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1. Irodalmi bevezetés

 1.1. A szabályozott fehérjelebontás és szerepe a sejt életében

A sejtben egy adott fehérje koncentrációja attól az egyensúlytól függ, amelyet a  szintézis

és lebontás egymáshoz viszonyított sebessége határoz meg. Így tehát, egy fehérje

mennyiségének a szempontjából a lebontás a szintézissel megegyező fontosságú folyamat. A

lebontás végbemehet szabályozatlan (lizoszómális), és szabályozott formában is. A

szabályozott mechanizmusban játszik döntő fontosságú szerepet az ubiquitin-proteaszóma

rendszer, amely a sejtek működése során a fehérjék szelektív degradációját végzi. A rendszer

komponensei nagy mennyiségben fordulnak elő, mind a sejtmagban, mind a citoplazmában és

a proteaszóma-gátlókkal végzett kísérletek azt mutatták, hogy ez a rendszer bontja le a

sejtfehérjék 80-90 %-át (Rock és mtsai., 1994; Craiu és mtsai., 1997). A lebontandó fehérjék

az 1. ábra szerinti osztályokba sorolhatók.

.

1. ábra  A sejt szabályozott fehérjelebontási folyamatainak összefoglalása.
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-Abnormális fehérjék (keletkezhetnek hibás transzláció során, vagy hosszú életidejű

fehérjékből stressz hatására).

- Rövid életidejű fehérjék (keletkezhetnek transzláció során, vagy  hosszú életidejű

fehérjékből szignálok hatására).

A rosszul feltekeredett, vagy funkcióképtelenné vált abnormális fehérjék

aggregálódhatnak a sejtben, ami súlyos károsodásokhoz vezethet. Ezeket a veszélyes

fehérjéket felismeri a sejt és legnagyobb részüket az ubiquitináló rendszer segítségével

jelöli ki a szelektív fehérjelebomlásra. Ezen a „háztartási” funkción kívül a

fehérjedegradációnak kulcsszerepe van számos esszenciális sejtfolyamat lejátszódásában

is, melyeknek térben és időben szabályozott módon kell végbemenniük. Ennek során az

ubiquitin-proteaszóma rendszer felismeri és szelektíven lebontja a degradációs jelet

tartalmazó fehérjéket. Ilyen degradációs jelként szolgálhatnak a fehérje aminósav-

sorrendjében lévő rövid szekvenciarészletek (pl.: PEST szekvencia; destrukciós box),

illetőleg a fehérje N-terminálisán előforduló bizonyos aminósavak (N-vég szabály). A

rövid életidejű fehérjéken ez a jel a fehérje harmadlagos térszerkezetének a kialakulásakor

a protein felszínére  kerül, igy az ubiquitináló rendszer könnyen felismeri azt. Azokon a

hosszú életidejű fehérjéken, melyek szintén tartalmaznak ilyen degradációs jelet, ez a jel

valamilyen módon rejtve-takarva van és csak bizonyos belső, vagy külső szignálok

keltette módosítás hatására (pl. foszforiláció, vagy defoszforiláció, illetve specifikus

proteáz aktivitás eredményeképpen kialakuló új N-terminális) válik hozzáférhetővé az

ubiquitináló rendszer számára. Ez utóbbi csoportba tartozik számos olyan fehérje is, mely

a sejtciklus folyamatában vesz részt.  Ismeretes, hogy mind a ciklin fehérjék, mind a
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ciklin-dependens kináz inhibítor fehérjék lebomlása ilyen, térben és időben  szabályozott

módon valósul meg.

Mivel a proteolízis során a lebontott fehérje irreverzibilis módon távolítódik el a sejt

citoplazmájából, a sejtciklus szabályozásában ez az irreverzibilitás egyértelmű

irányultságot ad az egymás után ciklusosan bekövetkező lépések folyamatának.  Így tehát,

a celluláris homeosztázis részeként, a génexpresszióval dinamikus egyensúlyt tartó

ubiquitin-proteaszóma rendszernek a sejtciklus előrehaladásában  is nélkülözhetetlen

szerepe van.

Az ubiquitin-proteaszóma rendszer által végzett intracelluláris fehérjebontás folyamata

funkcionálisan és szerkezetileg két részre osztható: a kijelölésre és a lebontásra. A

kijelölés során (2. ábra) egy enzim-kaszkád a lebontásra szánt fehérjét megjelöli egy

speciális posztszintetikus módosítás, az u.n. ubiquitinálás segítségével (összefoglalva:

Weissman, 2001; Davies, 2001; Pickart, 2001).

2. ábra  A fehérjék sorsát meghatározó ubiquitináló illetve deubiquitináló enzimek működésének vázlatos
rajza.
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A kaszkádot alkotó három enzim − az ubiquitin aktiváló enzim (E1), az ubiquitin

konjugáló enzim (E2) és az ubiquitin protein ligáz (E3) − ATP energiájának

felhasználásával egy ubiquitin polipeptidlánc C-terminális glicinjének (Gly-76) karboxil-

csoportját kapcsolja izopeptid kötéssel a lebontandó fehérje egyik lizin oldalláncához. Ezt

követően, szintén izopeptid kötéssel, újabb ubiquitin molekula C-terminális karboxil-

csoportját köti az előző ubiquitin egyik lizinjéhez. Ez leggyakrabban a 48-as pozícióban

lévő lizin lehet (Lys-48), de kialakulhat a kötés a Lys-29-es és a Lys-63-as oldalláncokon

keresztül is. A folyamat néhányszori ismétlése után a fehérjén kialakul az a multiubiquitin

lánc, ami a proteaszóma számára kijelöli a lebontásra szánt fehérjét. A lánc képződése

során az újabb és újabb ubiquitin molekulák az előzővel megegyező pozíciójú lizinen

keresztül kötődnek, ezért egy láncon belül csak egyféle típusú lizin-kötés fordul elő. Így

beszélhetünk pl. Lys-48-kötött vagy Lys-63-kötött multiubiquitin láncokról.

Mivel a fehérjéken lévő degradációs jelet az E2 és az E3 enzimek ismerik fel, döntő

fontosságú szerepük van a lebontásra szánt fehérjék kijelölésében. Ilyen E3 enzimeket

találunk többek között a sejtciklus proteolítikus folyamatait irányító két fő

enzimkomplexben, az APC-ben (Anaphase Promoting Complex) és az SCF-ben (Skp1-

cullin-F-box protein) is.

A kijelölés folyamata még nem feltétlenül irreverzibilis, mert bizonyos esetekben a

multiubiquitinált fehérje az ubiquitin hidrolázok aktivitásának köszönhetően

deubiquitinálódik és így „megmenekülhet” a lebomlástól.

Amennyiben a  deubiquitinálás nem következik be, a folyamat második lépéseként

egy, a szedimentációs állandója alapján 26S proteaszómaként jellemzett nagyméretű

proteolitikus komplex felismeri, megköti és végül lebontja a multiubiquitinált fehérjéket.



6

1.2.  A 26S proteaszóma-komplex felépítése és működése

A 26S proteaszóma a 3. ábrán látható módon kétféle alkomplexből áll össze: a 20S

katalitikus, ún. Core Komplexből és a végein hozzá kapcsolódó 19S Regulátor Komplexekből

(összefoglalva: Voges és mtsai., 1999; Zwickl és mtsai., 2001). Ha a Core Komplexhez csak

az egyik végén kapcsolódik Regulátor Komplex, akkor a 26SII, ha mindkét végéhez, akkor a

26SI komplexek alakulnak ki, ahogy az a 4. ábra A.) ill. B.) részén a tisztított proteaszóma

komplexek elektron-mikroszkópos képein látható.

3. ábra  A 26S proteaszóma komplex háromdimenziós modelljének rajza. (Voges és mtsai., 1999) A két
szélén a kék színnel jelölt, „fedő” és „alap” alkomplexből álló 19S Regulátor Komplex, a közepén a sárga
színnel jelölt 20S Katalitikus Core Komplex látható.

 A Core Komplex hordószerű struktúráját (5.A-B.ábra) 28,  α és β csoportba sorolható

fehérje molekula építi fel. Ezek 4 darab 7-tagú gyűrűt alkotnak (α1-7β1-7β1-7α1-7). A hordó

belsejében három ún. nanokompartment alakul ki (5./D. ábra). Középen, a két β gyűrű által

közrefogott központi kamra (central chamber; CC), míg mindkét végén egy α és egy  β gyűrű

között a két kisebb méretű elő(szoba)kamra (antechamber; AC) helyezkedik el. A komplex

katalitikus centrumai (az 5/C ábrán kicsi, piros foltokkal jelzett területek) a központi

kamrában vannak, melyet a szűk központi csatorna köt össze a két szélső kamrával.
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4. ábra  A 26SI és a 26SII proteaszóma komplexek elektronmikroszkópos felvételei. (W. Baumeister
jóvoltából) A, A 26SII  komplexben a 20S Katalitikus Core Komplexhez csak az egyik végén kapcsolódik a 19S
Regulátor Komplex. B, 26SI komplexben 20S Katalitikus Core Komplexhez mindkét végén 19S Regulátor
Komplex kapcsolódik.

5. ábra  A 20S Katalitikus Core Komplex szerkezeti felépítése. (Voges és mtsai., 1999; Zwickl és mtsai.,
2001) A, A 20S Katalitikus Core Komplex hordószerű struktúráját α és β típusú alegységekből felépülő gyűrűk
alkotják. B, A 20S Katalitikus Core Komplex négy darab, héttagú gyűrűből (α1-7β1-7β1-7α1-7) álló szerkezetének
vázlatos megjelenítése. A szürke színű négyzetek a proteolitikusan aktív alegységeket jelölik. C, A 20S
Katalitikus Core Komplex háromdimenziós modelljének keresztmetszeti képe. A központi kamrában
elhelyezkedő katalitikusan aktív területeket a piros foltok jelölik. D, Az előző kép sematikus ábrázolása. Jól
látható hogy a β típusú alegységekből álló két belső gyűrű által közrefogott térben alakul ki  a központi kamra
(CC), míg a két kisebb átmérőjű elő(szoba)kamrát (AC) egy-egy α, és β  gyűrű határolja.
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A katalitikus centrumok peptidáz aktivitásának eredményeképpen a központi kamrában

oligopeptidekre bomlanak le a fehérjék. Bár a keletkező oligopeptid láncok tagszáma 4-25

között változhat, az átlagos hosszuk leggyakrabban 7 és 9 közé esik (Wenzel és mtsai., 1994;

Ehring és mtsai., 1996; Nussbaum és mtsai.; 1998; Kisselev és mtsai., 1998). Feltételezések

szerint, az egymással összehangoltan működő aktív centrumok közötti távolságok

szolgálhatnak a fizikai alapjául annak a „molekuláris vonalzónak” (molecular ruler) amely az

oligopeptid termékek hosszának ilyen eloszlását eredményezi (Wenzel és mtsai., 1994).

A Thermoplasma acidophilum 20S proteaszómáján a központi csatorna a hordó végeinél

egy-egy nyíláson keresztül közlekedik a külvilággal (Löwe és mtsai., 1995), melyek a

szubsztrát fehérjék belépési helyéül szolgálnak (Wenzel és Baumeister, 1995). A

Saccharomyces cerevisiae 20S proteoszómájának kristályszerkezeti képéről azonban

hiányoznak ezek a nyílások, mivel az eukariótákban a központi csatorna végei egy zárható

kapuszerkezettel rendelkeznek (Groll és mtsai., 1997). Ez a zár úgy képződik, hogy a hordó

két szélső gyűrűjét alkotó α alegységek N-terminális végi rövid szakaszán a peptidláncok

egy-egy kis ”farkacskát” alakítanak ki, melyek a központi csatornába benyúlva mintegy

„dugót” formálnak. Az Archebaktériumok proteoszómáiban ezek a farkacskák nem

rendeződnek „dugóvá”, így azok központi csatornái nyitott végűek. Ismeretes olyan, az

élesztő α3 alegységének az N-terminálisán lévő 9 aminósavat érintő deléció, amely azzal a

következménnyel jár, hogy a másik 6 α alegység N-terminális farkacskái sem képesek többé

kialakítani a  rendezett dugószerű strukturát. Így a mutáns  élesztő proteoszómáján lévő

központi csatorna végei a Thermoplasma proteaszóma nyitott csatornavégeihez válnak

hasonlóvá (Groll és mtsai., 2000). Ezzel együtt, a mutáns proteaszóma esetében a vad

típusúnál lényegesen nagyobb peptidáz-aktivitás is detektálható, amit az aktív centrumok

megnövekedett hozzáférhetőségével magyarázhatunk. A 20S Core Komplex katalitikus

aktivitása szintén jelentősen megemelkedett, ha in vitro kísérletben alacsony koncentrációjú
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detergens (SDS) jelenléte mellett végezték a vizsgálatot (Eytan és mtsai., 1989). Ilyen

körülmények között a szubsztrát fehérjék részleges denaturációjuk, illetve a proteaszóma zárt

térszekezetének esetleges fellazulása következtében képesek voltak bejutni az aktív

centrumokat rejtő központi kamrába. Az ide bekerült fehérjék  minden további szelektálás

nélkül bomlanak le, így a 20S proteaszóma önmagában egy nem specifikus proteáz. A

fentieket egybevéve: a központi csatorna szűk mérete, illetve a végeit lezáró kapuszerkezet

miatt az eukarióta 20S proteaszóma központi kamrájában lévő katalitikus centrumokhoz a

feltekeredett fehérjék nem  férhetnek hozzá (Wenzel és Baumeister, 1995). A lebontásra szánt

fehérjéket tehát valamilyen, a 20S proteaszómával kapcsolódott aktivátornak előzetesen le

kell tekernie.

A 20S proteaszómához különböző aktivátor, illetve inhibítor komplexek kapcsolódhatnak

(6. ábra). In vitro kísérletek azt mutatták, hogy a PA28 aktivátor komplex ATP függő módon

stimulálja ugyan a kisebb peptidek lebomlását, de nem fokozza a denaturált, vagy ubiquitinált

fehérjék 20S proteaszóma általi degradációját (Ma és mtsai., 1993; Dubiel és mtsai., 1992a).

6. ábra  A proteaszóma-aktivátor és proteaszóma-inhibítor komplexek kialakulását és működését
szemléltető vázlatos rajz. A 19S Regulátor Komplex ATP energiájának felhasználásával kapcsolódik a 20S
proteaszómához. A katalitikusan aktív helyre jutásuk előtt a szubsztrátum fehérjék szerkezetét le kell tekerni. Ezt
a feladatot a 19S Regulátor Komplex végzi, szintén ATP hidrolizálása mellett.
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A feltekeredett fehérjék lebontását egy másik aktivátor, a 19S Regulátor Komplex segíti

elő (3., 4., 6. ábra). A 20S komplex peptidáz aktivitását úgy növeli meg, hogy a komplexhez

való kapcsolódása révén megnyitja a központi csatorna zárszerkezetét, ill. szelektíven

felismeri, megköti és anti-chaperon aktivitásánál fogva kitekeri a lebontandó,

multiubiquitinált fehérjéket (Braun és mtsai., 1999; Strickland és mtsai., 2000). A kitekerés

nagy valószínűséggel  energiát igényel (6. ábra), melyet ATP hidrolízise biztosíthat. A

Regulátor Komplexben hat ATP-áz alegységet azonosítottak (Dubiel és mtsai., 1992b; Dubiel

és mtsai., 1995), melyek közül egy vagy több  feltehetően szerepet játszik ebben a

folyamatban. Szintén az egyik ATP-áz alegység (Rpt2) felelős a központi  csatorna nyitásáért,

így valószínűsíthető, hogy a csatornanyitás is energiaigényes feladat (Köhler és mtsai., 2001).

Mivel a Core Komplex tehát egyedül sem megkötni, sem lebontani nem képes a

multiubiquitinált fehérjéket, a 26S proteaszóma  multiubiquitinált fehérjék iránti specificitását

a Regulátor Komplex biztosítja. A specificitás a multiubiquitinált fehérjék szelektív

megkötésén múlik, így nyilvánvalóan lényeges kérdés, hogy a Regulátor Komplex mely

alegysége, vagy alegységei felelősek ezért.

A Regulátor Komplex 17 különböző fehérjéből áll.  Az egyes alegységek megjelölésére

kétféle nevezéktan használatos. Az emlősökön végzett kísérletekben (Dubiel és mtsai., 1995.)

az „S” (subunit), az élesztőnél (Finley és mtsai., 1998) az „Rp” (regulatory particle)

rövidítéseket alkalmazzák, mindkét esetben a molekulasúlyuk szerint sorba rendezve az

alegységeket.  Az Rp nevezéktan megkülönböztet Rp trifoszfatázokat (Rpt) és Rp nem-ATP-

ázokat (Rpn). A Regulátor Komplex szerkezete további két alkomplexre bontható: az ún. Lid

vagy „fedő” és a Base vagy „alap” részekre (3. és 4. ábra). A „fedő” alkomplex az S3/Rpn3,

Rpn5, S9/Rpn6, S10a/Rpn7, S11/Rpn9, S12/Rpn8, S13/Rpn11 és S14/Rpn12 alegységekből

épül fel. A fenti Rpn alegységek legtöbbjének a funkciója mindezidáig ismeretlen, de az Rpn9

kivételével esszenciálisak az élesztőben. Az Rpn11-nek proteolitikus aktivitása van, amely
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képes eltávolítani a fehérjékhez kötött ubiquitineket, így feltehetően szerepet játszik a

multiubiquitin láncoknak a szubsztrátokról történő leválasztásában (Verma és mtsai., 2002).

Az egyes alegységekben felismerhető konzervatív fehérjeszerkezeti motívumok és az

alegységek más komplexekben fellelhető homológjainak táblázatos gyűjteménye megtalálható

a Voges és mtsai.  által 1999-ben közölt összefoglalóban. Az „alap” alkomplex részei: a hat

ATP-áz alegység (S7/Rpt1, S4/Rpt2, S6/Rpt3, S10b/Rpt4, S6’/Rpt5 és S8/Rpt6), és a

komplex két legnagyobb alegysége az  S1/Rpn2 és az S2/Rpn1. Az S5a/Rpn10/p54 alegységet

(a human, az élesztő és  a Drosophila Regulátor Komplex alegységek nevezéktanát lásd:

Hölzl és mtsai., 2000) korábban szintén az „alap” alkomplex részeként jellemezték.

Glickman és mtsai. (1998b) azonban azt tapasztalták, hogy az élesztő S5a/Rpn10/p54

alegységének deléciója esetén a Regulátor Komplex az „alap” és „fedő” alkomplexekre

disszociált, ezért újabban azt feltételezik, hogy ez az alegység a két alkomplex határán

helyezkedik el. Ezzel egybevágnak azok a megfigyelések, melyek szerint az S5a/Rpn10/p54

mind az „alap”, mind a „fedő” alkomplex számos alegységével lép kapcsolatba (Ferrell és

mtsai., 2000).

Mindezidáig az utolsóként említett S5a/Rpn10/p54  alegység az egyetlen, amelyről in

vitro kísérletben sikerült kimutatni, hogy képes felismerni és megkötni multiubiquitin

láncokat (Deveraux és mtsai., 1994; Deveraux és mtsai., 1995; Haracska és Udvardy, 1995;

Haracska és Udvardy, 1997; van Nocker és mtsai., 1996a; van Nocker és mtsai., 1996b). Ezen

túlmenően, a S5a/Rpn10/p54 az egyetlen alegysége a 26S komplexnek, amely szabad

monomer formában is jelentős mennyiségben fordul elő mind a Drosophila, mind az élesztő

sejtekben (Haracska és Udvardy, 1995;. van Nocker és mtsai., 1996b). Ez felveti annak a

lehetőségét, hogy a S5a/Rpn10/p54 alegység a szabad és a komplex-kötött forma közötti

dinamikus egyensúly állapotában van, ily módon szállítva a megkötött, multiubiquitinált

szubsztrátfehérjéket a 26S komplexhez. Mindezek együttesen arra engednek következtetni,
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hogy a Regulátor Komplexen belül az S5a/Rpn10/p54 alegység felelős a multiubiquitinált

fehérjék megkötéséért, ennélfogva nem csak 26S proteaszóma-komplex stabilitására van

hatással, de központi szerepet játszik annak működésében is.

1.3. A multiubiquitin-láncok megkötéséért felelős S5a/Rpn10/p54 alegység
jellemzése.

Az S5a/Rpn10/p54 alegység akkor került az érdeklődés homlokterébe, mikor emberi

vörösvértestekből izolált Regulátor Komplex poliakrilamid gél-elektroforézises (SDS-PAGE)

vizsgálata során azt találták, hogy ez az egyetlen alegység, amely képes megkötni ubiquitinált

fehérjéket (Deveraux és mtsai., 1994). Az SDS-gélen szétválasztott alegységeket nitrocellulóz

filterre vitték át és 125I jelölt lizozim-hoz kapcsolt ubiquitin (Ub-125I-lizozim) konjugátummal

inkubálták.   Autoradiográfiás exponálás után csak egyetlen sávban kaptak jelet, mely az 50-

kDa-os molsúlytartományba esett. Ez a korábban kialakult nomenklatura szerinti S5a

alegységnek felelt meg. A kísérletek azt is kimutatták, hogy az S5a alegység a 4-es, vagy

magasabb tagszámú ubiquitinláncokat nagyobb hatékonysággal kötötte meg, mint a

rövidebbeket. Ez az eredmény egybevágott  a 26S Proteaszóma korábbról ismert, multi-

ubiquitinált konjugátumok iránti preferenciájával is (Chau és mtsai., 1989).

A fenti eljárással azonban csak olyan fehérjéket lehet azonosítani ubiquitin-kötő

alegységként, amelyek kötőképességüket SDS-denaturációt követő renaturáció után is

megtartják. Így ezen eredmények alapján nem zárható ki annak a lehetősége, hogy a

Regulátor Komplex más alegysége, vagy alegységei is részt vesznek a multiubiquitinált

szubsztrátok megkötésében. Erre utaló eredmények azonban az ubiquitin-kötési technikával

később végzett kísérletek során sem láttak napvilágot.

Így, az Arabidopsis esetében is csak egyetlen ubiquitin-kötő alegységet azonosítottak (van

Nocker és mtsai., 1996a), melynek az aminósav-szekvenciája nagyfokú homológiát mutatott a

humán S5a fehérje aminósavsorrendjével (Ferrell és mtsai., 1996). Az Arabidopsis gyököcske
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és sziklevél szövetből származó cDNS könyvtárat lambda ZAP II-es bakteriofágokban

expresszáltatták és az indukálódott fehérjéket nitrocellulóz filterre transzferálták. A filtereket

125I jelölt 4-7 tagszámú multiubiquitin láncokkal inkubálták és autoradiográfia után a pozitív

jeleknek megfelelő tarfoltokból nyert DNS szekvenálásával kapták meg a multiubiquitin-kötő

képességgel bíró fehérjét kódoló cDNS szekvenciáját. Az így azonosított egyetlen fehérjét

multiubiquitin-kötő tulajdonsága alapján MBP1-nek nevezték el az angol multiubiquitin

binding protein kifejezés után. Érdemes megjegyezni, hogy ennél a kísérletnél a fehérjéket a

multiubiquitin-kötés előtt nem denaturálták SDS-sel, tehát ez a módszer (ellentétben a humán

fehérjéknél alkalmazottal) nem csak olyan alegységeket képes azonosítani, amelyek a

renaturáció után visszanyerik a multiubiquitin-kötő képességüket. Itt is fennáll azonban az a

követelmény, hogy a fehérjéknek a nitrocellulózhoz kötve is meg kell őrizniük azt a

konformációt, ami lehetővé teszi számukra a multiubiquitin-kötést. Egy másik lényeges

eltérés a korábbi kísérlethez képest, hogy ezzel a módszerrel bármely sejtfehérje

„kihalászható”, amelyik rendelkezik multiubiquitin-kötő képességgel, nem csak a 26S

proteaszómát alkotó fehérjék. A feltétel csak az, hogy a fehérjét kódoló cDNS reprezentálva

legyen az expressziós könyvtárban.

Mivel a fenti, elvi hasonlóságuk ellenére lényeges különbségekkel is rendelkező két

módszer mindegyike ugyanazt az egy alegységet azonosította (S5a/Rpn10/p54/MBP1),

valószínűsíthető volt, hogy ez az egy alegység felelős a multiubiquitinált fehérjék nagy

részének, esetleg az egészének a megkötéséért.

Alátámasztotta ezt az a megfigyelés is, hogy a tisztított MBP1 fehérje retikulocita

lizátumhoz adva gátolta a multiubiquitinált lysozyme lebomlását és hasonló hatása volt

Xenopus  petekivonathoz adva a multiubiquitinált cyclin B lebomlására is (Deveraux és

mtsai., 1995).
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A más fajokban azonosított S5a/Rpn10/p54 alegységek (Drosophila: p54, Haracska és

Udvardy, 1995; élesztő: Mcb1, van Nocker és mtsai., 1996b) szekvenciáinak ismertté

válásával lehetőség nyílt az alegység fehérjeszerkezeti elemeinek feltérképezésére. A humán,

a Drosophila, az Arabidopsis és az élesztő  szekvenciáinak  összevetése során (Ferrell és

mtsai., 1996) számos konzervált szakaszt azonosítottak a fehérje teljes hosszában (7. ábra).

 Az N-terminálison az első 190 aminósavas szakasz egészére kiterjedő nagyfokú

homológia jellemző (50-70%-os azonosság). Ezt egy glicin-gazdag régió követi, ami után

közvetlenül a fehérje legkonzervatívabb szakasza következik (a 7. ábrán a Drosophila

számozás szerinti 207.-233. pozícióban, csillaggal és körökkel jelölve a szekvencia alatt). A

27 aminósav hosszú részleten belül (FGVDP……..RQRQE) a négy homológ szekvenciában

található 108 pozícióból mindössze 16 mutat eltérést.

Még szembeszökőbb a hasonlóság, ha a konzervált szakaszt felépítő három rövidebb

szegmenst vesszük szemügyre. Az első, 4 aminósavas szegmensen (GVDP, 208-211;

csillaggal jelölve) 100% a homológia. A második szegmens (214-225, üres körökkel jelölve a

szegmens közepét) két variábilis aminósav után következik  és a három magasabbrendűben

szintén 100%-os homológiát mutat, míg az élesztőben is csak két pozícióban van eltérés. A

harmadik, ellentétes töltésű aminósavak váltakozó lefutású  szegmensén (226-233, a teli

körökkel jelölt rész eleje) már több eltérést találunk, de a humán és a Drosophila szekvencia

továbbra is megegyezik.
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7. ábra  Az emberi, a Drosophila, az Arabidopsis és az élesztő S5a/Rpn10/p54 alegységek fehérje-
szekvenciái közötti homológia-viszonyok bemutatása. (Ferrell és mtsai., 1996) Fekete alapon fehér betűk
jelölik azokat az aminósavakat, amelyek a négy szekvencia többségében egy adott  pozícióban azonosak. A
szekvencia alatt csillagokkal, valamint üres és teli körökkel vannak jelölve azok a szakaszok, amelyek a
multiubiquitin láncok megkötésében vesznek részt (bővebben lásd a szövegben).
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Az élesztő homológ szekvenciája röviddel ezután véget ér, míg Drosophila, az

Arabidopsis és az ember esetében a három konzervált szegmenst tartalmazó szakasz egy

hosszabb variábilis  régiót követően kisebb-nagyobb  eltérésekkel megismétlődik a fehérjék

C-terminálisán (szintén csillaggal és körökkel jelölve). Érdekes, hogy a csillaggal jelölt

GVDP szegmens mindhárom magasabbrendű fajnál, 100%-os pontossággal ismétlődik meg a

C-terminálison a 365-368-as pozícióban (a Drosophila számozás szerint).

A fenti szakaszról az említett nagyfokú konzerváltsága miatt feltételezték, hogy szerepet

játszik a multiubiquitin láncok megkötésében (Ferrell és mtsai., 1996). A kérdést kísérletes

megközelítéssel először a Drosophila homológ, a p54 esetében vizsgálták (Haracska és

Udvardy, 1997). Az N- és/vagy C-terminálison csonkolt és deléciós p54 származék

fehérjékkel végzett in vitro ubiquitin-kötési kísérletek igazolták a szekvencia-

összehasonlításokból származó feltételezéseket. A p54-en belül két régiót azonosítottak, a

fehérje közepén és a C-terminálisán, amelyek egymástól függetlenül is képesek voltak

multiubiquitin láncok megkötésére.

A 27 aminósav hosszúságú konzervált szakasz előtt elhelyezkedő, az N-terminális végtől

a 206-os pozícióig terjedő résznek nem volt kimutatható ubiquitin-kötő aktivitása. A

63−213−as pozícióig terjedő szakasz esetében sem találtak aktivitást, így megállapítható,

hogy az ezen származék végén lévő első, rövid, konzervált szegmens (GVDP) önmagában

nem képes ubiquitin-kötésre. A csonkolt, vagy deléciós p54 származékok közül azok,

melyeknek volt ubiquitin-kötő aktivitása a vad p54-hez hasonló erősségű kötést mutattak, és a

vad fehérjéhez hasonlóan a kötés erőssége a magasabb tagszámú ubiquitin láncok esetében

volt nagyobb. Ezek az eredmények további bizonyítékul szolgáltak arra nézve, hogy a fehérje

közepén és C-terminálisán azonosított szakaszok valóban az ubiquitin-kötés funkcionális

egységei.
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A későbbiek során a humán fehérjével végzett kísérletekben a fehérje középső részén

lévő ubiquitin-kötő szakasz a 196-os és 241-es (a humán számozás szerint) pozíció közé

térképeződött és a PUbS1 (poly-Ub site 1) míg a C-terminálison lévő variációja a PUbS2

nevet kapta (Fu és mtsai., 1998). A kísérletesen meghatározott PUbS1 tehát lefedi a

szekvencia-homológia alapján előrejelzett 27 aminósavas szakaszt (206-232, a humán

számozás szerint), annak néhány aminósavas környezetével együtt. A PUbS1 az

S5a/Rpn10/p54 minden ismert homológjában megvan és az élesztő, illetve az Arabidopsis

homológokban ez az egyetlen esszenciális Ub-kötő hely (Young és mtsai., 1998).

A PUbS1-en belül található első szegmens aminósavai (GVDP) feltehetően egy hurkot

képeznek a fehérjén belül, amit a második szegmens (LAL/MALRV/LSM) aminósavai által

kialakított helikális struktúra követ. A második szegmens első 5 pozíciójában a nagy- és

kisméretű hidrofób aminósavak váltakozásával kialakuló szerkezet létfontosságú az Ub-kötés

szempontjából (Fu és mtsai., 1998; Young és mtsai., 1998).

A Drosophila fehérjével  kapott eredményekhez hasonlóan (Haracska és Udvardy,

1997) a humán homológ C-terminálisán lévő PUbS2 is kötött Ub-láncokat, a magasabb

tagszámúakat preferálva (Young és mtsai., 1998.  J. Biol. Chem.). A humán homológgal

végzett kísérletek továbbá azt is valószínűsítik, hogy a két Ub-kötő hely (PUbS1 és PUbS2)

működésére a kooperativitás jellemző (Young és mtsai., 1998).

1.4. Az S5a/Rpn10/p54 alegység élet-és fejlődéstani szerepe

Az előző fejezetben tárgyaltakkal egybevágó in vitro megfigyelések mellett az élesztő

homológgal (Mcb1) kapott in vivo eredmények egy érdekes meglepetéssel is szolgáltak. Az

Mcb1-re deléciós sejtek életképesek voltak, és a vadhoz hasonló növekedési képességgel

bírtak (van Nocker és mtsai., 1996b). UV besugárzásra sem voltak érzékenyek, és a rövid
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életidejű fehérjék nagy részének a degradációja is normális volt, annak dacára, hogy mind az

ubiquitin-fehérje konjugátumok, mind a szabad Lys-48 kötött multiubiquitin láncok

mennyisége közel a duplájára emelkedett a mutánsban. Az arginin-analóg kanavanin-nak és a

fenilalanin-analóg p-fluorofenilalanin-nak a táptalajhoz való adagolása azonban növekedési

defektust eredményezett. Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy ezeknek az analógoknak a

felvétele abnormális fehérjék termelődését eredményezi, melyek ubiquitin függő

mechanizmus révén bomlanak le (Seufert és Jentsch, 1990) . További érdekességül szolgált az

a megfigyelés, hogy míg az N-vég szabály szerinti riporter szubsztrát, az Arg-β-galaktozidáz

degradációja normális sebességgel ment végbe, az ubiquitin-fúziós degradációs útba tartozó

riporter szubsztrát, az ubiquitin-Pro-β-galaktozidáz határozottan stabilizálódott. Mivel az

utóbbi szubsztrát degradációja Lys-29-kötött multiubiquitin láncok kialakulását igényli

(Johnson és mtsai., 1995), a fenti eredmények felvetették annak a lehetőségét, hogy az Mcb1

a  Lys-29-kötött multiubiquitin láncok felismerésében is játszik valamilyen speciális szerepet.

Ez a szerep azonban nem lehet kizárólagos, hiszen az ubiquitin  29-es lizinjének argininre

történő kicserélése sokkal súlyosabb növekedési defektussal járt (Spence és mtsai., 1995),

mint amit a ∆Mcb1 mutáns sejteknél tapasztaltak.

Mindezek egybevéve arra engedtek következtetni, hogy az Mcb1 nem az egyetlen

faktor, amely részt vesz az ubiquitin felismerésében, és az Mcb1 alegység az ubiquitinált

szubsztrátok csak egy részének a megkötéséért felelős (van Nocker és mtsai., 1996b). Az

ubiquitinált szubsztrátok megkötésének folyamatában megnyilvánuló redundanciára utalnak

azok az eredmények is, amelyeket az Mcb1 és más Regulátor Komplex alegységek közötti

genetikai interakciós kísérletekben kaptak. Az Rpn12 alegység egyik hőmérsékletérzékeny

mutációja a sejtciklus leállását eredményezi élesztőben, a G1-S és a G2-M átmenetek

határain. A vad típusú Mcb1 túltermelése menekítette ezt a fenotípust, míg a poliubiquitin

kötőhely (PUbS) nélküli mutáns változat nem (Wilkinson és mtsai., 2000), aminek az egyik
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lehetséges magyarázata az , hogy az Rpn12 is részt vesz valamilyen módon a szubsztrátum-

felismerésben.

Ismeretes továbbá, hogy a hasadó élesztő Rph23 és a Dph1 fehérjéi, melyek nem

részei a proteaszómának, tartalmaznak egy ubiquitin-szerű domént (UBL; ubiquitin-like

domain) és egy ubiquitin-asszociált domént (UBA). Az ilyen fehérjék az UBA doménen

keresztül képesek ubiquitint kötni, míg az UBL doménen keresztül kapcsolódni a 26S

proteaszómához, ami felveti annak a lehetőségét, hogy az Rph23 és a Dph1 szerepet

játszhatnak az ubiquitinált fehérjéknek a proteaszómához történő szállításában. A hasadó

élesztővel végzett kísérletek során megfigyelték, hogy az Rph23, a Dph1 és a Pus1 (az

S5a/Rpn10/p54 hasadó élesztő ortológja)  gének egyszeres és kétszeres deléciós mutánsai

életképesek, míg a háromszoros mutáns letális (Wilkinson és mtsai., 2001). A három gén

(Pus1, Rph23 és Dph1) fent említett szintetikus letális viszonyából az következik, hogy az

Rph23 és a Dph1, a Pus1 aktivitását kiegészítő módon, valóban részt vesz a

szubsztrátmolekuláknak a 26S proteaszómához történő szállításában.

 A fenti in vitro és in vivo kísérletek alapján tehát az élesztőben a

magasabbrendűekénél rövidebb,  lényeges funkcionális doméneket nélkülöző S5a/Rpn10/p54

homológ alegységet egy redundáns rendszer egyik elemeként jellemezték. Vajon ez a

redundancia csak az élesztő fehérje rövidebb voltának a következménye, vagy hasonlóképpen

működik a rendszer a magasabbrendűekben is ? Egy haploid moszat, a Physcomitrella patens

∆rpn10 deléciós mutánsa szintén életképes volt, de fejlődési rendellenességet mutatott, mivel

képtelen volt gametofórok képzésére (Girod és mtsai., 1999). A mutáns fenotípus menekíthető

volt auxin és cytokinin hormonokkal való kezeléssel, ami arra engedett következtetni, hogy az

Rpn10 egy vagy több, a hormonműködést reguláló fehérje degradációjában játszik szerepet.

Az S5a/Rpn10/p54 alegységről kialakult képhez érdekes adalékkal járult hozzá az a

kísérlet, melyet Lam és mtsai., (2002) végeztek. Reaktív multiubiquitin-láncok szelektív
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keresztkötődését a Regulátor Komplexnek csak egy másik, az S6’/Rpt5/p50 nevű

alegységéhez sikerült kimutatniuk. Ez az eredmény további kérdéseket vetett fel az

S5a/Rpn10/p54 alegységnek a szubsztrát-szelekcióban betöltött funkcióját illetően.

Mindezekből kitűnik, hogy napjainkban a 26S proteaszóma Regulátor Komplexének

S5a/Rpn10/p54 alegysége intenzív genetikai és molekuláris biológiai kutatások tárgyát

képezi, melyek remélhetőleg hozzájárulnak majd az egész 26S komplex működésének és a

szabályozott fehérjelebontás összetett folyamatának a jobb megértéséhez.
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2.  Az értekezés célkitűzései

Amint az irodalmi áttekintésből is kitűnik, az S5a/Rpn10/p54 alegységnek a 26S

proteaszóma szerkezeti stabilitásában, működésében és szubsztrát kiválasztásában betöltött

szerepével kapcsolatban eddig számos, egymással ellentétben álló és nemegyszer meglepő

eredmény látott napvilágot. Nitrocellulóz filterhez kötött fehérjékkel végzett kísérletekben ez

volt az egyetlen alegység, amelynél multiubiquitin-kötő aktivitást figyeltek meg. A

keresztkötő ágensekkel végzett kísérletekben viszont a multiubiquitin-láncokkal való szoros

fizikai kapcsolatot csak  egy másik Regulátor Komplex alegység esetében sikerült kimutatni.

A különböző fajokból eddig megismert S5a/Rpn10/p54 homológok szekvenciái nagyfokú

hasonlóságot mutattak a fehérje teljes hosszában, kivéve az élesztő homológot, ami közel 120

aminósavval rövidebb és több konzervált szekvenciarészletet nélkülöz. A korábbi, in vitro

eredményekből következő várakozásokkal ellentétben, az egysejtű élesztő és egy többsejtű,

haploid moszat esetében az S5a/Rpn10/p54 deléciós mutáns nem letális.

Miközben az S5a/Rpn10/p54 fehérjéről szerzett ismereteink jelentős részét az emberi,

az Arabidopsis és a Drosophila homológokkal végzett in vitro kísérletekből szereztük, a

megfelelő mutánsok hiányában semmit sem tudunk arról, hogy milyen élettani szerepet

játszik ez az alegység a magasabbrendű eukariótákban. Az általános, sejt szinten végbemenő

mechanizmusokon túl van-e olyan különleges egyedfejlődési folyamat, amelynek

lejátszódásához nélkülözhetetlen ?

Hogy a fenti kérdésekre választ kaphassunk, munkám céljául tűztem ki, hogy

előállítsam és jellemezzem a p54 fehérjét kódóló gén null allélját egy magasabbrendű

organizmusban, a Drosophila melanogaster-ben. Az általános fenotípusos leíráson túl meg

kívántam vizsgálni azt is, hogy milyen citológiai és biokémiai elváltozásokat lehet

megfigyelni a p54 mutáns Drosophila különböző egyedfejlődési stádiumaiban.
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A témában, a munkatársaimmal együtt végzett kutatásaink során kapott

eredményeinket a Journal of Cell Science 2003. március 15-i számában tettük közzé ( Szlanka

és mtsai., 2003), és ezekre az eredményekre épül az értekezésem is.
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3. Eredmények

3.1. A p54 fehérjét kódoló gént érintő deléció előállítása P-elem indukálta
hímrekombinációval

Széleskörű nemzetközi együttműködés (Drosophila Genome Project) keretein belül folyó

munkálatok eredményeként a Drosophila melanogaster teljes genomikus szekvenciája

ismertté vált (Adams és mtsai., 2000). A megismert adatokat tartalmazó és rendszerező

számítógépes adatbáziskezelő programcsomag, a GadFly, a p54 alegységet kódoló gént

pros54 néven annotálta. A gén a harmadik kromoszóma bal karjának tövén, a 78E régióban

helyezkedik el. Transzkripciós startpontját a GadFly 3.1 kiadása a 21.376.284 bázispáros (bp)

pozícióba helyezi.

 Southern analízis segítségével  átvizsgáltuk egy nagyléptékű,  harmadik  kromoszómás,

P-elem inszerciós mutánsgyűjtemény (Deák és mtsai., 1997) azon izolátumait, amelyek a fenti

régióba térképeződtek. A 0554/18-as számú vonalban a P-lacW elem beépülését a pros54 gén

3’ végének közelében találtuk. A P-elemet jobbról, illetve balról határoló genomikus

szakaszokat menekítő-plazmidokba klónoztuk, majd a szekvenálásuk után megállapítottuk,

hogy az inszerciós pont 937 bp-ra volt a pros54 stop kodonja után (8/A. ábra). Ahogy az az

ábrán látható, a P-lacW0554/18 inszerciója közvetlenül érintette a Vha M9.7-2 (CG7625) nevű

és a CG7181 azonosítóval annotált géneket.

 A 0554/18-as számú vonalat eredetileg farát-adult/adult szemi-letálisként jellemezték

(Deák és mtsai., 1997). Mi azt tapasztaltuk, hogy a homozigóták, bár megnyúlt fejlődési

idővel bírnak (generációs idő: 17 nap) és gyengébb az életképességük, mégis fertilisek, így

lehetséges volt számunkra, hogy törzset alapítsunk belőlük.
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8. ábra  A pros54 gén genomikus környezetének molekuláris térképe. A, A pros54, a Vha M9.7-2 és a
CG7181 gének  GadFly  szerinti  elhelyezkedése. A nyilak  a gének  pozícióját  és  irányultságát  mutatják.  A
P-lacW0554/18 inszerció beépülésének helyét a fekete háromszögek jelzik. A régióban generált deléciók
kiterjedését az ábra felső harmadában látható E és PIR PCR primerek segítségével határoztuk meg. Az S, E, P és
H betűk a SacI, EcoRI , PstI és HindIII restrikciós enzim felismerő helyeit jelölik. A felső sorban zárójelben
található szám a GadFly nukleotid skálája szerinti pozíciót jelzi. B, A Df(3L)pros54P(w+) deléció kiterjedése. C,
A menekítési kisérletekben használt restrikciós fragmentek (bővebben a szövegben) elhelyezkedése.
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Annak érdekében, hogy a pros54 gén egy null alléljéhez jussunk, a 0554/18-as

homozigóta törzsből kiindulva izoláltunk egy sorozat kromoszómális deléciót a P-elem-

indukálta hímrekombináció módszerét felhasználva (Preston és mtsai., 1996). A

hímrekombinációhoz olyan partnerkromoszómát választottunk amelyiken az egyik domináns

marker  (Gl 70C)  a 78E  régiótól  balra,  a másik  (Sb 89B) pedig  jobbra helyezkedett el. A

P-elem mobilizáláshoz második kromoszómás, CyO-val jelölt ∆2-3 transzpozáz forrást

használtunk (a keresztezési sémát lásd a 9. ábrán). A kísérlet során, az előzetes

keresztezésekből kapott ún. „jumpstarter” +/CyO, P(∆2-3); Gl Sb/P(w+)0554/18 hímeket w1118

homozigóta nőstényekhez kereszteztük. Az utódok közül a rekombináns Gl P(w+)0554/18 + és a

+ P(w+)0554/18 Sb hímeket válogattuk ki és egyenként kereszteztük harmadik kromoszómás

balanszert hordozó nőstényekhez, hogy független vonalakat alapítsunk belőlük. Miután

megbizonyosodtunk arról, hogy egy keresztezés fertilis, a hímeket különválasztottuk DNS-

preparálás céljára. A keresztezéshez hasonlóan, itt is egyesével kezeltük a hímeket és ennek

megfelelően a DNS-preparálást az ún. „1 légy PCR” mikromódszerben leirtak szerint

végeztük (lásd részletesen: az Anyagok és Módszerek fejezetben).

A genomikus DNS mintákat ezután PCR analízissel teszteltük arra nézve, hogy

mutatnak-e deléciót a P-elemtől balra, tehát a pros54 gén irányába terjedő régióban. A PCR

reakciót  a pros54  transzkripciós start  pontja  előtt  380 bp-ral  elhelyezkedő  „E”, illetve  a

P-elem végeinek fordított ismétlődéseiben (P-element Inverted Repeat) lévő „PIR” primer-

ekkel végeztük (8.A ábra). Ez a primer-pár az eredeti 0554/18-as vonalból származó DNS-en

egy 2,7 kb-os PCR terméket ad. A Gl P(w+) + fenotípust mutató 30 rekombináns vonal között

3 olyat találtunk, aminek a DNS-e rövidebb PCR terméket adott mint ~2700 bp. Ezekről

feltételeztük, hogy deléciót hordoznak a P-elemtől balra. Az egyik ilyen rekombináns

esetében   a   PCR   termék   hossza   ~600  bp-osnak   bizonyult,   ami   a   két   primer  között
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9. ábra   A P-elem-indukálta hímrekombinációs kísérlet keresztezési sémája. A piros szemszínt biztosító mini-w+ marker gént piros színnel, a
harmadik kromoszómás domináns markereket (Gl és Sb) pedig kékkel, illetve zölddel jelöltem. (Bővebben lásd a szövegben.)
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elhelyezkedő ~2100 bp-os deléciót jelzett. A PCR termék szekvenálása a deléció pontos

hosszát 2095 bp-osnak adta meg (8.B ábra).

A deléció eltávolította a CG7181 jelzéssel annotált gén teljes kódoló régióját, a Vha M9.7-

2 (CG7625) néven annotált gén első exonját és 5’ szabályozó régióját és a pros54 gén kódoló

szakaszának több mint 90 %-át. Így a deléciós kromoszómán a pros54 génnek csak az 5’ vége

maradt meg, ami a gén szabályozó régióját, az első exont, az első intront és a második exon

egy rövid szakaszát foglalja magában. Ezek együttesen a p54 fehérje 396 aminósavából

mindösszesen csak az első 29-et kódolják. Ahogy azt a Western analízis (lásd később)

megmutatta, a homozigóta deléciós vonalban nem volt kimutatható a p54 fehérje, így ezt a

deléciót a pros54 gén null alléljének tekintettük és Df(3L)pros54P(w+)–nak neveztük el.

Annak érdekében, hogy a letális Gl markert és az esetlegesen előforduló háttér-mutációkat

rekombinációval eltávolítsuk, a Df(3L)pros54P(w+) kromoszómát hordozó vonalat vad

harmadik kromoszómapárt hordozó w1118-as törzshöz kereszteztük négy generáción keresztül.

Az így „megtisztított” Df(3L)pros54P(w+) kromoszómát TM3, Sb kromoszómával

balanszíroztuk. A „megtisztított” deléciós vonalból származó homozigóták első és második

stádiumú lárvális letalitást mutattak.

3.2. A Df(3L)pros54P(w+) deficiencia által eltávolított CG7181 és Vha M9.7-2
(CG7625) gének funkciójának menekítése

Annak érdekében, hogy megvizsgálhassuk, hogy a pros54 null allélje milyen

fenotípust mutat egyedül, a Df(3L)pros54P(w+) deficiencia által eltávolított másik két gént

menekíteni kellett.

Elsőként, egy 15 kb-os genomi fragmentet tartalmazó lambda klónból (Haracska és

Udvardy, 1995) azt a 8 kb-os HindIII szakaszt (8.C ábra) szubklónoztuk a pP(CaSpeR-4)
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transzformáló vektorba, amely mindhárom gént lefedte (HindIII menekítő konstrukció). Ezt,

és a később tárgyalt menekítő konstrukciókat a P-elem közvetítette transzformálás

módszerével juttattuk be Drosophila törzsekbe (lásd részletesen az Anyagok és Módszerek

fejezetben). Azok a muslicák, amelyek homozigóták voltak a Df(3L)pros54P(w+) delécióra és

hordozták a HindIII menekítő konstrukció egy példányát, teljesen életképesek és fertilisek

voltak és fejlődési idejük is megegyezett a vad típusú egyedekével. Ez egyfelől bizonyította,

hogy a HindIII konstrukció képes menekíteni mind a három gén hiányát, másfelől, hogy a

deléciós kromoszóma mentes a háttér-mutációktól.

Ezután, a genomikus klónnak azt a 2,8 kb hosszú SacI fragmentjét (8.C ábra)

klónoztuk a pP(W8) transzformáló vektor PstI helyére, amely a pros54 gént fedte le (SacI

menekítő konstrukció). Az állatok, amelyek homozigóták voltak a Df(3L)pros54P(w+)

delécióra és hordozták a SacI menekítő konstrukció egy példányát, korai lárvális letalitást

mutattak és nem volt közöttük olyan, amelyik tovább fejlődött volna a második lárvális

stádiumnál. Ez megmutatta, hogy a SacI menekítő konstrukció nem tartalmazza mindazokat a

genetikai információkat, amelyek a Df(3L)pros54P(w+) deléció menekítéséhez szükségesek.

Végezetül, a genomikus klónból azt a 2,7 kb-os PstI fragmentet (8.C ábra) klónoztuk a

pP(CaSpeR-4) transzformáló vektorba, amely lefedi a CG7181 és Vha M9.7-2 (CG7625)

gének teljes hosszát és a pros54 gén 3’ végének egy rövid szakaszát. A Drosophila embriókba

való injektálásra a konstrukciónak azt a változatát használtuk fel, amelyben a p54 fehérje C-

terminális 116 aminósavát kódoló szakasz a mini-w+ marker-gén orientációjával ellentétesen

helyezkedik el (PstI menekítő konstrukció). Így erről a konstrukcióról a megfelelő

transzkripciós és transzlációs szabályozó szekvenciák hiányában nem keletkezhet egy olyan

csonka fehérjetermék, ami a p54 C-terminálisát foglalná magában. Mivel mindhárom

menekítő konstrukció genomikus fragmentek felhasználásával készült, értelemszerűen



29

tartalmazzák azokat az eredeti szabályozó szekvenciákat, amelyek a gének megfelelő térbeli

és időbeli expresszióját biztosítják.

Azok az egyedek, amelyek homozigóták voltak a Df(3L)pros54P(w+) delécióra és

hordozták a PstI és SacI menekítő konstrukciók egy-egy példányát, teljesen életképesek és

fertilisek voltak. Ez megmutatta, hogy a PstI és SacI menekítő konstrukciók együttesen

tartalmazzák mindazokat a genetikai információkat, amelyeket a Df(3L)pros54P(w+)

deficiencia eltávolított. Azok az egyedek, amelyek a homozigóta Df(3L)pros54P(w+) deléció

mellett csak a PstI menekítő konstrukciót hordozták, lárva, illetve báb fejlődési stádiumban

pusztultak el (részletesen lásd később). Ez a kombináció [yw; PstI/y+CyO;

Df(3L)pros54P(w+)/ Df(3L)pros54P(w+)] nélkülözi a pros54 gént, de teljes egészében

tartalmazza a CG7181 és Vha M9.7-2 (CG7625) géneket. Ezt megerősítették a fenti

kombinációjú egyedek DNS-ével végzett PCR és Southern kísérletek is (az adatokat nem

mutatom). Így a lárva-báb stádiumban megnyilvánuló letalitás kizárólagosan a  pros54 gén

hiányának a következménye és ennélfogva ez képviseli a pros54 gén null fenotípusát. A

továbbiakban ezt a kombinációt ∆p54-ként említem.

3.3. A ∆p54 mutáns lárva-báb polifázisos letális fenotípusának általános
jellemzése

A ∆p54 mutáns állatok a fejlődésük során polifázisos letalitást mutattak. Az embrionális

fázisban az elhalálozási arányuk még nem mutatott számottevő eltérést a kontrollban

megfigyelthez képest, azaz, az embriók döntő többsége kikelt mint első stádiumos (L1) lárva.

Ezen állatok zöme azonban a lárvális fejlődés különböző szakaszaiban elpusztult (1. táblázat).

A túlélő lárvák sokkal lassabban fejlődtek, mint a vad típusúak, és a nagy többségük a

heterozigóta testvéreikhez képest 3-4 nappal később érte el a teljes kifejlettséget és kezdte

meg a bábozódást. Habár a mutáns lárvák mérete majdnem normális volt, a belső szerveik
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némelyike a normálisnál lényegesen kisebbnek mutatkozott. Különösen igaz ez a később

bábozódók esetében. Az agy és a ventrális ganglion például kb. a fele volt a normális

1. táblázat A ∆p54 mutáns állatok letalitásának megoszlása a különböző fejlődési

stádiumokban

Fejlődési stádium Mortalitás  (%)

Embrió           0
L1 lárvális          40
L2 lárvális          20
L3 lárvális          13
Báb          27

A táblázatban megadott értékek meghatározásának módját lásd az „Anyagok és módszerek” fejezetben.

méretűnek (10.G ábra). Az L1 lárvaként kikelt állatoknak mindössze a 27%-a jutott el a

lárvális fejlődés végéig és képezett pupáriumot (tonnabáb). Ezek a mutáns bábok némileg

kisebbek voltak mint a vad típusúak és jellegzetesen ívelt, kifliszerű alakjuk volt (10.A, B

ábra).

A vad típus fejlődésének ebben a szakaszában a pupáriumképzés során a harmadik

stádiumos lárva kutikulája szklerotizálódik és ebből lesz a pupariális kutikula. Eközben

megtörténik az imágókorongok morfogenezise. Az ún. evagináció során kialakulnak a

végtagok, a fej és a tor alapvető struktúrái, amelyeket az imágókorongokból származó

imaginális epidermisz burkol. Az abdomenen továbbra is megmarad az eredeti lárvális

epidermisz, amelyet politén sejtek alkotnak. A pupáriumképzést követően 10-12 óra múlva ez

a kétféle epidermisz választja ki az egységes bábkutikulát, amely struktúra nélküli és az egész

testet beburkolja. Röviddel ezután az ún. abdominális hisztoblasztok gyors szaporodásával és

szétterjedésével az abdomenen is létrejön az imaginális epidermisz és a lárvális epidermisz itt
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10. ábra  A  ∆p54 mutáns bábjainak és lárvális agyának összehasonlítása vad típusú egyedekével. A
képeken az állatok fejjel balra állnak, a bábok korát pedig a fehérbáb képzése után (FBU) eltelt órák számában
adtuk meg. A, 60 órás ∆p54 (felül és középen) és Oregon R vad típusú bábok. A mutáns báb jellegzetesen hajlott
és kisebb mint a vad típusú. B, 60 órás ∆p54 bábok (felül: oldalt- és alul: háti felülnézetben). A báb belül elválik
a pupariális kutikulától (lásd az A képen is). Az alsó állat báb kutikulája kiválasztódott a fejen és a test háti
oldalán, kivéve a test középső részét, ahol a belső szövetek így fedetlenül maradtak (nyíl). C-F, A bábbőrből
kiboncolt bábok összehasonlítása. C, A 16 órás vad típusú bábban a kifejlett állat fő testtájai kialakultak (fej, tor,
potroh) a szárnyak és a lábak everziója megtörtént. D, A 60 órás mutáns bábban a fej és a tor jelentősen kisebb
és a függelékek rövidebbek, mint a 16 órás vad típusú bábban. Az adult kutikula kiválasztása és a szempigment
lerakódása nem történt meg. E, A 60 órás vad típusú báb. A hypodermis már elvált a báb kutikulától (nyílhegy)
és megkezdődött az adult kültakaró kiválasztása, a szemben a pimentáció jól látható. F, A 60 órás mutáns báb a
fejlődés minimális jeleit mutatja. Báb kutikula kizárólag a fejen és a külső nemi szervek körül képződött
(nyílhegyek). A test többi részén a belső szövetek fedetlenek. A D, és F, képen a ∆p54 mutánsnak két
szélsőséges fenotípusa látható (bővebben a szövegben). G, Mutáns és vad típusú lárvális agyak 3. stádiumos
vándorló lárvákból.
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is degenerálódik. Az adult kutikulát a későbbiekben az egységes imaginális epidermisz

választja ki.

A mutánsok pupariális  kutikulája lágyabb, halványabb szinezetű és kevésbé rigid volt

mint a vad típusú állatoké, ami a mutáns kutikula tökéletlen szklerotizációjára utalt. A mutáns

pupáriumoknak kb. az egyharmadában a teljes bábkutikula kiválasztódott, ami egészen

beborította a fejet, a tort és a potrohot. A fej everziója azonban ezen esetek legtöbbjében is

tökéletlen volt és a tor nyúlványai (szárnyak és lábak) is mindig kisebbek voltak a normálisnál

(10.D ábra). Ezen az állapoton túl a ∆p54 mutáns bábok egyike sem volt képes tovább

fejlődni. A bábok felében csak az imágókorongokból származó részek (fej, tor, adult

nyúlványok és a külső ivarszervek) választottak ki bábkutikulát. Ezekben az esetekben a

bábkutikula a potrohon tökéletlen volt, vagy teljesen hiányzott (10.B ábra, nyíllal jelezve).

Néhány szélsőséges esetben (a bábok 10%-a) csak a fej és a külső ivarszervek egyes területein

volt megfigyelhető valamilyen mértékű bábkutikula kiválasztás (10.F ábra, nyílheggyel

jelezve).

A mutáns bábok 1-2 nap alatt kivétel nélkül kiszáradtak, jelezvén, hogy a mutánsok

pupariális- és bábkutikulája nem képes megakadályozni a vízvesztést, ellentétben a vad

típuséval. Ezt a kiszáradást sikerült megelőznünk, ha a bábokat nedves környezetbe

helyeztük. Ebben az esetben hosszabb ideig maradtak életben, de így sem tudtak tovább

fejlődni annál az állapotnál, ami a 10.D ábrán látható és végül néhány napon belül

elpusztultak. A 10.A, B, D, F ábrán látható állatokat például 60 órán keresztül tartottuk

nedveskamrában, mielőtt a fényképeket elkészítettük. A lárvális szövetek (nyálmirigy,

középbél epithelium, lárvabőr izomzat, stb.) hisztolízise nyilvánvalóan végbement a mutáns

bábokban és a zsírtest is feltöredezett önálló sejtekre (10.B, F ábra). Úgy tűnik, hogy a

metamorfózis ezen a ponton áll le, mivel az adult belső szervei nem alakultak ki, és a

szőrökkel ellátott adult kutikula szekréciója sem következett be soha. Érdemes megemlíteni,
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hogy korlátozott mértékű sejtosztódás esetenként megfigyelhető volt a bél epithelium

imaginális szövetkezdeményeiben (a középbél imaginális szigetei és az imaginális gyűrű a

középbél és az utóbél határán). Ezek a szövetek diploid sejtmaggal rendelkező apró sejtekből

állnak,  amelyek DAPI festéssel jól megkülönböztethetőek a körülöttük lévő hatalmas politén

lárvális sejtektől.

3.4. A ∆p54 mutáns mitotikus rendellenességeinek vizsgálata

Amint azt az előző fejezetben említettem, némely belső szerv, így pl. az agy mérete a

mutáns lárvák zömében lényegesen kisebb volt, mint a vad típusban. Ennek a csökkenésnek

az oka lehet olyan rendellenesség is, ami a központi idegrendszer osztódó sejtjeiben a

sejtciklus előrehaladását zavarja meg, hiszen ismeretes, hogy a 26S proteaszóma aktivitása a

sejtciklus folyamatában nélkülözhetetlen (Ghislain és mtsai., 1993; Wilkinson és mtsai.,

2000). Annak vizsgálatára, hogy a p54 alegység hiánya milyen módon és milyen mértékben

befolyásolja a proteaszómának a sejtciklusban betöltött szerepét, harmadik stádiumos ∆p54

lárvák agyából orcein-festett kromoszóma-preparátumokat készítettünk.

A mitotikus sejtek tanulmányozása során a ∆p54-es preparátumokra jellemző számos

jellegzetes vonást és rendellenességet figyelhettünk meg. Először is, a ∆p54 preparátumokban

a mitózisban lévő sejteknek az interfázisos sejtekéhez viszonyított aránya, azaz a mitotikus

index, a vad típusúban mért értéknek több mint a kétszerese volt (2. táblázat). A

prometafázisos és metafázisos sejtek összegének az anafázisos és telofázisos sejtek

összegéhez viszonyított aránya, azaz a metafázis:anafázis arány, szintén közel a kétszeresére

nőtt a mutánsban. Ezen túlmenően, a ∆p54 preparátumokban a mitotikus sejtek közel negyed

része olyan túlkondenzálódott kromoszómákat tartalmazott, mint amilyeneket a kolhicin-

kezelés eredményez (11.B ábra). Az anafázisban lévő sejtek egy részénél kromoszóma-
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hidakat és késlekedő kromoszómákat figyeltünk meg. Ezek a jellegzetességek a mitózis

normális lefolyásának akadályozása következtében alakulnak ki és azt jelzik, hogy a mutáns

sejtek be tudnak ugyan lépni a mitózisba, de az abban való előrehaladásuk és az abból való

kilépésük rövidebb-hosszabb ideig késleltetett, vagy gátolt.

2. táblázat Vad típusú és ∆p54 lárvák központi idegrendszer-sejtjeinek mitotikus
fenotípusai

Genotípus Oregon R ∆p54

Metafázis alakzatok száma∗ 2788 2030

Anafázis + telofázis alakzatok száma∗ 1237 476

Túlkondenzálódott kromoszómák (%) # 0,8 24,6

Cirkuláris mitotikus alakzatok (%) # 0 18,6

Korai testvérkromatida szétválás (%) # 2,4 15,2

Aneuploid vagy poliploid alakzatok (%) # 0 6,0

Metafázis:anafázis arány 2,2 4,3

Mitotikus index $ 1,7 4,1

∗Hat ∆p54, illetve öt Oregon R preparátumban összesen megszámlált mitotikus alakzatok összege, melyek a
nevezett kategóriába tartoznak. A vad típusú lárváknak nagyobb méretű agya van, mint a mutánsoknak, ezért az
Oregon R törzsben számlált mitotikus alakzatok összege is nagyobb.
#Ezeket az értékeket a mitotikus sejtek %-ában adtuk meg, nem pedig az összes sejt %-ában.
$A mitotikus indexet a mitotikus alakzatok száma és az összes sejtszám alapján határoztuk meg, melyeket
preparátumonként összesen 15-20 látómezőben számoltunk meg, öt-öt preparátumot megvizsgálva mindkét
genotípus esetén.
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Érdekes módon, ezzel ellentétes jellegűnek tűnt az a rendellenesség, hogy a

prometafázisos és metafázisos sejtek jelentős hányadában nyilvánvalóan hiányzott a

centromerikus kapcsolat a testvérkromatidák legalább egy részének az esetében (11.C ábra),

ami a testvérkromatidák korai szétválására utal.

11. ábra  A ∆p54 mutánsban gyakran előforduló rendellenes mitózisok fáziskontraszt-mikroszkópos képei.
Ecetsavas-orceines festésű metafázisos kromoszómák harmadik stádiumos vad típusú (A,) és ∆p54 mutáns (B-
F,) lárvális agyban. B, Túlkondenzálódott kromoszómák. C, Korai testvérkromatida szeparáció  D, Cirkuláris
mitotikus alakzatok (CMF)  B, E, Aneuploidia  F, Poliploidia.

A ∆p54 mutáns fenotípus egyik lényeges jellemzője volt, hogy a mitotikus sejtek

közel 20%-ában az összes nagy kromoszóma egy kör mentén helyezkedett el, úgy, hogy a

centromerjeik a középpont felé mutattak és a kicsi, pontszerű negyedik kromoszómák mindig

a kör közepén voltak (11.D ábra). Ezek a cirkuláris mitotikus alakzatok (circular mitotic

figures: CMF) hasonlatosak voltak azokhoz a CMF alakzatokhoz, amelyeket a Drosophila

mgr, polo és aur mutánsaiban találtak (Gonzalez és mtsai., 1988; Sunkel és Glover, 1988;
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Glover és mtsai., 1995). A CMF alakzatokról feltételezték, hogy a kialakulásukért az

abnormális, egypólusú osztódási orsók a felelősek, melyek a testvérkromatida-párokon lévő

mindkét centromert ugyanabba az irányba húzzák. Ismeretes, hogy az egypólusú osztódási

orsók a centroszóma megkettőződésében vagy szétválásában bekövetkezett hibák

eredményeképpen keletkeznek. Ha egy ilyen egypólusú orsó által irányított mitózist az orsó

tengelyének az irányából szemlélünk, akkor ennek a mikroszkópos látótér síkjára vetült képe

koncentrikus elrendeződést mutat, melyben a centroszóma és a két negyedik kromoszóma a

kör közepén, míg a nagy kromoszómák a körív mentén helyezkednek el. Mivel az orsó

húzófonalai a kromoszómákhoz csak a centromerjeiknél kapcsolódnak, a kromoszómák

mozgása során a centromerek haladnak legelöl, míg a kromoszómakarok a mozgással

ellentétes irányba kinyúlva passzívan követik azokat. A metacentrikus második és harmadik

kromoszómák esetében így egy jellegzetes „V” betű szerű forma alakul ki. Ezek a „V” betűk

úgy helyezkednek el, hogy a „V” betűk csúcsán lévő, a centroszómához húzófonalakkal

kapcsolódó centromerek a kör közepe felé állnak, míg a „V” betűk szárát képező

kromoszómakarok a körből sugárirányban kifele mutatnak, pontosan úgy, ahogy az a 11.D

ábrán is látható. Természetesen, mivel az orcein-kezelés a centroszómát nem festi, a

preparátumon csak a kromoszómák elhelyezkedését láthatjuk.

Ismeretes, hogy az egészséges, élő állati sejtekben is a 11.D ábrán láthatóhoz hasonló

elrendezésben találhatók a kromoszómák az úgynevezett metafázisos lemez kialakulásakor az

anafázis kezdete előtt. Ezeket a normális képleteket azonban, a normális, kétpólusú orsók

alakítják ki, és ezért ezek szerkezete sokkal kevésbé tömör, mint az egypólusú orsók által

kialakított szerkezeteké. Ennél fogva, ezek sokkal érzékenyebbek a mechanikai behatásokra,

így az orcein-festett preparátumok készítésénél alkalmazott körülményeknek sem tudnak

ellenállni és az igen erős préselés következtében elveszítik a formájukat. Ezért van az, hogy

CMF-alakzatokat csak a fent említett mutáns (mgr, polo, aur) lárvák preparátumaiban



37

figyelhetünk meg számottevő gyakorisággal, vad lárvákból készült preparátumokban a CMF-

alakzatok nagyon ritkák.

További jellegzetes vonása volt a ∆p54 mutánsoknak az aneuploid (11.B, E ábra) és

poliploid (11.F ábra) sejtek nagy gyakorisága. A tetra-és oktaploid sejtek jelenléte azt jelezte

számunkra, hogy a mutáns sejtek, a p54 hiányában kromoszóma szegregáció, vagy citokinézis

nélkül végbemenő hibás sejtosztódás után, képesek belépni újabb és újabb sejtciklusokba,

megismételve az előző ciklusban elkövetett hibákat (a kromoszóma szegregáció, vagy a

citokinézis elmaradása), minden ciklusban megduplázva ezáltal a kromoszómaszámukat. Az

utóbbi két rendellenesség ok-okozati kapcsolatának érdekes lehetőségét veti fel az a

feltételezés, hogy a kromoszóma-szegregáció elmaradásának egyik oka éppen az lehet, hogy a

kromoszómák mozgását kétpólusú helyett egypólusú osztódási orsó irányítja, egyirányba

húzva ezáltal mindkét testvérkromatidát.

A ∆p54 lárvák mitotikus fenotípusát jellemző számadatokat (mitotikus index,

metefázis.anafázis arány) és a különböző rendellenességek gyakoriságát a kontrollhoz képest

a 2. táblázatban összegeztük. Mindezekből úgy tűnik tehát, hogy p54 hiányában a sejt

„megtorpan” a Metafázis-Anafázis határon, majd kiszabadul a gátlás alól és folytatja a

sejtciklust, de közben némely esetben hiba csúszhat annak normális lefolyásába. Jól ismert

tény, hogy a M/A határon az APC ubiquitin ligáz aktivitásánál fogva számos fehérjét jelöl ki

lebontásra. A ∆p54 lárvák esetében megfigyelt mitotikus rendellenességek oka feltehetően az

lehet, hogy ezek egyikének, vagy egy csoportjának a lebontása zavart szenved p54 hiányában.
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3.5. A ∆p54 mutáns molekuláris biológiai jellemzése

A korábban említett molekuláris genetikai kísérletek azt mutatták, hogy a ∆p54 állatok

a pros54 gén null mutánsának tekinthetők. Hogy ezt a megállapításunkat biokémiai

módszerrel is igazoljuk, a ∆p54 állatokból készült fehérjekivonatot  Western blot kísérletben

vizsgáltuk négy különböző monoklonális ellenanyag keverékével, melyek a p54-re és még

másik három Regulátor Komplex alegységre voltak specifikusak. A kísérlet során vad típusú

és ∆p54 mutáns bábokat gyűjtöttünk 24 órával az ún. fehérbáb állapot kialakulását követően

(FBU). Egy-egy kísérlethez egyetlen darab bábból készült összfehérje-kivonatot használtunk

fel. A vad típusú bábból készített fehérjekivonat esetében az immunoblot kísérlet mind a négy

alegységet kimutatta (12. ábra 1. oszlop). Élesen különbözött ettől a ∆p54 bábból készült

fehérjekivonat immunoblot mintázata, ahol is a p54 alegység nem volt kimutatható (12. ábra

2. oszlop). Ez az eredmény, a PCR és Southern kísérletekkel összhangban, kétséget kizáróan

bizonyította a p54 fehérje teljes hiányát a ∆p54 mutáns állatokban.

12. ábra  ∆p54  mutáns bábok immunoblot analízise a p54 alegység jelenlétének tesztelésére.  A vad típusú
(1.oszlop) és ∆p54 (2. oszlop) mutáns bábokból nyert  teljes fehérje kivonat 8%-os SDS-PAGE szétválasztása
után a regulátor komplex  p54, p48A, p42C és p39 alegységeit, specifikus monoklonális ellenanyaggal mutattuk
ki. A vad típusúéval ellentétben, a mutáns bábok fehérjekivonatában nem mutatható ki a p54 alegység, míg a
p48A, a p42C és a p39 alegységek mindkét fehérjekivonatban jelen vannak.
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Ismeretes, hogy a 26S proteaszóma a Drosophila embriókban igen nagy

mennyiségben van jelen, a lárvális fejlődési stádiumokban azonban a koncentrációja

lecsökken (Udvardy, 1993). A korai, 0-2 órás embriókban is tapasztalható magas proteaszóma

koncentráció jelzi, hogy a petében megfigyelt nagy mennyiségű proteaszóma anyai hatás

eredményeként a peteérés során halmozódik fel, majd ez a mennyiség csökken le fokozatosan

a lárvális fejlődés időszakában. A 26S proteaszóma báb állapotra jellemző fehérjeexpressziós

mintázatát azonban korábban még nem vizsgálták. Ezért kísérleteinkben a 26S proteaszóma

mennyiségének  változását  az  Oregon R  vad  típusú  Drosophila törzs  embrionális,  lárvális

13. ábra  A 26S proteaszóma expressziós mintázata az Oregon R vad típusú törzs különböző
egyedfejlődési állapotaiban. A 0-24 órás embriókból (1. oszlop), harmadik stádiumos lárvákból (2. oszlop), 0
órás (3. oszlop), 2 órás (4. oszlop), 4 órás (5. oszlop), 6 órás (6. oszlop), 8 órás (7. oszlop), 10 órás (8. oszlop)
előbábokból, illetve 12 órás (9. oszlop), 18 órás (10. oszlop),  és 24 órás (11. oszlop), bábokból készült
összfehérje kivonatokat 8%-os SDS-PAGE-n választottuk szét és az immundetektálást két különböző
monoklonális ellenanyag keverékével végeztük, melyek a p54 és a p48A alegységekre voltak specifikusak. Az
előbábok és bábok korát a fehérbáb képzése után (FBU) eltelt órák számában adtuk meg. Az ábrán jól látható,
hogy 26S proteaszóma mennyisége az előbáb kialakulásának első négy órájában hirtelen megemelkedik.

és báb állapotainak immunoblot vizsgálatával követtük nyomon. A fehérje-kivonatokat 0-24

órás embriókból, harmadik stádiumos lárvákból és különböző korú bábokból készítettük. Egy-

egy kísérlethez egyetlen lárvából, vagy bábból, illetve 1mg embrióból (körülbelül megfelel

egy harmadik stádiumos lárva, vagy egy báb tömegének) készült kivonatot használtunk. A

kivonatban lévő fehérjéket 8%-os SDS-Poliakrilamid Gélelektroforézissel választottuk szét és

az immunoblottot a Regulátor Komplex p54 és p48A alegységére specifikus monoklonális
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ellenanyagok keverékével végeztük. Ahogy az a 13. ábrán látható, a 26S proteaszóma

koncentrációja igen magas az embrióban, nagyon alacsony a harmadik stádiumos lárvában (a

mennyisége csak nagyobb ellenanyag-koncentrációval mutatható ki, lásd a 16. ábrán), és

meredek emelkedést mutat a bábfejlődés első 4 órájában. Valószínűsíthető, hogy a

proteaszóma mennyiségének ez a hirtelen emelkedése nélkülözhetetlen a lárva-báb fejlődési

átmenet során az imágókorongok morfogeneziséhez. Így a ∆p54 állatokban a bábozódás

elején megfigyelt letalitás oka vélhetően az lehet, hogy a bennük lévő csökkent

funkcióképességű mutáns proteaszóma nem tudja kielégíteni az ilyenkor jelentkező

megnövekedett igényeket.

14. ábra   Vad típusú és a ∆p54  mutáns bábokban lévő multiubiquitinált fehérjék elektroforetikus
mintázata. Egyetlen vad típusú 20 órás (FBU) és egyetlen ∆p54 mutáns 20 órás (FBU) bábból készítettünk
összfehérje kivonatot. A kivonatokat 9%-os SDS-PAGE-n választottuk szét és az immundetektálást poliklonális
anti-ubiquitin ellenanyaggal végeztük. A ∆p54 mutáns állatokban az anti-ubiquitin reaktív anyagnak a magasabb
molsúlytartomány felé történő eltolódását figyelhethetjük meg.

Ennek fényében érdekes eredményt adott az a Western blot kísérlet, amelyet anti-

ubiquitin ellenanyaggal végeztünk. Ennek során azt tapasztaltuk, hogy a multiubiquitinált

fehérjék mennyisége nem növekedett meg szignifikánsan a ∆p54 bábokban a vad típusúhoz

képest (14. ábra). Ugyanakkor megfigyelhető volt a multiubiquitinált fehérjéknek a magasabb

vad   ∆p54∆
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molsúlytartomány felé történő eltolódása. Ez az eltolódás lehet a fehérjék

multiubiquitinálásáért felelős  enzimkaszkád aktivitásában  bekövetkezett növekedésnek, vagy

a deubiquitináló enzimek aktivitásában bekövetkezett csökkenésnek az eredménye is.

Valószínűbb azonban, hogy az erősen multiubiquitinált fehérjék felhalmozódásának oka az,

hogy  az ubiquitinált szubsztrátok bizonyos csoportjának a lebomlása zavart szenved.

Kíváncsiak voltunk, hogy a fenti hatások mellett hogyan befolyásolja a p54 alegység

hiánya magának a proteaszómának a szerkezeti egységét. Ismeretes, hogy az S5a/Rpn10/p54

alegység deléciója Saccharomyces cerevisiae-ben destabilizálta a 26S proteaszóma Regulátor

Komplexét, amely a tisztítási eljárás során az „alap” és „fedő” alkomplexekre esett szét

(Glickman és mtsai., 1998b). Hogy ezt a jelenséget megvizsgálhassuk a Drosophila-ban, 4-24

órás vad típusú és ∆p54 mutáns bábokból frissen készült összfehérje-kivonatokat

választottunk szét natív poliakrilamid gélen, majd analizáltunk immunoblot technikával. Natív

PAGE segítségével az intakt 26S proteaszóma két izoformáját lehet elkülöníti. Ezek az

izoformák feltehetően megfelelnek a 4. ábrán bemutatott 26SI és 26SII komplexeknek,

ahogyan azt a tisztított proteaszóma elektron-mikroszkópos képei alapján feltételezik

(Glickman és mtsai., 1998a; Hölzl és mtsai., 2000).

Ennek megfelelően, vad típusú bábokból készült fehérjekivonat esetében az „alap”

alkomplexbeli p42c alegységre specifikus monoklonális ellenanyaggal való festés is két jelet

adott a gél felső részén, ahol a kisebb elektroforetikus mobilitással rendelkező komplexek

(azaz a fenti két izoforma) vándorolnak (15. ábra 1. oszlop). A „fedő” alkomplexbeli p39

alegységre specifikus monoklonális ellenanyag az előzőhöz teljesen hasonló képet adott (15.

ábra 3. oszlop), ami azt bizonyítja, hogy mindkét komplexben jelen van a „fedő” alkomplex

is, azaz ezek teljes Regulátor Komplexeket tartalmaznak. Ezen túlmenően, a

fehérjekomplexek, amelyeket felismertek az alap” és a „fedő alkomplexre specifikus

monoklonális ellenanyagok, szintén reagáltak egy Core Komplexre specifikus poliklonális
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ellenanyaggal, jelezvén, hogy mindkét komplex a 26S proteaszómának felel meg.

Amennyiben a 26S proteaszómáról leválna a „fedő” alkomplex, a visszamaradó 20S+„alap”

részkomplex a natív gélen ez alatt a két, teljesen összeszerelődött komplex alatt vándorolna. A

gélnek ezen az alsó részén azonban nem látható jel, ami a várakozásnak megfelelően arra utal,

hogy a vad típusú bábok fehérjekivonatában mind a 26SI, mind a 26SII komplex stabil, és

egyik sem esik szét 20S+„alap” és „fedő” részkomplexekre. A ∆p54 bábok fehérje-

kivonatával mindhárom ellenanyag (15. ábra 2., 4. és 6. oszlopok)  ugyanazt a mintázatot adta

15. ábra  Vad típusú és ∆p54  mutáns bábok 26S proteaszómáinak natív poliakrilamid gélelektroforézises
vizsgálata. A 20 órás (FBU) vad típusú (1., 3. és 5. oszlopok) és ∆p54 mutáns (2., 4. és 6. oszlopok) bábokból
készült összfehérje kivonatokat natív poliakrilamid gélen frakcionáltuk. Az immundetektálást az „alap”
alkomplexben lévő p42C alegységre specifikus (1. és 2. oszlopok), és a „fedő” alkomplexben lévő p39
alegységre specifikus (3. és 4. oszlopok) monoklonális és a 20S Katalitikus Core ellen termeltetett poliklonális
(5. és 6. oszlopok) ellenanyagokkal végeztük. A negyedik és ötödik ábrákon bemutatott 26SI, 26SII és 20S
komplexek mobilitási pozícióját feltüntettük.

mint a vad típusú kivonattal, tehát a mutáns bábokban is ugyanazok a komplexek (26SI, 26SII

és 20S) vannak jelen mint a vad típusúakban. Ezen tulmenően, mivel az „alap” alkomplexbeli

alegységre specifikus ellenanyag a mutáns kivonatban sem adott jelet a gél alsó részén,

megállapíthatjuk, hogy 20S+„alap” részkomplex a mutáns bábokban sincs jelen érdemleges

mennyiségben. Megerősítette ezt az a kísérlet is, amelyben a vad típusú és mutáns bábokból
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származó összfehérje-kivonatokat Superose 6 oszlopon frakcionáltuk (az adatokat nem

mutatom). Az utóbbi kísérlet egyuttal azt is megmutatta, hogy (a vad típusúhoz hasonlóan) a

mutáns bábokban szabad alegységek sem fordulnak elő. Mindezek az eredmények azt

bizonyították, hogy a Drosophila-ban a 26S proteaszóma számottevő mértékben nem

destabilizálódott a p54 alegység hiányában.

A vad típusú és a ∆p54 állatokból nyert 26S proteaszóma izoformák elektroforetikus

mobilitása nagyon hasonlónak mutatkozott. Ebből az következik, hogy - mivel a natív PAGE

igen kis mobilitásbeli különbségek kimutatására is képes - a p54 hiánya nem okoz olyan

mélyreható szerkezeti átrendeződést a 26S proteaszómában, ami elégséges lenne ahhoz, hogy

annak elektroforetikus mobilitását befolyásolja. Bár kétségtelen, hogy a natív PAGE csak egy

analitikai módszer, amelynek a kimutatási érzékenysége nyilvánvalóan korlátozott, az

immunoreaktív anyag hiánya a gél alsó részében egyértelműen jelzi, hogy a ∆p54 bábokban

részlegesen összeszerelődött partikulumok nincsenek jelen érdemleges mennyiségben. Ezen

túlmenően, szabad Regulátor Komplex [amelynek elektroforetikus mobilitása a 26SII komplex

és a 20S proteaszóma elektroforetikus mobilitása közé esik (Hölzl és mtsai., 2000)] sem volt

jelen kimutatható mennyiségben a mutáns bábokban.

A fentieken túl, a 15. ábrán megfigyelhetjük a mutáns bábokból készült fehérjekivonat

egy további érdekes vonását. Azonos mennyiségű összfehérje felvitele esetében az

immunfestődések erőssége a mutáns kivonatnál lényegesen nagyobb volt mint a vadnál, mind

a három ellenanyag esetében. Ez a különbség még akkor is szignifikánsnak minősül, ha

figyelembe vesszük a natív PAGE kvantitatív kiértékelési lehetőségeinek erősen korlátozott

voltát.

Ha feltételezünk egy visszacsatolási kört, amelyben a megnövekedett proteaszóma-

aktivitás iránti igény a proteaszómális gének expressziójának a növekedését idézi elő, akkor a

∆p54 bábok esetében azt várhatjuk, hogy a p54 nélküli proteaszóma csökkent aktivitása a
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komplexet alkotó többi fehérje génjének az expresszió-növekedését eredményezi. Ez a

megnövekedett fehérjemennyiség immunoblot technikával vizsgálva pontosan olyan képet

adna mint amilyet a 15. ábrán láthatunk.

Hogy ez a szabályozás valóban létezik-e, és kiterjed-e minden alegységre, annak

mélyrehatóbb tanulmányozása érdekében a mutáns és vad típusú állatok proteaszómáját

alkotó fehérjék mennyiségi viszonyait a natív PAGE-nél jobb kvantitatív kiértékelési

lehetőséget biztosító SDS-PAGE-val hasonlítottuk össze. A fehérjék mennyiségét a gélen

történő szétválasztás után a nagy tisztaságú Regulátor Komplex és a nagy tisztaságú 20S Core

ellen termeltetett poliklonális ellenanyagokkal, illetve a 20S Core és a Regulátor Komplex

alegységeire specifikus monoklonális ellenanyagok keverékével immunoblott kísérletben

vizsgáltuk. Az összfehérje-kivonatokat harmadik stádiumos lárvákból és 20 órás bábokból

készítettük. Az immunreakció során a Regulátor Komplex ellen termelődött szérumban lévő

antitestek a Regulátor Komplexnek mind a 18, míg a 20S Core ellen termelődött antitestek a

20S Core-nak mind a 14 alegységét megfestették.

A 16. ábrán a különböző alegységeket jelölő csíkokban látható festődések erőssége

azonban eltér egymástól, mivel az egyes alegységekhez a különböző antitestek nem egyforma

affinitással kötődnek, illetve a gél felbontási képességének korlátai miatt egy csíkban több

különböző alegység is jelen lehet. A Regulátor Komplex alegységei közül azonban még így is

több mint 10 fehérjét különböztethetünk meg (9., és 10. oszlopok). A 20S Core esetében (1.,

2., 7. és 8. oszlopok) viszont csak két erősebb és két halványabb csíkot látunk, mivel a 7

különböző α alegység elektroforetikus mobilitása gyakorlatilag megegyezik és ugyanez igaz a

7 különböző β alegységre is. A 20S Katalitikus Core és a Regulátor Komplex alegységeire

specifikus monoklonális ellenanyagok keveréke a vad típusú lárvában (3. oszlop) négy, míg a

∆p54 mutáns lárvában (4. oszlop) legalább hat alegység detektálását tette lehetővé a

kísérletben alkalmazott ellenanyag koncentrációk esetében.
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16. ábra  A proteaszómális fehérjéknek a ∆p54  mutáns állatokban tapasztalható nagymértékű
felhalmozódását bemutató immunoblot kísérlet. Az összfehérje kivonatokat egyetlen harmadik stádiumos vad
típusú (1., 3. és 5. oszlopok) és ∆p54  mutáns (2., 4. és 6. oszlopok) lárvából, illetve egyetlen 20 órás (FBU) vad
típusú (7., 9.és 11. oszlopok) és ∆p54  mutáns (8., 10.és 12. oszlopok) bábból készítettük. A kivonatokban lévő
fehérjéket 10%-os (1., 2., 7. és 8. oszlopok) és 8%-os (3-6 és 9-12 oszlopok) SDS-PAGE-n választottuk szét. Az
immundetektálást a 20S Katalitikus Core (1., 2., 7. és 8. oszlopok), és a Regulátor Komplex (9. és 10. oszlopok)
ellen termeltetett poliklonális valamint a 20S Katalitikus Core és a Regulátor Komplex alegységeire specifikus
monoklonális ellenanyagok keverékével (3. és 4. oszlopok) végeztük. A gélre felvitt összfehérje mennyiségét α-
glikogén-foszforiláz (α-gl. p., 5., 6., 11. és 12. oszlopok) poliklonális ellenanyaggal ellenőriztük. A lárvális
fehérjekivonatok esetében (1. és 2. oszlopok) ötször töményebb α-20S ellenanyagot használtunk, mint a bábból
készült (7. és 8. oszlopok) kivonatok esetében, hogy a lárvális stádiumra jellemző alacsonyabb proteaszóma
koncentrációt is láthatóvá tudjuk tenni.

Ahogy az az ábrán látható, a Regulátor Komplex fehérjéinek a mennyisége mind a

mutáns lárvában (4. oszlop), mind a mutáns bábban (10. oszlop) jóval nagyobb volt mint a

vad típusú megfelelőjében (3. illetve 9. oszlopok). Szintén óriási eltérést tapasztaltunk a 20S

Core tartalomban a ∆p54 és vad típusú állatok között mindkét fejlődési állapotban. (Vesd

össze a 2. oszlopot az 1.-vel a lárva, illetve a 8.-at a 7.-kel a báb esetetében.) Az

immunfestődési jelek erősségének denzitometriás analízise azt mutatta, hogy a ∆p54 bábok

Regulátor Komplex tartalma legalább 20-szor nagyobb, mint a vad típusú báboké. Ez a

különbség nem adódhatott a felvitt összfehérje-mennyiségek közötti különbségből, mivel egy

„háztartási” fehérjére specifikus ellenanyaggal, ugyanazon a filteren, kontrollként végzett

immunoblotok azonos erősségű jelet adtak a vad típus és a mutáns esetében (16. ábra 5., 6.,

illetve 11., 12. oszlopok). Ezek az eredmények tehát azt mutatják, hogy a ∆p54 állatokban a
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Regulátor Komplex mennyisége valóban megnövekedik, és ami talán még meglepőbb,

ugyanez mondható el a 20S Core-ról is. Így valószínűsíthető, hogy a proteaszóma gének

szabályozásában tényleg létezik egy visszacsatolási kör, ami lehetővé teszi, hogy a 4

kromoszómán szétszórtan elhelyezkedő 32 gén, megfelelően összehangolt módon

expresszálódjon. A fentiekből az is következik, hogy p54 hiányában a Regulátor Komplex

funkcióvesztése az egész 26S proteaszóma szintjén is megnyilvánul és a fent említett

szabályozó rendszer az aktivitás csökkenését a teljes 26S komplex mennyiségének

növelésével próbálja kompenzálni. Feltételezzük, hogy ez egy darabig több-kevesebb sikerrel

életben tartja a mutánsokat, de a bábozódáskor fellépő megnövekedett igény során már

képtelen kivédeni a p54 hiányát.



47

4. Eredmények összefoglalása

Dolgozatomban a Drosophila 26S proteaszóma p54 alegységének vizsgálata során

kapott eredményeinket írtam le. A p54 alegység funkciójának tanulmányozása céljából első

lépésként előállítottuk a p54 alegységet kódoló gén null allélját, majd második lépésként a

null allél klasszikus genetikai, citológiai és molekuláris biologiai jellemzését végeztük el.

A null allél előállításának során egy harmadik kromoszómás P-elem inszerciós

mutánsgyűjteményben azonosítottunk egy beépülést amelyik a p54 alegységet kódoló pros54

gén 3’ végének a közelében található. Ebből a vonalból kiindulva, P-elem indukálta

hímrekombinációval létrehoztunk egy sorozat kromoszómális deléciót. PCR analízis és

szekvenálás módszerével átvizsgáltuk a deléciós mutánsokat és azonosítottunk egy vonalat,

amelyben a deléció eltávolította a pros54 gén több mint 90%-át. Ez a 2095 bázispár

hosszúságú deléció egyúttal eliminált a pros54 gén és a P-elem között elhelyezkedő további

két gént. Ennek a két génnek (CG7181 és Vha M9.7-2) a funkcióját a két gént hordozó

menekítő konstrukciónak a segítségével pótoltuk a deléciós homozigótákban és az így létrejött

genetikai kombinációt ∆p54-nek neveztük el. Western-blot analísissel megállapítottuk, hogy a

p54 alegység nem mutatható ki a ∆p54 állatokból készült fehérjekivonatban, így ezek az

állatok valóban a pros54 gén null fenotípusát képviselik.

A ∆p54 mutánsok letálfázis analízisével megállapítottuk, hogy a p54 fehérje hiánya

mindhárom lárvális stádiumra és a báb állapotra kiterjedő polifázisos letalitást eredményez. A

citológiai vizsgálatok során a harmadik stádiumos lárvák agyában mitotikus

rendellenességeket figyeltünk meg. Mind a mitotikus index, mind a metafázis:anafázis arány a

vadban tapasztalható érték kétszeresére nőtt. Ezen túlmenően, gyakori volt néhány abnormális

mitotikus képlet előfordulása is: túlkondenzálódott kromoszómák, korai testvérkromatida
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szétválás, cirkuláris mitotikus alakzatok, aneuploidia és poliploidia. Ezek a rendellenességek a

mitózis normális lefolyásának az akadályozására utaltak.

A molekuláris biológiai kísérletek keretében elvégeztük a p54 alegység

fehérjeexpressziós mintázatának vizsgálatát. Korábbról ismeretes volt, hogy a vad típusú törzs

petéiben nagy mennyiségű, anyai eredetű 26S proteaszóma halmozódik fel. Megállapítottuk,

hogy a proteaszóma többi alegységével együtt felhalmozódott p54 fehérje mennyisége a

lárvális élet folyamán fokozatosan lecsökken és a p54 fehérjeszintnek a bábozódás elején

tapasztalható újbóli, éles emelkedése már a zigotikus expresszió következménye. Ez

összhangban állt azzal a megfigyelésünkel, hogy a bábozódásig eljutott ∆p54 mutáns állatok

100%-a a bábállapot elején elpusztul. A ∆p54 és vad típusú bábokból készült

fehérjekivonatok összehasonlítása a multiubiquitinált fehérjéknek a magasabb

molsúlytartomány felé történt eltolódását mutatta a mutáns kivonatokban. Megállapítottuk

továbbá, hogy az élesztő esetében leírtakkal ellentétben, a 26S proteaszóma összeszerelődése

a p54 alegység hiányában is zavartalan. Ezen túlmenően, a 26S proteaszóma többi

alegységének a nagymértékű és összehangolt felhalmozódását figyeltük meg a ∆p54

állatokban. Ez arra utalt, hogy a magasabbrendű eukariótákban is létezik egy visszacsatolási

kör, ami a proteaszóma gének koordinált expresszióját biztosítja.
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5. Eredmények megvitatása

 5.1. A 26S proteaszóma szubsztrátum-felismerésének alternatív
mechanizmusai és a p54 alegység élettani szerepe

A 26S proteaszóma katalitikus ciklusában az első lépés a szubsztrátum kiválasztása, azaz

a multiubiquitinált fehérjék felismerése és megkötése. A szubsztrátum-felismerés

mechanizmusának megértésében az első lépést az jelentette, amikor in vitro kísérletben

sikerült kimutatni, hogy a Regulátor Komplex egyik alegysége, az S5a/Rpn10/p54, képes a

multiubiquitin láncok szelektív felismerésére és megkötésére (Deveraux és mtsai., 1994).

Mivel a szubsztrátum-felismerésről feltételezték, hogy egy esszenciális lépés a

fehérjelebontási folyamatban, az S5a/Rpn10/p54 alegységnek szubsztrátum-felismerésben

játszott kizárólagos szerepét megkérdőjelezte az a felfedezés, hogy ennek a génnek a deléciója

nem befolyásolja az élesztő sejtek életképességét (van Nocker és mtsai., 1996b). Ez a

megfigyelés azt sugallta, hogy a szubsztrátum-felismerés egy sokkal összetettebb folyamat,

melyben számos különböző, részben átfedő mechanizmus vesz részt.

Annak a felfedezése, hogy a DNS hibák kijavításában szerepet játszó Rad23 fehérje

hordoz egy N-terminális ubiquitin-szerű domént (UBL), amely kölcsönhatásba lép a 26S

proteaszómával, egy új megközelítést jelentett a szelektív szubsztrátum-felismerés

mechanizmusának megértésében (Watkins és mtsai., 1993; Schauber és mtsai., 1998; Hiyama

és mtsai., 1999). Az UBL domén mellett a Rad23 tartalmaz még két, egymással részben

homológ szekvencia-motívumot is, az ún. ubiquitin-asszociált doméneket (UBA). Az UBA

domén számos sejtfehérjében jelen van és képes az ubiquitin felismerésére és megkötésére

(Hofmann és Bucher, 1996; van der Speck és mtsai., 1996; Chen és mtsai., 2001). Eredetileg a

monoubiquitint tekintették az UBA doménnel kölcsönható partnernek (Bertolaet és mtsai.,
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2001), de az újabb eredmények azt mutatják, hogy a multiubiquitin láncok kötődése a

preferenciális (Wilkinson és mtsai., 2001; Rao és Sastry, 2002). Az olyan fehérjékről

amelyekben mind az UBL, mind az UBA domén előfordul, feltételezték, hogy részt vállalnak

a proteaszóma szubsztrátum-kiválasztásában. A multiubiquitinált fehérjék szelektív

felismerése és megkötése az UBA doménen keresztül valósulhat meg, míg az UBL domén a

26S proteaszómához való kapcsolódást biztosíthatja. Ezt a feltételezést támogatta az a

megfigyelés, hogy az Rhp23 (a Rad23 hasadó élesztő homológja) és egy másik hasadó élesztő

fehérje, a Dph1 (amely az előzőhöz hasonlóan tartalmazza az UBA és az UBL doméneket is)

szintén rendelkezik azzal a kettős tulajdonsággal, hogy specifikusan képes felismerni és

megkötni multiubiquitin-láncokat és ugyanakkor kötődni a 26S proteaszómához (Wilkinson

és mtsai., 2001). Az emberi Rad23 UBL doménjének esetében ez a kötődés éppen az

S5a/Rpn10/p54 alegységen keresztül valósul meg (Hiyama és mtsai., 1999). Az S5a

alegységen belül a kötésért a két ubiquitin-kötő (UIM) motívum közül az a felelős, amelyik a

fehérjének a C-terminális részén helyezkedik el. A magasabbrendűekénél rövidebb élesztő

homológ Rpn10 fehérjében viszont ez a szakasz nem található meg. Ennek megfelelően a

Rad23 és a Dsk2 (a Dph1 élesztő homológja) fehérjék nem az Rpn10, hanem az Rpn1

alegységen keresztül kapcsolódnak a 26S proteaszómához (Elsasser és mtsai., 2002). A

szerzők által a proteaszómával végzett elektroforetikus mobilitás-eltolódási kísérletekből

ugyanakkor az is nyilvánvaló volt, hogy az Rpn10 kétséget kizáróan közreműködik az

ubiquitinált fehérjéknek az intakt 26S proteaszómához való kötődésében. Az a tény viszont,

hogy az Rpn10 nélküli proteaszóma is képes volt megkötni a kísérletben használt Cdc34-

ubiquitin konjugátumot azt jelenti, hogy a proteaszómában kell, hogy legyen legalább még

egy ubiquitin receptor. Az egyik jelölt erre a posztra az imént említett Rpn1 alegység lehet,

amely az UBA-UBL fehérjék közreműködésével fogadhatja az ubiquitinált fehérjéket.  Egy

másik lehetőség, hogy az irodalmi bevezetőben tárgyalt Rpt5/S6’ alegység játssza ezt a



51

szerepet. Ismeretes, hogy reaktív multiubiquitin-láncokkal végzett keresztkötési kísérletben ez

volt az egyetlen alegység, amelyhez a multiubiquitin láncok kötődését sikerült kimutatni

(Lam és mtsai., 2002). További kísérleteket igényel ugyanakkor annak a tisztázása, hogy az

Rpn10 alegység esetében miért nem volt kimutatható ez a kötődés. Egyik lehetséges oka

ennek az, hogy Lam és mtsai tetraubiquitin láncokat használtak, míg  Elsasser és mtsai

négyesnél magasabb tagszámú láncokat, amelyek erősebben kötődnek a proteaszómához.

Másik magyarázat lehet erre a problémára, hogy csak olyan polipeptideket lehet

összekapcsolni, amelyekben a keresztkötés kialakításához szükséges két reaktív oldallánc

megfelelő térbeli konfigurációban helyezkedik el és a keresztkötő ágens reaktív csoportjait

összekötő kar hatótávolságán is belül van.

  A fenti in vitro eredmények együttvéve azt valószínűsítették, hogy az UBA-UBL

fehérjék (az Rpn1 alegységen keresztül), az S5a/Rpn10/p54 és esetleg az Rpt5/S6’ a 26S

proteaszóma szubsztrátum-felismerésének alternatív útvonalait képviselik. Összhangban állt

ezzel az az in vivo megfigyelés, hogy a hasadó élesztőben az Rhp23, a Dhp1 és a Pus1 (a

hasadó élesztő S5a/Rpn10/p54 ortológja) gének együttes mutációi szintetikus letalitást

mutattak (Wilkinson és mtsai., 2001). A fentiek fényében az ubiquitin felismerésben szerepet

játszó alegységek sorát bővíthetik azok a korábbi eredmények, amelyek szerint

hasadóélesztőben az Rpn1 mellett az Rpn11 és az Rpn12 gének hőmérsékletérzékeny

mutánsai is szintetikus letalitását mutattak a Pus1 delécióval (Wilkinson és mtsai., 2000).

Mindezeket egybevéve valószínűnek látszik az a feltételezés, hogy a multiubiquitinált

fehérjéknek több, szerkezetileg különböző osztálya létezik, amelyeket különböző, de részben

átfedő mechanizmusok segítségével ismer fel és köt meg a 26S proteaszóma. Bizonyos

multiubiquitinált fehérjéket kizárólag az S5a/Rpn10/p54 alegység választ ki és köt meg, míg

mások közvetítéséhez az UBL-UBA fehérjék, vagy más Regulátor Komplex alegységek

(Rpn11, Rpn12, Rpt5/S6’) szükségesek.
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Az S5a/Rpn10/p54 alegységnek a felismerésben játszott közvetlen szerepére utal az a

megfigyelés, hogy az élesztő Rpn10 deléciós mutánsában bizonyos proteaszóma

szubsztrátumok lebomlása zavart szenvedett (van Nocker és mtsai., 1996b). Az a tény viszont,

hogy ez a mutáció az életképesség szempontjából csak enyhe fenotípust eredményezett, azt a

feltételezést sugallja, hogy az élesztőben meglehetősen korlátozott azoknak a

multiubiquitinált fehérjéknek a száma, amelyeket kizárólag az S5a/Rpn10/p54 alegység ismer

fel és közvetít a proteaszómához.

A ∆p54 állatok letális fenotípusa ezzel szemben azt jelzi, hogy a Drosophila-ban vagy

jóval nagyobb az S5a/Rpn10/p54 alegység által kizárólagosan közvetített szubsztrátumok

száma, vagy a bábozódás korai szakaszában van szükség néhány olyan kulcsfontosságú

fehérjének a lebomlására, amelyeket  egyedül ez az alegység képes felismerni és megkötni.

Ha ezeknek a fehérjéknek a lebomlása nem történik meg a megfelelő időben és/vagy

sebességgel, akkor a metamorfózis során vélhetően megakad az állatok fejlődési programja,

ami a pusztulásukat eredményezi. A harmadik stádiumú lárvák agyában megfigyelt súlyos

mitotikus rendellenességek azt sugallják, hogy a 26S proteaszóma szubsztrátumainak eme

specifikus osztályába tartozhatnak olyan fehérjék is, amelyek a sejtciklus folyamatának

szabályozásában vesznek részt. Annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy ezek a mitotikus

rendellenességek milyen mértékben járulnak hozzá a letális fenotípus kialakulásához, még

további vizsgálatokat igényel.

A ∆p54 embriók a vaddal megegyező életképességet mutatnak, és a mutáns lárvák

jelentős része is életképes. Ugyanakkor ismeretes, hogy az oogenezis során nagy mennyiségű

26S proteaszóma halmozódik fel a petében, amely a lárvális élet során csak fokozatosan fogy

ki. Így megvan annak a lehetősége, hogy az esetleges fenti fejlődési stádiumokra is jellemző

letális fenotípust menekítse a nagy mennyiségű anyai eredetű p54 fehérje. Így nem állíthatjuk

azt minden kétséget kizáróan, hogy a p54 alegység minden fejlődési stádium minden egyes



53

sejtjében esszenciális a proteaszóma megfelelő működéséhez, sem azt, hogy az élesztőhöz

hasonlóan általában nélkülözhető, és csak a fejlődés bizonyos szakaszaiban esszenciális. A

∆p54 állatok lárva-báb polifázisos letalitása azonban azt sejteti, hogy amint kifogy az anya

által felhalmozott vad típusú 26S proteaszóma készlet, a mutáns proteaszómák még

megnövekedett mennyiségben sem tudják menekíteni a p54 hiányában jelentkező letalitást.

Az S5a/Rpn10/p54 mutáns növényekkel végzett kísérletek eredményei ugyanakkor

érdekes megvilágításba helyezték azt a fent említett lehetőséget, hogy a p54 fehérje csak

bizonyos fejlődési szakaszokban esszenciális. Az S5a/Rpn10/p54 gén delécióját hordozó

haploid moszat, a Physcomitrella patens vegetatív caulonema szövete képtelen volt

gametofórok képzésére (Girod és mtsai., 1999). Ezt a fejlődési rendellenességet részben

menekíteni lehetett az auxin és citokinin hormonok megfelelő kombinációjával végzett

kezeléssel, aminek az egyik lehetséges magyarázata az lehet, hogy az S5a/Rpn10/p54

alegység a hormonok termelésében, vagy a hormonhatás szabályozásában szerepet játszó egy,

vagy több fehérje lebontásában vesz részt. Hasonló eredményeket kaptak egy olyan

Arabidopsis mutánssal (Smalle és mtsai., 2003) amely a p54 fehérjének az ubiquitin-kötő

doménjeit (UIM) nélkülöző változatát (rpn10-1) expresszálta. (Ez utóbbi közlemény a ∆p54

mutánssal kapott eredményeinket közzétevő kézirat elküldése után jelent meg.) Az rpn10-1

mutánsban csökkent auxin és citokinin érzékenységet figyeltek meg és az egyik

kulcsfontosságú sejtciklus gén, a CDKA;1 expressziójának folyamatosan alacsony szintjét.

Emellett a mutáns növények hiperérzékenységet mutattak az ABA hormonnal szemben, ami a

rövid életidejű ABA-jelátvivő fehérje, az ABI5 szelektív stabilizálódásának a következménye

volt. A p54 alegység hiánya tehát az első esetben feltételezhetően, a másodikban pedig

bizonyítottan befolyásolta bizonyos hormonális szabályozó mechanizmusok működését.

Ismeretes, hogy a Drosophila  egyedfejlődésében is igen fontos szerepet játszanak a

különböző hormonok. Mindhárom lárvális stádiumban, a vedlések előtt és a bábozódás elején
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is rövid ideig tartó magas ekdizon-szint figyelhető meg az állatokban. Az utóbbi ekdizon-

csúcs kevéssel azután jelentkezik, hogy a proteaszóma fehérjék mennyisége (köztük a p54

alegységé is) a vad típusú Drosophila-ban ugrásszerűen megemelkedik a bábozódás elején.

Szintén erre az időszakra tehető a mutáns bábok fejlődési menetének jelentős lelassulása

illetve megrekedése is. Ezen egybeesések ok-okozati összefüggésének bizonyítása még

további vizsgálatokat igényel, mint ahogy annak a tisztázása is, hogy a lárvális stádiumokban

megfigyelhető elhullások időpontja hogyan viszonyul az egyes stádiumokban jelentkező

ekdizon-csúcsok időpontjához.

5.2.  A p54 alegységnek a 26S proteaszóma stabilitásában betöltött szerepe

Az élesztővel végzett kísérletek során Glickman és mtsai., (1998b) azt tapasztalták, hogy

az S5a/Rpn10/p54 alegység deléciója destabilizálta a 26S proteaszóma Regulátor Komplexét,

amely az általuk alkalmazott tisztítási eljárás során az „alap” és „fedő” alkomplexekre esett

szét. A ∆p54 állatokból tisztítási eljárás közbeiktatása nélkül nyert nyers fehérjekivonatokat

mi közvetlenül vizsgáltuk natív PAGE módszerrel. Ezek az eredmények azt mutatták, hogy a

mutánsokban a Regulátor Komplexnek mind az összeszerelődése, mind a 20S

proteaszómához való kapcsolódása zavartalan volt, és a mutáns 26S proteaszóma esetében

sem tapasztaltunk komolyabb struktúrális rendellenességeket. Elsasser és mtsai., (2002) a

miénkkel párhuzamosan folyó kísérletekben az élesztő esetében sem tapasztalták a Glickman

és mtsai., által leírt jelenségeket. Ezek a megfigyelések támogatják azt a feltételezést, hogy a

mutánsokban tapasztalt genetikai és biokémiai elváltozások oka nem az, hogy az

S5a/Rpn10/p54 alegység hiánya szétzilálja a 26S komplexet, amely ezáltal elveszítené

minden aktivitását. Valószínűbb, hogy az élesztő mutánsnál és a ∆p54 állatoknál észlelt

rendellenességekért és az utóbbinál jelentkező letalitásért is a proteaszóma valamely
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specifikus működésének a zavara felelős az  S5a/Rpn10/p54 alegység hiányában. Szintén ezt

a feltételezést támogatják  az Arabidopsis rpn10-1 mutánsával kapott eredmények (Smalle és

mtsai., 2003). Az rpn10-1 mutáns allél egy olyan fúziós fehérjét kódol, amelyben az

S5a/Rpn10/p54 alegység ép N-terminális része után a neomicin-foszfotranszferáz enzim

következik. Az élesztő esetében a korábbi tisztítási kísérletek során azt figyelték meg, hogy az

S5a/Rpn10/p54 alegységnek ez az N-terminális szakasza kritikus jelentőséggel bír az egész

26S komplex stabilitása szempontjából (Fu és mtsai., 2001). Ennek megfelelően, Smalle és

mtsai. azt találták, hogy a fúziós fehérje képes beépülni a 26S komplexbe. A mutáns

proteaszómának NaCl grádiensen  mutatott FPLC profilja is nagy mértékben hasonlított a vad

típusú proteaszóma profiljára, ami szintén azt jelezte, hogy a mutáns törzsben a 26S komplex

szerkezeti egysége is megtartott. Mivel ebből a proteaszómából csak az S5a/Rpn10/p54

alegységnek a C-terminális részén elhelyezkedő ubiquitin-kötő doménjei hiányoztak, a

mutáns növényekben megfigyelt különböző rendellenességeket ebben az esetben is az

S5a/Rpn10/p54 alegység egy, vagy több specifikus funkciójának a zavara okozhatta.

 5.3. A szabályozott fehérjelebontás folyamatait megvilágító
újabberedmények

Az ubiquitinált fehérjéknek a proteaszómához történő szállításáról és az ubiquitin kötő

fehérjéknek (Rad23/Rhp23, Dsk2/Dph1és Rpn10/Pus1/S5a/p54) a fehérjelebomlásban játszott

szerepéről kialakult képhez érdekes adalékokkal szolgáltak azok a közlemények, melyek az

eredményeinket közzétevő kézirat elküldése után jelentek meg.

Xie és Varshavsky (2002) egy élesztő E3 ubiquitin ligáz, az  UFD4 fehérje és a Regulátor

Komplex két ATP-áz alegysége (RPT4 és RPT6) között közvetlen kapcsolatot mutatott ki in

vitro fehérjekötési kísérletekben. Ez felvetette annak a lehetőségét, hogy egyes proteaszóma

szubsztrátumokat az E3 ligázok közvetlenül juttatnak el a 26S komplexhez a Regulátor
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Komplex bizonyos alegységeihez való kapcsolódásuk révén. Ennek megfelelően, az rpn10∆

élesztő törzsben egy ubiquitin-fuziós-degradációs útba tartozó riporter szubsztrátum

stabilizálódását ellensúlyozni tudták az UFD4 E3 ligáz túltermelésével.

Hartmann-Petersen és mtsai. (2003) a hasadó élesztő UBA-UBL fehérjéivel (Rph23 és

Dph1) és az Rpn10 homológ Pus1 fehérjével végzett kísérleteikben azt találták, hogy ezek az

ubiquitin-kötő fehérjék az in vitro deubiquitinálási reakcióhoz adva gátolták annak lefolyását.

Ez a képességük az ubiquitin-kötő doménjeik függvénye volt és az UBA-UBL fehérjéknek a

reakcióra gyakorolt hatása erősebb volt a Pus1 hatásánál.

Raasi és Pickart (2003) az élesztő Rad23 fehérjéjének olyan biokémiai folyamatokra

gyakorolt hatását vizsgálták, amelyek kiindulási szubsztrát-molekulája egy valamilyen fokon

ubiquitinált fehérje. A Rad23 az általuk tesztelt mindhárom in vitro rendszerben (26S

proteaszóma általi lebontás, deubiquitinálás és poliubiquitinálás) gátolta a folyamatok

előrehaladását. Ezt a hatását a Lys48-kapcsolt poliubiquitin láncokhoz való kötődése révén

fejtette ki, amely a hasadó élesztőnél tapasztaltakhoz hasonlóan az ubiquitin-kötő (UBA)

doménjeinek a függvénye volt. Ezek az eredmények ellentétben állnak azokkal a korábbi

nézetekkel, amelyek a Rad23 fehérjét a proteolízis folyamatában kizárólag a lebomlás

szolgálatában álló multiubiquitin-receptornak tekintették.

5.4. A mitotikus  rendellenességek és  a szabályozott  fehérjelebontás
közötti összefüggések

Az előző fejezetben tárgyalt újabb eredmények tehát, az ubiquitinálás-deubiquitinálás és a

proteolízis szabályozásának rendkívül összetett mechanizmusát vázolják fel. Ennek fényében

annak tisztázása, hogy valamely ubiquitin-kötő fehérjének a hiánya (pl. S5a/Rpn10/p54), vagy

a megnövekedett mennyisége (pl. Rad23) hogyan befolyásolja a többi ubiquitin-kötő

fehérjének a fenti folyamatokban való részvételét, még további kísérleteket igényel. Kérdéses
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továbbá az is, hogy ezek a változások milyen hatást gyakorolnak az egymással egyensúlyt

tartó folyamatok irányára.

Ebből a szempontpól érdekesek azok a megfigyelések, amelyeket egy UBA-UBL

fehérjének a testvérkromatidák szétválására gyakorolt hatásával kapcsolatosan tettek.

Ismeretes, hogy a testvérkromatidák közötti kapcsolat fenntartását a securin fehérje biztosítja.

Clarke és mtsai (2001) azt találták, hogy az élesztőben a Rad23 megnövekedett mennyisége

szuppresszálja a securin fehérje egyik mutáns változatát (pds1-128) hordozó sejtek

hőmérséklet-érzékenységét, míg a gén delécióját (pds1∆) hordozó sejtekre nincs ilyen hatása.

Ezen túlmenően a szuppresszió kiváltása a Rad23 fehérje C-terminálisán elhelyezkedő

ubiquitin-kötő (UBA) doménjeinek a függvénye volt. A ∆p54 mutánsban megfigyelt

mitotikus rendellenességek egyik gyakori példája éppen a korai testvérkromatida szétválás

volt (15,2%). A testvérkromatidák korai szétválásának egyik oka valószínűleg az lehet, hogy a

közöttük lévő összeköttetés meglétét biztosító securin lebomlása a normális időpontnál

korábban kezdődik meg.

Ismeretes, hogy a testvérkromatidák közötti kapcsolatot a cohesin komplex tartja fenn az

anafázis kezdetéig. Ekkor az APC (Anaphase Promoting Complex) ubiquitinálja a separase

enzimmel komplexben lévő securint, amit ezután a 26S proteaszóma lebont. A separase így

felszabadul a gátlás alól és elhasítja a cohesin komplexnek a polo-szerű kináz (polo-like

kinase: PLK) által időközben foszforilált  Scc1 alegységét. Ez a cohesin komplex szétesését

eredményezi, ami a testvérkromatidák közötti kapcsolat megszűnéséhez vezet. (A folyamat

összefoglaló leírását lásd Uhlmann 2001) A testvérkromatidák szétválási folyamatának tehát

egyik fontos lépése a securin ubiquitinálás-függő lebomlása.

A Clarke és mtsai által megfigyelt esetben a Rad23 fehérjeszint emelkedésének a rövid

életidejű, mutáns securin fehérjét stabilizáló hatása valószínűleg azzal magyarázható, hogy a

Rad23 a fentebb említett eredményeknek (Raasi és Pickart 2003) megfelelően hozzákötődik
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az instabil securin-hoz kapcsolódott multiubiquitin láncokhoz. A Rad23 ezáltal úgy

befolyásolja a láncnövekedési, a deubiquitinálási és a 26S proteaszóma általi lebomlási

folyamatok között kialakult egyensúlyt, hogy az a mutáns securin fehérje stabilizálódásának

az irányába mozdul el. Bár a fenti eredményeket a securin egy mutáns változatával kapták, a

szerzők feltételezték, hogy a Rad23 a vad típusú sejtekben is szerepet játszhat a sejtciklus

szabályozásában azáltal, hogy a vad típusú securin fehérjére is stabilizáló hatással van.

Ezek szerint lehetséges, hogy a ∆p54 mutáns állatokban az egyéb ubiquitinált fehérjék

poli- és deubiquitinálási, valamint lebomlási folyamatai a p54 alegység hiányában nagyobb

mértékben veszik igénybe a sejtek Rad23 tartalékát, igy a Rad23 fehérjének a vad típusú

securin-ra gyakorolt stabilizáló hatása csökkenhet.

Elképzelhető egy, a fentivel éppen ellentétes mechanizmus is. Az „Irodalmi bevezetés”

fejezetben már említettem, hogy az Arabidopsis S5a/Rpn10/p54 homológja, az MBP1

retikulocita lizátumhoz adva gátolta a multiubiquitinált lysozyme lebomlását (Deveraux és

mtsai., 1995). Úgy tűnik tehát, hogy az S5a/Rpn10/p54 alegység megnövekedett mennyisége

a multi-és deubiquitinálási valamint lebomlási folyamatok egyensúlyát szintén az ubiquitinált

fehérjék stabilizálódásának az irányába tolja el. Ismeretes, hogy az S5a/Rpn10/p54 alegység a

26S komplexen kívül, szabad formában is megtalálható a sejtekben (Haracska és Udvardy,

1995;. van Nocker és mtsai., 1996b). Így elképzelhető, hogy az UBA-UBL fehérjékhez

hasonlóan a szabad p54 a multiubiquitin-kötő képességénél fogva, akár fiziológiás

koncentrációban is, szerepet játszhat bizonyos ubiquitinált fehérjék stabilizálásában. Eszerint,

a ∆p54 mutáns állatokban a p54 fehérje hiányában a securin stabilitása lecsökkenhet, ami a

testvérkromatidák korai szétválását eredményezi.

Természetesen nem zárható ki annak a lehetősége sem, hogy a p54 hiánya nem egyforma

mértékben érinti a különböző sejtciklust szabályozó fehérjék 26S proteaszóma általi

lebontásának hatékonyságát. Ebben az esetben előfordulhat, hogy ezen fehérjéknek az
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egymáshoz viszonyított aránya úgy változik meg, hogy az a securin idő előtti lebomlásához

vezet. A fenti hipotézisek igazolását, vagy elvetését elősegíthetik azok a kísérletek, amelyeket

a mutáns és a vad típusú állatok fehérjemintázati profiljának összehasonlítása céljából

tervezünk elvégezni.

 A ∆p54 mutánsban megfigyelt mitotikus rendellenességek másik gyakori példája (18,6%)

a cirkuláris mitotikus alakzatok (CMF) megjelenése volt. Mint azt az „Eredmények”

fejezetben már említettem, a CMF alakzatok kialakulását feltehetően a centroszóma

megkettőződésének, vagy szétválásának hiányában kialakuló egypólusú osztódási orsók

okozzák.

A centroszómát újabban a sejt egy olyan organellumának tekintik, amely lényeges

szerepet játszik a sejtciklus eseményeinek koordinálásában és ahol koncentrálódnak a

sejtciklus folyamataiban résztvevő fontosabb fehérjekomplexek és szabályozó fehérjék. Ezt

támasztja alá, hogy mind a 26S proteaszómának (Wigley és mtsai., 1999 ill. Fabunmi és

mtsai., 2000), mind az ubiquitin ligáz aktivitású SCF komplexnek (Gstaiger és mtsai., 1999

ill. Freed és mtsai., 1999) kimutatták a centroszómához való asszociálódását. Ezen túlmenően

Freed és mtsai azt találták, hogy az SCF komponens Skp1 aktivitásának in vitro gátlása

megakadályozta a szülő-leány centriólum párok szétválását. Mivel a ciklin-dependens kináz

inhibítor, a p27 fehérje SCF-közvetítette degradációjára szükség van a Cdk2-ciklinE

aktiválódásához, elképzelhető volt, hogy az SCF gátlása a Cdk2-ciklinE inaktív állapotának

fenntartásán keresztül a sejtciklus általános akadályozását idézte elő, és ez vezetett a

centroszóma megkettőződésének a gátlásához is. Ennek a lehetőségét azonban kizárta az a

megfigyelés, hogy a kísérleti rendszerhez adott tisztított Cdk2-ciklinE nem volt képes

megszüntetni a gátlást. A szerzők ebből arra következtettek, hogy a centroszómának kell,

hogy legyen egy, vagy több olyan komponense, amelynek a lebontásra való kijelölésén
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keresztül az SCF komplex közvetlen módon szabályozza a centroszóma reprodukciójának

kezdeti eseményeit.

Nyilvánvaló, hogy a centroszóma megkettőződésének az elmaradásához vezet az is, ha

ezen komponensek lebomlása a 26S proteaszóma aktivitásának a gátlása miatt hiúsul meg.

Ismeretes ugyanakkor, hogy a 26S proteaszóma aktivitásának teljes gátlása a sejtciklus

leállását eredményezi. A ∆p54 állatok esetében a sejtciklus teljes leállását azonban nem

tapasztaltuk. A mitotikus rendellenességek között viszont az egyik leggyakoribb típust éppen

a centroszóma ciklus zavara miatt kialakuló CMF alakzatok képviselték. Ezen túlmenően a

tetra-és oktaploid sejtekben is megfigyeltünk CMF alakzatokat, ami arra enged következtetni,

hogy a p54 hiányában a sejtek több-kevesebb sikerrel túljutnak a sejtciklus egymást követő

fázisain, kivéve a centroszóma ciklus bizonyos lépéseit, ami egypólusú osztódási orsók

kialakulásához vezet. Ezt a hibát azután újra és újra elkövetik a sejtek az egymás után

következő osztódások során, ami egyre magasabb ploidia számú sejtek kialakulását

eredményezi. Mindezeket egybevéve feltételezhető, hogy a p54 alegység hiányában a fent

említett centroszóma komponensek lebomlásának szelektív elmaradása, vagy súlyos zavara a

centroszóma megkettőződésének, vagy szétválásának a gátlását eredményezi, miközben a

sejtciklus többi folyamata kevésbé súlyos zavarok kíséretében megy tovább. Ezen hipotézis

szerint a szóbanforgó centroszóma komponens fehérjék alkothatják a 26S proteaszómához a

p54 alegység által specifikusan, vagy kizárólagosan közvetített szubsztrátumok egyik

lehetséges csoportját.

A ∆p54 állatokban észlelt CMF alakzatok hasonlítottak mind a megjelenésükben, mind a

gyakoriságukban azokhoz a CMF alakzatokhoz, amelyeket a Drosophila polo (15%)

(Gonzalez és mtsai., 1998), aur (Glover és mtsai., 1995) és tio (18-30%) (Molina és mtsai.,

1997) mutánsaiban figyeltek meg. A fenotípusok hasonlósága miatt magától értetődően

vetődik fel a kérdés, hogy kódolhatják-e ezek a gének a fent említett centroszóma
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komponenseket, vagy esetleg más fehérjéket, amelyek lebomlásának a hiánya a centroszóma

reprodukció zavarán keresztül egypólusú osztódási orsók kialakulásához vezet. Ennek a

feltételezésnek ellentmondanak azok a tények, miszerint mindhárom gén esetében

funkcióvesztéses, vagy null allélek okozták a CMF alakzatok kialakulását. A fenotípust tehát

mindegyik esetben a fehérjének, vagy az aktivitásának a hiánya okozta, nem pedig a fehérje

lebomlásának a hiánya. Ezt az érvet erősíti az a megfigyelés is, hogy az Aurora fehérje vad,

vagy nem degradálható mutáns változatának a túltermelése éppen az ellenkező hatást váltotta

ki, azaz a centroszómák túlzott mértékű amplifikálódását (Littlepage és Ruderman 2002).

Mindezek együttvéve azt jelentik, hogy ezek a gének a centroszóma reprodukció pozitív

regulátorainak tekinthetők, és a fehérjetermékeik stabilizálódása nem az általunk megfigyelt

fenotípust eredményezné.

Ennek megfelelően, a p54 alegység hiányában azoknak a centroszóma ciklust befolyásoló

fehérjéknek a működése, vagy jelenléte okozhatja a CMF alakzatok kialakulását, amelyek a

centroszóma reprodukciójára negatív hatással vannak. Ilyen fehérjék például a centroszóma

duplikálódását gátló nucleophosmin és a megkettőződött centroszómák összekapcsoltságának

megőrzésében közreműködő C-Nap1. A nucleophosmin-nak a centroszóma megkettőződése

előtt el kell tűnnie a centroszómáról és a C-Nap1 is ledisszociál a centroszómák különválása

előtt. Az eddigi kísérleti eredmények azonban azt mutatják, hogy ezeket a folyamatokat a

fehérjék foszforilációja idézi elő és a fehérjék degradációjára a foszforiláció után sem kerül

sor (Tokuyama és mtsai., 2001 ill. Mayor és mtsai., 2002).

Nemrégiben mutatták ki, hogy az emlős p53 (Ciciarello és mtsai., 2001; Morris és mtsai.,

2000) és BRCA1 (Hsu és mtsai., 2001; Hsu és White 1998) tumorszuppresszor gének

termékei a mitózis során asszociálódnak a centroszómához. A p53 null mutációja a

centroszómák amplifikációját eredményezte emlős sejtekben (Carrol és mtsai., 1999;

Fukasawa és mtsai., 1996; Mussman és mtsai., 2000; Tarapore és mtsai., 2001). Hasonló
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hatása volt a BRCA1 gén egy olyan deléciójának, amely eltávolította a fehérjének azt a

doménjét, ami a centroszómában található γ-tubulin-hoz való kötődését biztosítja (Xu és

mtsai., 1999). Mindkét gén funkcióvesztéses allélje tehát centroszóma amplifikációt okozott,

így ezek a gének a centroszóma reprodukció negatív regulátorainak tekinthetők. Ebből

kifolyólag, amennyiben bármelyikük fehérjetermékének a lebomlása zavart szenved, az a

centroszómák reprodukciójának a gátlását eredményezheti. Ezen túlmenően a BRCA1 fehérje

érdekes tulajdonsága, hogy a BARD1 fehérjével heterodimert képezve ubiquitin ligáz

aktivitású komplexet alakít ki, amelynek maga a BRCA1/BARD1 heterodimer is

szubsztrátumául szolgál (Lorick és mtsai., 1999; Ruffner és mtsai., 2001; Hashizume és

mtsai., 2001).

Ahogy az az utóbbi példából is látható, mindkét tumorszuppresszor fehérje egyúttal részt

vesz a sejtciklus igen bonyolult szabályozási folyamataiban is, így annak a kérdésnek a

megválaszolása, hogy ezen fehérjék mennyiségének, vagy aktivitásának a változása milyen

módon befolyásolja a sejtciklus előrehaladását, nem egyszerű feladat. Az eddigi ismereteink

szerint, a Drosophila p53 orthológja (dp53) nem gátolja a sejtciklust, csak apoptózist indukál.

Így annak a bizonyítása, hogy a p53 és a BRCA1 fehérjék tényleg a p54 alegység specifikus

szubsztrátumainak a körébe tartoznak, és hogy, a ∆p54 mutáns lárvákban megfigyelt CMF

alakzatok kialakulásáért közvetlenül ezen fehérjék szelektív, vagy relatív stabilizálódása a

felelős, természetesen még további kísérleteket igényel.

A p54 fehérjének a centroszóma megkettőződésében játszott szerepéről alkotott

képünkhöz érdekes adalékkal szolgálnak azok az eredmények amelyek az UBA-UBL

fehérjéknek ebben a folyamatban való részvételét bizonyították. Az élesztő DSK2 (Dominant

Suppressor of Kar1) génjét eredetileg úgy azonosították, hogy a gén egy pontmutáns

változata, a DSK2-1, szuppresszálta a Kar1 gén egyik hőmérsékletérzékeny mutációjának a

fenotípusát (Vallen és mtsai., 1994). A Kar1 az orsó-pólusok (a centroszóma élesztő
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megfelelője) megkettőződésének folyamatában játszik szerepet, így a gén egyik deléciós

változatát (kar1∆17) hordozó hőmérsékletérzékeny mutáns is ebben a folyamatban mutatott

hibákat. A kar1∆17 deléció a gén közepéről távolít el egy szakaszt, aminek a következtében a

fehérjetermék stabilitása valamelyest lecsökken (Vallen és mtsai., 1992). A DSK2-1

pontmutáció (His69Tyr) az UBL doménben van és azt találták, hogy önálló fenotípust nem

mutat (Biggins és mtsai., 1996). Korábbi kísérletek ugyanakkor azt mutatták, hogy az

ubiquitin fehérje His69Lys mutáns változatát hordozó sejtben egy riporter szubsztrátum

lebomlási sebessége a 30%-ára csökkent a vad fehérjét hordozó sejtben mért értékhez képest.

A fentiek és az UBA-UBL fehérjékről azóta leírt eredmények alapján tehát valószínűsíthető,

hogy a Dsk2-1 mutáns fehérje az UBA doménjén keresztül kötődik a kar1∆17 instabil

fehérjetermékéhez kapcsolódott ubiquitin láncokhoz, de a hibás UBL doménje miatt sokkal

kisebb affinitással kötődik a proteaszómához, aminek következtében a kar1∆17

fehérjeterméke stabilizálódik.

Ezek az eredmények azt valószínűsítették, hogy a Dsk2p fehérje szerepet játszik az orsó-

pólusok reprodukciójában részt vevő fehérjék lebontásában. A DSK2 gén deléciója azonban

nem befolyásolta az orsó-pólusok megkettőződését és a RAD23 deléciója is hatástalan maradt

(Biggins és mtsai., 1996). A két gén együttes hiánya azonban az orsó-pólusok

megkettőződésének a gátlása miatti hőmérséklet-érzékenységet eredményezett 370C-on. Az

élesztőben a DSK2 és a RAD23 géneknek tehát csak az együttes deléciója okozott ahhoz

hasonlóan súlyos zavarokat a centroszóma/orsó-pólus reprodukciójában, mint amilyeneket a

Drosophila-ban a p54 alegység egyedüli hiánya idézett elő.

Ahogy azt már a Bevezetőben és az Eredmények megvitatása című fejezet korábbi

részében is említettem, jelenlegi elképzeléseink szerint a DSK2/Dph1, a RAD23/Rph23 és az

S5a/Rpn10/p54 gének egymást kiegészítő, részben átfedő feladatokat látnak el, ahogy azt a

három gén szintetikus letális fenotípusa is sejteti (Wilkinson és mtsai., 2001).  Bár a Biggins



64

és mtsai által kapott eredmények más kísérleti organizmusban születtek mint a mi ∆p54

mutánssal kapott eredményeink, a mutáns fenotípusok erősségének összevetése alapján

feltételezhetjük, hogy az egymást kiegészítő és átfedő feladatok közül a centroszóma/orsó-

pólus reprodukciójához szükséges folyamatokban a p54 fehérje nagyobb részt vállal, mint a

DSK2, vagy a RAD23.

5.5.  A proteaszómális gének expressziójának összehangolt szabályozása

A ∆p54 állatokban a 26S proteaszómát alkotó fehérjék mennyisége drámai módon

megemelkedett. Élesztőben azonosítottak egy transzkripciós faktort, az RPN4-et, amely a

proteaszómális gének szabályozásában vesz részt (Mannhaupt és mtsai., 1999; Xie és

Varshavsky 2001). Az RPN4 egy nagyon rövid életidejű fehérje és 26S proteaszóma általi

lebomlását a Regulátor Komplex Rpn2 alegységén keresztül kialakított kapcsolata segíti elő.

Mivel tehát az RPN4 egyfelől képes arra, hogy a proteaszómális gének kifejeződését

összehangolt módon növelje, másfelől pedig ő maga is a proteaszóma szubsztrátuma, Xie és

Varshavsky feltételezték egy visszacsatolási szabályozó kör létezését. Amennyiben egy ehhez

hasonló visszacsatolási kör működik a magasabbrendű eukariótákban is, a proteaszómális

fehérjék felhalmozódására számíthatunk minden olyan körülmény között, amikor a

proteaszóma aktivitása iránti igény megnövekedik, és/vagy a szabályozó kör feltételezett

regulátora stabilizálódik. A proteaszómális fehérjéknek a ∆p54 állatokban megfigyelt

hatalmas mértékű felhalmozódása erősen támogatja a feltételezést, hogy egy ilyen

visszacsatolási kör a Drosophila-ban is létezik.

Megerősíteni látszanak ezt a hipotézist azok az eredmények is, amelyeket a miénktől

eltérő kísérleti rendszerben kaptak. A Drosophila S2 sejtek in vitro kúltúráját a Regulátor

Komplex különböző alegységeit érintő RNS interferencia (RNAi) kezelésnek vetették alá
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(Wójcik és DeMartinó 2002; Lundgren és mtsai., 2003). A p54 alegység elleni RNAi

vizsgálatot mindkét munkacsoport elvégezte. Mind a p54, mind az egyéb alegységek

interferenciális gátlásának esetében azt tapasztalták, hogy az interferenciának alá nem vetett

többi alegység mennyisége megnövekedett. Ennek a növekedésnek a mértéke azonban messze

elmaradt attól, amit a ∆p54 állatokban figyeltünk meg. Ennek oka lehet például az, hogy az

RNS interferenciát kiváltó kettősszálú RNS-sel történő transzfekció során nem biztos, hogy

minden sejt felveszi az interferáló RNS-t. Ennek megfelelően, a szerzők a fenti értelemben

vett vegyes sejtpopulációból nyert fehérjekivonatokban az interferenciával  megcélzott

alegységek mRNS és fehérjeszinten mért mennyiségének a csökkenését mutatták ki, és nem a

mRNS-ek, vagy a fehérjék teljes hiányát. A mért csökkenések szintje tehát a transzfektált

sejtekben lévő csökkent és a nem transzfektált sejtekben lévő normális szintek átlaga volt.

Mivel nem ismert, hogy a transzfektált és a nem transzfektált sejteknek milyen volt az

egymáshoz viszonyított aránya, ezekből a kísérletekből nem állapítható meg, hogy milyen

hatékonyságú volt az RNS interferencia, és az elért interferencia sejtekre gyakorolt hatását

sem lehet kvantitálni. Ebből kifolyólag az interferencia alá nem vetett alegységek

mennyiségében észlelt növekedések is csak kvalitatíve értelmezhetők.

A ∆p54 állatokban felhalmozódott proteaszómális alegységek döntő tömege teljesen

összeszerelődött 26S partikulumok formájában van jelen. A szabad alegységek és/vagy

részlegesen összeszerelődött komplexek hiánya közvetlenül utal a proteaszómális gének

expressziójának teljesen koordinált szabályozására. Mindazonáltal az élesztő RPN4

fehérjéjével homológ transzkripciós faktort még nem azonosítottak magasabbrendű

eukariótákban. A proteaszómális fehérjék mennyiségének a ∆p54 állatokban megfigyelt nagy

mértékű és koordinált módon bekövetkező megemelkedése azonban azt jelzi, hogy a

magasabbrendű eukariótákban is kell, hogy működjön egy, vagy több olyan transzkripciós

faktor, amely képes a proteaszómális gének expressziójának koordinált szabályozására.
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6. Anyagok és módszerek

6.1. Tenyésztési körülmények és felhasznált Drosophila törzsek

A vad típusú (Oregon R) és mutáns törzsek fenntartásához és a keresztezésekhez az

általánosan elterjedt kukoricadara-élesztő alapú muslica táptalajt használtuk. A

keresztezéseket 25 oC-on végeztük.

A P-elem-indukálta hímrekombinációs kísérletben a P-lacW elemmel készített

harmadik kromoszómás mutánsgyűjtemény (Deák és mtsai.) 0554/18-as számú vonalából

indultunk ki (yw; P-lacW0554/18/TM6c,Tb Sb) melyben a transzpozon beépülés a pros54 gén

3’ végéhez közel található. Ezt a törzset eredetileg szemi-letálisként jellemezték, de nekünk

sikerült egy homozigóta mutáns vonalat alapítani és ezzel végeztük a keresztezéseket is. A P-

elem mobilizáláshoz felhasznált transzpozáz forrást az Egfr/CyO, P(∆2-3) törzs  hordozta a

második kromoszómán. A harmadik kromoszómás domináns markereket hordozó

Gl Sb/TM3, Ser törzset Sipos László, míg a harmadik kromoszómás balanszereket hordozó

yw; TM3, Sb/TM6, Hu  törzset Gausz János jóvoltából használhattuk. A törzsek és a

genetikai markerek leírását lásd Lindsley és  Zimm (1992).

6.2. Deléciós mutánsgyűjtemény létrehozása P-elem-indukálta
hímrekombinációval

A P-elem beépülési helyétől jobbra illetve balra kiterjedő deléciósorozatot a Preston és

mtsai. (1996) által leírt hímrekombinációs rendszer segítségével állítottuk elő. A
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rekombinációs esemény nyomonkövetéséhez a harmadik kromoszómás domináns markereket

hordozó Gl Sb kromoszómát, míg második kromoszómás transzpozáz forrásként a CyO,

P(∆2-3) kromoszómát használtuk.

Első lépésként Egfr/CyO, P(∆2-3) hímeket kereszteztünk Gl Sb/TM3, Ser szüzekkel.

Az utódnemzedékből a  +/CyO, P(∆2-3); +/Gl Sb  hímeket kiválogattuk és  homozigóta

yw; +; P-lacW0554/18 szüzekhez kereszteztük. Az így előállt  F0 generációból a  yw/Y; +/CyO,

P(∆2-3); Gl Sb/Gl+ P-lacW0554/18 Sb+ „jumpstarter ” hímeket gyűjtöttük és kereszteztük

4-es-5-ös csoportokban 8-10 homozigóta  w1118 genotípusú szűzhöz. Az F1 generációban  a

w1118/Y; +/+; Gl  P-lacW0554/18  Sb+/+ és a w1118/Y; +/+; Gl+  P-lacW0554/18  Sb/+

rekombinánsokat válogattuk ki és kereszteztük egyesével  yw; TM3, Sb/TM6b, Hu

szüzekhez. Az F2 generációban az ugyanazon keresztezésből származó  yw/Y; Gl  P-

lacW0554/18  +/ TM3, Sb  hímeket  yw/w1118; Gl  P-lacW0554/18  +/ TM3, Sb  szüzekkel, illetve a

yw/Y; +  P-lacW0554/18  Sb/ TM6b, Hu  hímeket  yw/w1118;  +  P-lacW0554/18  Sb/ TM6b, Hu

szüzekkel kereszteztük, hogy stabil törzseket alapítsunk.

6.3. Transzgénikus törzsek előállítása

A genomikus Hind III, Pst I és  Sac I fragmentumok (1.C ábra) valamelyikét és a

P(w+) szelekciós markert hordozó menekítő plazmidokat 3:1 arányban kevertük wing-clipped

helper (wc∆2-3) P-elem plazmiddal és injektáló pufferben (5mM KCl, 0,1mM K-foszfát

pH=6,8) oldottuk fel 0,6 µg/µl végkoncentrációban. A plazmidkeveréket w1118 -as törzs

sincíciális blastoderma stádiumú petéinek hátulsó végébe injektáltuk.

A törzset az injektálás előtt 3 napig élesztőpasztával etettük, majd a petéket fekete

táptalajon (22,5g agar, 25g cukor, 750ml vízben felfőzve, és 250ml almaszörppel és aktív
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szénporral kiegészítve)  30 percenként gyűjtöttük 25 oC-on, sötétben. Ezután a petéket Ringer

oldatban mostuk, 50%-os hypoban dekorionizáltuk és újra mostuk Ringer-ben. A további

kezeléseket és az injektálást 18 oC-on végeztük. A petéket agarkockán, hossztengelyükkel

párhuzamosan, egymástól egypetényi távolságra sorba raktuk, majd mindkét felén ragadós

szalag segítségével átragasztottuk őket egy fedőlemezre. Annak érdekében, hogy a citoplazma

viszkozitása nőjjön és a pete turgora csökkenjen, hét percig szárítottuk őket hideg levegőt fújó

hajszárítóval, majd lefedtük Voltalef 10S halokarbon olajjal (Atochem). Az injektálás pontos

helyét kis nagyítású összetett mikroszkóp és “Work Precision Instruments micromanipulator”

segítségével, míg az injektált DNS mennyiségét az Eppendorf 5246 típusú mikroinjektáló

készüléken alkalmazott injektáló nyomás változtatásával szabályoztuk.

Az injektált petéket élesztőpasztával megkent kemény agar táptalajra helyeztük és

kikelésükig 25 oC-on nedveskamrában tartottuk. A kikelt lárvákat folyamatosan gyűjtöttük és

kukoricadara-élesztő alapú táptalajon növesztettük. A bábokból kikelő hímeket és szűz

nőstényeket egyesével kereszteztük a w1118 –as törzs megfelelő nemű egyedeivel majd az

utódaik közül a P(w+) szelekciós markert hordozó, piros szemű transzformáns hímeket és szüz

nőstényeket válogattuk ki. Az így összegyűjtött állatokat a második és harmadik

kromoszómáján balanszert hordozó törzshöz kereszteztük, hogy stabil vonalakat alapítsunk és

megállapítsuk, hogy a különböző transzformáns vonalakban melyik kromoszómára történt a

beépülés. A menekítési kísérletekben a  második kromoszómás beépüléseket használtuk, hogy

a Df(3L)pros54P(w+) deléció a harmadik kromoszómán homozigótává válhasson.

6.4. Letálfázis meghatározás

A pros54  gént nélkülöző genotípus [yw; Pst I/y+CyO; Df(3L)pros54P(w+)/

Df(3L)pros54P(w+), lásd később az Eredmények fejezetben] a yw; Pst I/y+CyO;
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Df(3L)pros54P(w+)/TM6c, Tb Sb törzs szegregánsa. A törzsből petéket gyűjtöttünk 12 órán

keresztül, majd az első stádiumos (L1) lárvákat friss táptalajra helyeztük 24 óra múlva. Az L2

és L3 lárvák és a bábok számát párhuzamos mintákban határoztuk meg 2, 4, és 6-8 nap múlva

mind a Tb, mind a Tb+ kategóriában, figyelembe véve, hogy a mutáns lárvák lassabban

fejlődnek. Hogy a mutáns és vad típusú bábok fejlődési képességét ellenőrizhessük, naponta

gyűjtöttük őket fehér báb állapotban és nedves kamrába helyeztük, hogy megelőzzük a

kiszáradásukat. A bábok korát a fehér báb képzése után (FBU) 25 °C -on eltelt órák számában

adtuk meg. Az embrió-letalitás meghatározásához yw/Y; Pst I/y+CyO;

Df(3L)pros54P(w+)/TM6c, Tb Sb hímeket kereszteztünk Oregon R nőstényekhez, majd a

+/yw; Pst I/+; Df(3L)pros54P(w+)/+ és +/ Y; Pst I/+; Df(3L)pros54P(w+)/+ utódok egymás

közötti keresztezéséből származó kikelt és ki nem kelt petéket számláltuk meg. A kísérletet

megismételtük a +/w1118; Df(3L)pros54P(w+)/+ és a +/ Y; Df(3L)pros54P(w+)/+ genotípusú

állatok keresztezéséből származó és Oregon R petékkel is.

6.5. Citológiai vizsgálatok

A harmadik stádiumos vándorló lárvák agyát PBS-ben boncoltuk ki, majd egy csepp

45%-os ecetsav oldatba helyeztük 30 másodpercre. Az agyakat ezután egy csepp 3%-os aceto-

orcein (45%-os ecetsav oldatban feloldva) oldatban festettük 3-5 percig, majd a festék

feleslegének eltávolítására néhány másodpercre 60%-os ecetsavoldatba helyeztük át. Végül,

az agyakat egy fedőlemezen lévő 3%-os aceto-orcein (60%-os ecetsavoldatban feloldva) oldat

kicsi cseppjébe tettük. A fedőlemezt tiszta tárgylemezre a tárgylemeznek a csepphez való

érintésével vettük fel, majd az egészet betakartuk szűrőpapírral és 10-15 másodpercig nagy

erővel préseltük. Ezután a fedőlemez széleit körömlakkal szigeteltük és az így elkészült
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preparátumokat fázis-kontraszt mikroszkópban vizsgáltuk 40X-es és 100X-os nagyítású

objektívekkel.

6.6. Fehérje gélelektroforézis és immunoblot

   A denaturáló poliakrilamid gélelektroforézissel (SDS-PAGE) vizsgált összfehérje-

kivonatok elkészítéséhez a lárvákat és bábokat közvetlenül SDS mintapufferben tártuk fel,

mikrohomogenizátor segítségével. A homogenizátum viszkozitását 27 GAUGE injekciós tűn

való átnyomással csökkentettük. Az immunoblot kísérlethez a fehérjéket SDS-poliakrilamid

gélen választottuk szét és nitrocellulóz membránra vittük át elektrotranszferrel, majd 20S

komplex-, és 19S komplex-specifikus poliklonális, és különböző alegység-specifikus

monoklonális ellenanyagokkal reagáltattuk. A jeleket az erősített kemilumineszcens

technikával tettük láthatóvá, HRP-konjugált másodlagos ellenanyagok és a Supersignal-HRP

kemilumineszcens szubsztrátum felhasználásával (Pierce).

  Az alegységspecifikus monoklonális ellenanyagok előállítása céljából a tisztított 19S

komplexszel immunizáltunk egereket. A hibridóma sejtek előállítása után a megfelelő

specificitású monoklonális ellenanyagokat szekretáló sejtvonalakat a szokásos eljárásnak

megfelelően választottuk ki (Shulman és mtsai., 1978). A monoklonális ellenanyagok

alegység-specificitását Kurucz és mtsai., (2002) korábban már jellemezték.

A natív poliakrilamid gélelektroforézissel vizsgált összfehérje-kivonatok készítése

során a bábokat 20 mM Tris.Cl-ot (pH 7,5), 100 mM NaCl-ot 5 mM MgCl2-ot, 1 mM ATP-t,

1 mM DTT-t és 0,25 M szacharózt tartalmazó oldatban homogenizáltuk. A

homogenizátumokat ezután 10 percen keresztül centrifugáltuk 14.000 rpm-mel 4 °C-on

mikrocentrifugában, hogy a felülúszó frakció feltisztuljon, majd a 26S proteaszómát a
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Glickman és mtsai., (1998a) által leírt egyrétegű natív poliakrilamid gél-rendszeren

vizsgáltuk. Az immunoblothoz a géleket 5 percig áztattuk 1% SDS-sel kiegészített Western

blot transzfer pufferben majd nitrocellulóz membránra vittük át a szokásos módon (Sambrook

és mtsai., 1989). A proteaszóma alegységeknek az SDS kezelés hatására, a gélben

bekövetkező disszociációja nagymértékben megnövelte a transzfer hatékonyságát, lehetővé

téve az egyetlen lárvából, vagy bábból származó 26S proteaszóma mennyiségének

immundetektálását is.

6.7. PCR reakciók

A pros54 kromoszómális deléciók PCR reakcióval történő vizsgálatára a templátul

szolgáló kromoszómális DNS-t az ún. „1 légy” PCR módszerben leírtak szerint izoláltuk. Egy

0,5 ml-es Eppendorf csőbe 1 db muslicát tettünk és egy pipettahegy (melybe 50 µl Proteináz

K tartalmú SB puffert szívtunk fel)  végével 5-10 másodperc alatt szétnyomkodtuk, anélkül,

hogy a puffert a pipettahegyből kinyomtuk volna (a magától kiszivárgó puffer mennyisége

elegendő). Ezután kiengedtük a maradék puffert is és az egészet összekevertük a szuszpenzió

néhányszori fel-le szívogatásával, majd 37 °C-on inkubáltuk 20-30 percig. Végezetül 95 °C-

on inaktiváltuk a Proteináz K-t 1-2 percen keresztül. Az így kezelt mintákból 1 µl-t adtunk a

25, vagy 50 µl-es PCR reakcióba, a maradékot pedig 4 °C-on tároltuk az esetleges újbóli

felhasználásig.

Az SB puffer összetétele:  10 mM  Tris.Cl (pH 8,2),  1 mM EDTA,  25 mM NaCl,

200 µg/ml Proteináz K (minden nap frissen hígítva 10 mg/ml-es törzsoldatból).
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A PCR reakciókat Fermentas Taq polimerázzal és az egyéb alkotóelemek (primer,

dNTP) szokásos koncentrációival (Sambrook és mtsai., 1989) végeztük az alábbi program

szerint:

1. lépés: 95 °C 5’ kezdeti denaturáció

2. lépés 95 °C 40’’ denaturáció

3. lépés 65 °C 1’ primer hibridizácó

4. lépés 72 °C 3’ polimerizáció

5. lépés vissza a 2. lépéshez 35-ször

6. lépés 72 °C 6’ végső polimerizáció

A felhasznált primer-ek szekvenciái:

E      Primer: GAATTCAAGGCAGTTGACTAAAG

PIR  Primer: CGACGGGACCACCTTATGTTATTTC

 Az egyéb DNS-munkákat (klónozás, szekvenálás, agaróz gélelektroforézis, stb.) a szokásos

módszerekkel végeztük (Sambrook és mtsai., 1989).
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7. Summary

The dynamic turnover of cellular proteins is maintained by a regulated balance of

protein synthesis and degradation. In the selective degradation of intracellular proteins,

decisive roles are played by an enzyme cascade and a large proteolytic complex, the 26S

proteasome. The enzyme cascade is able to recognise the different “degradation signals”

present in short-lived proteins and to modify these proteins by the covalent attachment of a

multiubiquitin chain (reviewed by Weissman, 2001). The same enzyme cascade is responsible

for the multiubiquitination of damaged or misfolded proteins (reviewed by Davies, 2001).

Multiubiquitinated proteins are recognised, bound and degraded by the 26S proteasome. This

large proteolytic complex is composed of two distinct subcomplexes: the regulatory complex

(RC) and the catalytic core (reviewed by Zwickl et al., 2001). The 20S proteasome, the

catalytic core, is a barrel-shaped multicatalytic protease. Three nanocompartments are located

inside the 20S proteasome, connected to each other by a narrow central channel. The central

nanocompartment contains the catalytic centres, while the functions of the peripherial

nanocompartments are still unknown. In consequence of the narrowness of the central channel

and the gated nature of its orifice, the catalytic centres of the 20S proteasome are inaccessible

for folded proteins (Wenzel and Baumeister, 1995).

Protein unfolding is probably one of the most important functions of RCs. The

chaperone-like activity of the RC may be responsible for protein unfolding (Braun et al.,

1999; Strickland et al., 2000). Unfolding of the substrate proteins is most probably an ATP-

dependent step, and the six ATPase subunits present in the RC (Dubiel et al., 1992 and 1995)

may perform the ATP hydrolysis required in this process. Opening of the central channel of

the catalytic core is performed by one of the ATPase subunits of the RC, suggesting that

channel opening is also an energy-dependent function (Köhler et al., 2001). Although no
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direct experimental evidence is available, it is reasonable to suppose that the feeding of

unfolded proteins into the gated central channel of the 20S proteasome is also an energy-

dependent function of the RC. As the 20S proteasome is a non-specific protease, the

selectivity of the 26S proteasome towards multiubiquitinated proteins should be ensured by

the RC. This assumption is supported by the observation that S5a/Rpn10/p54 (for the

nomenclature of the human, yeast and Drosophila regulatory complex subunits, see Hölzl et

al., 2000) is one of the RC subunits of the 26S proteasome which can recognise and bind

multiubiquitin chains in vitro (Deveraux et al., 1994; Deveraux et al., 1995; Haracska and

Udvardy, 1995; Haracska and Udvardy, 1997; Van Nocker et al., 1996a; Van Nocker et al.,

1996b). The role of S5a/Rpn10/p54 in substrate recognition is debated in view of the

observation that deletion of this subunit in yeast is not lethal, and has only a mild phenotype

(Van Nocker et al., 1996b). Furthermore, Lam et al., (2002) recently reported, that in vitro

studies revealed selective cross-linking of a reactive multiubiquitin chain to S6’/Rpt5/p50, an

ATPase subunit of the RC. Deletion of S5a/Rpn10/p54 in the haploid moss Physcomitrella

patens, however, causes developmental arrest (Girod et al., 1999), and the polyubiquitin-

binding site of the fission yeast homologue of S5a/Rpn10/p54 is essential when the

S14/Rpn12/p30 subunit is compromised (Wilkinson et al., 2000).

In order to gain an insight into the function of this RC subunit in higher eukaryotes,

we have generated a Drosophila mutant by deleting the single copy gene of subunit p54 (this

gene is annotated in GadFly as pros54) and analysed the molecular changes and phenotypic

effects of the deletion.

To obtain a null allele of pros54, we screened by Southern blotting a series of P-

element insertions from a large-scale insertional mutagenesis experiment on the third

chromosome (Deák et al., 1997). The P-lacW insert in line 0554/18 was found near the 3’ end

of pros54. Started from this line, we isolated a series of chromosomal deletions generated by
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P-element-induced male recombination as described by Preston et al. (1996). Genomic DNAs

were then screened for deletions by PCR analysis. Sequencing of the PCR products identified

a line in which the deletion eliminated more than 90% of the coding region of pros54. This

2095 bp deletion also eliminated two other genes located between pros54 and the P-element.

In the deletion homozygotes the functions of these two genes (CG7181 and Vha M9.7-2) were

rescued by a plasmid construct carrying the genomic fragment of the two genes. This genetic

combination, which lacked only the pros54 gene was named ∆p54.

Western blot analysis revealed that ∆p54 animals did not produce any detectable p54

protein, and therefore these animals represent the null phenotype of pros54. ∆p54 mutant

animals display polyphasic lethality during all the larval and pupal phases. The examination

of mitotic cells in squashed preparations of the central nervous system from ∆p54 third instar

larvae revealed multiple mitotic defects. Both the mitotic index and the metaphase:anaphase

ratio are increased two times as compared to that in the wild-type. Moreover, the frequency of

some abnormal mitotic figures (overcondensed chromosomes, prematurely separated sister-

chromatids, circular mitotic figures, aneuploid and polyploid figures) is also high in the

mutant. These features arose as the consequence of mitotic arrest and indicate that ∆p54 cells

can enter mitosis, but their progression through and exit from mitosis is delayed or blocked

for some time.

As S5a/Rpn10/p54 is considered to be responsible for the substrate selection of the

26S proteasome (Deveraux et al., 1994), the observation that deletion of the gene encoding

this subunit does not influence the viability of yeast cells (Van Nocker et al., 1996b) was

unexpected. This suggested a hypothesis that substrate recognition is a more complicated

process probably involving several different, partially overlapping mechanisms.

The finding that the degradation of certain proteasome substrates is impaired in the

yeast Df(S5a/Rpn10/p54) mutant (van Nocker et al., 1996b), on the other hand supports the
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notion that S5a/Rpn10/p54 functions alone as a multiubiquitin receptor for certain substrate

proteins, and no other protein is involved in this function. The mild phenotype of this mutant,

however, suggests that the number of the multiubiquitinated proteins recognised and targeted

exclusively by this RC subunit in the yeast is limited. The lethality of  ∆p54 indicates that in

Drosophila either the number of multiubiquitinated proteins processed exclusively by the

S5a/Rpn10/p54 subunit is much larger, or during the pupal developmental phase a limited

number of key substrate proteins have to be processed exclusively by this RC subunit, and

insufficient degradation of these proteins can block the developmental program resulting in

lethality. The severe mitotic defects observed in the larval brain of the mutant suggest that

proteins involved in the cell cycle regulation may belong to this specific class of substrate

proteins.

The developmental profile of subunit p54 was analysed by biochemical methods. It

was demonstrated previously that the 26S proteasome (and its subunit p54) is present in very

high concentration in wild type Drosophila embryos (Udvardy, 1993). Western blot analysis

revealed that the concentration of this maternally deposited p54 (together with that of the

other subunits) declines gradually during the larval stages and increases sharply during the

first 4 hours of pupal development due to zygotic gene expression. This is in good accordance

with our finding that all of the animals, which reached the pupal phase died at the beginning

of this developmental stage. So the viability of ∆p54 embryos and larvae is due to a large pool

of maternally stored 26S proteasome in the embryos, which becomes only gradually depleted

during the larval stage. This does not exclude the possibility that the S5a/Rpn10/p54 subunit

is essential for the appropriate functioning of the proteasome in every cell, through all phases

of the development, or that, similarly to the yeast cells, it is generally indispensable, but

essential only in certain phases of the development. The polyphasic larval-pupal lethality of

the ∆p54 mutant, however, suggests that, as soon as the maternally stored wild-type 26S
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proteasome depot is depleted, mutant proteasomes, even in large excess, can not rescue the

lethality.

Immunoblot analysis with an anti-ubiquitin antibody showed that there is a shift in the

proportion of highly multiubiquitinated proteins in the pupae of the deletion mutant.

Fractionation of freshly prepared protein extracts from mutant pupae on a native

polyacrylamide gel revealed that, opposite to yeast, the lack of subunit p54 does not

destabilizes the RC and does not interfere with the assembly of the RC and the catalytic core

in Drosophila. The undisturbed assembly of the RC and the catalytic core, and the lack of

gross structural disintegration of the 26S proteasome in the  ∆p54 animals, strongly suggest

that the pupal lethality of the mutant is due to the impairment of some specific function of the

proteasome in consequence of the lack of subunit p54.

By Western blotting, we found a huge and coordinated accumulation of proteasomal

subunits in the ∆p54 animals. This suggests that a feedback circuit regulating the coordinated

expression of proteasomal genes also exists in higher eukaryotes. In the yeast, RPN4 was

identified as a transcription factor involved in the coordinated regulation of genes encoding

proteasomal subunits (Mannhaupt et al., 1999; Xie and Varshavsky, 2001). The observations

that RPN4 can coordinately enhance the expression of proteasomal genes, and that at the same

time it is degraded by the proteasome, led to the supposition of a feedback circuit in yeast

(Xie and Varshavsky, 2001). In higher eukaryotes, the fully coordinated regulation of genes

encoding proteasomal subunits has not been demonstrated before. The extreme accumulation

of proteasomal subunits in the ∆p54 animals lends strong support to the existence of such a

feedback circuit. The large mass of the proteasomal subunits in this mutant is present in the

form of fully assembled proteasomal particles. The lack of free subunits and/or partially

assembled proteasomal complexes is a direct indication of a fully coordinated regulation of

the expression of all proteasomal subunits. A transcription factor homologous to the yeast
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RPN4 has not hitherto been identified in higher eukaryotes. The extreme and coordinated

overexpression of the proteasomal subunits in ∆p54 mutant, however, indicates that a

transcription factor(s) capable of coordinately regulating the expression of proteasomal genes

must also function in higher eukaryotes.
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8. Rövidítések jegyzéke

19S:       19 Svedberg szedimentációs állandójú (komplex)

20S:       20 Svedberg             -//-            -//-             -//-

26S:   26 Svedberg             -//-            -//-             -//-

ABA:   Abscisic acid – Abszcizin sav

AC:   antechamber – elő(szoba)kamra

APC     Anaphase Promoting Complex – Anafázis Indító Komplex

bp:   bázispár

CC:   central chamber – központi kamra

Cdc:   Cell division cycle – Sejtosztódási ciklus

CDKA: Cyclin dependent kinase A– Ciklin-függő kináz A

CMF:   Circular Mitotic Figures – Cirkuláris Mitotikus Alakzatok

FBU:   fehérbáb képzése után

FPLC:  Fast Performance Liquid Chromatography – közép nyomású folyadék kromatográfia

kb:   kilobázis

mAb:   monoclonal Antibody – monoklonális ellenanyag

Mcb1:   Multiubiquitin-chain-binding protein 1 – Multiubiquitin-lánc-kötő fehérje 1

MBP1:  multiubiquitin binding protein 1 – multiubiquitin kötő fehérje 1

PA28:   28 kDa aktiváló komplex

PAGE:   poliakrilamid gélelektroforézis

PCR:   Polymerase Chain Reaction – Polimeráz Láncreakció

PIR:   P-element Inverted Repeat – P-elem fordítottan ismétlődő vég
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PUbS:   poly-ubiquitin site – poli-ubiquitin (kötő) hely

Rpn:   Regulatory particle non ATP-ase - Regulátor Komplex nem ATP-áz alegység

Rpt:   Regulatory particle triphosphatase – Regulátor Komplex trifoszfatáz alegység

S:   Subunit – alegység

SCF:     Skp1-cullin-F-box protein –

SDS:   Sodium-dodecilsulphate – Na-dodecilszulfát

Ub:   ubiquitin

UBA:   ubiquitin associated – ubiquitin asszociált

UBL:   ubiquitin like – ubiquitin szerű

UFD:   ubiquitin-fusion-degradation – ubiquitin-fúziós-degradáció

UIM:   ubiquitin interacting motive – ubiquitin kötő motívum
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Köszönettel tartozom Dr. Deák Péternek, aki a citológiai vizsgálatok elvégzésében

volt segítségemre.

Az embrióinjektálás módszerének elsajátítását Dr. Komonyi Orbánnak és Bodai

Lászlónak köszönhetem.

Dr. Erdélyi Miklósnak, Dr. Mihály Józsefnek, Dr. Sipos Lászlónak és Dr. Török

Tibornak köszönöm az értékes tanácsokat és a kritikus észrevételeket.

Nagyon sok segítséget kaptam a munkám során Virágh Erikától, Blastyák Andrástól,

Bajusz Izabellától, Honti Viktortól, Pintér Lajostól, Matusek Tamástól, Dr. Haracska Lajostól,

Dr. Kurucz Évától, Dr. Andó Istvántól, Dr. Gorjánácz Mátyástól, Dr. Sinka Ritától és Dr.

Jankovics Ferenctől, amit ezúton is szeretnék megköszönni.

Köszönetet érdemel Tóthné Marika és Honti Viktor akik odaadó munkájukkal az

értekezés ábraanyagának elkészítésében nyújtottak nélkülözhetetlen segítséget.

Köszönöm Kiss Anitának, Dongóné Gyányi Editnek, Velkeyné Krausz Ildikónak,

Kopp Máriának, Bozsó Szilviának és Kissné Tóth Tündének, hogy a rájuk bízott feladatokat

olyan lelkiismeretes módon végezték el. Martonosi Györgynének és Magyar Ferencnének a

kiváló minőségű táptalaj folyamatos biztosításáért mondok köszönetet.

Végezetül szeretném megköszönni Virágh Erikának, hogy nem csak a szakmai

kérdésekben és a kézirat hibáinak kijavításában volt segítségemre, hanem mindvégig

mellettem állt és lelkes ösztönzésével inspirált.


