a három csatornában gyengébb, mindössze 5%-os lézer teljesítmény mellett. 

A fotoelhalványítás minden esetben 8μ10-4 M CBr4 jelenlétében történt. 
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3.6. Konfokális mikroszkóppal felvett képek elemzése 

A kísérletekhez használt SKBR-3 sejteken megjelöltük az ErbB1 receptorokat 

donor festékkel konjugált antitesttel (AlexaFluor546-Mab528), és az ErbB2 

fehérjéket akceptorral konjugált antitesttel (Cy5-trastuzumab), majd képeket 

vettünk fel a donor, az akceptor és a FRET csatornákban a kiégetés előtt, majd 

minden kiégetési ciklust követően mindaddig, amíg már nem tapasztaltunk 

változást az akceptor fluoreszcencia intenzitásában. 

A képek kiértékeléséhez a Matlab alatt futó DipImage programot használtuk. 

A képek membrán és nem-membrán pixelekre való szegmentálásához a kézzel 

kijelölt vízfeltöltéses algoritmust (manually seeded watershed segmentation 

algorithm) megvalósító, általunk írt Matlab programot alkalmaztuk. A 

fotoelhalványítás során felvett képek elcsúszását a DipImage „correctshift” 

parancsának alkalmazásával korrigáltuk. A FRET hatékonyságot úgy határoztuk 

meg, hogy a donor és az akceptor intenzitását korrigáltuk a spektrális átfedésekre, 

majd a fotoelhalványítás során felvett képsorozatok kiértékelésével kiszámítottuk a 

hetero-FRET hatékonyságot olyan sejtek membránfluoreszcenciájából, amelyek 

donorral és akceptorral konjugált antitestekkel voltak jelölve. A fotoelhalványított 

akceptor molekulák hányadát (Fbleached) abban az időpillanatban számítottuk ki, 

amikor a FRET hatékonyság nullára csökkent. A donor gerjesztési hullámhosszán 

közvetlenül fotoelhalványított akceptor molekulák hányadát (BCF = bleaching 

correction factor) a csak akceptorral jelölt mintából határoztuk meg. 
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4. Eredmények és megbeszélésük 
 

4.1. ErbB1 és ErbB2 fehérjékből felépülő homoklaszterek kvantitatív 

jellemzése áramlási citometriás homo-FRET mérés alapján 

Az általunk kifejlesztett, áramlási citométeren alkalmazható módszerrel 

kvantitatívan lehet jellemezni proteinekből felépülő homoklasztereket. A modell a 

fluoreszcencia anizotrópia és a fluorofórok helyi sűrűségének a viszonyát veszi 

figyelembe. Modellünkben feltételeztük, hogy a vizsgált fehérje egy része 

monomert alkot, míg a maradék egy bizonyos méretű homoasszociátumot hoz 

létre. Ez nyilvánvalóan nem igaz, de mivel a biológiai rendszereken végrehajtott 

anizotrópia méréseknél kevés mérési pont áll rendelkezésünkre, szükség volt erre a 

feltételezésre, hogy az egyszerűsítés miatt kevesebb paraméterrel leírható 

modellünket illeszteni tudjuk a mért adatokra. 

 

4.1.1. Az ErbB2 homoklaszterek mérete nyugalomban lévő és különböző 

módon stimulált SKBR-3 sejteken 

Amikor a sejteket a kísérlet előtt 24 órán keresztül 0,1% szérumot tartalmazó 

médiumban éheztettük, azaz a receptorok nem voltak aktiválva, a sejtfelszínen lévő 

ErbB2 fehérjéknek ~60%-a monomert alkotott, míg a többi nagy méretű, közel 110 

molekulából felépülő homoklaszterben volt jelen.  

Mivel az ErbB2 receptornak nincsen ismert ligandja, csak úgy képes 

aktiválódni, hogy a ligandot kötött ErbB1 vagy ErbB3 receptorokkal 

heterodimerizálódik. Így, amikor az éheztetett sejteket epidermális növekedési 

faktorral (ErbB1 ligandja) vagy heregulinnal (ErbB3 ligandja) stimuláltuk, nem 

változott számottevően az ErbB2 monomerek aránya, ellenben jelentős mértékben 

csökkent a homoasszociátumok mérete. A heregulin klaszterméretet csökkentő 

hatása jelentősebb volt, mint az EGF-é, hiszen heregulin stimuláció után mindössze 

30 ErbB2 receptort tartalmaznak a homoklaszterek, míg EGF hatására ~70 fehérjét. 

Ez a különbség azzal magyarázható, hogy az EGF az ErbB1-ErbB2 
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heterodimerizáció mellett elősegíti az ErbB1 homodimerizációját is, így az 

egyébként is kevésbé kifejeződő ErbB1 fehérjéknek mindössze egy része fog 

ErbB2 receptorokat kiszakítani a homoklaszterükből azért, hogy ErbB1-ErbB2 

heterodimereket alkossanak. Ezzel szemben a heregulin leginkább az ErbB2-

ErbB3 heterodimerizációját fokozza, hiszen az ErbB2 előnyben részesíti 

heterodimerizációs partnerként az ErbB3 receptort. Irodalmi adatok alapján az 

ErbB3 stimulálatlanul homoaggregátumokat alkot, melyeket a heregulin szétszakít. 

Tehát stimulálatlan állapotban mind az ErbB2, mind az ErbB3 nagyméretű 

homoaggregátumokat alkot, melyekből a heregulin ErbB3 monomereket hasít ki, 

amik viszont az ErbB2 homoklaszterekből távolítanak el ErbB2 molekulákat azért, 

hogy ErbB2-ErbB3 heterodimerek jöhessenek létre.  

Az ErbB2 monomer százalékát sem az EGF, sem a heregulin kezelés nem 

változtatta meg jelentősen éheztetett SKBR-3 sejteken. Szerintünk ez azzal 

magyarázható, hogy az ErbB2 molekulát is tartalmazó heterodimerek endocitózisa, 

ha lassan is, de végbe megy, ezáltal ha az ErbB2-t tartalmazó heterodimerek 

kialakulásának üteme összehasonlítható az endocitózis sebességével, akkor az 

ErbB2 monomerek hányada állandó marad. 

Ha az éheztetett sejteket az ErbB2 heteroasszociációját gátló monoklonális 

antitesttel, a pertuzumabbal előkezeltük, akkor a homoklaszterek mérete jelentősen 

csökkent a nem előkezelt, éheztetett SKBR-3 sejtekhez viszonyítva, míg a 

monomer formában jelen lévő ErbB2 receptorok aránya kis mértékben növekedett 

~60%-ról közelítőleg 70%-ra. Korábbi, nem publikált hetero-FRET kísérleteink 

alapján feltételezzük, hogy a pertuzumab képes gátolni az ErbB2 

homodimerizációját is, ezért csökken a homoasszociátumok mérete, és növekszik a 

monomerek aránya.  

Azt is megfigyeltük, hogy a pertuzumabbal történő előkezelés gátolja az 

ErbB2 homoklaszter méretének heregulin által kiváltott csökkenését, ugyanis 

ebben az esetben nagyjából 70 receptor alkotott egy homoklasztert, szemben azzal 

a ~30 molekulával, melyet a heregulin stimulálás önmagában előidézett. A 
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pertuzumab olyan monoklonális antitest, amely az ErbB2 II doménjéhez kötődve 

sztérikusan gátolja a heterodimerizációját. Emiatt csökken kevésbé a 

homoklaszterek mérete heregulin hatására, ha a stimulálás előtt a sejteket 

előkezeltük pertuzumabbal, hiszen az ErbB2 kevésbé tud heterodimerizálódni a 

heregulin által aktivált ErbB3 receptorokkal. Ellenben a pertuzumab előkezelés 

nem befolyásolta a heregulin stimuláció után mérhető ~60%-os monomer arányt.  

Ha a sejteket normál körülmények között, 10% szérumot tartalmazó 

médiumban növesztettük, akkor az ErbB2 monomerek aránya kicsit alacsonyabb 

volt, mint éheztetett sejtek esetén, nagyjából 53%. A homoklaszterek mérete a nem 

éheztetett sejteken volt a legalacsonyabb, mindössze közel 10 ErbB2 molekula 

alkotott egy homoklasztert, ugyanis ilyenkor a receptorok aktiválva voltak a 

szérumban található különböző növekedési faktorok által, melyek egy része az 

ErbB fehérjéknek a ligandja. A ligandot kötött ErbB1 vagy ErbB3 molekulák 

ErbB2 receptorokat szakítanak ki a nagy méretű homoklaszterekből azért, hogy 

heterodimereket alkossanak, ezért található kevés ErbB2 a homoklaszterekben. 

Ha a nem éheztetett sejteket pertuzumabbal kezeltük, növekedett a 

homoklaszterek mérete, hozzávetőleg egy homoklaszterben 30 ErbB2 fehérje volt, 

de a monomer százalék szinte változatlan maradt. A növekedési faktorokkal teli 

szérum aktiválta a receptorokat, amik így heterodimereket alkottak és kevés ErbB2 

fehérje volt homoklaszterekben. Azonban a pertuzumab gátolta az ErbB2 

heterodimerizációját, ezáltal több ErbB2 molekula maradt a homoklaszterekben.  

 

4.1.2. Az ErbB2 klaszter méretének összefüggése az ErbB2 aktivációs 

állapotával 

Különböző növekedési faktorok képesek fokozni az ErbB2 aktivációját, és 

méréseink során azt tapasztaltuk, hogy a stimulációk hatására csökkent az ErbB2 

homoklaszterek mérete. Ezért megvizsgáltuk az összefüggést az ErbB2 tirozin-

foszforiláltsági állapota és a homoasszociátumok mérete között. 
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Fixált és permeabilizált sejteken megjelöltük az összes és a stimulált (tirozin 

foszforilált) ErbB2 molekulákat. Ezzel párhuzamosan a klaszter méreteket is 

meghatároztuk homo-FRET mérések segítségével. Megállapítottuk, hogy az ErbB2 

aktivációs állapota és a homoklaszterek nagysága között fordított arányosság áll 

fenn: minél kisebb az ErbB2 homoklaszterek mérete, annál nagyobb mértékben 

van az ErbB2 tirozin-foszforilálva éheztetett és nem éheztetett sejteken is. 

 

4.1.3. Az ErbB1 homoklaszterek mérete nyugalomban lévő és stimulált A431 

sejteken 

Ha a sejteket éheztettük a kísérlet előtt 24 órával 0,1% szérumot tartalmazó 

médiumban, akkor azt tapasztaltuk, hogy az ErbB1 fehérjék legnagyobb része, 

közel 90%-a monomer formában van jelen, míg a maradék 10% olyan 

homoklasztereket alkot, amelyekben átlagosan 4 ErbB1 molekula található.  

Ha az éheztetett sejteket epidermális növekedési faktorral stimuláltuk, akkor a 

kontroll sejtekhez viszonyítva kevesebb ErbB1 molekula alkotott monomert, 

közelítőleg a 70%-uk, míg az egy homoklasztert alkotó receptorok száma 

nagyjából 10-re növekedett. Ez azzal magyarázható, hogy az EGF az ErbB1 

receptor ligandja, és fokozza az ErbB1 homoasszociációját, ami a homoklaszterek 

méretének a növekedésében manifesztálódik. 

Ha a sejteket nem éheztettük, akkor a receptorokat a szérumban jelen lévő 

növekedési faktorok aktiválták. Ebben az esetben az ErbB1 homoklaszterek mérete 

kicsit nagyobb volt, hozzávetőleg 7 receptort tartalmaztak, míg a monomerek 

aránya lecsökkent 75%-ra. Ezeket a változásokat a szérum által aktivált ErbB1 

receptorok homoklaszterizációja okozta. 
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4.2.   ErbB1 és ErbB2 fehérjékből felépülő homo- és heteroklaszterek 

kvantitatív jellemzése konfokális mikroszkópon az FSAB módszer 

alkalmazásával 

Eddigi munkánk során az ErbB1 és az ErbB2 fehérjékből felépült 

homoklasztereket jellemeztük nyugalomban lévő és stimulált sejtek felszínén, de 

felmerült bennünk a kérdés, hogy az általunk tett feltételezések a heteroklaszterek 

jelenlétére igazak-e. Mivel homo-FRET mérése során csak azonos molekulákból 

felépülő asszociátumokat tudunk vizsgálni, más módszert kellett alkalmazni.  
Munkám során kidolgoztunk egy módszert, a FRET-szenzitizált akceptor 

fotoelhalványítást, melyet eredetileg Mekler és munkatársai javasoltak, és az 

eljárás alkalmazásával kvantitatívan jellemeztük az ErbB1 és az ErbB2 fehérjékből 

felépülő heteroklaszterek összetételét. FRAP méréssel bebizonyítottuk, hogy az 1% 

formaldehiddel történő fixálás szinte teljesen gátolta sejtfelszíni fehérjék laterális 

diffúzióját, ezért az FSAB módszerrel csak a fixálás pillanatában jelen lévő 

molekula asszociátumokat lehet detektálni. 

 

4.2.1. Homoklaszterizálódott ErbB1 és ErbB2 receptorok arányainak 

meghatározása és összevetése korábbi homo-FRET mérésén alapuló 

eredményeinkkel 

Az ErbB1 homoklaszterek vizsgálatát A431 sejteken, az ErbB2 

homoasszociátumok tanulmányozását SKBR-3 sejtvonalon végeztük. A sejteket a 

kísérlet előtt 24 órával 0,1% szérumot (FCS) tartalmazó médiumban éheztettük, 

ezáltal a receptorok inaktiválva voltak. Meghatároztuk, hogy az ErbB2 molekulák 

83%-a alkot homoasszociátumot éheztetett SKBR-3 sejtek felszínén, míg nem 

stimulált A431 sejtek felszínén az ErbB1 receptoroknak mindössze 13%-a van 

jelen homoasszociátumokban, ami teljesen összhangban van az előző 

eredményeinkkel, ahol a fluoreszcencia anizotrópia csökkenéséből 88%-nak 

adódott a monomer formában lévő ErbB1 fehérjék aránya. 



 16

Ha az éheztetett sejteket epidermális növekedési faktorral stimuláltuk, akkor 

az ErbB1 receptor hozzávetőleg háromszor nagyobb arányban alkotott 

homoklasztert, mint éheztetett A431 sejteken, míg az ErbB2 homoklaszterizálódott 

aránya nagyjából 61%-ra csökkent SKBR-3 sejtek felszínén. Ez összhangban van 

korábban ismertetett homo-FRET eredményeinkkel. 

 

4.2.2. ErbB1 és ErbB2 receptorokból felépülő heteroklaszterek kvantitatív 

jellemzése nyugalomban lévő és stimulált SKBR-3 sejtek felszínén 

Kísérleteink során az SKBR-3 humán emlőtumor sejtvonalat használtuk, 

amely mindkét receptort viszonylag nagy számban kifejezi, és kiszámoltuk 

nyugalomban lévő és EGF stimulált sejteken a szabad és a kötött állapotban lévő 

ErbB1 és ErbB2 receptorok abszolút számát úgy, hogy áramlási citométeren 

meghatároztuk a fehérjék expressziós szintjét. 

A kísérlet előtt 24 órával a sejteket éheztettük 0,1% szérumot tartalmazó 

médiumban, majd először meghatároztuk, hogy az ErbB1 receptorok hány 

százaléka alkot heteroklasztert az ErbB2 molekulákkal nyugalomban lévő és EGF 

stimulált SKBR-3 sejtek felszínén. Ehhez az ErbB2 fehérjét Alexa546-

trastuzumabbal (donor), az ErbB1 receptort Cy5-Mab528 (akceptor) antitesttel 

jelöltük meg. Meghatároztuk, hogy nyugalomban lévő sejteken az ErbB1 

molekuláknak közel 40%-a, hozzávetőleg 80.000 fehérje, alkot heteroklasztert az 

ErbB2-vel. Ez az arány EGF stimulálás hatására 33%-ra, közel 66.000-re 

lecsökkent, mivel az EGF az ErbB1-2 heterodimerizáció mellett elősegíti az ErbB1 

receptorok homoasszociációját is, ezért csökken kismértékben az ErbB1 

heteroklaszterizálódott aránya EGF stimulálás hatására. 

Az ErbB2 receptorok heteroklaszterizálódott arányának meghatározásához az 

ErbB1 molekulákat megjelöltük nyugalomban lévő és EGF stimulált SKBR-3 

sejteken Alexa546-Mab528 (donor) antitesttel, az ErbB2 fehérjéket Cy5-

trastuzumabbal (akceptor). Meghatároztuk, hogy nyugalomban lévő sejtek 

felszínén az ErbB2 molekuláknak mindössze 10%-a, nagyjából 120.000 fehérje 
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van heteroklaszterben az ErbB1 receptorokkal, és ez az arány megduplázódik EGF 

stimulálás hatására. Az a tény, hogy az ErbB2 receptorok legnagyobb része nem 

alkot heteroasszociátumot az ErbB1 fehérjével azzal lehet összefüggésben, hogy 

SKBR-3 sejteken hozzávetőleg ötször több ErbB2 fejeződik ki, mint ErbB1. 

Másrészt fluoreszcencia anizotrópia mérésekből tudjuk, hogy az ErbB2 

nyugalomban lévő sejtek felszínén elsősorban nagyméretű homoklasztereket alkot, 

amelyek mérete lecsökken EGF stimulálás hatására. Homo-FRET méréseink során 

feltételeztük, hogy emögött az EGF indukált ErbB1-ErbB2 heterodimerek 

képződése áll. Mivel FSAB kísérleteink közvetlenül bizonyították, hogy EGF 

hatására növekszik az ErbB2 ErbB1-gyel heteroasszociáló hányada, a homo-FRET 

mérések értelmezésekor tett feltevésünk igaznak bizonyult. 

Az ErbB2 receptorok heteroklaszterizálódott arányát sejtenként is 

meghatároztuk, és függetlennek találtuk az ErbB1 és az ErbB2 fehérjék sejtfelszíni 

expressziós szintjétől. Ezzel szemben a hetero-FRET hatékonyság 

várakozásunknak megfelelően függött a donor és az akceptor denzitásától. Abban 

az esetben, ha a szabad és a kötött állapotban lévő ErbB2 molekulák a tömeghatás 

törvényének megfelelően egyensúlyban lennének, az ErbB2 heteroklaszterizálódott 

aránya függene az ErbB1 és az ErbB2 receptorok sejtfelszíni számától. Azonban az 

a tény, hogy a kötött ErbB2 aránya független volt az ErbB1 és az ErbB2 

expressziós szintjétől azt jelenti, hogy az FSAB módszerrel detektált 

klaszterizációra nem érvényes a tömeghatás törvénye. Úgy véljük, hogy a 

klaszterek összetétele már a sejtmembrán irányába történő vezikuláris transzport 

folyamán kialakul, és a vezikulák membránjában a fehérjék sűrűsége többé-

kevésbé állandó és független a sejtmembránban található fehérjék számától. 
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5.  Összefoglalás 
 

Az ErbB1 és az ErbB2 homoasszociátumok kvantitatív jellemzéséhez 

kidolgoztunk egy áramlási citométeren alkalmazható módszert, mely homo-FRET 

mérésén alapszik. Az ErbB1 és az ErbB2 receptorokat megjelölve különböző 

arányban összekevert fluoreszcensen jelölt és jelöletlen antitesttel mértük a 

spektroszkópiailag azonos molekulák között kialakult homo-FRET kölcsönhatást. 

Ha sok fluorofór van egymáshoz közel (10 nm-en belül), akkor az energia 

szétoszlik az adott klaszterben. A homo-FRET egyetlen manifesztációja a 

fluoreszcencia anizotrópia csökkenése, aminek mértéke függ a fluorofórok 

koncentrációjától. A koncentrációtól függő anizotrópia csökkenés megmutatja, 

hogy a vizsgált molekula monomert, dimert, trimert vagy magasabb rendű 

oligomert alkot. 

Nyugalomban lévő A431 sejteken az ErbB1 receptorok legnagyobb része 

monomer formában van jelen, és EGF vagy szérum stimulálás hatására nő az 

ErbB1 homoklaszterek mérete, hiszen az EGF az ErbB1 ligandja lévén fokozza 

homoasszociációját. Ezzel szemben stimulálatlan SKBR-3 sejtek felszínén az 

ErbB2 fehérjék legnagyobb része inaktivált állapotban van jelen nagyméretű 

homoasszociátumokban, melyek mérete lecsökken EGF, heregulin vagy szérum 

stimulálás hatására, hiszen a ligandok által aktivált ErbB1 és ErbB3 receptorok 

ErbB2 molekulákat szakítanak ki a homoklaszterekből azért, hogy az ErbB2-vel 

heterodimerizálódjanak.  

A heteroasszociátumok kvantitatív jellemzéséhez a méréseket konfokális 

mikroszkópon végeztük az általunk kidolgozott FSAB technikát felhasználva. Ez 

azon alapul, hogy egy fotostabil donor molekulát gerjesztve csak azok a fotolabilis 

akceptor molekulák égnek ki, melyek elég közel vannak a donorhoz, hogy 

közöttük hetero-FRET jöhessen létre. Így meghatározható az akceptor molekulák 

azon aránya, melyek a donorral egy klaszterben vannak. A kísérletek során az 
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AlexaFluor546 festéket használtuk fotostabil donorként, míg a Cy5 fluorofór volt a 

fotolabilis akceptor.  

Nem stimulált SKBR-3 sejtek felszínén az ErbB1 receptorok közel fele 

heteroklasztert alkot az ErbB2 fehérjével, és ez az arány nem változik 

szignifikánsan EGF stimulálás hatására, hiszen az EGF elősegíti az ErbB1 

homodimerizációja mellett az ErbB1-ErbB2 heterodimerizációt is. Ezzel szemben 

az ErbB2-nek mindössze 10%-a van heteroasszociátumban az ErbB1 molekulával 

nyugalomban lévő SKBR-3 sejteken, mely megduplázódik EGF stimulálás 

hatására. Az ErbB2 stimulálatlan sejtek felszínén nagyméretű 

homoasszociátumokat alkot, amiből EGF hatására az ErbB1 ErbB2 molekulákat 

szakít ki. 

Az általunk leírt nagyméretű klaszterek az ErbB fehérjék által mediált 

szignáltranszdukció helyszínei, melyekben ligandkötés hatására átrendeződések 

mennek végbe. A stimulálatlan sejteken jelenlévő nagyméretű ErbB2 

asszociátumok biztosítják a ligandkötés hatására létrejövő aktív ErbB1 és ErbB3 

molekulák számára a heterodimerizációhoz az ErbB2 proteineket könnyen elérhető 

módon. A növekedési faktorok által aktivált jelátvitel számára kedvező, hogy a 

nagyméretű klaszterekben a receptorok magas lokális koncentrációban vannak 

jelen. A klaszterek ilymódon a fiziológiás és kóros jelátvitel helyszínei, melyek 

pontosabb megismerése közelebb vihet bennünket a daganatos sejtburjánzást 

kiváltó jelátviteli útvonalak gátlásához. 
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