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Laterális gátlás (Drosophila proneurális cluster) 

1.Notch/Delta rendszer 



1.Notch/Delta rendszer 
Laterális gátlás hatása az idegrendszer fejlődésére Drosophila embrióban 



differenciálódó sejt differenciálatlan sejt* 
Általánosságban: 

*bár pl. posztmitotikus neuronokban is van 
Notch… 
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1.Notch/Delta rendszer 

-  Moohr, 1919: notch mutáció leírása: szárnyvégek bemetszettek; illetve ‘neurogén’ 
fenotípus: felszíni ektoderma helyett is idegrendszer fejlődik 
-  Artavanis-Tsakonas, 1985: notch gén felfedezése, ill. a fehérje leírása 
-  300 kDa, 1 TM domén; EC: 36 tandem EGF-like repeat, 3 Notch/LIN-12 repeat: 
negatív regulátor; IC: 6 tandem ankyrin repeat, glutamingazdag domain, PEST-
szekvencia    
-  megtalálható az összes többsejtű állatban (C. eleganstól kezdve legalábbis), és 
lényegében az összes szövetben 



A szignalizáció legfontosabb elemei: 

   Drosophila    Emlős 
 
Receptor:   Notch    Notch1-4 
 
Ligandum:   Delta,     Delta(-like) 1,2,3 

   Serrate    Jagged1,2 
 
Downstream 
effektor:   Su(H)    CBF1/RJBk 
 
Primer target:  En(spl), Hairy   Hes1-… 

   (bHLH gének)  

1.Notch/Delta rendszer 



DSL – Delta, Serrate, Lag-2 
CSL – CBF1, Su(H), Lag-1 
NICD – Notch Intracellular Domain 
TACE/ADAM17 – TNFα Converting Enzyme  

  A Disintegrin And Metalloprotease 

1.Notch/Delta rendszer 



1. receptor aktiváció 
szabályozása 

•  Delta lebontás és/vagy 
internalzáció [Neutralized, Mind 
Bomb (E3 ubiquitin ligáz)] 

•  Extracelluláris [Ca2+] 

•  F3/contactin (?) 

•  szabad ligandum (?) [ADAM -
Kuzbanian]  

•  Notch glikoziláció (Fringe) 
[különböző ligand aktiváció] 

1.Notch/Delta rendszer 
A szignalizáció főbb lépései 





Neurotic 

- Neurotic nélkül nincs Notch-funkció !!! 
- Fringe: potencírozza a Notch-Delta kapcsolatot, viszont gátolja a Notch-Serrate/Jagged 
kapcsolatot. Drosophila szárnyának a széle bénán néz ki. 
- Fringe connection: UDP-GlcNAc(N-acetil-glükózamin)-transzporter (CP->ER/Golgi)  
- Emlősben:  - Lunatic fringe: szomitogenezis (molecular oscillator), T/B 

    elköteleződés a thymusban… 
       - Radical fringe: végtagképződés, neurogenezis 
  - Maniac fringe   

1.Notch/Delta rendszer 



2. a notch intracell. domén 
(NICD) szabályozása 

•  MINT (Msx2-intercating 
nuclear target protein) [ko-
represszor ?] 

•  Numb [antagonista, 
aszimmetrikus eloszlást 
mutathat] 

1.Notch/Delta rendszer 
A szignalizáció főbb lépései 



3. downstream célpontok 
szabályozása 

•  NICD féléletideje 1-1,5 óra 

•  MeCP2 (methyl-cytosine 
binding protein) [ko-
represszor] 

•  SMAD [ crosstalk a TGFβ 
útvonallal] 

•  HIF [hipoxia serkenti a 
Notch útvonalat] 

1.Notch/Delta rendszer 
A szignalizáció főbb lépései 



1.Notch/Delta  
rendszer 

Crosstalk egyéb szignalizációs 
rendszerekkel 



1. 2. 3. 
1.  A tulajdonképpeni laterális gátlás 

 (két, tökéletesen identikus szomszéd sejt 
közötti differencia kialakítása). Pl.: C. 
elegans két gonádsejtje, Drosophila 
neuroepitélium/felszíni ektoderma, stb. 

2.  A két sejt már eleve különbözik (a 
különbség belső). A két sejt a Delta/
Notch rendszer segítségével stabilizálja a 
különbséget, és indul el két külön 
fejlődési úton). Pl.: Drosophila sensory 
organ precursor (SOP) sejtjei a Numb 
fehérje eltérő eloszlása révén. 

3.  A két sejt külső szignál hatására válik 
különbözővé, és ezt a különbséget 
s tabil izál ja a N/D-rendszer. Pl . : 
Drosophila fotoreceptor-prekurzor sejtjei. 
A különbséget egy szolubilis szignál 
alakítja ki, mely a Wingless-útvonalat 
használja (lásd később).       

+1 megjegyzés: Drosophilában még könnyű 
efféle kategóriákat felállítani, gerincesekben 
ezek már keverednek egymással.  
Pl.: emlős lymphoid lineage: T/B, TCR-αβ/γδ, 
CD8+/CD4+ vonalak elválasztása. 

Lymphoid  
prekurzor T 

B 

Notch Notch Notch 

TCR-αβ	


TCR-γδ	


CD8+ 

CD4+ 

1.Notch/Delta rendszer 



Morfogének: kis molekulájú szekretált faktorok: 
(növekedési faktorok, hormonok, vitaminszármazékok)  

•  Gyakran grádiens mentén hatnak  

•  Receptoraikon keresztül  befolyásolják a sejtek 
transzkripcióját 

•  A fejlődés különböző stádiumaiban, különböző szövetekben 
eltérő sejtdifferenciációs folyamatokat indítanak el  



Dpp (TGFβ homológ) : 
transzcitózis 

Hh (hedgehog) : 
aszimmetrikus szignalizáció 

Wnt (wingless) : 
indukált degradáció 



2. Wnt/β-catenin útvonal 
A Wnt/β-catenin útvonallal kapcsolatos emberi megbetegedések: 
 
-   tetra-amelia (mind a négy végtag hiánya) – WNT3 
-   WNT4 -intersex szindróma (XY páciens – testis beereződése zavart)  
-  WNT5A: tumor-szupresszor 
-   Schizophrenia (sejtadhéziós, szinaptikus zavar) – WNT1 
-   Vasculogenetikus zűrzavarok (VEGF a β-catenin direkt célgénje)  
-   Mindenféle rákok (leginkább colorectalis tumorok) – β-catenin, APC, Axin… 
-   Pilomatricoma, egyéb bőrrákok (epidermalis stem sejtek proliferációja / 

differenciációja) 
-   Alzheimer-kór (A β-catenin és a GSK3β része a PS1-komplexnek) 
 
Vagyis: a Wnt/β-catenin útvonal mindenhol ott van!! 

   



Wnt szignál transzdukciós útvonala  

(Current Opinion in Genetics & Development 2001, 11:547–553) 



2. Wnt/β-catenin útvonal 
LRP – Lipoprotein Receptor-
related Protein 
APC – Adenomatous Polyposis 
Coli 
CK1 – Casein Kinase1 
GSK3 – Glycogen Synthase 
Kinase3 
TCF/LEF – T-cell Factor/
Lymphoid Enhancer-bindig 
Factor 
sFRP – secreted Frizzed 
Related Protein 
DKK – Dickkopf (ne fordítsd le) 
 

(19 homológ) 

7TM 

TCF/LEF 



2. Wnt/β-catenin útvonal 
Wnt - Frizzled 

? P 

Dishevelled 

Axin (scaffold): 
lebomlik 
GSK3 (kináz): 
gátlódik 

β-catenin lebontása 
abbamarad, bemehet 
a magba, köti  a TCF/
LEF transzkripciós 
faktorokat 

Kanonikus/ β-
catenin-függő 
útvonal 



2. Wnt/β-catenin útvonal 

Wnt/Calcium-útvonal 

-  β-catenintől független útvonal 
-  bizonyos Wnt-ekhez kötődik (pl. Wnt5A) 
-  a kanonikus útvonalat antagonizál(hat)ja 
-  jóval kevésbé ismert 
-  Drosophilában a ‘planar cell polarity’ (PCP) 
útvonal működik hasonlóan: 

Delta szintjét 
megemeli az R3 
sejten -> R4  



2. Wnt/β-catenin útvonal 

cadherin 

α-catenin 

Tyr-foszforiláció (Fer, Src, EGFR): cadherin-catenin-komplex 
destabilizálása 
Ser/Thr-foszforiláció: ~ stabilizálása 

β-catenin 



3. Hedgehog útvonal 

-  C. elegans: érdekes 
módon hiányzik 
-  Drosophila: Hedgehog  
-  Gerinces: 3 ismert 
homológ: 
 
- Sonic Hedgehog (SHH) 
  legelterjedtebb, pl.   
neurogenezis, 
szomitogenezis, bal-jobb 
aszimmetria kialakítása, 
A-P tengely kialakítása a 
végtagokban, stb… 
 
- Desert Hedgehog (DHH). Pl. Sertoli sejtekben – 
spermatogenezis 
- Indian Hedgehog (IHH). Pl. bél, porc, postnatalis 
csontnövekedés 

Az útvonal elemei: 

hh ptc smo 
PKA 

fu/cos2 
ci 

hh – hedgehog; szekretált morfogén 
ptc – patched; receptor. Hh hiányában gátolja smo-t 
smo – smoothened; 7TM receptor 
fu – fused; Ser/Thr kináz 
cos2 – costal2; fu és cos2 a mikrotubulushoz köti ci-t 
ci – cink-ujj típusú transzkripciós faktor (ci/Gli)   
   



3. Hedgehog útvonal 



3. Hedgehog útvonal 
Megjegyzések: 
 
- ci-nek két formája: ci155 – transzkripciós aktivátor, illetve ennek 
proteolitikusan hasított terméke a ci75, mely transzkripciós represszor. 
PKA általi foszforiláció elősegíti a hasítást, míg Hh-szignál gátolja a 
PKA-t.  
-  a primer Hh polipeptid proteolitikusan hasítódik, palmitoilálódik, és 
koleszterin rakódik rá: hidrofobicitása növekszik: a termelő sejt 
membránjához tapadva marad 
-  hatékonyságát számos extracelluláris tényező szabályozza, pl. 
vitronectin, heparán-szulfát proteoglikánok, stb. 
-  Hip (Hedgehog Interacting Protein): Patched-hez hasonló 
hatékonysággal köti meg Hh-t 

 



A ligandumok általában  
növekedési faktorok (GF): 
 
FGF, NGF, PDGF, EGF, inzulin 

4. Receptor tirozin 
kináz útvonal 





- Molekuláris kölcsönhatások (foszforilációs) kaszkádja a jel és az 
effektor között ð lehetőség a szabályozásra, illetve lehetőség más 
szignálútvonalak becsatlakozására 
 
- Növekedési-, differenciációs-, és stressz-szignálok egymással át nem 
fedő, ám egymással számos ponton találkozó útvonala 

-  A RTK kaszkádot elindító szolúbilis szignálmolekulák funkciója 
sokrétű, szövet specifikus. Kiragadott példák: 

 - FGF8: „klasszikus” gradienssel rendelkező morfogén, pl.  
 középagy-, végtagfejlődés 
 - többségük proliferatív, túlélési és differenciációs szignál   

 
 

4. Receptor tirozin kináz útvonal 



Ezen belül is a saját tirozin-kináz aktivitással rendelkező 
receptort aktiváló növekedési faktorok jelpályái: Ras-MAPK 
Vagyis: EGF, FGF, PDGF, IGF, NGF…* 

* Epidermal-, Fibroblast-, Platelet Derived-, Insuline-like-, 
Nerve Growth Factor 

Ligandum bekötése ð receptor dimerizál ð 
transzfoszforiláció (EGFR-on 5 foszforilálható 
Tyr) ð Grb2 adaptor fehérje beköt a PTyr-hoz 
az SH2 doménjével, valamint az SOS exchange 
faktor ð Ras (p21ras) az SOS segítségével 
GTP-t köt és aktívvá válik ð toborozza a Raf 
(MAPKKK) Ser/Thr kinázt ð ez foszforilálja a 
MEK-et (MAPKK – Tyr-t, és Thr-t is 
foszforilál!!!), ez utóbbi pedig az ERK-et 
(MAPK) ð ERK bejut a magba, és 
transzkripciós faktorokat (és más kinázokat…) 
foszforilál  

4. Receptor tirozin kináz útvonal 



ErbB4 különböző ligandumokra adott különböző válaszai 

- EGF-szerű növekedési faktorok receptorai: EGFR, ErbB2, ErbB3, ErbB4 
- Ligandspecificitásuk eltérő: 

EGF TGFα	


amphiregulin	
 neuregulin-1,-2	


neuregulin-3,-4	


epiregulin	
 betacellulin	


HB-EGF	


A különböző ligandum 
bekötése különböző 
konformációs változást 
eredményez, ami eltérő 
Tyr oldalláncok 
foszforilációjához vezet. 

4. Receptor tirozin kináz útvonal 



A környezettől (extracelluláris 
mátrixtól) függően ugyanazok a 
növekedési faktorok eltérő 
szignálutakat kapcsolnak be és 
különböző sejtsorsokat 
indukálnak. 



5. BMP szignál 



Sejtközötti 
tér 
 

BMP 
fehérje 

Szekréciós  
sejt 

 
BMP  

szintézis 

FGF (?) 

Wnt (?) 

Xiro1, 
Sox?,  
Geminin 
Zic? 

felszíni 
ektoderma 

Chordin, Noggin 

Tolloid (Drosophila); Xolloid (Xenopus) 

IGF, FGF 

Célsejt 
 

         
 

BMPR 
I/II Smad 

A BMP grádiens kialakulása a felszíni ektoderma és a neurális 
ektoderma  korai elválásában 



A BMP grádiens szerepe a különböző gerincvelői idegsejtek 
kialakulásában ( a velőcső dorzalizációja) 

M.F. Mehler et al. – BMPs in the nervous system; Trends Neurosci. (1997) 20, 309–317 

SHH 



M.F. Mehler et al. – BMPs in the nervous system; Trends Neurosci. (1997) 20, 309–317 

A BMP további szerepei az idegszövet fejlődésében 



RA receptorhoz kapcsolódhat represszor és aktívátor is 

Figure 4. Proposed model for RAR±RXR 
heterodimer (HD) function in the presence of 
agonists and two different types of antagonist. 
a , Car toon dep ic t ing the RAR±RXR 
heterodimer bound to a DNA response 
element. Within the ligand-binding domain 
(LBD) the ligand-binding pocket (LBP), 
carboxy-terminal helix H12, co-activator (CoA)- 
and co-repressor (CoR)-interacting domains 
(IDs), and their overlap, are shown.  

Co-regulator recruitment and the mechanism of retinoic acid receptor synergy  
Pierre Germain, Jaya Iyer*, Christina Zechel* & Hinrich Gronemeyer - NATURE |VOL 415 | 10 JANUARY 2002 


