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Előszó

Bármely biológussal is beszélgettem idáig, nem találkoztam olyan szakmabélivel,

jöjjön akár a növényrendszertan legburjánzóbb ágairól, vagy az idegélettan legtávolabbi

síkjairól, aki ne hallott volna már a riboszómáról. Mindenki jól ismeri a fehérjék bölcsőjének

is nevezet sejtszervecskét, és tisztában van a fehérjék életének korai és középső szakaszával.

Tudnak működési mechanizmusaikról, a sorsukat nagymértékben befolyásoló

poszttranszlációs modifikációikról, a szekretórikus útról és a fehérjék halálát jelentő

lizoszómákról.

Mégis, ha megemlítem, hogy munkám során a proteaszómával foglalkozom, a legtöbb

esetben az újdonság erejével hatok. Ez a sejtszervecske valahogy kimaradt abból a képből,

amit a nem kifejezetten molekuláris biológiával foglalkozó biológusok az általános

tájékozottság részének tekintenek. Pedig - és remélem nem csak az elfogultság beszél belőlem

- a 26S proteaszóma legalább olyan fontos, mint a riboszóma, és ha ezt a fehérjék bölcsőjének

nevezzük, akkor a proteaszómát nyugodtan nevezhetjük a fehérjék koporsójának. Sőt, ha nem

hatna túl morbidnak, még inkább hasonlíthatnánk egy bonyolult krematóriumhoz, ahol a

fehérjék életének végső aktusa történik, a halottkém szemléjétől a hamvasztásig.

Tovább nem is folytatnám ezt a hasonlatot, de mindenféleképpen az a célom, hogy a

dolgozatom irodalmi áttekintést nyújtó részének elolvasása után az olvasó is úgy érezze,

méltatlanul bánnak e csodálatosan megszerkesztett bonyolult multifunkciós sejtszervecskével,

a 26S proteaszómával, a sejtek fehérjedarabolásra szakosodott svájci bicskájával.

Vegyes érzésekkel fogtam neki a dolgozat alapját képező kísérletek kiválasztásához.

Egyrészt a terjedelem és a teljesség kedvéért meg kellett válnom olyan szép, de még félkész

állapotban lévő témáktól, mint a funkcionális vizsgálatokat jelentő in-vitro ubiquitinációs

esszétől, vagy a rendkívül kerek és jól körbejárt, de negatív eredményeket adó eukarióta

rekombináns alegységtermeltetési munkáktól. Másrészről könnyű a dolgom, mert a

dolgozatomban ismertetett kísérletsorozat három olyan publikációra alapul, melyekben az

általam végzett munka jól felfűzhető egy logikai láncolatra, így az elsőre egymástól távolinak

tűnő három téma mégis egy egységes dolgozat alapját képezi.

Amikor elkezdtem kísérletes munkáimat, a Dr. Udvardy Andor vezette proteaszóma

laborban szerkezetvizsgálati munkálatok folytak. Kikerülhetetlen volt a probléma, hogy

meghatározzuk hány és milyen fehérje építi fel az általunk vizsgált Drosophila melanogaster
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proteaszómát és annak egyik fő komponensét, a 19S regulátor komplexet. Ehhez először egy,

a laborunkban új és amúgy sem túl elterjedt gél-elektroforetikus rendszert kellett a

problémához idomítanom. Elmondható, hogy a feladat megoldása sikeres volt, és egy olyan

jól használható eszközt kaptunk kézbe, amit többször is bevethettünk. Eme munkálatok fontos

része volt a rendelkezésünkre álló ellenanyagkönyvtár részletes jellemzése is. Közben ismét

ránk mosolygott a szerencse. Találtunk egy nagyon érdekesen viselkedő ellenanyagpárt, ami a

többi jellemzett ellenanyaggal együtt segítségünkre vált egy a proteaszóma ATP-függő

alegység-átrendeződésével foglalkozó kísérletsorozat eredményeinek értékelésében. A már

említett érdekes ellenanyagpár viselkedése felkeltette bennünk a gyanút, hogy a 26S

proteaszóma bizonyos alegységei poszttranszlációsan modifikáltak. Ennek jártam utána a

harmadik kísérletsorozatban. Ez az út, ami egy teljesebb alegységmeghatározás igényéből

indult, és az esetleges poszttranszlációs modifikációk ATP-függő alegységszerkezet

változásra irányuló hatásának vizsgálatán át, bizonyos alegységek poszttranszlációs

modifikácójának bizonyításáig vezetett.

Mielőtt azonban belefognék a kísérletek bemutatásába, szeretnék egy nem túl mély, de

mégis átfogó és színes képet nyújtó áttekintést adni a proteaszóma és a vele szorosan

összefüggő ubiquitináció világáról, illetve a harmadik kísérletsorozat esetleges jelentőségét

megvilágítandó, az O-glikozilációról. Először a kiválasztott kísérletekben szerephez éppen

nem jutó, de a teljes kép megértéséhez nélkülözhetetlen ubiquitinációval kezdem, majd ezt

követik a proteaszómával és a glikozilációval foglalkozó részek.
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Irodalmi áttekintés

Az ubiquitin világa

A 70-es évek végén bontakozott ki az a nézet, hogy egy ubiquitin-ligáz rendszernek

nevezett enzimkaszkád képes kovalens módon rövid fehérjecímkét ragasztani a lebontásra

váró fehérjékre, amit egy fehérjebontó multiprotein komplex, a 26S proteaszóma ismer fel. Ez

a címke az eukarióta világban mindenütt elterjedt, nagymértékben konzervált szekvenciájú,

76 aminosav hosszú polipeptid, az ubiquitin. Miközben cikkek sora jelent meg az

ubiquitinfüggő fehérjelebontás számos példájáról, született néhány nehezen értékelhető

kísérlet, amelyekben bizonyítható volt az ubiquitin fehérjedegradációtól eltérő szerepe. Ma

már az ubiquitináció alatt nem csak a lebontásra való kijelölést értjük, hanem egy olyan

posztszintetikus fehérje modifikációt, amely szerepet játszik a kromatinszerkezet

meghatározásában, a DNS hibajavításban, a transzkripció iniciációs és elongációs lépéseinek

szabályozásában, különböző szignáltranszdukciós és sejtciklussal kapcsolatos folyamatokban,

illetve a riboszóma funkciók sejtciklus-függő moderálásában is. Limitált proteolízis

elősegítésével szabályozza egyes fehérjék érését, versenghet azonos aminosav-oldalláncokon

történő foszforilációval, részt vesz az endoplazmatikus retikulumban történő

fehérjefeltekeredés minőségi ellenőrzésében, az endocitózisban, a mitokondriális

öröklődésben, illetve bármilyen meglepő akár, a lizoszómába is képes irányítani a fehérjéket.

Ha belegondolunk abba, hogy egy tipikus emlős sejtben az összfehérje mennyiségének

30%-a 10 percen belül lebomlik, akkor nem becsülhetjük alá az ubiquitin-proteaszóma

fehérjedegradációs utat. Az éretlen ubiquitin bizonyos nagy (LA40), illetve kis (S31)

riboszómális alegységekhez fúzionálva, vagy konkatamer elrendeződésű multimerként

szintetizálódik. A fúziókat az érett ubiquitin határain a deubiquitináló enzimek (DUBs)

hasogatják fel, érett ubiquitint eredményezve [1].

Az érett ubiquitin először az ubiquitin-aktiváló enzimnek nevezett E1 enzim egyik

katalítikus helyén adenilátot képez, ATP hidrolízise közben. Majd az enzim második

katalítikus helyére transzlokálódva egy ott lévő SH funkciós csoporttal létesít tiolészter kötést,

a C-terminális 76. glicin karbonsav-csoportjának közreműködésével. Megfelelő ubiquitin

ellátás esetén az E1 mindkét kötőhelye egyszerre foglalt. Az E1 enzim ezen biokémiai
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sajátosságai lehetővé teszik azt, hogy egy „kovalens-affinitás kromatográfiának” [2] nevezett

eljárással tisztítani lehessen. Az E1 enzimet retikulocita lizátumból ATP jelenlétében

immobilizált ubiquitint tartalmazó ubiquitin-sepharose oszlophoz kötődik, majd mosás után

AMP és organikus foszfát segítségével eluálják. A legtöbb élőlényben, így a Saccharomyces

cerevisiaeben is csak egyetlen E1 enzim található, ezért hőmérsékletérzékeny E1 mutánsokat

használva vizsgálható, hogy egy élettani folyamat kapcsolatban van-e az ubiqutinációval.

Mennyisége stöchiometrikusan kevesebb, mint az enzimkaszkád második állomását képző E2

enzimeké, de másodpercenkénti 1-2 katalítikus reakciójával bőven képes kiszolgálni a tőle

10-100× lassabb összubiquitinációs folyamatot.

Az E1 enzimtől az aktivált ubiquitint, a ma ismert több mint 20 E2–vel jelölt, ubiquitin-

konjugáló enzimek egyike veszi át, egy transzészterifikációs reakció segítségével. Némely E2

képes közvetlenül ubiquitinálni bizonyos szubsztrátokat, mint például hisztonokat [3, 4].

Minden E2 tartalmaz egy ~150 aminosav-maradék hosszúságú konzervált központi domént,

amihez az egyes E2 családokra jellemzően, a specifikus fehérje-fehérje kölcsönhatásoknak

teret adó C- vagy N-terminális toldalékok kapcsolódhatnak. Az E2 enzimek nem mutatnak túl

nagy affinitást a szabad E1 enzimekhez, de, ha azok ubiquitinnel töltve vannak, akkor

affinitásuk megnő irántuk.

Bár szerkezetileg nagyon hasonlítanak egymásra, az élesztőben megismert 11 különböző

E2-t összehasonlítva látható, hogy szubsztrátspecifitásuk eltérő, azaz már itt megnyilvánul az

ubiquitin-ligáz rendszer szubsztrátdifferenciáló képességének fizikai alapja. Ha példaként az

élesztő Cdc34 nevű E2 enzimét kodoló gén mutánsait vizsgáljuk kiderül, hogy a mutánsokban

több fehérje is stabilizálódik, többek között a ciklindependens-kináz inhibítor Sic1, és a G1

ciklinek. Mivel ezeket a fehérjéket eltérő ligázrendszer komponenseket tartalmazó ubiquitin-

ligáz komplexek jelölik ki lebontásra, a Cdc34-nek többféle ilyen komponenssel (E3–mal, lásd

később) is képesnek kell lennie együttműködni. Másrészről bizonyos E2-k maguk is

szubsztrátjai egy másik ubiquitin-ligáz rendszernek, és sejtciklus függő módon lebomlanak,

helyet adva ezzel más feladatokra specializálódott E2-k részére (APC/E2-C lásd később).

Az E2 enzimek több különböző celluláris folyamat részeként is ismertek, sokszor

fizikailag kapcsolva az adott folyamatot a fehérjelebontáshoz. Jól ismert példa a

Saccharomyces cerevisiae Ubc2/Rad6 fehérjéje, ami a DNS repairben vesz részt, és szükséges

a majd később ismertetendő „N-end rule” alapú fehérjelebontáshoz.

A legtöbb esetben az E2 nem képes önmagában kötni a szubsztrátot, ehhez egyéb

faktorokra is szükség van (E3 lásd később), de ismert néhány példa, mint az Ubc9-nek
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nevezett E2, ami direkt képes kötni a súlyos lefolyású Huntington kórban is érintett Huntingtin

fehérjét.

Az esetek túlnyomó többségében a jelölési folyamatban szükség van egy korábbiakban

említett enzimre, az E3-al jelölt ubiquitin-ligázra is. Ubiquitin-ligáznak akkor nevezünk egy

fehérjét, ha közvetve vagy közvetlenül képes kötni más fehérjéket, és közvetve vagy

közvetlenül képes a kötött fehérjékre irányuló ubiquitin transzfert elősegíteni. Ez a

meglehetősen tág definíció magában foglalja a ma ismert összes, egyetlen fehérjéből álló vagy

több fehérje komplexeként működő E3 enzimrendszert. Az ubiquitin-ligázok egy része,

melyeket legkorábban fedeztek fel, egy ~350 aminosavból álló HECT (Homologous to E6-AP

C-Terminus) domént tartalmaz, aminek szigorúan konzervált cisztein oldallánca működés

közben tiolészter intermediert képez az ubiquitinnel. Az összes többi ismert E3 enzim a

RING-finger (Realy Interesting New Gene) fehérjék családjába tartozik, és ~70 aminosavas

konzervált motívumuk nem köti az ubiquitint. A RING finger motívumban megfelelő

térközben álló cisztein és hisztidin oldalláncok két cink iont koordinálnak, stabilizálva ezzel a

domén globuláris szerkezetét. Mindkét típusra jellemző, hogy felelősek a megfelelő szubsztrát

kiválasztásáért és az E2 enzimhez való szállításáért [4]. Az E1-E2–E3 komplexek

röntgenkrisztallográfiai vizsgálata lehetővé tette, hogy meghatározzák azt, hogy az ubiquitin

E2-re történő traszlokációjához a katalítikus oldalláncokat főként az E1 enzim nyújtja. Míg az

E2-szubsztrát átmenetért főként az E3 enzim aminosav-maradékai felelősek.

Az általános E3 definícó alapján az ubiquitin-ligázokat négy csoportra oszthatjuk fel: N-

end rule E3 (E3α), HECT-domain E3 (Rsp5), Cyclosome/APC és Foszofoprotein-ubiquitin-

ligáz komplexek (PULC)

Az N-end rule E3-ak máig a legjobban jellemzettek [5]. A klasszikus kísérletekben

élesztőben a β-galaktozidáz riporter gén N-terminálisára különböző aminosavakat klónoztak,

majd ezen aminosav elé egy ubiquitint kódoló szekvenciát helyeztek. Az így képződő fúziós

termékről az ubiquitin maturációjában is résztvevő deubiquitináló enzimek (DUB) lehasítják

az ubiquitint, meghagyva a különböző aminosav-maradékkal kezdődő β-galaktozidáz fúziós

fehérjét. Ezzel az eljárással elérhető, hogy a processzált fehérje nem csak metioninnal, hanem

bármilyen más aminosav-oldallánccal kezdőthet. Attól függően, hogy milyen aminosav-

maradékkal kezdődik az íly módon termeltetett β-galaktozidáz konstrukció, változik a

rekombináns fehérje féléletideje. A fehérje féléletidejét 20 óránál is tovább nyújtó aminosav-

maradékokat stabilizálóknak nevezzük (M,G,A,S,T,C,V,P). A rövidebb féléletidőt

meghatározó destabilizáló aminosav-maradékokat az alapján, hogy az N-end rule E3 (Ubr1)
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enzim melyik szubsztrátfelismerő helyére kötődnek, két típusra oszthatjuk: I. típus

(D,E,R,K,H) és II. típus (L,F,Y,I,W). Az E3 enzim tartalmaz még egy szerkezetileg egyenlőre

pontosan nem meghatározott helyet, amely a belső nem N-terminális végi degradációs

szekvenciák megkötéséhez szükséges. Ezzel szemben az Ubc2/Rad6 nevű, Ubr1 E1-gyel

együttműködő E2 enzim pontos kötődési helyét már sikerült feltárni.

Az E3-ak másik nagy családja a HECT domént tartalmazó ubiquitin-ligázok. Az e

családba tatozó fehérjék közül a névadó E6-Asszociált Protein (E6-AP ), a humán papillóma

vírus E6 fehérjével együtt, képes a központi tumorszupresszor szerepű p53 fehérjét

ubiquitinálni. Az E6-AP E3 enzim nem csak virális fertőzés esetén működik, hanem az

idegrendszer fejlődése és az ubiquitináció kapcsolatára rámutatva, egyik mutációjáról tudjuk,

hogy az öröklődő és súlyos mentális retardációt okozó Angelman szindróma kialakulásáért is

felelős.

Az ubiquitin-ligázok harmadik csoportjába egy figyelemreméltó multiprotein komplex,

a cikloszóma, vagy más néven Anaphase Promoting Complex (APC) tartozik. Képes a kilenc

aminosav hosszú degradációs boxnak nevezett lebontási szignált tartalmazó fehérjék

sejtciklusfüggő ubiquitinálására. Ilyen fehérjék többek között a mitotikus ciklinek, néhány

anafázis inhibítor, és néhány magorsóval kapcsolódó fehérje, melyek mind a mitózis végén

bomlanak el. Az APC-t először kagyló petékből izolálták, majd Xenopus petéjéből tisztították

immunoprecipitációval. Az APC sejtciklusfüggő aktivitását foszforiláció útján éri el.

Xenopusz-ban nyolc alegységből áll, melyek közül háromnak a homológját megtalálták

Saccharomyces cerevisiaeben (Cdc16,Cdc23,Cdc27), egynek pedig Aspergilus nidulansban

(BimE). Mind a négy homológ szükséges az adott organizmus mitózisának normális

lefolyásához. Az élesztő homológokban fellelhető egy tetratricopeptid motívum, ami

feltehetőleg fehérje-fehérje kölcsönhatásokhoz szükséges. Ma már tudjuk, hogy e négy

alegység erősen konzervált, élesztőtől egészen emberig. A maradék négy alegységhez nem

sikerült homológokat találni. Azt, hogy az APC mely alegységei felelősek a destrukciós boxot

tartalmazó szubsztrátfehérjék, illetve az együttműködő E2 (E2-C) kötéséért még ma sem

tudjuk pontosan. A ligáz aktivitásért az Apc11-es alegység felel.

Az ubiquitin-ligázok negyedik csoportjába szintén több fehérjéből álló multiprotein

komplexek tartoznak. A PULC ligázokra általánosan jellemző, hogy a szubsztrát előzetes

foszforilációja után ubiquitinálják szubsztrátjaikat. Ebbe a csoportba tartoznak az Skp-1-

Culin-F-box protein analóg fehérjekomplexek (SCF). Élesztőben a Sic1 ciklin-dependens

kináz szükséges a G1/S fázis átmenethez. Lebontásához szüksége van egy G1 ciklin aktivált

protein-kináz általi foszforilációjára, továbbá a Cdc34 fehérjére, mint E2-re. E3-ként a ko-
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immunoprecipitációs kísérletekben együt tisztuló Cdc53p (culin homológ), Cdc4 (F-box

szekvenciát tartalmazó fehérje) és a Skp1 fehérjéből álló SCF komplex működik.

Az ubiquitin-ligáz rendszernek egy újonnan felfedezett csoportját alkotják az E4-el jelölt

fehérjék [6]. Ebbe a csoportba az élesztő stressztoleranciáért felelős Ufd2 fehérjéje, a

Dictiostelium NOSA fejlődési regulátora, két humán fehérje és még néhány adatbázis

elemzéssel azonosított egyéb fehérje tartozik. Jellemző rájuk, hogy tartalmaznak egy U-box

nevű, C-terminális elhelyezkedésű, ~100 aminosav-maradék hosszú peptidszekvenciát. Az E1-

E2-E3 komplexek általában nem állnak meg a szubsztrátok mono-ubiquitinálásánál, hanem a

már kapcsolt ubiquitin valamely ε-lizinjére újabb ubiquitint kötnek kovalens módon.

Bizonyos esetekben a poli-ubiquitin lánc építése egy pár ubiquitin beépülése után,

feltételezhetően sztérikus okokból megáll. Ilyenkor az E4 komponens a már kész rövid poli-

ubiquitin láncot megkötve, olyan konformációba hozza a teljes ubiquitin-ligáz komplexet,

hogy a ubiquitin polimerizáció tovább folytatódhat.

A legtöbb lebontásra váró fehérje ubiquitináció előtti felismeréséhez szükség van az

adott fehérje foszforilációjához. Sokféle rövid életidejű fehérjében találunk egy prolinban,

glutamátban, szerinben és threoninban gazdag úgynevezett PEST szekvenciát. A PEST

motívumokban gyakran fordulnak elő S/TP rövid szekvenciák, melyek a ciklindependes és

néhány egyéb kináz minimális foszforilációs szignáljai. Számos PEST szekvenciát tartalmazó

fehérjéről feltételezhető, hogy a degradációt megelőzően foszforilálódniuk kell, de néhányról

tudják, hogy nem igényel előzetes foszforilációt.

Egy másik ismert primer degradációs szekvencia a sejtciklus regulátor ciklinekre

jellemző, korábbiakban már említett, destrukciós box. Ez a meglehetősen degenerált, kilenc

aminosavas szekvencia {R,(A/T),(A),L,(G),x,(I/V),(G/T),(N)}, általában ~40-50

aminosavnyira található a fehérjék N-terminálisától. Minden ma ismert destrukciós boxot

tartalmazó fehérjét az APC ubiquitinál. A destrukciós box szekvencia bármely fehérjébe

beépítve sejtciklusfüggő degradációt okoz, így elégséges feltétele a sejtciklusfüggő

ubiquitinációnak.

Sokkal kevesebb ismeret áll rendelkezésünkre az egyéb primer és nem primer

degradációs jelekről. A gyorsan degradálódó fehérjék rövidítési és deléciós származékainak

stabilizációja gyakran nehezen magyarázható. Sok esetben a megnövekedett életidőért a

fehérjeszerkezet változása a felelős. Egy-egy szignál működését azonban a szekvencia más

fehérjékbe való beépítésével is ellenőrizni lehet. Például a c-Jun N-terminális közeli 27

aminosav-maradék hosszú δ-doménje ilyen átvihető szignált képez.
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A poli-ubiquitin lánc képzése közben az újabb ubiquitin monomerek belépése az utolsó

kötött ubiquitinmaradék három különböző lizinjére történhet. A minimális szignált a

proteaszóma általi felismeréshez és lebontáshoz a 48. lizinen keresztül kapcsolódó, legalább

négy ubiquitint tartalmazó poli-ubiquitin láncok jelentik. A ubiquitin 29. lizinjén történő

polimerizációt is képes a proteaszóma felismerni [7], ugyanakkor a 63. lizin ubiquitinációja

valószínűleg nem a proteaszómális szignál szerepét tölti be.

A deubiquitináló enzimek nem csak a preubiquitin érését, hanem a lebontásra került

proteaszómális szubsztrátokról származó ubiquitin újrahasznosítását is elvégzik. A

deubiquitináló enzimeket két géncsaládra oszthatjuk: az ubiquitin karboxiterminális

hidrolázokra (1-es típusú UCH-k) és az ubiquitin specifikus processzáló proteázokra (UBP-k,

vagy 2-es típusú UHC-k). A deubiquitináló enzimek képesek egyrészt a fehérjékhez kapcsolt

poli-ubiquitin láncokat a fehérjétől távoli végtől kezdve rövidíteni, vagy teljes ubiquitin

láncokat lekapcsolni a fehérjékről, oligopeptidekről a lebontási folyamat alatt, esetleg a

folyamat után, harmadrészt pedig végezhetik a citoszólban lévő poli-ubiquitin láncok

monomerizációját. A működésük során képződő ubiquitin monomereket az ubiquitin-ligáz

rendszer újra felhasználja. Némely deubiquitináló enzim a proteaszóma regulátor

komplexének integráns része, míg mások csak átmenetileg kapcsolódnak a proteaszómával,

némelyek pedig a citoszólban oldott, szabad formában vannak jelen.

Az ubiquitin és a hozzá kapcsolódó sejtélettani folyamatokban résztvevő fehérjék

szerkezeti és funkcionális bemutatása után szeretnék ismertetni egy jól ismert példát az

ubiquitin-proteaszóma degradációs út működésére, illetve bemutatom az ubiquitináció nem

fehérjedegradációval kapcsolatos szerepét.

Az egyik legrészletesebben tanulmányozott ubiquitin–proteaszómális lebontási út a

sejtciklus regulátorok szabályozása. A sejtciklus folyamatainak szabályozása főként az

úgynevezett ciklindependens kinázok (Cdk) vállán nyugszik. Ezek a különböző fehérjék

foszforilálását végző enzimek önálló szubsztrátspecifitással nem rendelkeznek. Működési

sajátságaikat aktivátoraik a ciklinek, és inhibítoraik a ciklindependes-kináz inhibitorok (Cki)

határozzák meg. Ezek, a szubsztrátspecifitást meghatározó fehérjék mennyisége a sejtciklus

során peridoikusan változik, beállítva ezzel a ciklindependens-kinázok sejtciklus függő

működését.

A mitotikus ciklineket, így a ciklin B-t és némely S fázis ciklint, az APC E3 által kerül

ubiquitináljaásra. A ciklin B a ciklindependens kináz 1-gyel (Cdc2/Cdc28) kapcsolódva képzi

az M-fázis promoting faktort (MPF). Az MPF azután nyeri el aktív formáját, miután a

ciklindependens-kináz komponens defoszforilálódik a 14-es threonin és a 15-ös tirozin
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oldalláncokon, és foszforilálódik a 161.-es threoninon. Az aktív MPF elindítja az M fázisra

jellemző folyamatokat azáltal, hogy közvetlenül, mint a lamin esetében, vagy közvetve kináz

kaszkádok által, foszforilál bizonyos fehérjéket. Az egyik szubsztrátja az APC, amihez

valószínűleg a Suc1 fehérjék segítségével kapcsolódik.

A foszforilált APC-re kétféle sors várhat. Vagy kapcsolódhat a Cdc20 fehérjével és

ekkor képes az Esp1-Pds1 fehérjekomplex Pds1 tagját lebontásra kijelölni, vagy a Cdh1

fehérjével kapcsolódva az MPF ubiquitinációját végzi. A Cdc20-szal kapcsolódott APC által

felismert degradációs szignál a destrukciós box (D-box), míg a Cdh1-el kapcsolódott APC a

lizin, glutaminsav, aszparagin (KEN-box) szekvenciát ismeri fel [8]

A már feleslegessé vált szabályozó fehérjék teljes eliminálása mellett az ubiquitinnek a

klasszikus úttól eltérő szerepe is lehet. A klasszikus ubiquitin-proteaszóma út és az ubiquitin

nem fehérjedegradációs szerepe között helyezhetjük el a transzkripciós faktorok

ubiquitinfüggő érését. A Nukleáris Faktor κB1 (NFκB1) 100 és 105 kDa-os inaktív

prekurzorként születik. A prekurzor C-terminális doménjét az SCFβ-TRCP E3 enzim

ubiquitinálja, majd a degradáció után megmaradó 50 és 52 kDa-os N-terminális, immár aktív

darab, képes kapcsolódni a Rel fehérjével, aktív NF-κB heterodimert hozva létre [9]. Némileg

szintén eltér a klasszikus lebontási úttól az öngyilkos transzkripciós faktorok működése. Itt a

transzkripciós faktor ubiquitinációja aktiválja a faktort, de egyben elősegíti lebontását is. A

transzkripciós faktor csak az aktiváció és a lebontás közötti időrésben képes kifejteni hatását

[11]. Az ubiquitin függő proteolízis nélküli transzkripciós szabályozásról egyre több ismeret

kerül napvilágra. Az SCFMet30 E3 komplex megfelelő metionin ellátás és bizonyos egyéb

körülmények együttállása esetén ubiquitinálja az élesztő Met4 transtkripciós faktorát. Az

ubiquitinált Met4 nem bontódik le, hanem DNS kötő képességét megtartva és transzaktivációs

képességét elveszítve inaktiválódik. Ez az inaktiváció deubiquitináló enzimek hatására

reverzibilis módon megfordítható [12]. A folyamat jelentősége egyenlőre tisztázatlan, mivel

bizonyos körülmények között a Met4 ubiquitinációját klasszikus proteaszóma-függő lebontás

követi [13]. A transzkripciós szabályozás alapjait érinti a kromatinszerkezet ubiquitinfüggő

beállítása. Az ezzel kapcsolatos első eredményes kísérletek az élesztőben előforduló egyetlen

hiszton ubiquitináció, az ubiquitin-H2B és a H3 hiszton acetilációjának genetikai interakcióját

vizsgálták. A rendszerben a SWI/SNF kromatin újraszervező faktor GAL1 Upstream

Activation Sequence motívumon (UAS) való kihorgonyzasát kísérték figyelemmel. Mind a

H2B hiszton ubiquitinációja, mind a H3 hiszton acetilációja elégséges az SWI/SNF

megkötéséhez, de ha mindkét módosítás hiányzik, akkor ez a kapcsolat nem jöhet létre.
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Továbbá, ha gátoljuk a H2B hiszton ubiquitinációját, akkor ezzel együtt gátlódik a H3 hiszton

4. lizinjén történő metilációja is, ami az ubiquitináció transzmolekuláris hatására világít rá

[14]. A génkifejeződés másik szintjét befolyásolja a hírvivő RNS-ek féléletidejének ubiquitin-

függő szabályozása. Bizonyos mRNS-ek tartalmaznak egy adeninben és uracilban gazdag 3’

végi nem kódoló szakaszt (AU rich element, ARE). Az ARE szekvenciát tartalmazó RNS-ek

féléletideje meglehetősen rövid. Rekombináns granulocita-makrofág kolónia-stimuláló faktor

mRNS (GM-CFS mRNA) féléletideje lecsökken, ha egy UBP családba tartozó deubiquitináló

enzimet túltermeltetünk, mert ebben az esetben nem bontódik le az ARE mRNS gyors

lebontásáért felelős AUF1 nevű ARE-kötő fehérje [15]. Érdekes szerephez jut a mono-

ubiquitináció a fehérjék sejten belüli eloszlásának meghatározásában. Itt a mono-ubiquitináció

nem degradációs, hanem lokalizációs szignálként működik. A mono-ubiquitináció az

endoszómális fehérjeforgalom legalább három típusában vesz részt: a plazmamembrán

fehérjék internalizációjában, a membránfehérjék transz-golgi rendszerből (TGN) az

endoszómákba való juttatásában, és a fehérjék multivezikuláris testekbe való juttatásában.

Rendkívül érdekes jelenség az endoplazmatikus retikulumhoz (ER) kapcsolódó fehérjebontás

folyamata (ERAD). Az ERAD során az ER-ban történő minőségi kontroll, a hibás vagy

rosszul feltekeredett fehérjék szűrése, ubiquitinációja, az ER lumenéből vagy a membránból a

citoszólba való transzlokációja, majd a citoszólban a proteaszóma általi lebontása történik

[16] [17] [18].

Szinte még ismeretlen csoportot alkot a ma ismert hét különböző ubiquitin szerű fehérje

(UBL). Némelyikük, mint a SUMO többféle fehérjéhez is kapcsolódhat, míg mások csak egy

vagy néhány fehérjéhez. Az ubiquitinhez hasonlóan az UBL-ekhez is specifikus konjugáló és

leválasztó enzimek tartoznak, melyek működési mechanizmusa igen hasonló az ubiquitin-

ligáz rendszer tagjaihoz és a deubiquitináló enzimekhez. Az UBL-ek hatásukat legtöbbször

olyan faktorokon keresztül fejtik ki, amelyek képesek nem kovalens módon kötni az UBL-t

vagy az UBL-konjugált fehérjét. Bizonyos esetekben azonban hatásukat nem ilyen

mediátorokon keresztül, hanem direkt módon fejezik ki, például úgy, hogy a SUMO képes

versengeni az ubiquitinel a kötőhelyekül szolgáló lizin aminosav-maradékokért (1. táblázat)

[19].
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1.táblázat:

Jelölő fehérje A jelölés által módosított fehérjék
Ubiquitin
  Lys 48 láncok

  Lys 63 láncok
  mono-ubiquitin

Citoplazmatikus, magi és endoplazmatikus retikulumból származó 26S
proteaszóma szubsztrátok
L28 riboszómális fehérje, TRAF6, PCNA, endocitált fehérjék
Hisztonok, endocitikus és endoszómális faktorok, ezen vezikulák tartalma
Fanconi anémia aszzociált fehérje FANCD2

Nedd-8/Rub1 E3 enzimek, az SCF komplex Culin tagjai
SUMO Számos fehérje, többek között: PML, Ran-Gap1, p53, PCNA, IκBα, topo-

izomerázok, szteroid hormon receptorok
ISG15 Számos fehérje, közöttük: Serpin2A
Hub1 Számos fehérje, közöttük: a sejt polaritásért felelős Sph1 és Hbt1
Apg15 Autofágia fehérje Apg12
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A 26S proteaszóma szerkezete és funkciója

1968-ban emberi eritrocita lizátum elektronmikroszkópos vizsgálata közben

megfigyeltek egy akkor „cylindrinnek” nevezett [20] ismeretlen funkciójú csőszerű képletet.

1980-ban szarvasmarha hipofízisből azonosítottak egy 24-28 kDa molekulatömegű

alegységekből álló kb. 700 kDa össztömegű [21] hidrofób, bázikus és savas aminosav-

maradékok után hasító [22] kation szenzitív semleges proteázt. Ettől függetlenül ezidőtájt

izoláltak egy csőszerű négy gyűrűből álló, 15 nm hosszú, 10 nm átmérőjű alkalikus proteázt

ponty izomszövetből [23] és egy hasonló alakú csőszerű képletet karmosbéka sejtplazmából

és sejtmagból [24]. 1985-ben szintén multikatalítikus endopeptidáz enzimkomplexet

tisztítottak patkány izomból és májból [25], [26].

Teljesen más kutatási irányból már ismert volt egy „prosome”-nak vagy 19S

ribonukleoproteinnek (RNP) nevezett, minden eukariótában előforduló fehérjekomplex [27].

1988-ban elfogadottá vált az a nézet, hogy a két proteinkomplex azonos [28], [29]. Ettől

kezdve jelenik meg a „proteasome”, vagy még pontosabban a „20S proteasome” elnevezés.

Hasonló méretű és alakú multiprotein komplex proteázokat nem csak eukariótákban találtak,

hanem a Thermoplasma acidophilum archebaktériumban is [30]. Ma már úgy gondoljuk, hogy

e struktúra minden archeában megtalálható. A baktériumok közül csak az aktinomycetales

taxonba tartozó Rodococcus erythropolysban találtak, és úgy tűnik, hogy más baktérium

taxonban nem fordul elő.

ATP-függő proteolitikus rendszert először retikulocita lizátumban mutattak ki 1977-ben

[31]. Kromatográfiás tisztítási kísérletek során izoláltak egy ATP-függő rendszert, mely képes

volt ubiquitint kapcsolni fehérjékhez. Ezután a jelölt fehérjék egy ATP-függő fehérjelebontó

rendszer szubsztrátjává váltak [32], [33]. Ezt a fehérjelebontó rendszert először 1986-ban

izolálták [34] és úgy találták, hogy három nélkülözhetetlen komponense van, amelyek ATP-

függő módon szerelődnek össze. A komponensek mibenléte két esetben meghatározatlan

maradt, de a harmadik komponenst a 20S proteaszómként azonosították. Csak a kilencvenes

évek elején sikerült tisztázni pontosan, hogy az ATP- és ubiquitin-függő multikatalítikus

multiprotein-komplex porteáz a 26S proteaszóma, a 19S regulátorkomplex és a 20S

proteaszóma összekapcsolódásából keletkezik [35], [36] (1. ábra).
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1. ábra:

1. ábra: A 26S proteaszóma és alkotó részkomplexeinek elektron-mikroszkópiás
felvételeken alapuló térhatású képe.

Ma már a proteaszóma inhibitorokkal végzett kísérletekből tudjuk, hogy az eukarióta

fehérjék 80-90%-át képes a 26S proteaszóma lebontani [37]. Szerepe van a rosszul

feltekeredett vagy károsult citoszólikus és magi fehérjék lebontásában. Részt vesz a már

ismertetett ERAD rendszer segítségével a szekretórikus út fehérjéinek minőségi

ellenőrzésében és a hibásan feltekeredett fehérjék eltűntetésében. Fontos a szerepe a

transzkripciós faktorok érésében, aktiválásában és lebontásában, sejtciklus szabályozó

fehérjék, onkogén vagy tumorszupresszor fehérjék szabályozott degradációjában.

Működésének specificitását egyrészt a szubsztrátok poli-ubiquitináltságát meghatározó

ubiquitin-ligáz rendszer szabályozza, másrészt szerepet játszik benne a 26S proteaszóma

sejten belüli elhelyezkedése is. A 26S proteaszóma citoszól és a mag közötti sejtciklusfüggő

ingázása immunofluoreszcens technikákkal szemléltethető [38]. A 20S proteaszóma két β

alegysége emlősökben γ-interferon szignál hatására kicserélődik két másik izoformára (βi)

olyan immunoproteaszómának is nevezett 26S proteaszómát alkotva, mely az

antigénprezentáció által preferált méretű oligopeptidekké hasítja szubsztrátjait [39].

19S regulátor komplex

19S regulátor komplex
α-gyűrű β-gyűrűk α-gyűrű

20S proteaszómaFedő
részkomplex Alap

részkomplex
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A 26S proteaszóma általános felépítését tekintve egy központi core partikulumnak is

nevezett 20S proteaszómából és az egyik vagy mindkét végéhez kapcsolódó 19S regulátor

komplexből áll.

A 20S katalítikus vagy core komplex felépítését röntgendiffrakciós tanulmányokból jól

ismerjük, mivel a szubkomplex könnyen kristályosítható. Ez a kb. 700 kDa molekulatömegű

multiprotein komplex 28 alegységből áll. Az alegységek Archebaktériumokban kétfélék

lehetnek, és mindkettőből összesen 14 darab alkot egy teljes 20S proteaszómát. Eukariotákban

14 különböző alegység található egy core partikulumban, minden típusból két darab.

Eukariótákban két dimenziós IEF-SDS PAGE (izoelektromos-fókuszálás-SDS denaturáló

poli-akrilamid gél-elektroforézis) során mégis mintegy 20 különböző alegységet lehet

elkülöníteni, ami a sokféle poszttranszlációs modifikációnak köszönhető. Az alegységeket a

Thermoplasma acidophilum két különböző alegységével mutatott szekvenciahomológia

alapján α és β típusokra oszthatjuk. Eukariótákban a hét különböző α alegységből álló

gyűrűhöz kapcsolódik két, egyenként hét különböző β alegységből álló gyűrű, amit egy újabb

α alegységekből álló gyűrű követ. Így összegképlete a következőképpen írható le: α1-7β1-7β1-

7α1-7. Archeákban a kevesebb α és β alegységtípus miatt a szerkezet az egyszerűbb α7β7β7α7

képletet követi. Az összetétel az egyes fajokban a felírt két véglet között változhat.

Escherichia coliban termeltetett Thermoplazma β prekurzor alegységek, amelyek az

érett β alegységekhez képest még egy nyolc aminosav hosszú extra N-terminális szekvenciát

tartalmaznak, autokatalítikus módon érnek az összeszerelődés közben [40]. Azonban ha csak

β alegységeket termeltetünk, ezek önmagukban képtelenek összeállni gyűrűszerű struktúrává.

Az önmagukban termeltetett α alegységek gyűrűket képeznek, míg ha α és β alegységeket

együtt termeltetünk nem csak prekurzor, hanem érett formájú β alegységek esetén is, akkor

helyesen összeszerelődött, katalítikusan aktív proteaszómát kapunk [41]. Ez az

összeszerelődési szekvencia nem minden megvizsgált fajra jellemző. Úgy tűnik például, hogy

a Rhodococcus proteaszóma összeszerelődésben a β1 és β2 prekurzorok a folyamatot

katalizáló chaperonként vesznek részt. Sőt a már levágott β1 és β2 propeptid szekvenciák

külső forrásból való hozzáadása is segíti az érett formák összeszerelődést [42]. Bár ismert már

olyan pontmutáns β alegység, ami megakadályozza a helyes összeszerelődést, de

elmondhatjuk, hogy a proteaszóma összeszerelődése egy máig sem pontosan értett

többlépcsős folyamat, amely biztosítja, hogy az egyes alegységek a megfelelő helyre

épüljenek be.
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Az α és β alegységek szerkezetileg nagyon hasonlóak. Központi részüket két, öt redőből

álló antiparalell β-lemez alkotja, amelyeket egyik oldalról egy három-, míg másik oldalról egy

két-csavarulatos α-hélix határol [43]. Ezen felül az α alegységeknek van még egy 35

aminosav-maradék hosszú N-terminális, részlegesen α-hélix elrendeződésbe tekeredő farki

része, amely beleilleszkedik a β alegységek β-redőzött középső részén található árokba, ami

egyébként a β alegységek aktív helyét is hordozza.

Az összeszerelődés után a 20S core partikulum zárt állapotba kerül. Ez azt jelenti, hogy

a hengerszerű képlet 2 nm átmérőjű központi csatornája, amely a hosszanti tengellyel

párhuzamosan fut, az α alegységek N-terminálisa által elzáródik. Kinyitásához a 19S

regulátor komplex beépülése, azaz a 26S proteaszóma összeszerelődése szükséges [44].

A központi csatorna mentén az α és β gyűrűk találkozásánál és a β gyűrűk között

található egy-egy, azaz összesen három darab kiöblösödés. A középső β gyűrűk által határolt

kamrában zajlanak a katalítikus reakciók [45]. A központi csatorna szűk átmérője akkor is

meggátolná a feltekeredett fehérjéknek a reakciókamrába való bejutását, ha a felszínre mutató

nyílások nem lennének lezárva az α alegységek által. A fehérjék elsődleges, fonalszerű,

szerkezetig történő kitekerését a 19S regulátor komplex végzi, de ennek ellenére az

önmagában lévő tisztított 20S core komplexen is végezhetők enzimkinetikai vizsgálatok.

Ennek okai, hogy az α alegységek csak egy bizonyos valószínűséggel vannak olyan

konformációban, hogy zárják a központi csatornát, másrészről alacsony koncentrációjú

detergens (SDS) kezelés hatására a molekulakomplex szerkezete fellazul, aktivitása pedig

megnő a különböző próbaszubsztrátokkal szemben. A szubsztrát SDS okozta denaturációja

tovább növeli a 20S proteaszóma SDS mediált aktivitását. A működés vizsgálatára egyrészt

peptidáz blokkoló vagy aktiváló kisebb molekulákat vagy ilyen tulajdonsággal bíró

oligopeptid derivátumokat használnak, másrészt olyan szintetikus peptidszármazékokat,

melyek proteolítikus hasítás után autofluoreszcenciát mutatnak. Többek között a

szubsztrátkötés után végzett röntgendiffrakciós vizsgálatokkal, és ilyen specifikus

szubsztrátmolekulák segítségével sikerült feltérképezni a 20S proteaszóma enzimatikus

működését.

A 20S proteaszóma az N-terminális nukleofil hidrolázok családjába tartozik [46].

Működése közben a penicillin acilázhoz hasonló módon, az aktív β alegységek N-terminális

threoninja hajt végre egy vízmolekula segítségével nukleofil támadást a szubsztrátfehérje

peptidláncában található karbonil szénatomon [47]. A katalítikus működéhez szükségesek

még a Glu-17-, Lys-33- és Asp-166-as aminosav-maradékok. A 20S proteaszóma savas,
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bázikus és hidrofób aminosav-maradékok után is képes hasítani, és így a működését tripszin-

szerű, kimotripszin-szerű, és peptidoglutamyl peptidáz aktivitásként írják le. Az egyes

funkciókhoz egy-egy aktív β alegységet rendelhetünk, így ezekért a működésekért

eukariótákban a β1, β2, β5 alegységek felelősek, bár ezen alegységek működésének

finomhangolásában más alegységek is résztvesznek.

Érdekes kérdéskör a 20S proteaszóma által képzett termékek méretének eloszlása. A

keletkező oligopeptid termékek hossza 4-es és 25-ös oligomer méret között változik,

átlagosan 7-9-mer. Ez a termékméret eloszlás egyaránt vonatkozik eukariótákra és

prokariótákra, függetlenül attól, hogy a prokarióta 20S proteaszóma komplexekben akár 14

aktív β alegység is lehet. Az egyik hipotézis, amit „harapás és rágás” hipotézisnek neveznek

[48], azt feltételezi, hogy az aktív helyek allosztérikusan kölcsönhatnak, és egymás

működését aktiválják, illetve gátolják. Először a kimotripszin-szerű hely, mely a leglassúbb

működésű sebesség-meghatározó lépést végzi, elvágja a szubsztrátot. Ez az első „harapási”

lépés együtt jár a másik kimotripszin-szerű és a peptidoglutamil peptidáz szerű hely

allosztérikus aktiválásával. A peptidoglutamil peptidáz szerű hely aktiválása gátolja a

kimotripszin szerű hely aktiválódását, azaz az újabb „harapás” gátolt, amíg a peptidoglutamil

peptidáz szerű szerű és az alosztérikusan nem szabályozott tripszin-szerű aktivitás („rágás”)

működik. Ez a ciklikusan ismétlődő mechanizmus szabatolja, hogy addig nem kerülhet újabb

darab a szubsztrátból a katalítikus kamrába, amíg az előző darab annyira fel nem

darabolódott, hogy távozni tudjon.

A pontos méreteket kialakító mechanizmusok leírásai között találjuk a „molekuláris

vonalzó” hipotézist. Ez a hipotézis az aktív helyek számától függetlenül azt állítja, hogy

bizonyos aktív helyek mindíg egyszerre működnek, és az aktív helyek között lévő fizikai

távolság az alapja a kapott fragmentméreteknek. Ezzel a hipotézissel jó egyezést mutat a

Thermoplazma 20S proteaszóma strukturális vizsgálatából kapott eredményekkel, de a

hipotézis nehezen magyarázza a produktumok méretének nagy varianciáját [49], [45]. Egy

másik hipotézis szerint a produktumok méretét a diffúzió kontrollálja. Az inaktív β

alegységek legtöbb esetben csak részben érettek. Sokuk tartalmazza a propeptidre jellemző 8-

9 aminosav hosszú N-terminális szekvenciát. Ezek a rövid oligopeptid szakaszok képesek

bekötni az inaktív β alegységek megfelelő szubsztrátkötő helyeire, míg a valódi szubsztrát 8-9

aminosav-maradék hosszú szakaszai az aktív β alegységek hasonló helyeihez kötődnek. Az,

hogy a szubsztrát mennyi időt tölt el a lehetséges kötőhelyek valamelyikén, meghatározza,
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hogy mekkora az esélye a rajta történő egyszeres vagy többszörös vágásnak és az így

kialakuló termékméretnek [50]. Ez a hipotézis a fentebb leírttal együtt direkt bizonyításra vár.

A 20S proteaszóma belső kamrájába zárt proteáz aktivitásával képes kielégíteni az

önkompartmentalizáció azon feladatát, hogy a veszélyes peptidáz aktivitásokat a sejt többi

komponensétől elzárja. Azonban azért, hogy a sejt lebontásra szánt elemei bejussanak a

katalítikus kamrába a regulátorkomplexek a felelősek. Ezekből kettőt ismerünk az egyszerűbb

11S és a bonyolultabb összetételű 19S regulátor komplexet.

A 11S regulátor komplex, vagy más néven PA28 aktivátor nem tagja a 26S proteaszóma

multiprotein komplexnek. Hatására megemelkedik a 20S proteaszóma aktivitása az

oligopeptidekkel szemben. Háromféle alegység építheti fel: a PA28α, PA28β, és PA28γ. A

PA28α alegységek Escherichia coliban termeltetve héttagú gyűrűvé állnak össze. A

természetben a PA28α és a PA28β alegységek csak adaptív immunrendszerrel rendelkező

élőlényekben találhatóak meg [51]. Feltételezhetően szintén héttagú gyűrűt alkotnak, melynek

közepén egy 3 nm széles csövecske húzódik. A 11S regulátor képes a 20S proteaszóma akár

mindkét végéhez kapcsolódni [52]. A PA28 aktivátor valószínűleg az immunválaszban játszik

szerepet. Erre két megfigyelés is utal. Egyrészt a PA28α alegység túltermelése fokozza

bizonyos MHC I antigének feldolgozását fibroblaszt sejtekben, másrészt γ-inerferon hatására

többek között a PA28 alegységek expressziója is megemelkedik, együtt a két βi 20

proteaoszóma (ilyenkor immuno-proteaszóma) alegységgel [53]. A PA28γ feltehetően szintén

héttagú gyűrűket alkot és feltételezik, hogy Caenorhabditis elegansban és magasabb rendű

élőlényekben, a sejtmagban kapcsolja hozzá a 20S proteaszómát különböző sejtmagi

fehérjékhez [54].

A 20S proteaszóma másik regulátor komplexe a 19S regulátor komplex, amelyhez egy

ATP-igényes reakcióban kapcsolódva alkotja a 26S proteaszómát. A 19S regulátor komplex

szerepe az, hogy megteremtse a kapcsolatot a β alegységek által határolt, kamrába zárt,

katalítikus aktivitás és a külvilág között. Ehhez fel kell ismerni a kijelölt fehérjéket. Bizonyos

esetekben ez a felismerés nem a partikulum felszínén, hanem a partikulum tagját képző, de

szolubilis állapotban is előforduló vagy a partikulummal csak lazán kapcsolódó fehérjék által

történik, majd e fehérjék szállítják a szubsztrátot a 19S regulátor komplexhez. Ezután a

fehérjéknek le kell tekeredniük, hogy átférjenek a 20S proteaszóma 2 nm átmérőjű központi

csatornáján, melynek megnyitását szintén a regulátorkomplex végzi. Ezek a feladatok egy

komplex, sok fehérjéből álló, bonyolult szerkezetet igényelnek, melynek komponensei

működésük közben egymáshoz képest nagymértékben elmozdulnak és bizonyos tagjai
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egymástól nagyban eltérő erősséggel kötődnek a többi alegységhez. Egy ilyen dinamikus

összetételű és szerkezetű komplex esetén nem csoda, hogy a kristályosítás, ami a

röntgendiffrakciós képalkotás előfeltétele, gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Ezért a komplex

fizikai szerkezetéről a 20S core partikulumhoz képest meglehetősen keveset tudunk. Az újabb

statisztikus megközelítésű elektronmikroszkópos képalkotó eljárások azonban már

használható felbontású képet adnak mind a szabad, mind a 26S proteaszómaba beépült 19S

regulátor komplexről [55].

A regulátor komplex egy kb. 15 nm hosszú 20 nm széles képződmény, amely a

különböző fajokban nagyon hasonló képet mutat. Ismeretes egy életképes null-mutáns

élesztőtörzs a ∆Rpn10, amelyből részlegesen tisztított 19S regulátor komplexek mind

aktivitásukban, mind nem-denaturáló gél-elektroforézis tapasztalt elektroforetikus

mobilitásukban nagyon hasonlítanak a vad típusra. A teljesen tisztított mutáns formának

ugyanakkor a vadtól eltérő az elektroforetikus és elektronmikroszkópos képe. Ezekben a

mutánsokban a 19S regulátor komplex a tisztítása után két alkomplexre bomlik. Az egyik egy

viszonylagos középpontos szimmetriát mutató gyűrűszerű képlet, az alap (base), amelyet egy

hat darab ATP-áz alegységből formálódó gyűrű (Rpt1-6; Regulator partikulum ATP-ase

subunit) és két nem ATP-áz alegység (Rpn1,2; Regulator partikulum non ATP-ase subunit)

alkot. Ehhez a részkomplexhez soroljuk továbbá a ∆Rpn10-es törzsekből hiányó Rpn10-es

alegységet is. Az ATP-áz alegységek a bennük tálalható 230 aminosav-maradék hosszú

aminosav motívum alapján AAA ATP-ázok (ATPases associated with a variety of cellular

activities) közé tartoznak. A másik alkomplex, a maradék nyolc alegységet tartalmazó fedő

(lid) alkomplex, erőteljesen asszimmetrikus.

Az alap alkomplex ATP-áz gyűrűje meglehetősen hasonlít a szintén ATP-áz ClpAP és

HslVU proteázokra. Szerepe a 20S proteaszóma központi csatornájának kinyitásában [44],

illetve a szubsztrát széttekerésében és a core partikulumba való betáplálásában van. Ha

pusztán csak az alap alkomplex kapcsolódik a 20S core partikulumhoz, akkor a core

partikulum képessé válik a nem ubiquitinált szubsztrátfehérjék ATP-függő lebontására [56].

Az alegységek közötti interakciók vizsgálatát nagyrészt élesztő kettős-hibrid rendszer

segítségével végezték. Más interakciókat úgy sikerült kimutatni, hogy különböző affinitás-

jelölővel láttak el a különböző alagységeket, és együtt termeltették őket, párosával,

Escherichia coliban. Ezután azt nézték, hogy az egyik alegységen keresztül tisztítható-e a

másik alegység. A biokémiai bizonyítékok mellett genetikai módszerekkel indirekt módon is

ki lehetett mutatni néhány kapcsolatot a kettős mutánsok fenotípusának az egyszeres

mutánsokéhoz való hasonlításával. Ezek szerint a következő interakciós párokat találták:
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Rpt2-Rpt7, Rpt2-Rpt1, Rpt4-Rpt6, Rpt3-Rpt5, Rpt3-Rpt6, illetve Rpt4-Rpt5. Az Rpt3

alegység önmagával is mutatott interakciót, aminek a szerepe egyenlőre tisztázatlan. Glicerin-

grádiens centrifugálással kimutatható az Rpt1-Rpt2-Rpt3-Rpt6 tetramer in-vitro képződése

[57]. Deléciós származékokat használva sikerült kimutatni, hogy ha mind a hat Rpt

alegységben megtalálható C-terminális ATP-áz domént eltávolítjuk, az interakciók nem

sérülnek. A szintén konzervált N-terminális „coiled-coil” motívum kivágása az Rpt4 és az

Rpt6 alegységekből azonban megszünteti az Rpt4-Rpt5, illetve az Rpt3-Rpt6 interakciókat

élesztő kettős-hibrid rendszerben vizsgálva. Tovább árnyalja a képet az, hogy ha nem

deletálták, hanem pontmutálták az Rpt6 alegység ATP-áz régiójának katalítikus funkciójához

nélkülözhetetlen, a többi alegységben is invariabilitást mutató, 195. lizin aminosav-

maradékot, az Rpt3-Rpt6 interakció megszűnt. A nem ATP-áz alap alegységek közül az Rpn1

az Rpt1- és Rpt2-vel hat kölcsön, míg az Rpn2 az Rpt4-el és az Rpt6-tal az alap ATP-áz

alegységei közül. A három nem ATP-áz alegység mintegy összekötő kapocsként működnik a

alap és a fedő között. Az ATP-ázok közül csak egyetlen egyről, az Rpt1-ről tudják, hogy

képes fizikailag kapcsolódni az Rpn12-es fedő alegységgel. Az Rpn1 egyrészt kapcsolódik a

központi összekötő szerepű Rpn10-es alap alegységgel, valamint a fedő Rpn9 és Rpn11-es

alegységeivel. Az alap nem ATP-áz Rpn2-es alegysége a fedő Rpn12-es alegységéhez

kapcsolódik. A alap és a fedő kapcsolódásainak mintegy fókuszpontja a szabad formában is

megtalálható ubiquitin kötő képességű Rpn10. Az Rpn10 a fedő Rpn9-, Rpn11- és Rpn12-es

alegységével képes kapcsolódni.

A másik ∆Rpn10 élesztő mutánsból nyerhető komplex a fedő alkomplex, az alap

alkomplex közbeiktatásával kapcsolódik a 20S core komplexhez. A fedőt alkotó nyolc Rpn

alegyég (Rpn3,5-9,11-12) szerepe már kevésbé jól ismert. In-vitro kísérletekből arra

következtetünk, hogy az ubiquitinált szubsztrátok megkötésében és degradáció előtti

deubiquitinálásában lehet szerepe. Genetikai kísérletek alapján feltehető, hogy bizonyos

alegységek a szubsztrátok csak egy bizonyos csoportjának lebontásáért felelősek [58]. A fedő

alkomplex szerkezetében igen hasonlít egy a Saccharomyces cerevisiae-n kívül eddig minden

vizsgált eukariótában megtalálható multiprotein komplexre, az egyedfejlődési folyamatokat

szabályozó COP9 szignaloszómára (CSN). Ez a komplex is 8 alegységből áll és tagjai

szekvenciahomológiát mutatnak a megfelelő fedő alegységekkel. Ez a hasonlatosság közös

evulúciós eredetre utalhat [59]. Funkcióik is némileg kapcsolódhatnak, mert a Drosophila

egyedfejlődésben és az Arabidopsis fotomorfogenezisben központi szerepet játszó CSN sok

26S proteaszóma szubsztrát fehérje féléletidejét képes megváltoztatni.
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Az élesztő fedő alkomplex alegységein végzett élesztő kettős-hibrid kísérletek alapján a

fedő interakciós párjai a következőek: Rpn3-Rpn7, Rpn3-Rpn12, Rpn5-Rpn6, Rpn5-Rpn8,

Rpn5-Rpn9, Rpn5-Rpn11, Rpn8-Rpn9, Rpn8-Rpn11, Rpn9-Rpn11 és Rpn11-Rpn12. Az

interakciók legtöbbje tartalmazza az Rpn5,8,9 vagy Rpn11-es alegységek valamelyikét, így

feltehetően ezek az alegységek valamiféle belső magvat alkotnak. A valószínűsíthető fehérje-

fehérje interakciós szekvenciamotívumok közül PCI domént az Rpn3,5-7,9,12 alegységekben

találunk, míg MPN domént az Rpn8 és 11-es alegységek tartalmaznak. Az Rpn5,7,9

alegységek prediktált „coiled-coil”, míg az Rpn8 egy valószínűleg leucin-cipzár motívumot

tartalmaz. Deléciós származékok interakciós kölcsönhatásait vizsgálva kiderült, hogy az Rpn5

és Rpn9 alegységek interakciójához elégséges a PCI domének megléte és nem szükséges a

„coiled-coil” motívum. Az Rpn3-as és Rpn5-ös alegységek kapcsolatát megszűnteti a 7-es

alegység PCI motívumának deléciója, de nem szükséges a kapcsolathoz a 3-as alegység

hasonló doménjének megléte. A leucin-cipzár és az MPN motívumok szerepét az Rpn8 és

Rpn11 kapcsolat viszonylatában vizsgálták. Az Rpn8 alegység leucin-cipzár motívumában a

konzervált leucin aminosav-maradékok egyenkénti vagy együttes kicserélése után nem

változtatja meg az alegységek kölcsönhatását. Ezzel szemben az MPN motívumok törlése a

kapcsolat megszakadásához vezet. Az MPN motívum meletti szekvenciák törlése szintén a

kölcsönhatás megszűnését eredményezik, szerepük valószínűleg az MPN domén megfelelő

szerkezetének kialakításában van.

Érdekes módon, a 20S core partikulum α alegységei és a 19S regulátor komplex

alegységek közötti fizikai interakciót vizsgáló kísérletek ellentmondásos eredményekre

vezettek. Míg élesztő kettős-hibrid kísérletekkel nem sikerült direkt kapcsolatokat kimutatni

[60], ami azt jelenti, hogy a partikulumok közötti kapcsolat több alegység által kialakított

interakciós felszínen keresztül, a már összeszerelődött komponensek között jön létre; addig

másoknak sikerült interakciót kimutatni az Rpt6-os ATP-áz és az α2-es 20S core partikulum

alegység között [61]. A 19S regulátor alegység-kölcsönhatásait öszzegzi a 2. ábra [57].
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2. ábra

2. ábra: a 19S regulátorkomplex feltételezett alegység-kölcsönhatásai.

A nagyarányú erőfeszítések hatására a regulátor komplex bizonyos aktivitásait sikerült

már a megfelelő alegységekhez társítani. Bár a kapott kép még mindíg csak részleges. Az
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ATP-ázok egyenkénti jellemzése talán az egyik legnehezebb feladat. Habár egymáshoz képest

is igen hasonlóak, a fajok megfelelő ATP-áz alegységei között fellelhető

szekvenciahomológiák alapján hat csoportba soroljuk őket. Általában elmondható róluk, hogy

esszenciálisak, mert bármelyikük deléciója letalitást okoz hasadóélesztőben. A letális

fenotípus más fajokból vett ATP-áz segítségével csak abban az esetben komplementálható, ha

erre a specifikus homológ ATP-ázt használják [62].

Az Rpt6 egér homológja a SUG1 bizonyítottan 3’-5’ DNS helikáz aktivitással bír [63]

és kötődik az RNS polimeráz II holoenzim TFIIIH transzkripciós faktorának XPB

alegységéhez [64].

Az Rpn2 nevű Saccharomyces cerevisiae 19S regulátor komplex alegységet kódoló gén

esszenciális, bizonyos mutációja esetén az ubiquitin dependens proteaszómális út bizonyos

fehérjéi felszaporodnak. Ilyenek például a Deg1α2-Ura3, az α2 represszor, és az Ub-Pro-β-

Gal és Leu-β-Gal mesterséges szubsztrátok.

Az Rpn1 humán homológja az S2 98%-os homológiát mutat két fehérjével is. Az egyik

az 55.11, a másik a tumor nekrózis faktor receptor-asszociált fehérje 2 (TRAP-2). Mindkét

fehérje képes kapcsolódni a tumor nekrózis faktor-receptor fehérjéhez (p55-R). Még nem

tudjuk, hogy ennek a kapcsolatnak a szignáltranszdukcióban, vagy a receptor fehérje

lebontásában van szerepe [65]. Az alegység Saccharomyces pombe analógja, az Mts4

mutációja esetén a sejtciklus metafázisában megreked, de a humán analóg termeltetésével ez a

fenotípus menekíthető.

A alap alkomplex utolsó nem ATP-áz alegysége az Rpn10. Először emberi retikulocita

lizátumból származó homológjáról (S5a) sikerült bebizonyítani, hogy köti az ubiquitin

láncokat [61]. A Drosophila homológ p54 western-blot után, filterhez kötve is képes kötni a

négynél nagyobb tagszámú poli-ubiquitin láncokat. Szintén Drosophilában mutatták ki, hogy

ez az alegység jelentős mennyiségben fordul elő a citoszólban oldott, szabad állapotban [66].

A humán homológ S5a alegység ubiquitin-lánc kötő képességet még egy denaturáló SDS

kezelés sem tűnteti el, ami azt jelenti, hogy az ubiquitin kötéséhez már a primer szekvencia is

elegendő vagy az alegység igen könnyen renaturálódik a blottoló membránon. Az alegység

nagy mennyiségben termeltetett Arabidopsis homológja gátolja az ubiquitin-26S proteaszóma

lebontási utat, méghozzá az ubiquitinált szubsztrátok 26S proteaszóma általi felismerési

lépésénél [67]. Ezen megfigyelés összevetve az alegység szabad, szolubilis formában való

jelenlétével, illetve poli-ubiquitinhez való kötődési képességével, felveti a lehetőséget, hogy

ez az alegység gyűjti össze és szállítja a 26S proteaszómához a lebontásra váró poli-

ubiquitinált szubsztrátokat. Megfigyelték, hogy az alegység deléciója élesztőben nem letális,
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sőt a mutáns majdnem vad fenotípusú. Mindössze a mutáns aminosav-analógok iránti

érzékenysége és néhány ubiquitinált szubsztrát egyensúlyi koncentrációja növekszik meg

benne. Ez arra enged következtetni, hogy az alegység funkciója redundás és feladatát

legalábbis részben, más alegységek is el tudják látni [68]. A Drosophila p54 alegység

deléciója súlyos fejlődési rendellenességhez vezet és a lárva az anyai eredetű p54

alegységeinek elfogyása után elpusztul [69]. Az alegység ubiquitin kötő régióinak

térképezését mind membránkötött, mind hisztidin kromatográfiás-jelölőn keresztül szilárd

fázishoz kötött deléciós származékok poli-ubiquitin lánckötő képességének vizsgálatával

végezték. Az alegység 200 aminosav-maradék hosszú amino-terminális szakasza, ami az alap

és a fedő alkomplexek kötödését erősíti, de hiánya nem gátolja a 19S regulátor komplex

összeszerelődését, nem szükséges az ubiquitin kötéséhez. A C-terminálison minden eddig

vizsgált fajban található egy kb. 40 aminosav-maradék hosszú poly-ubiquitin binding segment

1-nek (PUBS1) nevezett régió, mely önmagában is a teljes alegységgel azonos affinitással

képes kötni a poli-ubiquitin láncokat. A lánc hosszának növekedésével a kötés affinitása is

növekszik [70]. Élesztőben és Arabidopsisban ez az egyetlen esszenciális poli-ubiquitin kötő

hely [67], amelyet egyes fajokban egy poly-ubiquitin binding segment 2 is követhet (PUBS2).

A két hely kooperatívan vesz részt az ubiquitin megkötésében.

Az Rpn10 alegység túltermeltetése élesztőben menekíti az Rpn12 hiányából fakadó

sejtciklus deficienciát, ami azt sugallja, hogy bár nincs közöttük szekvencia homológia,

szerepük részben átfedő [71].

Az Rpn3 alegység túltermeltetve képes szupresszálni az élesztő Nin1-1 mutációját [72],

ezáltal a Nin1-1 termoszenzitív mutánsban sikeresen megtörténik az egyébként sérült Cdc28

kináz aktiválás. Az Rpn3 Saccharomyces cerevisiae Sun2 nevű termoszenzitív mutánsában

restriktív hőmérsékleten ubiquitinált fehérjék halmozódnak fel [73]. Az alegység S3 nevű

egér homológját traszplantációs antigénként azonosították egér tumor sejtekben. Egy

pontmutánsának hatására a T-lymfocyták képesek lizálni a tumor sejteket [74].

Drosophilában a kutikula kialakulásában játszik szerepet. Mivel a rekombináns alegység sem

Escherichia coliban, sem élesztőben termeltetve nem mutatja a genetikai eredmények alapján

neki tulajdonított di-fenol-oxidáz aktivitást, valószínű az alegység szerepe abban áll, hogy

elősegíti a 26S proteaszomán keresztül a di-fenol-oxidáz prekurzorainak érését.

Az Rpn5 hiánya élesztőben letális [75].

Az Rpn6 alegység valószínűleg érési folyamaton esik át, mert a gél-elektroforézissel

meghatározott molekulatömege kisebb, mint az a DNS szekvenciájából várható lenne [76].

Kilenc darab di-leucin ismétlődő szekvenciát tartalmaz és élesztőben hiánya letalitást okoz.
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Az Rpn7 tartalmaz néhány feltételezhető foszforilációs helyet és egy feltételezett

„coiled-coil” szerkezeti motívumot [77].

Az Rpn9 deléciója élesztőben nem letális. A deléciós mutánsok 30 °C-on lassan nőnek,

és nem formálnak telepeket 37 °C-on. Ez az egyetlen 19S regulátor komplex alegység

melynek a teljes gént érintő deléciója hőmérséklet érzékenységet okoz. Más alegységek

esetén, ha hőmérséklet szenzitív allélokat elő lehetett állítani, akkor ezt csak pontmutációkkal

vagy részleges deléciókal lehetett elérni [78].

Az Rpn8-as alegységnek fontos szerepet tulajdonítanak a 20S proteaszóma és a 19S

regulátor komplex közötti interakcióban, ugyanis az egyik epitópja a szabad 19S regulátor

komplexben hozzáférhető, míg az összeszerelt 26S proteaszómában rejtett [79]. Ezenfelül

megfigyelték, hogy az alegység homológja Trichodermában stressz hatására indukálódik.

Egyik mutációja egérben recesszív embrionális letalitást okoz, ha a csírasejtvonalat Moloney

murin provírus DNS-el kezelik [80].

Az Rpn11-es alegységet kódoló élesztő gén hiánya letális élesztőben. Túltermelése

komplementálja az aszparagint szállító tRNS-t kódoló gén egyik mutációját. Ez a tRNS

mutáns egyébként nem képes a normális 3’ érésen átesni [81]. Ha az Rpn11 alegység C-

terminális 31 aminosav-maradékát deletálják, hőmérsékletérzékeny mutánst kapnak,

amelyeben sérül a sarjképződés, megemelkedik a mitokondriális DNS tartalom, illetve

ubiquitinált fehérjék halmozódnak fel [82]. Az Rpn11 alegység nagy hasonlóságot mutat a

COP9 szignaloszoma JAB1 alegységéhez. Az alegység Drosophila homológja deubiquitináló

képességű [55].

Az Rpn12 alegység génjét elsőként a sejtmag integritását fenntartó génként

azonosították. Létezik egy 100 aminosav-maradék hosszú C-terminális deléciót hordozó

hőmérsékletérzékeny mutációja. Restriktív körülmények között e mutánsban megváltozik a

sejtmag alakja, sérül a sejtciklus a G1/S és G2/M átmeneteknél és ubiquitinált fehérjék

felhalmozódását lehet megfigyelni. A humán homológ termeltetése nem menekíti ezt a

fenotípust. A mutáns sejtek alacsony Cdc28 kináz aktivitást mutatnak. Valószínű, hogy az

alegység a Cdc28 kináz inhibítorainak, mint a p40SIC, elbontásában vesz részt a 26S

proteaszóma alegységeként [83]. Az Rpn12-nek nincs homológja a COP9 szignaloszómában.

Feltételezve, hogy a 19S regulátor komplex evolúciósan már korábban meglévő struktúrák

összekapcsolódásából jött létre (alap, fedő), arra következtethetünk, hogy azok az alegységek

amelyek hiányoznak az evolúciós szempontból rokon, azaz azonos eredetű multiprotein

komplexekből, később kerülhettek a komplexbe és közöttük kell keresnünk az



27

összekapcsolásért felelős alegységeket is. Az Rpn12 fizikailag kacsolódik az alap Rpn2-es

alegységével, ami ezt a feltevést látszik alátámasztani [84].

Az Rpn4 alegységet eddig csak Saccharomyces cerevisiaeben találták meg. Nem

esszenciális gén, de hiánya késleltetett növekedést okoz.

A 26S proteaszómáról kialakított kép teljeségéhez hozzátartozik a 19S regulátor

komplex és a 20S proteaszóma ATP-függő összeszerelődési reakciójának ismertetése. Mivel a

reakciót az Eredmények és az Eredmények tárgyalása fejezetekben részletesen ismertetem, a

részletes tárgyalástól itt eltekintek.
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O-β-N-acetil glikoziláció, és viszonya a fehérjék foszforilációjához

A fehérjék szerin és threonin oldalláncaihoz oxigén atomon keresztül kapcsolódó β-N-

acetil-glukozamine (O-GlcNAc) felfedezése viszonylag későn, 1984-ben történt [85]. Bár az

első eredmények e posztszintetikus módosítások sejtfelszíni jelenletét bizonyították, a szerzők

már ekkor is feltételezték, hogy az ilyen típusú módosítások nagyobbrészt a sejten belül, a

sejtmagban és a citoszólban találhatóak. Pár éven belül ez a feltételezésük is bizonyítást nyert

[86], [87], ledöntve azt a dogmát, hogy glikoziláción csak a szekretórikus út fehérjéi eshetnek

át.

Viszonylag a korai időkben napvilágot látott egy hipotézis, ami az O-GlcNAc-áció és a

foszforiláció kompetitív viszonyát feltételezte. E hipotézis szerint az O-GlcNAc-áció és a

foszforiláció ugyanazon szerin és threonin oldalláncokon történik egymással versengve,

meghatározva a módosított fehérje tulajdonságát. A hipotézist a keleti filozófiák egymással

versengő komplementer erőinek alapján Ying-Yang modellnek nevezték, ami némiképp

pontatlan, mert a modellek nem két, hanem a fehérjék háromféle lehetséges állapotát, a nem

módosítottat és a kétféle, módosításon átesett állapotokat különböztették meg. A probléma

bizonyítására két megközelítési módot is alkalmaztak. Az egyik némileg indirekt módon azt

vizsgálta, hogy ha sejt szinten növeljük vagy csökkentjük a foszforiláció szintjét, hogyan

változik az O-GlcNAc-ált fehérjék koncentrációja. A másik direktebb megközelítés egyes

fehérjék esetén próbált meg olyan aminosav oldalláncokat találni, amelyek bizonyos esetben

foszforilálódnak, míg más esetben O-GlcNAc-álódnak. Persze a hipotézis szempontjából

fontos, hogy a két forma eltérő fiziológiai szerepet mutasson (részleteiben lásd később). Maga

a citoszólikus és nukleáris fehérjék O-GlcNAc-ációja minden eukariótában elterjedt, a

fonalasgombáktól a növényeken át, egészen az állatvilágig, sőt még az eukariótákat fertőző

vírusokban is. Felvetődik a kérdés, mégha találunk is néhány direkt példát a Ying-Yang

antagonizmusra, valóban fontos jelentőséggel bírnak-e e folyamatok, vagy csak az eukarióta

evolúció ritka, de érdekes kövületei. A mai napig csak mintegy 80 emlős fehérjéről

bizonyított, hogy posztszintetikus modifikáció során O-GlcNAc-álódik [88] s csak néhány

módosítás esetében lokalizálták a módosítás pontos helyét. Azonban, ha HeLaS3 sejtek totál

extraktumát O-GlcNAc specifikus ellenanyag affinitás kromatográfia segítségével erőteljes

mosási körülmények közt tisztítják, majd GlcNAc segítségével eluálják, akkor az eluátum

ezüstfestett 2D gél-elektroforetogrammján látható, hogy a kapott kép nagyon komplex. Az
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emlős sejtekben ezzel a módszerrel több ezer O-GlcNAc-ált fehérje található [89]. Ezek a

megfigyelések még nem bizonyítják, hogy az O-GlcNAc-ácó a foszforilációval megegyező

fontosságú és gyakoriságú posztszintetikus modifikáció, de a fontosságára felhívja

figyelmünket az, hogy bizonyított szerepet játszik a transzkripció, transzláció, fehérje

szortírozás, a szignál transzdukció, a sejtváz felépítése, a glükóz anyagcsere-háztartás és

néhány emberi neurodegeneratív betegség folyamataiban. Nélkülözhetetlenségét pedig mi

sem bizonyítja jobban mint, hogy az e módosítást végző O-GlcNAc-transzferáz enzim (OGT)

aktivitásának kiesése egér embrionális őssejtvonalakban sejtszintű letalitást okoz [90].

Az enzimet, amely képes az uridin-difoszfo-N-acetilglükózaminról (UDP-GlcNAc) a

GlcNAc csoportot a polipeptidek szerin vagy treonin aminosav-maradék hidroxil

csoportjainak oxigénjére átvinni teljes néven uridin-difoszfo-N-acetil-glükózamin polipeptid

β-N-acetil-glükózaminil-transzferáznak-nak nevezzük. Először patkány májból izolálták [91],

majd homogenitásig tisztították [92], és ezután klónozták [93]. A továbbiakban a gént humán

és Caenorhabditis elegans forrásból is klónozták. A szekvenciaadatokat vizsgálva

megfigyelhető, hogy nem mutat homológiát semmilyen más fehérjecsaláddal, beleértve más

glikozil-transzferázokat, és szekvenciája nagymértékben konzervált Caenorhabditis-től

emberig. Cre-Lox rendszerrel végzett génkiütési kísérletek alapján valószínűsíthető, hogy e

gén egyetlen funkcióképes példányban van jelen egérben és esszenciális szerepű. A 110 kDa

moláris tömegű fehérjét két doménre oszthatjuk. Egyrészt egy N-termilális doménből áll, ami

11.5 darab tetratricopeptid ismétlődő szekvenciát (TPR) tartalmaz, melyek váltakozó hidrofób

kitüremkedéseikkel és mélyedéseikkel általában intra- és inter-molekuláris kötőfelszínként

szolgálnak; másrészt tartalmaz egy feltételezett katalítikus C-terminális domént. A fehérje a

TPR motívumokon keresztül trimert alkotva működik [94]. A 110 kDa-os forma mellett

néhány szövetben található egy 78 kDa-os izoforma is, mely vagy alternatív RNS éréssel,

vagy fehérjedegradációval képződik. Az OGT fiziológiás UDP-GlcNAc koncentráció-

viszonyok között telíthetetlennek tűnik. Erre az enzim feltételezett, de még nem bizonyított

ping-pong kinetikája ad magyarázatot. Az enzim mind foszforilációt, mind O-GlcNAc-

glikozilációt is hordoz magán. A TPR motívumokon keresztül képes kötődni az mSin3A, a

GRIF-1 és az OIP106 fehérjékhez, melyek valószínűleg az enzim intracelluláris

lokalizációjáért felelősek [95], [96]. Mindezek alapján feltételezhető, hogy az enzim

működése finoman szabályozott a sejtenbelüli elhelyezkedés, a hozzá kötődő fehérjepartnerek

és a poszttranszlációs modifikációk által.

Az O-GlcNAc-áció eltávolítását semleges pH optimumú főként, citoszólikus, ritkábban

magi elhelyezkedésű, β-D-N-acetil-glükózaminidáz (O-GlcNAcase), azaz hexózaminidáz C
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végzi. Ez az enzim ellentétben a hexozaninidáz A- és B-től nem katalizálja N-acetil-

galaktózamin csoportok eltávolítását, és nem is gátolható N-acetil-galaktózaminnal.

Enzimatikus aktivitását patkány lépben írták le [97]. Klónozása marha agyból a

kromatográfiásan tisztított enzim triptikus fragmentjeinek szekvenálásából származó

szekvenciaadatok alapján történt. Az így megtalált cDNS Escherichia coliban expresszáltatva

funkcionális rekombináns fehérjeterméket ad, míg a cDNS szekvenciája nagymértékű

evolúciós konzerváltságot mutat emberben, Drosophilában és Caenorabditisben is. A

rekombináns fehérje túltermeltetése Cos-7 emlőssejtekben csökkenti az O-GlcNAcált fehérjék

összmennyiségét [98]. Az apoptózis során a kaszpáz-3 két, körülbelül 65 kDa-os fragmentre

vágja az enzimet, amely in-vitro továbbra is megőrzi aktivitását.

Ahhoz, hogy egy poszttranszlációs modifikáció a jel szerepét tölthesse be egy szignál-

transzdukciós útban, minimum két feltételnek kell megfelelnie. Féléltetidejének lehetőleg

jóval rövidebbnek kell lennie, mint a módosított fehérje féléletideje, illetve a modifikációnak

bizonyos ingerre indukálhatónak kell lennie. Az O-GlcNAc-áció teljesíti ezen feltételeket

mind a féléletidő [99], mind az indukálhatóság szempontjából. Mind a T-sejt aktivációra adott

válasz, mind az inzulin szignáltranszdukció, a glükózmetabolizmus- és a sejtciklus-

szabályzása képes bizonyos fehérjék O-GlcNAc-ációját indukálni [100].

Hogy milyen módon érintheti egy fehérje működését az O-GlcNAc-áció, arra jó példa

az Sp1 transzkripciós faktor. Hiperglikémia vagy magas glükózamin szint esetén az Sp1 O-

GlcNAc-álódik. Ennek hatására a molekula tulajdonságai megváltoznak, és képesé válik a

cukorbetegséggel kapcsolatos gének aktiválására. Megszűnik továbbá a TATA-kötő

fehérjéhez asszociált faktorkötő (TAF110) képessége, illetve a módosított forma már nem

szubsztrátja a proteaszómális degradációnak [101], [102], [103]. Ezen komplex hatás mellett

ismerünk egyszerűbb mechanizmusokat is. Az Ösztrogén Receptor β (ER-β) O-GlcNAc-

ációja stabilizálja a fehérjét, és növeli transzaktivációs képességét. Bár sok esetben pontos

magyarázatot nem tudunk adni a transzkripciós faktorok O-GlcNAc-ációjának szerepére, e

fehérjék ilyen módosítása olyan gyakori, hogy O-GlcNAc-áció érzékeny ellenanyag vagy

lektin affinitáskromatográfiával rutin módon izolálnak különböző, akár még ismeretlen,

transzkripciós faktorokat. Nagyon érdekes megfigyelés, hogy az RNS polimeráz II

karboxiterminális doménjének (CTD) O-GlcNAc-ációja lehetetlenné teszi az elongációhoz

feltétlen szükséges foszforiláció létrejöttét in-vitro kísérletekben. Így feltételezhető, hogy az

O-GlcNAc-ált RNS polimeráz II vagy a preiniciációs komplex tagja, vagy valamilyen

forgalomból kivont tároló forma [104].
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Az eukarióta iniciációs faktor 2 (eIF2) asszociált 67 kDa-os fehérje (p67)

deglikozilációja után degradálódik, majd ezután szabaddá válik az út az eIF2 foszforilációja

előtt, ami végső soron a transzlációt gátolja [105]. A p53 tumorszupresszor O-GlcNAc-ációja

valószínűleg azáltal, hogy megakadályoz egy fehérje-fehérje interakciót, növeli a p53 DNS-

kötő aktivitását [106].

Az O-GlcNAc-áció másik fontos szerepköre a nukleáris transzporttal kapcsolatos. Míg

egyes, máig sem teljesen bizonyított elképzelések szerint az O-GlcNAc-áció direkt magi

lokalizációs szignál lehet, addig az már régóta ismert, hogy a nukleáris pórus komplex

bizonyos fehérjéi O-GlcNAc-áltak. Ha az ilyen módosítást felismerő monoklonális

ellenanyagot vagy búzacsíra aglutinint (WGA) adunk a sejtplazmába, akkor bizonyos

makromolekulák szállítása egy energiafüggő lépésnél megáll [107].

A terület fontosságát mutatja, hogy az O-GlcNAc-áció folyamatai több nagyon súlyos

emberi betegségben érintettek. Ilyen néhány neurodegeneratív kór, bizonyos rák fajták és a

cukorbetegség.

Az O-GlcNAc-áció igen gyakori az agyban, főként a sejtváz struktúráját adó fehérjéken

találhatjuk meg. Úgy, mint neurofilamentumokon, mikrotubulus kapcsolt fehérjéken, klatrin

összeszerelő faktoron és a β-amiloid prekurzor fehérjén. Alzheimer kór esetén a

neurofibrillumok gócosodásakor a gócok egyik fő komponense a Tau mikrotubulus asszociált

fehérje. A beteg páciensekben e Tau fehérje hyperglikozilált [108]. A β-amiloid prekurzor

fehérje, amiből proteolízis hatására képződik az Alzheimer-kór asszociált neurotoxikus β-

amiloid peptid, szintén O-GlcNAC-ált, bár a módosítás szerepe nem teljesen tisztázott [109].

Feltételezhető, hogy az idegsejtek öregedésével és az ezzel járó sejten belüli glükóz-

anyagcsere csökkenésével általánosan csökken a fehérjék O-GlcNAc-ációja. Az ezt követő

foszforilációs mintázatban történő változások pedig legelőször az abundáns sejtváz elemeken

okoznak kimutatható működési rendellenességeket.

Az onkogenezisben résztvevő c-Myc onkogén 58. treonin aminosav-maradéka Burkitt

limfómák esetén mutációs centrumnak (hotspot) számít. Ugyanez a treonin akár

foszforilálható akár O-GlcNAc-álható. A különböző poszttranszlációs modifikációk valódi

szerepe a transzaktiváló képesség és a degradációra való hajlam szempontjából még ma sem

ad tökéletesen világos képet [110], pedig fontos lenne a már említet Ying-Yang hipotézis

direkt bizonyításához.

Ismert O-GlcNAc-nal poszttranszlációs modifikációval módosított onkogének még az

SV40 Large T antigén és a p53 tumorszupresszor.
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Az O-GlcNAc-áció cukorbetegségben játszott szerepére ma még nem állnak

rendelkezésre direkt bizonyítékok. Tudjuk azonban, hogy az O-GlcNAc-áció folyamatában

donorként szereplő UDP-GlcNAc-t előállító glutamin:fruktóz-6-foszfát amidotranszferáz

(GFAT) alacsony szintje és túltermelése is 2-es típusú diabéteszhez vezet.

Az irodalmi áttekintés végére említést szeretnék tenni egy metodikai publikációról

[111]. A szerzők tömegspektrometriai módszerekkel próbáltak foszforilációs és O-GlcNAc-

ációs poszttranszlációs modifikációkat kimutatni. Ehhez előkísérletként patkány

agyhomogenizátumot tisztítottak O-GlcNAc-ációt felismerő immunoaffinitás oszlop-

kromatográfia segítségével. O-GlcNAc-al történő elúció után a komplex elegyet tripszinnel

emésztették, majd a kapott peptiddarabok tömegspektrometriás szekvenálása után a

fehérjeszekvenciák alapján adatbázis keresést hajtottak végre. Az így kapott eredmények

értékelésekor figyelembe kell venni azt, hogy a módszer nem csak az O-GlcNAC-ált

fehérjéket, hanem a kromatográfia során velük együtt tisztuló interakciós partnereiket is

kimutatja. Az így kimutatott fehérjék halmaza csak feltételezhetően O-GlcNAC-ált, de

tartalmazhat nem O-GlcNAC-ált fehérjéket is. Ezen fehérjék között találhatunk egy 20S

proteaszóma alegységet is (C2), de glikozilációjának direkt bizonyításával tovább nem

foglalkoztak.
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Anyagok és módszerek

A felhasznált anyagok és módszerek rövid leírása

Embrió extraktum készítése:

A 12 órán át gyűjtött Drosophila melanogaster Canton S petéket a feldolgozás során

végig jégen tároltuk és a fehérjedegradáció csökkentése végett hűtött oldatokkal dolgoztunk.

A dechorionizáció desztillált vízzel kétszeresére higított Cloroxban  történt két percen át,

majd ezt alapos desztillált vizes és homogenizáló pufferes (0.25 M sucrose, 20 mM Tris.Cl

pH:7.5, 1 mM CaCl2, 2 mM EDTA, 100 mM NaCl, 1 mM dithiothreitol [DTT]) mosás

követte. Dounce homogenizáció előtt a petéket kétszeres térfogatú homogenizációs pufferben

szuszpendáltuk. A homogenizáció után 20 precig 4 C°-on 30000 g gyorsulással centrifugáltuk

( Beckman JA-20-as rotor, 18000 rpm). A felülúszót felhasználásig –80 C°-on tároltuk.

A 26S proteaszóma kromatográfiás tisztítása:

A felolvasztott embrió extraktumot ATP-vel 1 mM-ig egészítettük ki, majd szobahőn 30

percig állni hagytuk. Ezután 1 óra 15 percen keresztül 4 C°-on 34000 rpm-el

ultracentrifugáltuk, Sorvall Ti-60-as rotorban. A nukleinsavak eltávolítása céljából a

felülúszóhoz fokozatosan 10%-os streptomicin-szulfátot csepegtettünk 0.4%-os

végkoncentrációig, folyamatosan kevertetve jégen, majd ezt követően 10 percig 4 C°-on

15000 rpm-el centrifugáltuk Beckman JA-20-as rotorban.

A hidroxil-apatit kromatográfia [112] során az oszlop előmosását és a mintafelvitel utáni

mosást HA25 oldattal (25 mM KPi pH:6.7, 5 mM MgCl2, 1 mM ATP, 1 mM DTT, 5%

glicerol) végeztük, majd HA220 oldattal (lásd HA25 de: 220 mM KPi pH:6.7) 5 ml-es

frakciótérfogatokban eluáltunk. A frakciók fehérjetartalmát 230 nm-en fotometriásan

határoztuk meg és a csúcsfrakciókat TR+0.1 oldatban (0.1 M NaCl, 20 mM Tris.Cl pH:7.6, 5

mM MgCl2, 1 mM DTT, 1 mM ATP, 5% glicerol) cellulóz dialízishüvely használatával

dializáltuk, egy éjszakán át. A keletkező precipitátumoktól 20 perces centrifugálásal

szabadultunk meg (4 C°, 19000 rpm, Beckman JA-20-as rotor).

Ezek után a mintát TR+0.1 oldattal előmosott Fractogel EMD DEAE (M) oszlopra

vittük fel, majd egy TR+0.1-ből TR+1 (lásd TR+0.1 de: 1 M NaCl) oldatba tartó 200 ml-es

sógrádiensel eluáltuk. A 3.5 ml-es frakciók 26S proteaszóma tartalmát immuno-dot-blot
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eljárással határoztuk meg. A frakciókból 1-1 µl-t pipettával nitrocellulóz membránra

cseppentettünk, majd a membránt a western-blot eljárás szerint kezeltük tovább [113]. Az asc

50 ellenanyagot 5000×-es, a RAM-AP másodlagos ellenanyagot 1000×-es higításban

használtuk (lásd részletesebben az ellenanyag reakcióknál). A csúcsfrakciókat átdializáltuk

TR+0.08 oldatba (lásd TR+0.1 de: 0.08 M NaCl), majd az előző dialízissel megegyező módon

centrifugáltuk. A Fractogel EMD Heparin (S) kromatográfiához az oszlopot TR+0.08 oldattal

ekvilibráltuk, a dializált csúcsfrakciók felvitele után ugyanezzel a pufferrel mostuk. Az elúciót

TR+0.08 és TR+0.5 (lásd TR+0.1 de: 0.5 M NaCl) oldatok közöti 175 ml-es

grádienselúcióval végeztük, 2.2 ml-es frakciókat szedve. A frakciókat az előzővel azonos

immuno-dot-blotton teszteltük. A kiválasztott csúcsfrakciók 2-2 ml-ét Superose 6 prep grade

oszlopon gélszűrtük 0.05 ml/perces átfolyási sebességel, TR+0.1 oldatban. A 26S

proteaszóma a 230 nm-en felvett spektrum első nagy csúcsában jött le. A frakciókat Coomasie

festett 1D denaturáló gélen teszteltük (lásd gél-elektroforéziseknél), szárazjégen hirtelen

fagyasztottuk, majd felhasználásig –80 C°-on tároltuk.

Gél-elektroforézisek:

A minták gél-elektroforézisét a Hartinger féle [114] kétdimenziós gél-elektroforézis egy

adaptációjával végeztük. A Superose kromatográfia UV profiljából becsült koncentrációk

alapján 1-4 ml tisztított 26S proteaszóma preparátumot ötszörös térfogatú hideg acetonnal

kicsaptuk, majd 2 órát –20 C°-on állni hagytuk. Ezek után 15 percig 4 C°-on ~3000 g

szöggyorsulással centrifugáltuk, majd dekantálást követően a csapadékot vákumekszikátorban

légszárazra szárítottuk. A légszáraz csapadékot 400 µl 16-BAC mintapufferben (3.75 M urea,

126 mM benzyldimethyl-hexadecyl-ammonium-chloride [16-BAC], 4.35% glicerol, 2.5%

merkapto-ethanol) oldottuk, majd 5 percig 65 C°-on inkubáltuk. Inkubálás közben néhányszor

vortex-szel kevertettük, majd asztali eppendorf centrifugában maximális fordulaton, szobahőn

egy percig centrifugáltuk. A felülúszót azonnal gélre vittük. Az 1 mm vastagságú első

dimenziós gél állt 14 cm magasságú szeparáló gélből (8% akril-amid, 0.26% bis-akril-amid,

1.025% KH2PO4, 0.25% H3PO4, pH:2.1], 3 M urea, 1.463 nM FeSO4, 4.26 mM aszkorbinsav,

polimerizációhoz: 0.0004% H2O2, 20 perc szobahőn) és egy 4,5 cm magasságú tömörítő

gélből (4% akril-amid, 0.34% bis-akril-amid, 125 mM K2HPO4 pH:4.0, 1.5 M urea, 0.7315

nM FeSO4, 4.26 mM aszkorbinsav, polimerizációhoz 0.0005% H2O2, 20 perc szobahőn). A

felső gélben egy 9 cm széles preparatív fésűt helyeztünk el. Futtatáskor a felső puffertárolóba

kerülő puffer (2.5 mM 16-BAC, 0.2 M glicin, 0.3% foszforsav) abban különbözött az alsótól,
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hogy az alsó nem tartalmazott 16-BAC-ot. Az elektroforézist 4 C°-on, időben állandó 60V-os

feszültséggel, 20 órán át végeztük. A folyamat során a felső elektródpufferben megjelenő

fehér csapadék természetes jelenség. Az így elkészült első dimenziós gélt a fixáló sűrű cseréje

mellett, metanol:ecetsav:víz 8:2:10 arányú keverékében fixáltuk 2 órán át. A fixálás után a

gélt a futási iránnyal párhuzamosan 3 mm széles csíkokra vágtuk, majd 15 percet desztillált

vízben, 15 percet 0.125 M Tris.Cl pH:6.8 oldatban ekvilibráltuk. Ezt követte egy 2 perces

ekvilibráció 2 ml Laemli mintafelvivő pufferben. A gélcsíkokat ezután azonnal 1.5 mm

vastag, az első gél hosszának megfelelően kialakított hosszúságú, preparatív fésűvel készített

8 vagy 12%-os SDS denaturáló poli-akril-amid gélre vitük, és standard módon futtattuk [115].

Kísérleti elrendezéseinkben a második dimenziós gélekből általában négy darabot futtattunk

szinkron módon, azonos körülmények között.

Ha a mintákat egydimenziós gél-elektroforézissel teszteltük, akkor az acetonos kicsapás

és a szárítás után rögtön Laemli mintafelvivő pufferben oldottuk és a már második

dimenzióként leírt gélrendszeren futtattuk.

A natív gélelktroforézist Glickman módszere szerint végeztük [78]. A mintákat előzetes

koncentrálás nélkül, xilén-cianol és glicerol hozzáadása mellett vittük fel a gélekre. Az

elválasztásra használt gél összetétele: 0.18 M TRIS-borát pH 8.3, 5 M MgCl2, 1 M ATP, 1 M

DTT, 4% akril-amid : bisz-akril-amid [37.5:1 arányban]; 0.1% N,N,N',N'-tetra-methyl-

ethylene-diamine [TEMED] és 0.1% ammonium perszulfát hozzáadása után 20 percig

szobahőn polimerizáltattuk. A futtatópuffer a gél pufferével azonos, de nem tartalmaz akril-

és bisz-akril-amidot. Ezeket a géleket elkészítettük ATP mentes változatban is, az ATP

komponens teljes kihagyásával. E gélek blottolásakor a standard western-blotting puffert

0.1% SDS-el egészítettük ki.

A kész egy- vagy két-dimenziós, natív vagy denaturáló géleket módosított Coomasie

festéssel [116] festettük, western-blottoltuk [113] vagy az aktivitás mérésére fluoreszcens

Suc-LLVY-AMC felülrétegzési technikávál vizsgáltuk.

Ellenanyag reakciók:

Elektro- vagy dot-blot után a nitrocellulóz vagy PVDF membránokat TBST oldatban

(10 mM Tris.Cl pH:8, 150 mM NaCl, 0.05% Tween 20) öblítettük, majd fél órán át 5%

sovány tejport tartalmazó TBST oldatban blokkoltuk. Rövid TBST-vel történő öblítés után, 1

órán át a TBST+B (TBST kiegészítve 1 mg/ml BSA-al) oldatban megfelelő mértékben

higított alegység- vagy glikozilált fehérje-specifikus ellenanyagokkal inkubáltuk. A használt

ellenanyagok specificitásuk alapján két csoportra oszthatók. Egyik csoportjuk a 26S
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proteaszóma alagységei ellen egérben termeltetett ascites felülúszók. Másik csoportjuk

kereskedelmi forgalomban kapható két ellenanyagot tartalmaz. Hővel elölt, pepszinnel

emésztett, A típusú Streptococcus; illetve patkánymáj sejtmaghártya preparátumból tisztított

poruskomplex-lamia frakció ellen termeltetett, a fehérjékhez oxigénen keresztül kötött N-

acetil-glukózamin maradékokat felismerő monoklonális ellenanyagok. Az elsődleges

ellenanyaggal történő inkubáció után, a filtert 3-szor 10 percen át mostuk TBST oldatban,

majd másodlagos ellenanyagként TBST+B oldatban 3000-szeresre hígított alkalikus-foszfatáz

vagy torma-peroxidáz enzim konjugált egér immunglobulin konstans régió ellen termeltetett

monoklonális ellenanyaggal inkubáltuk. Ezt újabb 3-szor 10 perc mosás követte TBST

oldatban. A blottok előhívását és fényképezését az ECL reagensekhez mellékelt protokolok

alapján végeztük.,

WGA reakciók:

Az elektro-blot után a filtereket PBST oldatban (140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM

Na2HPO4, 2 mM NaH2PO4, pH:6.2) átöblítettük, majd 1 órán át szobahőn 10 mg/ml BSA-t

tartalmazó PBST oldatban blokkoltuk. Ezután 1 órán át 4 °C-on 1 mg/ml BSA-t tartalmazó

PBST oldatban 8.32 mU/ml koncentrációig hígított torma-peroxidáz konjugált búzacsíra

agglutininnel (WGA-HRP) inkubáltuk. A hibridizáció után 3-szor 10 perc mosás következett

PBST oldatban, majd a fentebb hivatkozott ECL reakciók egyikével hívtuk elő a

membránokat.

A WGA-kötés gátlási reakciók a WGA reakciókkal azonos módon történtek, de a WGA

oldatba 0, 10, 50, 100 mM N-acetil-glukózamint is adtunk.

Suc-LLVY-AMC felülrétegzési esszé:

A natív géleket elektroforézis után 10 percig szobahőn inkubáltuk 50 mM Tris.Cl pH:

7.4, 5 mM MgCl2, 10% glicerol, 1 mM ATP, 1 mM DTT, 0.1 mM Suc-LLVY-AMC tartalmú

olatban, majd UV átvilágítás mellett fotografáltuk.

Adatbázis keresés, az alegység-nomenklatúra meghatározása:

A 19S regulátor komplex alegységek megnevezése során az alagység mérete adja a

nomenklatura alapját. Ehhez a peptidszekvenálások alapján lehetett az élesztő és emberi

homológok nomenklatúráját illeszteni. A 20 S core partikulum esetén a nomenklatúra kevésbé

egységes. Ezért, bár a tömegspektrometriai adatokat az NCBI adatbázisával vetettük össze, a
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találati eredmények adatlapján található kereszthivatkozás segítségével áttértünk a FlyBase

adatbázis megfelelő elemeire.

A felhasznált anyagok forrásai:

Az alapvető szervetlen és szerves vegyszereket legalább analítikai tisztaságban a

Sigmától és a Mercktől szereztük be. A Fractogel kromatográfiás töltetek a Mercktől, a

Superose töltet a Pharmatiától származott. A dialízisekhez Sigma dialízis hüvelyeket

használtunk. A nitrocellulose membrán a Schhleiler und Schuell, a PVDF memrán a Millipore

terméke. A WGA-HRP kojugátum a Sigma, a két glikoziláció specifikus antitest (MA-072,

MA-076) az ABR, az enzimkonjugált másodlagos ellenanyagok a Dako által forgalmazott

termékek.
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Az ismertetett módszerek alkalmazása az általunk vizsgált konkrét
körülmények között

A 26S proteaszóma és komponenseinek tisztítása:

Munkáim kezdetekor elsődleges feladatként a 19S regulátor komplex, később pedig a

20S katalítikus komplex elektroforetikus szempontból definitív meghatározását kaptam. Ez a

munka abból állt, hogy optimalizáljak egy olyan gélrendszert, amely képes különválasztani a

Drosophila melanogaster minden általunk ismert alegységét. A szétválasztott alegységeket

fehérjeszekvenálási adatokkal kellett azonosítanom. Szintén fontos volt, hogy a csoportunk

által egy korábbi kooperációban létrehozott ellenegyagkönyvtár minden egyes elemét

hozzárendeljem az elválasztott alegységekhez, kiváltva ezzel a tömegspektrometriás

szekvenálás általi azonosítást a különböző kísérleti eljárásokban. Ehhez először nagy

tisztaságú 26S proteaszóma, 19S regulátor komplex és 20S katalítikus komplex

preparátumokat kellett nyernünk a korábbiakban már Dr. Udvardy álltal optimalizált

kromatográfiás eljárással [36].

A laboratóriumunkban folyó korábbi munkák bizonyították, hogy a Drosophila

melanogaster 0-12 órás korú petéi kiválóan alkalmasak nagy tisztaságú, dús és jelentős

mennyiségű 26S proteaszóma preparálására. A tisztítás során végzett Cloroxos  mosás

képes eltávolítani a petéket védő külső kemény burkot, így az embriók könnyen feltárhatóak.

A feltárást követő centrifugálás kiülepíti a petéztető lemezről bekerült szemcsés

szennyeződéseket, a feltáratlan petéket, a sejtmagokat és a mitokondriumokat. A –80 °C-os

tárolás után közvetlenül végzett ultracentrifugálás eltávolítja a fagyasztás során precipitálódott

fehérjéket, a riboszómákat, és a membrándarabokat. Az ezután végzett streptomicin-szulfátos

nukleinsav kicsapást, nagy körültekintéssel kell végezni, mert a hirtelen hozzáadott

nagymenyiségű streptomicin-szulfát lokálisan olyan magas koncentrációt is elérhet, hogy

precipitálja a fehérjéket, melyek visszaoldódása az adott körülmények között kétséges.

Az általunk alkalmazott hidroxil-apatit kromatográfia valójában alig frakcionálja a

fehérjéket. Jelentősége abban áll, hogy segítségével elkülöníthetőek a felszíni kémiai

sajátosságaiban igen heterogén és rendkívül nagy mennyiségben jelenlévő, ezért

kromatográfiás szempontból problémásnak tekinthető szikfehérjék, az egyéb oldott

fehérjéktől.



39

Az ezt követő kromatográfiás lépésben használt töltet a Fractogel EMD DEAE (M)

számos előnyös tulajdonsággal bír. Ez az anioncserélő töltet nagy fizikai stabilitásánál fogva

még a nagy átfolyási sebességgel együttjáró magas nyomás esetén sem tömörödik. Ezáltal

viszonylag gyorsan végezhetőek el rajta a kromatográfiás tisztítások, ami elősegíti az általunk

tisztított nagyméretű multiprotein-komplex épen maradását. Az ioncserélő funkcióscsoportok

egy hosszú lineáris polimer molekulán keresztül kapcsolódnak a mátrix gyöngyeihez. Ez

számos előnyel jár. Egyrészt több fehérje tud felkötődni a gyöngyökre, mintha a kötés a

gyöngyök felszínén történne, mert a hajlékony karokon lévő funkciós csoportok sokkal

könnyebben hozzáférhetőek. A karos ligandok előnye az is, hogy könyebben beférkőznek a

fehérjéket beburkoló, a puffer ionjaiból álló ionfelhőbe, ezért ezek maszkírozó hatása

csökken, azaz az oszlop kötési erőssége nő. A mátrix a karok erdeje miatt valójában rejtve

marad fehérjéktől, ezért a töltet felületén létrejövő felületi adszorbció és az esetlegesen ezt

követő felület mediált konformáció-változás esélye jóval kisebb. Az általunk használt (M)

minőségű gyöngyök méreteloszlása igen homogén, csökkentve ezzel a puffer turbulens

áramlásakor fellépő áteresztőképesség csökkenést, növelve a csúcsok élességét és egymástól

való elválásukat. A gyöngyök nagyobb mérete és ezzel összefüggésben kedvezőbb ára

lehetővé teszi, hogy preparatív léptékű kromatográfiákat végezzünk egy egyszerű

perisztertikus pumpa segítségével. Így ezt a kromatográfiás lépést hidegszobai körülmények

között viszonylag gyorsan, a 26S proteaszóma jelentősebb dezintegrációját és az alegységek

denaturációját a minimális szintre szorítva tudtuk végezni. A töltet kémiai stabilitása miatt az

oszlopon aggregálódott fehérjék NaOH-al leoldhatóak, így egy töltetet szinte korlátlan számú

alkalommal felhasználhattunk.

A következő kromatográfiás lépés egy hasonló alapmátrixon történt. A Fractogel EMD

Heparin (S) töltet fizikailag kisebb méretű gyöngyökből áll. A gyöngyök egymáshoz képest itt

is nagyon hasonló méretűek, de mivel átlagos méretük kisebb az (M) típushoz képest,

nagyobb az oszlop ligandsűrűsége. Ez azzal jár, hogy nő a kötőkapacitás, élesednek és

távolodnak egymástól a csúcsok, de drasztikusan csökken az oszlop folyadék-áteresztő

képessége. Ez ellen úgy védekezhetünk, ha csökkentjük az oszlop térfogatát - áldozva ezzel a

kötőkapacitásból - vagy növeljük a rendszer nyomását. Az ilyen finomszemcsés töltetek

valódi előnyei csak akkor érvényesülnek, ha magasnyomású, rendkívül precíz folyadék

adagolású kromatográfiás rendszeren használjuk őket. Ilyen az általunk használt Fast Protein

Liquid Cromoatography (FPLC) is. Az EMD Heparin tölteteken a karokhoz sertés bél

nyálkahártyából származó glükózamino-glikán poliszaharidot rögzítettek, amely széles

körben alkalmazott affinitás mátrix. Míg a heparin DNS-kötő fehérje kötőképességét könnyen
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értelmezhetjük a heparin hosszúkás, kifelé negatív töltéseket mutató szerkezetével, ami jól

utánozza a DNS gerinc fizikai-kémiai sajátosságait, addig a proteaszóma tísztításakor

kiaknázott kötőképességének mechanizmusa nem világos. Mindenesetre a heparinoszlop a

próbálgatások után kitűnően alkalmazható affinitásmátrixnak bizonyult.

A legutolsó kromatográfiás lépésben használt  oszlop szintén rendelkezik az FPLC

kromatográfiás töltetek által nyújtott előnyökkel. Az FPLC rendszer nagy precizitású

programozható üzemeltethetősége miatt a gélszűrési protokollok tökéletesen

reprodukálhatóak voltak, így a nagymólsúlyú frakciókban lejövő 26S proteaszómát, 19S

regulátor komplexet vagy 20S proteaszómát az első immuno-blotton ellenőrzött

kromatográfia után, az ismételt tisztításoknál pusztán a csúcsok retenciós paraméterei alapján

azonosítani lehetett. (3. ábra)

Kísérleteink során egyrészt összeszerelődött, intakt 26S proteaszóma preparátumot

használtunk, másrészt szükségünk volt a 19S regulátor komplexre és a 20S katalitikus

komlexre szétesett, „kettéválasztott” proteaszómára. Ha biztosítani akartuk azt, hogy a

partikulum a tisztítás során végig intakt formában maradjon, akkor a kromatográfiák előtt

ATP-vel inkubáltuk és a kromatográfiás és dializáló oladatok mindegyikéhez 1 mM ATP-t

adtunk. Ha kettéválasztott proteaszóma preparátumra volt szükségünk, akkor a kromatográfia

előtt az embrióextraktum endogén ATP tartalmát enzimatikusan felemésztettük, majd a

kromatográfia során mellőztük az ATP hozzáadását. Mint azt a későbbiekben tárgyalt natív

gél-elektroforetikus kísérleti elrendezésekben be is bizonyítottuk, az intakt és a kettéválasztott

forma ATP jelenlétében, illetve hiányában reverzibilis módon egymásba alakítható. Ez a

reverzibilis reakció tökéletesen végbemegy embrióextraktumban, de a reakció hatékonysága a

kromatográfiás tisztulás előrehaladtával fokozatosan csökken. A gélszűrés után pedig a

homogenitásig tisztított preparátumban teljes mértékben megszűnik. Úgy viselkedik, mintha a

reverzibilis reakcióhoz szükséges valamelyik faktor a kromatográfiák alatt eltisztulna. Ezt

kivédendő kell az intakt proteaszóma preparátumok készítésekor az ATP jelenlétét már a

korai lépésektől folyamatosan biztosítani.
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3. ábra:
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3. ábra: Totál embrió-extraktum szikfehérjét nem tartalmazó Hidroxil-apatit
frakcióinak további tisztítása. A: Fractogel EMD DEAE (M) kromatográfia regulátor
komplex elleni ellenanyaggal előhívott dot-blotja. B: A Fractogel EMD Heparin (S)
kromatográfia hasonlóan előhívott dot-blotja. C: A Superose 6 Prep Grade
kromatográfia kromatogogrammja. D: A C panel azonosan számozott frakcióinak
egydimenziós denaturáló SDS gélelektroforézise.
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Az alegyégösszetétel meghatározása:

Ahhoz, hogy a 26S proteaszóma egyes alegységeit meg tudjuk egymástól különböztetni,

először is szét kell bontani a multiprotein komplexet, másodszor pedig az így felszabadult

alegységeket valamely fizikai-kémiai sajátságuk alapján el kell különíteni egymástól. Erre

több módszert is alkalmaztak, de ezidáig mindegyik csak részeredményeket adott, sőt mint

kiderült, bizonyos alegységeket korábban még egyáltalán nem sikerült elválasztani.

A hagyományos Laemli féle denaturáló gél-elektroforézisnek megvan az az előnye,

hogy a mintafelvivő pufferben használt rendkívül erélyes detergens, az SDS, gyakorlatilag

minden fehérjét képes oldott formába hozni, ami előfeltétele az elektroforetikus

elválasztásnak.

Hátránya viszont az, hogy mivel ez egy egydimenzós gél-elektroforetikus rendszer, a

felbontása messze elmarad a kétdimenziós rendszerekétől. Ezt a problémát tapasztalhattuk a

26S proteaszóma alegységeinek elválasztásakor is. Immunoblott kísérletekkel kimutatható

volt, hogy minden alegység befutott a gélekbe. A gyenge elválasztás miatt viszont olyan

ellenanyagok, amelyek biztosan különböző alegységeket (eltérő keresztkötési mintázatot adó

alegységek, lásd később) ismernek fel, azonos molekulsúlynak megfelelően futó alegységeket

ismertek fel, azaz egy elektroforetikus sáv több fehérjét is tartalmazott. Ez sajnos

megadályozza az alegységek gélből való egyenkénti izolálását és az ezt követő szekvencia

meghatározást.

A kétdimenziós gél-elektroforézisek esetén, a megnövelt felbontás érdekében az első

dimenzió futtatásakor a mintafelvevő pufferben a második dimenzióban használt SDS-től

eltétrő detergenst kell alkalmazni. Az elterjedt izoelektromos fókuszálás (IEF) és ekvilibrium

közeli izoelektromos fókuszálás (NEFGE) mintafelvivő pufferei sajnos nem képesek minden

alegységet oldatba vinni. Ezek az alegységek be sem futnak az első dimenziós gélbe, így

természetesen a második dimenziós futtatás után is hiányoznak onnan. Ez a jelenség onnan

volt felismerhető, hogy bizonyos alegység-specifikus ellenanyagok egydimenziós denaturáló

gélelektroforézisekről készült imuno-blotokon felismertek egy alegységet, míg a kétdimenziós

gélekről blotokon nem.

Hasonló problémákkal küzdhetett a Hartinger csoport is, akik nehezen oldható integráns

membránfehérjék gél-elektroforézisére dolgozták ki a 16BAC/SDS kétimenziós gél-

elektroforeikus rendszert. Ezt a rendszert adaptáltuk mi is úgy, hogy attól függően, hogy épp a

19S regulátor komplexet vagy a 20S proteaszómát szerettük volna jobban felbontani,

töményebb vagy hígabb második dimenzios SDS denaturáló géleket használtunk. Ezzel a

rendszerel a 19S regulátor komplex alegységei közül nemcsak a korábbi egy és kétdimenziós
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gél-elektroforézisekkel meghatározott alegységeket tudtuk egy gélen elválasztani, hanem két

eddig még gél-elektroforetikusan el nem választott alegységet a p42-t és a p55-t is.

Az elválasztott, Coomassie Brilliant Blue festékkel festett foltokat a gélekből kivágtuk,

majd az egyes alegységeket tömegspektrometriás szekvenálással kooperációs partnereink

azonosították.

Első körben a 19S regulátor komplex alegységeire, majd a 20S proteaszóma

alegységeire koncentráltunk. Itt sikerült az emberi és az elesztő 19S regulátor komplex

valemennyi alegységének a Drosophila homológját azonosítanunk.A kapott szekvencia-

adatokat egyébb fajok adataival összevetve létre lehetett hozni egy nomenklatúrát, ami

evulúciós kapcsolatok alapján sorolja be az egyes alegységeket.

Az 19S regulátor komplex alegység-nomenklatúrája több szempontból is egyszerű.

Egyrészt, mert az alegységek neve a molekulatömegből származtatható, másrészt mert az

azonos molekulatömegű alegységeket mi neveztük el úgy, hogy az 16BAC/SDS kétdimenziós

géleken a nomenklatúra jól követhető legyen. A 20S core partikulum alegységeinek

elnevezése a fehérje adatbázisokban sokkal kuszább. A többszörös elnevezések között még

arra is akad példa, hogy két alegységet azonos névvel írnak le. Ezért, bár a

peptidszekvenciákat az NCBI adatbázisban kerestettük, a találati oldalakon található

kereszthivatkozáson keresztül ezen alegységek esetén áttértünk a FlyBase adatbázisra, ahol a

gének egyértelműen vannak elnevezve, és egy név nem ismétlődik többször. A teljesebbé tett

nomenklatúra a 19S regulátor komplex alegységeiről a Cell Biology-ban [55], míg a teljes -

immáron a 20S parikulum alegységeivel, és a 19S regulátor komplex p42E alegységével

kiegészített nomenklatúra - a Biochemical Biophysical Research Communications-ben [117]

jelent meg.

Az ellenangyagkönyvtár annotálása:

A rendelkezésünkre álló nagyszámú monoklonális és kevesebb poliklonális

ellenanyagból álló ellenanyagkönyvtárat előzetesen már szűrték arra a kritériumra, hogy az

ellenanyagok kizárólag egyetlen sávot ismernek-e fel az embrióextraktum egydimenziós SDS

denaturáló gél-elektroforézisek western-blottján. Feladatom az volt, hogy a 16BAC/SDS

kétdimenziós gélrendszer segítségével bebizonyítsam, valóban egyetlenegy alegységet

ismernek fel az adott ellenanyagok és nem több, az egydimenziós gél-elektroforézisen el nem

váló, hasonló molekulatömegű alegységet. A specifitás egyértelmű megállapítása után, a

felismert alegység pontos meghatározását az alegység peptidszekvenciáinak felhaszálásával

végeztük.
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Először is megbizonyosodtunk arról, hogy a 16BAC/SDS kétdimenziós gél-

elektroforézis megbízhatóan reprodukálható-e. Az ismételt elekrtoforézisek Coomassie

Brilliant Blue festett elektroforegramjainak összevetése után úgy találtuk, hogy a gélrendszer

az egydimenziós Laemli gélekhez hasonló mértékben jól reprodukálható.

Ezek után választottunk két, egymástól távol elhelyezkedő foltot felismerő ellenanyagot,

és egy-egy western-blot segítségével a megfelelő Coomassie Brilliant Blue festett foltokhoz

rendeltük őket. Ezek után e két ellenanyagot a western-blot protokoll belső kontroljaként és

referenciapontokként használva, minden egyes újabb western-blot kísérletben egy-egy újabb

ellenanyagot teszteltünk. A referenciapontok, illetve a Coomassie Brilliant Blue festett foltok

segítségével megpróbáltuk összekapcsolni az ismeretlen ellenanyag western-blot képét a

festett gél valamelyik foltjával (4. ábra).

Ezen munkálatok eredményeként kapott ellenanyagtérkép (11. ábra) nagy segítségünkre

volt a továbbiakban. Egyrészt szükségünk volt rá a későbbiekben ismertetendő a 26S

proteaszóma összezerelődés-függő szerkezetváltozásait megvilágító keresztkötési vizsgálatok

értékeléséhez, másrést megfigyelhettünk rajta egy igen érdekesen viselkedő alegység- és a

hozzájuk tartozó ellenanyag-párt. Erről az ellenanyagpárról feltételezzük, hogy képes

elkülöníteni az egyik 19S regulátor komplex alegység két künbözőképpen posztranszlációsan

módosított válozatát, így segítségükkel képet kaphatunk e módosítások alegység-szerkezetere

gyakorolt hatásáról.

Alegységszerkezet átrendeződés vizsgálata:

Attól függően, hogy a kromatográfiás tisztítás során folytonosan jelen van-e ATP a

rendszerben, a 26S proteaszómát, illetve a 19S és 20S komplexeket a gélszűrés után külön

elúciós csúcsokban kapjuk meg. Az összeszerelődés-szétesés foka natív gél-elektroforézis

segítségével is vizsgálható. Ennek alapja az, hogy a gél-elektroforézis során alkalmazott

pufferek megpróbálják imitálni a sejtben tapasztalható natív fiziko-kémiai viszonyokat,

fenntartva ezáltal a komplex, illettve a szubkomplexek alegység-alegység kölcsönhatásait. A

szakirodalomban manapság elfogadott nézet szerint ilyen gél-elektroforézisek segítségével

kimutathatóak az egy 20S proteaszómából és két 19S regulátorkomplexből szerveződő dupla

végű és az egy-egy 20S és 19S partikulumot tartalmazó szimpla végű 26S proteaszóma

formák. A géleken elkülönül továbbá a szabad 20S core partikulum és a szabad 19S regulátor

komplex is. A natív gél-elektroforézis során a komplex és a szubkomplexek olyannyira intakt

formában maradnak, hogy a 20S partikulumot is tartalmazó formák enzimatikus aktivitása is

megmarad. Ehhez elég a futtatás után a natív gélt Suc-LLVY-AMC komponenst tartalmazó
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oldatba meríteni. A kataltíkus helyekre diffundáló és hasítást szenvedő mesterséges szubsztrát

leuko formából fluoreszcens formába vált, amely UV transzilluminátor segítségével

fototgrafálható, és denzitométer segítségével bizonyos határokon belül kvantifikálható. (7.

ábra A panel)

4. ábra:

4. ábra: A különböző ellenanyagok 19S regulátor komplex alegységeihez való rendelése
western-blot és Coomassie Brilliant Blue festett gél segítségével. A: A Coomassie
Brilliant Blue festett géleken minden egyes alegység megjelenik. B, C: A referencia
kísérletekben egy-egy alegységet az A panel megfelelő Coomassie Brilliant Blue festett
foltjához rendeltük. D: A térképezéskor két ismert referencia ellenanyagot és egy új,
ismeretlen ellenanyagot használtunk. E: A kapott adatok a Coomassie Brilliant Blue
festett gél és az autofluorográfiás filmek egymásra fektetésével értelmezhetőek.

C                    Referencia
                western-blot #2

B                    Referencia
                western-blot #1

A           Coomassie B.B.

     Az A és D  panelek
                 összevetése

D               Hárompontos
térképezés western-blotja

Új alegység-ellenanyag pár:

E

#1

#2
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A 19S regulátor komplexekhez nem kapcsolódó 20S proteaszóma is kismértékű, de

kimutatható aktivitással bír az alkalmazott kisméretű szintetikus szubsztráttal szemben, de az

aktivitása megnő, ha egy vagy két 19S regulátor komplexszel kapcsolódik. Ez a rendszer

kiválóan alkalmas arra, hogy az egyes kromatográfiás lépésék után ellenőrizhessük a kapott

frakciók aktivitását, és elosztva azt az immunoblottok alapján becsült fehérje koncentrációval,

megbecsülhessük a preparátum specifikus aktivitását is. Még nagyobb jelentőséget nyer a

technika, amikor a kettéválasztott 26S proteaszóma összeszerelése után mérjük az aktivitás

visszanyerését. Ehhez az a kísérleti elrendezés alkalmazható a legsikeresebben, amikor ATP

nélkül tisztított preparátumokat futtatunk ATP-t tartalmazó natív géleken. Ezeken a géleken

az ATP függő összeszerelődési reakció a gél-elektroforézis kezdeti pillanataiban létrejön, még

mielőtt a komponensek elszeparálódnának egymástól. Az összeszerelődésnek természetesen

feltétele az is, hogy a korábban említetteknek megfelően a felhasznált 26S proteaszóma

preparátum ne legyen homogenitásig tiszta, mert akkor az ATP hiányában történő szétesés

irreverzibilis.

Feltételezéseink szerint a 26S proteaszóma összeszerelődése nem csupán a 19S regulátor

komplex és a 20S proteaszóma rigid szerkezeteinek összetapadása. Úgy feltételeztük, és a

későbbiekben be is bizonyítottuk, hogy az alkotóelemek összekapcsolódásakor az egyes

szubkomplexek alegységszerkezete nagy mértékben átrendeződik. Ezen szerkezetváltozások

kimutatása keresztkötési vizsgálatokal történt.

A keresztkötési vizsgálatok során a preparátumhoz növekvő koncentrációban

diszukcinimidil-szuberát (DSS) keresztkötőszert adtunk, majd a keresztkötési reakciókat

feleslegben adagolt glicinnel leállítottuk. A DSS keresztkötőszer két láncvégi

funkcióscsoportja segítségével a megfelelő távolságban és a keresztkötőszer számára

hozzáférhető helyen lévő primer amin csoportokkal reagál, kovalens módon. A keresztkötött

primer aminok alapján megkülönböztethetünk intra- és inter-molekuláris keresztkötési

reakciókat, attól függően, hogy a keresztkötésben egy vagy több alegység vesz részt. Az

alkalmazott keresztkötőszer és 26S proteaszóma koncentrációban az inter-proteaszómális

reakciók mértéke elhanyagolható volt. Annak alapján, hogy a keresztkötési reakciókban hány

alegység vesz részt, megkülönböztethetünk monomer, dimer, trimer és magasabb tagszámú

oligomer keresztkötési termékeket. Ezen termékek közül a monomer és dimer termékek

denaturáló Laemli gél-elektroforézis segítségével jól elválaszthatóak az oligomer termékektől.

Azt, hogy egy keresztkötési terméket mely alegységek alkotnak, megállapíthatjuk onnan,

hogy melyik két, már korábban azonosított specificitású ellenanyag ismeri fel a keresztkötési

terméket (5. ábra).
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5. ábra:

5. ábra: Két hipotetikus alegység keresztkötési reakciójának nyomonkövetése.

O-GlcNAc-áció kimutatása:

Ahhoz, hogy az alegységspecifikus ellenanyagok specificitását vizsgáló

kísérletsorozatunk alatt a posztranszlációs módifikációkról felállított hipotézisünket és a

belőle a keresztkötési vizsgálatok során levont következtetéseket direkt bizonyítkokkal

támaszthassuk alá, megpróbáltuk felderíteni a 26S proteaszóma esetleges ilyen jellegű

módosításait..

Mivel az irodalomban gyakoriak az utalások az egyes alegységek foszforilációjára, és az

is ismert, hogy bizonyos fehérjék szerin és treonin oldaláncain egymást kizáró módon,

egymással versengve, mind foszforiláció mind O-glikoziláció is történhet, vizsgálataink

tárgyául az oxigénen keresztül kötődő N-acetil-glükózaminációt választottuk.

Ehhez újra western-blot kísérleteket alkalmaztunk, ahol a használt ellenanyagok

specifikus módon ismerik fel a posztranszlációsan O-GlcNAc-ált epitópokat. Ezen kívül

torma-peroxidáz konjugált búzacsíra agglutinint is használtunk, mely szintén felismeri az

említett modifikációkat, de emellet még a sziálsavval módosított epitópok felismerésére is

képes. Ez a sajátossága mégsem volt számunkra zavaró, mert a citoszólban oldott fehérjék

  mAb1  mAb2  mAb1  mAb2

Keresztkötőszer
nélkül

Keresztkötés
után

   pX

   pY

pX+pY
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nem hordoznak ilyen jellegű módosítást. Azáltal, hogy az agglutinin kovalens módon

kapcsolódik a jelző funkciójú torma-peroxidázhoz, a blottok előhívása nem igenyli

jelzőmolekulához kapcsolt másodlagos ellenanyag használatát.

A másodlagos módosítások kimutatásánál nem tudtuk kihasználni az ellenanyagok

térképezésekor használt hárompontos térképezési eljárást. Ezért egy elsődimenziós 16BAC

gélt, négy egyszerre indított, szinkron futtatott, második dimenziós gélen választottunk el.

Ezek a gélek szinte tökéletes másai voltak egymásnak, ezért a gélek felbontásánál jóval

kisebb hibahatáron belül egymásra lehetett fektetni a megfelelő foltokat. Ez lehetőséget adott

arra, hogy a Coomassie Brilliant Blue festett gélek segítségével a korábbiakban kidolgozott

alegység-nomenklatúrát ezekre a western-blottokra is alkalmazni tudjuk.



49

Eredmények

Csoportunk az elmúlt években három olyan publikációt jelentetett meg, mely saját

munkáimat is tartalmazza. Ez a három publikáció [55], [118], [117] különböző mértékű

csoportközi kooperációs munka eredménye. A kooperációs partnerek hozzájárulása az első,

társszerzős cikktől a harmadik, elsőszerzős publikációig folyamatosan csökken.

Eredményeink megértéséhez azonban szükség van együttműködő partnereink kísérleteinek

bemutatására is. Az eredmények forrásainak egyértelmű elkülönítése végett, a nem saját vagy

nem a csoportunk mukájából származó eredményeket dőlt betűvel szedtem.

Az értekezés terjedelmének ésszerű kereteken belül tartása végett, a kooperációs

partnerek munkáinak ismertetésekor pusztán az eredményekre és a diszkusszió bizonyos

gondolataira támaszkodom, de nem részletezem az vonatkozó metodikai vagy irodalmi

aspektusokat, melyek a hivatkozott irodalomban megtalálhatóak.
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A Drosophila melanogaster 26S proteaszóma regulátor komplexének
alegység-összetétele és egy deubiquitináló enzim elhelyezkedésének
meghatározása

A Drosophila embriókból származó 26S proteaszóma tisztítása és karakterizálása:

A tisztítás utolsó lépésében végzett szacharóz sűrűség grádiens centrifugálás két

fehérjecsúcsot eredményezett, amelyek képesek voltak a Suc-LLVY-AMC fluorogén

szubsztrátot hasítani. Az aktivitást mutató frakciókat mind denaturáló Laemli (6. ábra), mind

pedig natív gél-elektroforézisek (7. ábra) segítségével meg vizsgáltuk. Az első peptidáz

aktivitási csúccsal a 22% szaharóznak megfelelő koncentrációnál elhelyezkedő 10. frakció

esett egybe. A frakció denaturáló gél-elektroforetikus képe a 20S proteaszómára jellemző

mintázatot mutatott. A későbbi 13-15. frakciók is tartalmazták a 20S proteaszómát, de egy

nagy molekulasúlyú fehérje szennyezte őket, ami az elektron-mikroszkópos felvételeken

látható alakja alapján a GroEl chaperonnak tűnt. A második peptidáz aktivitási csúcsnak

megfelelő 16-20. frakciók, amelyek a szacharóz-gradiens 26-28%-ig tartó részéből

származnak, a 26S proteaszómára hasonlító képet mutattak Coomassie Brilliant Blue festett

Laemli géleken.

6. ábra:

6. ábra: A szacharóz sűrűség grádiens centrifugálás 26S proteaszóma tartalmú 10. és 13-
20. frakciójáról készült 12%-os Coomassie Brilliant Blue festett Laemli gél. A
molekulasúly régiók a bal oldalon vannak feltüntetve. Az egyes alegységek elnevezése a
8. ábrán látható.
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7. ábra

7. ábra: A: A szacharóz sűrűség grádiens centrifugálás 26S proteaszóma tartalmú 10.,
13. és 20. frakciójáról készült 4.5%-os natív gélek Suc-LLVY-AMC felülrétegzési
esszéje. B: Ugyanez Coomassie Brilliant Blue festés után. C: A szacharóz sűrűség
grádiens 19. frakciójáról készült 19S regulátor komplex ellen termeltetett (µ3/50) és 20S
proteaszóma ellen termeltetett (V.D5) ellenanyagokkal előhívott western-blot.

Natív gél-elektroforézisek során, az emlős és élesztő proteaszómához hasonlóan [35],

[78] négy sávot tudtunk megkülönböztetni. A fluoreszcens felülrétegzési esszék segítségével

kimutattuk, hogy a 20S proteaszóma felett található két, még lassabban vándorló, szintén

peptidáz aktivitású komplex. Ezek analógjait élesztőben egy és két darab 19S regulátor

komplexet tartalmazó 26S proteaszómaként írták le [78], (7. ábra). Korábban már sikerült

mindkét formát elektronmikroszkópos képeken is kimutatni [119], [120], [121]. Ahhoz, hogy

bemutassuk melyik sáv tartalmazza a szabad 19S regulátor komplexet, a 19. frakciót natív

gélen futattuk, nitrocellulóz membránra blottoltuk, majd különböző 19S regulátor komplex és

20S proteaszóma alegységek ellen termeltetett monoklonális ellenanyagokkal hívtuk elő (7.

ábra C panel). A 7. ábra C paneljének 1. zsebében a p39A nevű 19S regulátor komplex

alegység ellen termeltetett µ3/50-es ellenanyaggal, a 2. zsebében pedig a V.D5 nevű 20S

proteaszóma ellen termeltetett ellenanyaggal reagáltattuk a filtert. Ezen ellenanyagok mellett

egy sor más ellenanyaggal is hasonló eredményre jutottuk (adatok nincsenek mellékelve).

Ezek alapján összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a natív géleken elváló négy sáv a magas

mólsúlyú régiótól a kismolsúlyú régió felé haladva a következő: mindkét végén 19S regulátor

A B C

-20S-19S2-

-20S-19S -

  19S  

(GroEl)

  20S  
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komplex-szel kapcsolódó 20S proteaszóma; csak az egyik végén 19S regulátor komplex-szel

kapcsolódó 20S proteaszóma; szabad 19S regulátor komplex; szabad 20S proteaszóma.

A 19S regulátor komplex alegység-összetétele:

Mint ahogy azt már korábban is bemutattuk, és a 6. illetve a 8. ábrán is látható a

Drosophila melanogaster 26S proteaszóma 19S regulátor komplexe 12 elkülönülő sávra

bontható fel egydimenziós SDS gél-elektroforézis segítségével [36]. A molekulatömegük

alapján az alegységek elnevezése p110-től p37B-ig terjed [122]. A 26S proteaszóma IEF/SDS

kétdimenziós és Laemli egydimenziós gél-elektroforetikus képe a 8. ábrán látható. A 20-30

kDa-os régió képe megfelel a tisztított 20S proteaszóma IEF/SDS kétdimenziós gél-

elektroforetikus képének (adatok nincsenek mellékelve). A magasabb molekulasúly régióban

mintegy 20 különböző folt különíthető el, melyek izoelektromos pontja (pI) 4.8 és 8.5 között

változik. Ezeket a foltokat aminosav-szekvenálásnak vetettük alá. Mivel a p110, a p97-es és a

p58-as foltok nem találhatóak meg a IEF/SDS kétdimenziós gél-elektroforetikus géleken,

ezeket az alegységeket a szekvenáláshoz egydimenziós SDS gélekből vágtuk ki, és még így is

egyértelműen sikerült azonosítanunk őket. A p97-es és a p58-as alegységek N-terminálisa

direkt módon hozzáférhető volt az N-terminális fehérje-szekvenáláshoz, de a p110-es alegység

csak gélen-belüli emésztés után volt szekvenálható. A IEF/SDS kétdimenziós gél-

elektroforézissel elválasztott foltok közül csak az E és N foltok voltak direkt módon

megközelíthetőek, a többi folt esetében az N-terminálisuk poszttranszlációs modifikáció

hatására hozzáférhetetlenné vált az N-terminális-fehérje-szekvenálás számára (8. ábra).

Az összes ilyen módon kapott szekvencia tökéletesen egybevágott a Drosophila

genomszekvenálásból lefordítható aminosav-sorrendekkel (2. táblázat). Mindössze egyetlen, a

20-30kDa-os régió feletti foltról derült ki, hogy nem a 19S regulátor komplex, hanem a 20S

proteaszóma Pros35 nevű, α típusú alegysége. Az U jelű folt nem lett szekvenáltatva, de a

µ3/150 nevű ellenanyaggal végzett immunoblott kísérletek egyértelműen a p54-es

alegységként azonosították.
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2. Táblázat:

Drosophila melanogaster 19S regulátor komplex
                           alegységek                                                             homológok
Név Elérési

számA
Méret B

[AA]    [kDa]
pIB ÉlesztőC AzonosságD HumánE AzonosságC

p110 AF145303 1020 113.2 4.93 Rpn2 38 (1-858) S1 64 (3-859)
p97 AF145304 919 102.3 5.48 Rpn1 36 (65-615) S2 58 (65-917)
p58 M63010 494 56.0 9.04 Rpn3 32 (12-458) S3 58 (8-494)
p56 U39303 493 49.3 6.17 Rpt2 72 (24-439) S4 88 (1-439)
p55 AF145315 502 57.7 5.49 Rpn5 38 (8-442) p55 47 (11-455)
p54 S79502 396 42.6 4.70 Rpn10 41 (1-225) S5a 52 (1-381)
p50 AF145305 428 47.8 5.20 Rpt5 68 (14-428) S6’ 84 (9-428)
p48A AF145306 412 46.9 5.22 Rpt3 69 (34-413) S6 84 (12-413)
p48B AF145307 433 48.5 5.75 Rpn1 64 (5-433) S7 85 (1-433)
p42A AF145308 389 45.4 6.06 Rpn7 37 (15-389) S10 70 (1-389)
p42B AF145309 422 47.3 5.66 Rpn6 42 (1-421) S9 64 (2-422)
p42C U97538 405 45.8 8.51 Rpt6 71 (18-405) S8 86 (6-405)
p42D AF145310 390 44.2 8.44 Rpt4 70 (8-388-) S10b 86 (6-390)
p39A AF145311 382 43.8 5.18 Rpn9 30 (8-379) S11 42 (15-381)
p39B M64643 338 38.5 8.90 Rpn8 44 (10-290) S12 71 (5-290)
p37A AF145312 324 37.7 5.12 UCH37 59 (1-324)
p37B AF145313 308 34.4 5.74 Rpn11 64 (1-308) S13 88 (1-308)
p30 AF145314 264 30.2 5.80 Rpn12 25 (25-264) S14 45 (7-264)

2.Táblázat: A Drosophila melenogaster 19S regulátor komplex alegység katalógusa.
A: EMBL/DDBJ génbank elérési szám. B: A molekulatömeget [kDa] és az izoelektromos
pontot (pI) a GENETIX-MAC 8.0 számítógépes program segítségével határoztuk meg.
C: Az elnevezések a Finley féle nomenklatúra szerint történtek [123]. D: Az
azonosságokat Ψ-blast kereséssel állapítottuk meg
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/psiblast.cgi), a számadatok százalékban éretendőek.
A zárójelek között az első és utolsó összeillesztett aminosav-maradék pozíciójat
tüntettük fel. E: A p55 és az UCH37 alegységek kivételével a humán homológok méretük
alapján vannak elnevezve [77].

Egydimenziós SDS géleken a 42 kDa-os régióban két sávot találtunk, melyek összesen

négy fehérjét tartalmaztak, a p42A-tól a p42D-ig számozva. Ezek közül három fehérjét

IEF/SDS kétdimenziós gél-elektroforézissel is ki lehetett mutatni (p42B, p42C és p42D), (8.

ábra H-tól N-ig). Az O és P jelű foltok a p42A alegységnek megfelelő mérettartományban

láthatóak, de sajnos nem minden elektroforézis során találtuk meg őket és szekvencia-

információt sem sikerült kinyerni belőlük. Szintén nem adott értékelhető szekvenciát az L

foltból származó alegység sem. Miután néhány alegységnél különböző migrációs sajátosságú

formákat találtunk (8. ábra és 3. táblázat), nagy valószínűséggel a L, J és K jelű foltok mind a

p42D alegységet takarják.
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8.ábra:

8.ábra. A tisztított 26S proteaszóma Coomassie Brilliant Blue festett pH: 3-10 IEF/ 12.5-
os % SDS kétdimenziós gél-elektroforézise. A molekulasúly-markerként feltüntetett
Coomassie Brilliant Blue festett 12.5%-SDS egydimenziós gél-elektroforézis
alegységeinek elnevezése relatív elektroforetikus elmozdulásuk alapján történt [122].
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3.táblázat:

FoltA Peptid-szekvenciaB EST cDNS
azonosítóC

Génbank
azonosítóC

AlegységD

- VATAVLSIAARQK LD11427 p100
- TGETKLEKKPLL LD05942 p97
- TNATDIGANDVE M63010 p58 (Dox-A2)
W APQETYADIGGLD
V GVLYGPPGTGK U39303 p56 (S4)

- TGLTPVDSAA LD07018 p55
UE S79502 p54 (S5a)
T SEVIRITHEIQAQNEK LD22987 p50
S EFIEVQEEYIK GM02119 p48A
R FVVELADSVAP
Q QVNETGI LD17074 p48B

OF

PF YLIEEGG GH10329 p42A

N EQGILQQGELQK
M XXVNREEQD GH10329 p42A

H VPDSTYEMYGGLDK
I IEELQLVVAEK U97538 p42C (DUG)

J SLQSVGQIVGEVL
K HGEIDYEAIVK LD04467 p42D

G AIERISF LD17530 p39A
D
E PSQEVSVNK
F

M64643 p39B(mov34)

C FCQCFDPYNK LD02040 p37A
B MTPQCAIK CK01641 p37B
A IFQAK LD13866 p30

3.táblázat: A: Drosophila melanogaster 19S regulátor komplex alegységeit a 8. ábrának
megfelelő módon választottuk el, illetve betűztük. A p110, p97 és p58 alegységeket
egydimenziós SDS gélen, míg a p55 alegységet kétdimenziós 16-BAC/SDS gélen
választottuk el. B: Az N-terminális és internális szekvenciákban X-el jelöltük a nem
azonosított aminosav-maradékokat. C: Berkeley Drosophila genomproject adatainak
Blast keresésével kapott adatok. D: Az elnevezést a Haracska [122] féle nomenklatúra
alapján végeztük. A korábbi elnevezéseket zárójelben mellékeltük. E: Az U jelű foltot
nem szekvenáltukmeg. Azonosítása immuno-blott segítségével történt. F: Az O és P jelű
foltok nem mindíg voltak megtalálhatóak a kétdimenziós gél-elektroforézisek során. Az
egydimenziós SDS gél-elektroforézissel elválasztott alegységekből a 42kDa-os régióban a
p42A alegység szekvenciáját lehetett kinyerni. Feltételezzük, hogy mindkét folt a p42A
alegységet takarja.

A fentebb leírtakból kitűnik, hogy pusztán az IEF/SDS kétdimenziós gélelektroforézis

nem képes az összes alegység elkülönítésére. A nagy-mólsúlyú p110, p97 és p58-as

alegységeket reprezentáló foltokat ugyan sikerült az egydimenziós denaturáló SDS gélekből

izolálni, de az, hogy ezen foltok esetében visszaléptünk az egydimenziós gél-
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elektroforézisekhez bizonytalanná tette, hogy valóban minden alegységet sikerült

elkülönítenünk. Ennek az az oka, hogy az egydimenziós gélekből kivágott foltok esetén a

gélrendszer gyengébb felbontása miatt nem lehetünk biztosak abban, hogy az általunk

kivágott folt nem tartalmaz a kimutatott alegység mellett, az alegységel azonos

elektroforetikus mobilitású, egyébb alegységeket. A p55-ös alegység szintén hiányzott az

IEF/SDS kétimenziós gélekről, és ezt az alegységet még az egydimenziós denaturáló SDS

gélekből sem tudtuk izolálni. A 42 kDa-os régióban az IEF/SDS kétimenziós géleken hol

három, hol négy alegység volt kimutatható, ami tovább növelte a bizonytalanságot.

Azt feltételeztük, hogy a szelektív alegységveszteségek oka abban rejlik, hogy az

IEF/SDS kétdimenziós gélek mintafelvevő puffere nem képes oldatba vinni a nagy

hidrofobicitást mutató fehérjéket. Ezért kezdük el használi a 16-BAC/SDS kétdimenziós gél-

elektroforézist, amely bár az IEF/SDS kétdimenziós gél-elektroforézissel szemben nem képes

minden esetben elválasztani egymástól az egyes alegységek poszttranszlációs

modifikációikban különböző változatait, de sokkal jobban oldatban tartja a hidrofób

fehérjéket. A 16-BAC/SDS kétdimenziós géleken megtalátuk az összes IEF/SDS kétimenziós

és az egydimenziós denaturáló SDS gélekből kinyerhető alegységet, és a 42 kDa-os régió

négy ismert alegysége helyett konzekvensen öt alegységet találtunk a géleken. Sőt sikerült

izolálnunk két új alegységet a p55-öt és a p42E-t. A p42E alegységen kívül az összes 16-

BAC/SDS kétdimenziós gél-elektroforézisből származó alegységet sikerült megszekvenálnunk,

sőt a későbbiekben egy újabb kísérletsorozatban erről az alegységről is szekvencia adatokhoz

jutottunk. (vesd össze a 3. és 4. táblázatot)

Mindent összevetve 18 különböző alegységet tudtunk kimutatni (2. táblázat). Úgy tűnik,

hogy a hat darab AAA-ATP-ázból [124], [125] álló gyűrű, amely minden eddig vizsgált faj

19S regulátor komplexben megtalálható [126], [77], [78], a Drosophila melanogaster 19S

regulátor komplexnek is szerves részét képzi. Mint ahogy az az élesztőre is igaz, az egyes

ATP-áz alegységek Drosophilában is 40-50% szekvenciahomológiát mutatnak egymás között.

A Drosophila és az élesztő megfelelő alegységei között a homológia 64% - 72%, míg a

Drosophila és az ember viszonylatában a homológia 84% - 88% között változik. Ez a

homológia jóval magasabb, mint ami a nem ATP-áz alegységeknél megfigyelhető. A nem

ATP-áz alegységek szekvenciáit a megfelelő élesztő alegységekhez viszonyítva 25-44%

homológiát, míg a megfelelő humán alegységekhez viszonyítva 42-71% homológiát

tapasztalhatunk [78]. Kivételnek egyedül a p37B nem ATP-áz alegység bizonyult, mert ez az

élesztő homológ Rpn11 alegységgel 64%, míg a humán S13 homológjával 88% egyezést
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mutatott. A nem ATP-áz alegységek fajon belüli egymáshoz viszonyított homológiái a p110 és

a p97 esetén 25%, míg a p39B és a p37B alegységek esetén 30% voltak.

A 19S regulátor komplex egy új alegysége a p37A:

A kétdimenziós gélekből származó egyik folt aminosav-szekvenciája  az

FCQCFDPYNK szekvenciának bizonyult. Ez alapján azonosítható volt egy LD02040 nevű

EST cDNS klón, amely egy 972bp hosszú nyílt leolvasási keretet tartalmazott és amelyről egy

korábban nem ismert 324 aminosav-maradék hosszú, általunk p37A-nak elnevezett fehérjét

lehet lefordítani. A szekvenciából prediktálható 37.672 kDa-os moláris tömeg jó egyezést

mutatott az  egydimenziós SDS gél-elektroforézissel végzett molekulatömeg meghatározással.

Az élesztő genomban nem, de az egér, a szarvasmarha és az emberi genomokban megtaláltuk

a gén szekvencia-homológjait. Sőt az emberi homológját már korábban is a 19S regulátor

komplex alegységeként volt azonosították (Xu W., és R.E. Cohen személyes közlése alapján). A

p37A alegység az ubiquitin C-terminális-hidrolázok közé tartozik (UCH) [127]. Az UCH-k

tiol-proteáz aktivitásuk miatt  képesek az ubiquitin C-terminálisáról tiolcsoportokat,

amincsoportokat, peptideket és kisebb proteineket lehasítani. Tartalmaznak egy 210

aminosav-maradék hosszú, a négy darab katalitikusan aktív oldalláncot is magában foglaló,

erősen konzervált szekvencia-motívumot. Nagyon érdekes, hogy a p37A alegység közeli

rokonságot mutat a humán BAP1 fehérjével [128], ami egy sejtmagi fehérje. E fehérje 240

aminosav-maradék hosszú N-terminális doménja hordozza a homológiát az UCH-kal. A

BAP1 fehérje C-terminális doménja helikális szerkezetű (nagy valószínűséggel „coiled-coil”

struktúrájú) és feltételezhető, hogy  képes kölcsönhatni a RING finger domént tartalmazó

emlő- és petefészek-rákra hajlamosító BRCA1 fehérjével [128]. Habár a p37A alegység C-

terminális részén található, 252-322 aminosav-maradékok közötti szakasz 32%-os

azonosságot mutat a BAP1 fehérje 640-716 aminosav-maradékok által határolt részével, ha a

BAP1 fehérjénél is használt struktúra meghatározó algoritmust használjuk, akkor a p37A

alegységre nem kapunk feltételezhető „coiled-coil” szerkezetet [129].
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A p37A alegység és a 26S proteaszóma de-ubiquitináló aktivitása:

A p37A alegységet reprezentáló cDNS-ből a kódoló szakaszt egy pET22B expressziós

vektorba klónoztuk át. A termeltetett C-terminális 6XHis kromatográfiás jelölővel

fúzionáltatott fehérjét, Escherichia coliban való termeltetés után, natív körülmények között

tudtuk tisztítani. Az enzimatikus aktivitását a fluorogén Ubiquitin-AMC (Ub-AMC)

szubsztrátot hasító aktivitásának mérésével végeztük [130]. A rekombináns p37A alegység

elbontotta az Ub-AMC-t, de ez a hidrolízis teljes mértékben gátolható volt, ha a rendszerbe az

Ub-AMC-vel ekvimoláris mennyiségben Ubiquitin-aldehidet (Ub-Al) adtunk (9. ábra A

panel). A 26S proteaszóma szintén Ub-Al-del blokkolható módon volt képes bontani az Ub-

AMC-t (9. ábra B panel), és ezt a folyamatot nem lehetett gátolni a 20S proteaszómát

specifikusan blokkoló, laktacisztin hozzáadásával [131]. Ez a sajátság kizárja, hogy az Ub-

AMC bontásában a 20S proteaszóma is szerepet vállal.

9. ábra

9. ábra: A rekombináns p37A alegység és a 26S proteaszóma képes hidrolizálni azUb-
AMC szubsztrátot. Az ábrán a felszabaduló AMC mennyiségével arányos fluoreszcencia
intenzitást (λex = 380 nm, λem = 460 nm ) az idő függvényében ábrázoltuk. Az egyes
görbék mellett a reakcióelegybe az Ub-AMC modell-szubsztrát mellett hozzáadott
komponensek vannak feltüntetve.

A p37A alegység 19S regulátor komplexben való elhelyezkedésének elektronmikroszkópos

térképezése:

A p37A alegység elhelyezkedésének térképezésekor kihasználtuk az alegység azon

sajátosságát, hogy képes kötni az Ub-Al UHC inhibítort. Az Ub-Al-hez hozzákapcsolható egy

A B
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3.5 nm átmérőjű kolloidális aranyszemcse, amelynek elektrondenzitása olyan nagy, hogy még

negatívan festett elektronmikroszkópos preparátumokon is jól látható. Azért, hogy

specifikusan uniform és stabilis konjugátumokat kapjunk, az Ub-Al N-terminális amino-

csoportját 2-iminothiolánnal derivatizáltuk, amely egy olyan módosított oldalláncot képzett,

amelynek primer tiol csoport van a végén. A kolloid aranyszemcse kovalens kén-arany

kötésen keresztül kapcsolódott a módosított Ub-Al-hez.

A 10. ábrán olyan 26S partikulomokról készült elektronmikroszkópos felvételek

láthatóak, amelyekhez Ub-Al – kolloid arany konjugátumot adtunk. A 26S partikulumok 50%-

a legalább egy kolloid aranyszemcsét tartott kötött állapotban, míg szabad aranyszemcséket

egyáltalán nem találtunk. A 10. ábra B panelje egy sor azonos állásba rendezett 26S

proteaszómát mutat, amelyek egy vagy két aranyszemcsét kötnek. A kétdimenziós átlagoló

képalkotó eljárást azután végeztük el, miután a hosszanti tengely mentén a lehető legnagyobb

átfedésbe hoztuk a korábban már e tengely körüli elforgatásra azonos szögben látszó fotókat.

Az így kapott átlagolt képen az aranyszemcse a 19S regulátor komplex alap és fedő

alkomplexeinek [56] találkozási felületén található.

10. ábra:

10. ábra: A p37A alegység elhelyezkedésének elektronmikroszkópos térképezése. A:
Arany szemcséhez kötött Ub-Al-el inkubált 26S proteaszóma (hosszmérték = 50 nm). B:
Ugyanezen partikulumok soronként azonos állású osztályokba rendezve. C: A jelöletlen
és a jelölt 26S proteaszóma MSA eljárás és osztályozás után megfigyelhető főbb típusai.
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A Drosophila melanogaster 26S proteaszóma összeszerelődése
nagymértékű alegységszerkezet-átrendeződéssel járó folyamat

A 19S regulátor komplex ellen termeltetett ellenanyagok karakterizálása:

Ahhoz, hogy tanulmányozhassuk a 19S regulátor komplex alegységszerkezetét, egy sor

monoklonális és poliklonális ellenanyagot kellett készítenünk. Hogy kiderítsük melyik

ellenanyag mely alegységet ismeri fel, két azonos 16-BAC/SDS kétdimenziós gél-

elektroforézist végeztünk. Egyiket Coomassie Brilliant Blue festésnek vetettük alá, a másikat

blottoltuk és különböző ellenanyagokkal próbáltuk. Miután eldöntöttük, hogy melyik foltot

melyik ellenanyag ismeri fel, a Coomassie Brilliant Blue festett foltokat kivágtuk a gélből és

fehérje mikroszekvenálásnak vetettük alá (11. ábra B panel és 4. táblázat). Mint az a 11.

ábra A paneljén is látható, ellenanyagkönyvtárunkban majdnem minden 19S regulátor

komplex alegység ellen található ellenanyag. A mAb12A1 ellenanyag kivételével ezen

ellenanyagok csak egyetlen alegységet ismernek fel Drosophila embrióextraktumban (adatok

nincsenek mellékelve).

4.táblázat:

Drosophila Human Élesztő Ellenanyag
110 S1 Rpn 2 anti-S1 polyclonal
p97 S2 Rpn 1 –
p58 S3 Rpn 3 mAb u6/272
p56 S4 Rpt 2 anti-p56 polyclonal
p55 S5b Rpn 5 –
p54 S5a Rpn 10 mAb 439
p50 S6´ Rpt 5 mAb 112
p48A S6 Rpt 3 mAbs IB8 és 12A1
p48B S7 Rpt 1 anti-p48B polyclonal
p42A S10 Rpn 7 mAbs 123 és 243
p42B S9 Rpn 6 –
p42C S8 Rpt 6 mAb 9E3
p42D S10b Rpt 4 mAb 216
p39A S11 Rpn 9 mAb 50
p39B S12 Rpn 8 –
p37A – – –
p37B S13 Rpn 11 –

4. táblázat: A Drosophila melanogaster egyes alegységeit specifikusan felismerő mono- és
poli-klonális ellenanyagaink katalógusa.
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11. ábra

11. ábra: A 26S proteaszóma 16-BAC/SDS kétimenziós gél-elektroforetikus képe.

A: Az alegységspecifikus ellenanyagokkal készített western-blottok összesített képe a

Coomassie Brilliant Blue-val összfehérjére festett gélképre vetítve, a felhasznált

ellenanyagok megjelölésével. B: Coomassie Brilliant Blue festett gél képe az alegységek

elnevezésének feltüntetésével. C-E: Egyedi western-blot kísérletek, a felhasznált

ellenanyagok feltüntetésével.

A fehérje-szekvenálások alapján kiderült, hogy a p48A alegység két különböző

Coomassie Brilliant Blue festett foltban is előfordul (11. ábra B panel). Ezen foltok közül a

magasabb mólsúlyú a p48A és a p50-es alegység keveréke, míg az alsó folt csak a p48A

alegységet tartalmazza. Ez arra utal, hogy a p48A alegység két elektroforetikus mobilitásban

különböző formában is jelen van, minek oka valószínűleg egy poszttranszlációs

modifikációban rejlik. A p48A alegységgel reagáló mAb12A1 ellenanyag erősebben képes

felismerni a felső foltot, mint az alsót (11. ábra E panel). A mAb112 ellenanyag a két folt



62

közül csak a felsővel reagál. Az Escherichia coliban termeltetett rekombinás p50 alegységet e

két monoklonális ellenanyag közül csak a mAb112 ismeri fel, a mAb12A1 nem (adatok

nincsenek mellékelve). Ezek alapján feltételezhető, hogy a mAb12A1 ellenanyag csak a p48A

alegységgel reagál és bár különböző intenzitással, de mindkét elektroforetikus mobilitásában

különböző formát képes felismerni, míg a mAb112 csak a p50-es alegységet ismeri fel. Még

egy, p48A alegységet felismerő ellenanyagot sikerült kimutatnunk - a mAbIB8-at-, de ez a

mAb12A1-el szemben csak az alsó, a mAb12A1 által csak gyengén felismert folttal reagál

(11. ábra C és E panel).

A fentebb ismertetett ellenanyagok több szempontból is fontosak voltak számunkra. Egyrészt

azáltal, hogy az ellenanyagok készítésekor nem csak poliklonális, hanem monoklonális

ellenanyagokat is készítettünk, lehetővé vált, hogy nem csak a teljesen különböző

molekulákat, hanem, mint a p48A alegység esetén, mindössze bizonyos epitópjaikban eltérő,

rokon molekulákat is meg tudjunk különböztetni. Az ellenanyagok az általunk feltételezett

posztranszlációs modifikációk kémiai minőségéről nem adnak felvilágosítást. Az irodalomban

viszont eddigre már léteztek bizonyítékok egyes alegységek foszforilációjáról. Az IEF/SDS

kétimenziós géleken a fő foltok mellett megjelenő szatelita foltok is arról árulkodtak, hogy

egyes alegységek poszttranszlációsan modifikáltak lehetnek. Ezért ezt a kérdéskört további

vizsgálatnak vetettük alá. A már korábban is vizsgált foszforilációs módosítások helyett,

azonban a korábbiakban még nem ismert O-glikoziláció szerepét kezdtük vizsgálni. Ez

egyrészt újdonsága, másrészt a foszforilációval antagonista viselkedéséből feltételezhető

szabályozó szerepköre miatt vált számunkra érdekessé (részletesebben a következő

alfejezetben).

A módosítás kémiai minőségének megértése nélkül is nagyon hasznosak voltak számunkra a

fent jellemzett ellenanyagok. Segítségükkel megvizsgálhattuk, hogy a p48A alegység

poszttranszlációs módosítása hatással van-e az alegység 26S proteaszómában való

elhelyezkedésére, és a partikulum összeszerelődési reakciójakor létrejövő alegység-szerkezet

változásokra.

A 26S proteaszóma ATP-függő összeszerelődési reakciójának vizsgálata:

A 26S proteaszóma kromatográfiás tisztításakor megfigyelhető, hogy ATP jelenlétében

a 26S proteaszóma összeszerelt állapotban, egy kromatográfiás csúcsban frakcionálódik. Ha

azonban a tisztítás bármely lépésénél elvonjuk az ATP-t, akkor a 26S proteaszóma két külön

csúcs-nál tisztuló 19S regulátor komplexre és 20S proteaszómára esik szét. Feltételeztük,

hogy a 26S proteaszóma összeszerelődéséről és esetlegesen az általános működéséről is
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többet tudunk meg, ha az összeszerelődési reakció két végállapotára jellemző alegység-

szerkezeteket összevetjük. Ehhez egy sor kísérletet terveztünk, amelyek a megfelelő alegység-

specifikus ellenanyagok használatával a 26S proteaszóma egyes alegységeinek, és a

hasonlóan viselkedő alegységek által meghatározott, valószínűleg térbelileg is elkülünülő

régióinak viselkedését vizsgálta. Szintén kiváncsiak voltunk a már említett másodlagos

módosítások terszerkezetre gyakorolt hatására is. Ahhoz pedig, hogy bemutassuk, hogy a

kísérleteinkben nyomonkövetett változások nem pusztán in-vitro artefaktumok,

megvizsgáltuk, hogy a reakciók lezajláshoz valóban szükséges-e mindkét 26S proteaszóma

szubkomplex, a reakciók mind a szétesés mind az összeszerelés irányába reverzibilisek-e, és

az összeszerelődési reakcó igényel-e ATP bomlás biztosította energiát.

A multiprotein komplexek megfelelő térközelben lévő alegységei kovalensen

összekapcsolhatóak egy mindkét végén reaktív funkcióscsoportot tartalmazó fehérje-

keresztkötőszer alkalmazásával. A keresztkötési termékek összetétele immuno-blottokon

alegység-specifikus ellenanyagok használatával meghatározható. Ahhoz, hogy a

szerkezetváltozás minnél több részletét megfigyelhessük, és ezáltal minnél részletesebb képet

alkothassunk róla, fontos volt, hogy a lehető legtöbb alegység ellen legyen alegység-

specifikus ellenanyagunk.

A kísérletekben használt keresztkötőszer koncentráció optimalizálására növekvő

koncentrációba adtunk DSS keresztkötőszert, amely két azonos funkcióscsoportjával képes

kötődni a fehérjéken található primer amin csoportokhoz. A keresztkötési termékek western-

blotjait mAb112 ellenanyaggal hívtuk elő. Ahogy az a 12. ábra A paneljén is látható, az

alkalmazott koncentráció-tartományban nincs szignifikáns koncentráció-függő változás a

keresztkötési mintázatokban. Tapasztalataink szerint 100 µM DSS alkalmazása mellett a

keresztkötési mintázat minden részlete jól látható, így ezt a koncentrációt alkalmaztuk a 12.

ábra B-M paneljein látható kísérletekben.

A 19S regulátor komplex alegységek térbeli elrendeződés változásai a 26S proteaszóma

összeszerelődése folyamán:

A keresztkötési kísérletek alapján a 26S proteaszóma összeszerelődése 19S regulátor

komplexből és 20S proteaszómából nagymértékű alegységszerkezet-átrendeződéssel jár. Ez a

következtetés az alapján vonható le, hogy az intakt 26S proteaszóma keresztkötési mintázata

nagy mértékben különbözött a tisztított szabad 19S regulátor komplex keresztkötési

mintázatától. A legdrámaibb változásokat az ATP-áz alegységek esetén tapasztaltuk (12. ábra

B-H panelek). A p42C alegységet (11. ábra C panel) felismerő mAb9E3 ellenanyag egy
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igen széles sávot ismert fel a 26S proteaszóma keresztkötési mintázatán, míg 19S regulátor

komplex esetén e sáv helyén egy igen halvány, egymáshoz közelálló, kettős sávot találtunk

(12. ábra B panel). Emellett a 26S proteaszóma esetén a felsőbb régióban még két viszonylag

halvány sávot láttunk, míg a szabad 19S regulátor komplex esetén e sávok kissé lejjebb

tolódtak és felettük egy erősebb harmadik sáv is megjelent. Ezek a különbségek kétszeres

koncentrációjú keresztkötőszer alkalmazása mellett is megmaradtak (adatok nincsenek

mellékelve), szemléltetve azt, hogy a keresztkötési mintázat változásáért valóban az

alegységszerkezet megváltozása a felelős és nem a két összehasonlított preparátumban lévő

keresztkötőszer-fehérje arány különbségeire vezethető vissza. (Azaz ennek az aránynak a

megváltoztatása nem volt befolyással az összehasonlított mintázatok különbségeire.)

A p48a ATP-áz alegység esetén az összeszerelődés-függő konformáció-változások még

ennél is bonyolultabbak. A kétdimenziós gél-elektroforézist követő fehérje-szekvenálások

egyértelműen bizonyították, hogy ez az alegység két különböző formában is létezik. Észszerű

feltételezésnek tűnik, hogy a két forma közötti különbség poszttranszlációs modifikációnak

köszönhető. A mAb12A1 ellenanyag a lassabb, míg a mAbIB8 ellenanyag a gyorsabb formát

ismerte fel. A két ellenenyaggal külön-külön előhívott keresztkötési mintázatok jelentős

különbségeket mutattak. A csak a mAbIB8 ellenanyaggal detektálható két új sáv megjelenése

(12. ábra C-D panelek) azt sugallja, hogy a posztszintetikus modifikáció valószínűleg

megváltoztatja az alegység harmadlagos szerkezetét.

A mAb12A1, mAb9E3 és mAb216 ellenanyagok által detektált a 26S proteaszóma

összeszerelődési reakciójának hatására kialakuló alegység szerkezeti változások nagyfokú

hasonlósága azt sugallja, hogy az említett ellenanyagok által felismert ATP-áz alegységek a

p42C,p42D és p48A szoros közelségben találhatóak egymáshoz képest (12. ábra B, C, E

panelek és lásd alább).

Az mAb112 ellenanyag, amely egy negyedik, a p50-es ATP-áz alegységgel reagál, két

darab több sávból álló sávcsoportot ismert fel. A felismerési mintázat megváltozása itt is az

alegység térbeli elhelyezkedésének vagy konformációjának megváltozására utal az

összeszerelődési procedúra során (12. ábra F panel).

A maradék két ATP-áz alegység (p56, p48B) keresztkötési mintázata egészen más

karakterisztikát mutatott. A kapott sávok sokasága és a mintázat 26S proteaszóma szétesésétől

független állandósága azt mutatja, hogy ezen alegységek sok más alegységgel vannak

kapcsolatban és a fehérje-fehérje interakciók aösszeszerelődés során nemigen változnak.

A multi-ubiquitin lánc kötő képességű p54 alegység keresztkötési képének

összeszerelődés-függő változásai a 12. ábra I paneljén láthatóak.
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Nem tapasztaltunk mintázat változásokat a p110-es alegység és a többi nem ATP-áz

sajátságú alap alkomplexbe tartozó alegység esetén (adatok nincsenek mellékelve).

Habár a p39A fedő alkomplexbe tartozó alegységet felismerő mAb50-es ellenanyaggal

végzett kísérletek nem mutattak keresztkötési mintázat változást (12. ábra K panel), az

alegységszerkezet átrendeződése nem csupán az alap alkomplex alegységeit érinti. Egy igen

feltűnő összeszerelődés-függően megjelenő új sávot találtunk a p42A alegységet felismerő

mAb123 ellenanyaggal előhívott képen (12. ábra J panel).

A p42A alegységet két monoklonális ellenanyag is felismerte. A mAb123 és a mAb243

ellenanyagok (11. ábra D, E panelek). A szabad 19S regulátor komplexen és az összeszerelt

26S proteaszómán tapasztalt keresztkötési mintázatuk nagyon hasonló volt, de nem teljesen

azonos. Három jól látható sáv, amit csillaggal jelöltünk a mAb123-mal előhívott keresztkötési

mintázaton (12. ábra L panel), teljesen hiányzott a mAb243-mal előhívott mintázatból. A

p42A alegységnek megfelelő gélfoltból többszöri próbálkozás után is csak egyetlen alegységre

utaló szekvenciát sikerült kinyernünk. Ez arra utal, hogy a foltot mindössze egyetlen alegység

alkotja. A keresztkötési mintázatokban fellelhető különbségek azt sugallják, hogy ez az

alegység két különböző konformációban van jelen, a két formát a két ellenanyag szelektíven

megkülönbözteti, és a két különböző konformációs állapotban az alegység topológiája a

regulátor komplexen belül lényegesen eltérő.
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12. ábra:

12. ábra: A 26S proteszóma összeszerelődési reakciójakor fellépő alegység-szerkezet
változásokat nyomonkövető keresztkötési kísérletek. A: A keresztkötőszer
mennyiségének növelése nem változtatja meg a 19S regulátor komplex p50-es
alegységének keresztkötési mintázatát. A keresztkötőszer koncentrációjának növelése
azonban a keresztkötési termékek mennyiségének növekedését okozza. B-K: Az egyes
alegységek, a felismerésükhöz használt alegységspecifikus ellenanyagok, illetve az ATP
jelenlétében a 26S proteaszómába beépült és az ATP nélküli szabad 19S regulátor
komplexre jellemző alegységspecifikus keresztkötési mintázatuk. L: 26S proteaszómába
beépült 19S regulátor komplex p42A alegységének két poszttranszlációs modifikációban
eltérő formáját felismerő ellenanyaggal előhívott keresztkötési mintázata. M: A 20S
proteaszóma α1 alegységének 26S proteaszómába beépült (ATP+) és szabad 20S
proteaszómára (ATP-) jellemző keresztkötési képe.
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Tekintettel a 19S regulátor komplex nagymértékű összeszerelődés függő változásaira,

érdekesnek tartottuk megvizsgálni e folyamat hatását a 20S proteaszóma alegységszerkezetére

is. Az egyetlen ellenanyagunk, amit teszteltünk, a mAbIIG7 (a 20S proteaszóma α1

alegységet képes felismerni), keresztkötési mintázatában nagy különbséget mutatott a 26S

proteaszóma és a szabad 20S proteaszóma között. Ez az eredmény arra utal, hogy ha máshol

nem is, de a 20S proteaszóma α gyűrűjében igen jelentős összeszerlődés függő szerkezeti

változások mennek végbe.

Az összeszerelődési reakció in-vivo relevanciájának bizonyítása:

Ahhoz, hogy tisztán lássuk azt, hogy a keresztkötési mintázat változása nem pusztán a

preparátumok eltérő tisztítása során fellépő szerkezeti dezintegráció mellékterméke, hanem

valóban az összeszerelődési reakció sajátossága, megvizsgáltuk az alegységkölcsönhatások

összeszerelődés-szétesés függő változásainak reverzibilitását.

A szerkezeti dezintegrálódás lehetőségének minimálisra csökkentése végett a preparátum

tisztítását az első, hidroxil-apatit kromatográfiás lépés után abbahagytuk. Ez a kromatográfiás

lépés mindössze a szikfehérjéket távolítja el [36]. Natív gél-elektroforézist követő

immunoblott segítségével be tudtuk bizonyítani, hogy az ATP jelenlétében tisztított 26S

proteaszóma a hidroxil-apatit kromatográfia után tökéletesen összeszerelt állapotban maradt,

és a frakciók nincsenek szabad 19S regulátor komplexszel szennyezve. A korábbi

megfigyelésekkel összhangban, ezeken a géleken a 26S proteaszóma két elektroforetikus

mobilitásában különböző variánsát, a feltételezhetően egy és két 19S regulátor komplexet

tartalmazó 26S proteaszómát is ki lehetett mutatni [78], [55]. Az elválasztott formák mind a

19S regulátor komplex elleni, mind a 20S proteaszóma elleni ellenanyagokkal reagáltak (13.

ábra 1, 2 zseb), és a preparátum szabad 20S proteaszómát csak nyomnyi mennyiségekben

tartalmazott. ATP elvonást követően a 26S proteaszóma szabad 19S regulátor komplexre és

20S proteaszómára disszociál, és e formákat ATP-t nem tartalmazó natív gélen ki tudtuk

mutatni (13. ábra 3, 4 zsebek). A szétszerelt formák ATP jelenlétében teljes mértékben újra

aktív 26S proteaszómává álltak össze (13. ábra 5 zseb).
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13. ábra:

.13. ábra:A 26S proteaszóma összeszereltségi állapota natív gélekkel és keresztkötési
kísérletekkel nyomon követve. A panel: ATP jelenlétében, összeszerelt állapotban,
hidroxil-apatit kromatográfiával részlegesen tiszított és natív gél-elektroforézisel
elválasztott 26S proteszóma western-blotja. Ellenanyag reakció: 19S regulátor komplex
specifikus (1. sáv) és 20S proteaszóma specifikus ellenanyaggal (2. sáv). Az előző
preparátum ATP elvonás után. Ellenenyag reakció: 19S regulátor komplex specifikus (3.
sáv) és 20S proteaszóma specifikus ellenanyaggal (3. sáv). Az ATP elvonás után újra
ATP-vel (5. sáv) és nem hidrolizálható ATP analóggal (6. sáv) kiegészített
preparátumok. Ellenanyag reakció: 19S regulátor komplex specifikus ellenanyaggal
(5,6. sáv). B panel: A 26S proteaszóma reverzibilis öszeszerelődési-szétszerelődési
ciklusát hűen követi a 19S regulátor komplex keresztkötési mintázatának változása. Az
A panel 1,2-es sávjának megfelelő preparátum keresztkötési képe (1,5. sáv). Az A panel
3,4-es sávjának megfelelő preparátum keresztkötési képe (2,6. sáv). Az A panel 5-ös
sávjának megfelelő preparátum keresztkötési képe (3,7. sáv). Az A panel 6-os sávjának
megfelelő preparátum keresztkötési képe (4,8. sáv).Ellenanyag reakciók: mAb9E3 (1-4.
sáv), mAb123 (5-8. sáv).
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Az általunk használt ellenanyagok nagy szelektivitása lehetővé tette számunkra, hogy

összehasonlíthassuk a 26S proteaszómába beépült és a szabad 19S regulátor komplex

keresztkötési mintázatát még ebben az alig tisztított, igen komplex összetételű, hidroxil-apatit

frakcióban is. Az összeszerelődés után a 26S proteaszóma keresztkötési képe, a p42C

alegység ellen termeltetett mAb9E3 ellenanyaggal és a p42A alegység ellen termeltetett

mAb123 ellenanyaggal vizsgálva, teljesen azonos mintázatot mutatott az embriókból már

eleve összeszerelt állapotban homogenitásig tisztított preparátumokéval (13. ábra B panel 1-

5 zseb). Az ATP elvonás hatására a felszabaduló 19S regulátor komplex keresztkötési

mintázata a szabad formában tisztított 19S regulátor komplex keresztkötési mintázatához vált

hasonlóvá (13. ábra B panel 2, 6 zseb). Egyetértésben azzal, hogy az összeszerelt 26S

proteaszóma alkotóelemek megtartják a funkcióképes 26S proteaszómává való összeállás

képességét, az ATP elvont hidroxil-apatit frakciókon ATP hozzáadása után végzett

keresztkötési kísérletek az intakt 26S proteaszómára jellemző keresztkötési képet adtak (13.

ábra B panel 3, 7 zseb). Sem összeszerelődés, sem keresztkötési mintázat változás nem volt

megfigyelhető, ha ATP mentes hidroxil-apatit frakciókhoz 2mM 5’-[β-γ-imido]-trifoszfat

(AMP-PNP) nem hidrolizálható ATP analógot adtunk. Ez azt jelenti, hogy az összeszerelődési

reakció energiaigényes, és lezajlásához nem elegendő csupán az ATP jelenléte, az általa

felszebadított energiára is szükség van. (13. ábra A panel 6.zseb) Az, hogy az ATP mentes

preparátumokban található szabad 19S regulátor komplex megőrizte sajátságait, azzal is

alátámasztható, hogy az ATP újraadagolása után 73×-ra nőtt a preparátum succinyl-L-L-T-

amido-4-meticoumarin flurogén peptid bontó, tripszinszerű peptidáz aktivitása (adatok

nincsenek mellékelve).

A megfigyelt alegységszerkezet változások szigorúan összeszerelődés függőek. Ha

homogenitásig tisztított 19S regulátor komplexhez adtuk hozzá vagy vontuk el az ATP-t,

semmilyen keresztkötési mintázatváltozást nem tapasztalunk (14. ábra A panel). Ebből arra

következtethettünk, hogy nem a 19S regulátor komplex ATP-áz alegységeinek ATP-hez való

kapcsolódása, hanem a holokomplex összeszerelődése a felelős az alegységszerkezet

megváltozásáért.

A keresztkötésekből prediktált térszerkezet immuno-precipitációs megerősítése:

Hasonló keresztkötési mintázatuk, illetve ezek hasonló összeszerelődés függő változásai

azt sugallták, hogy a három ATP-áz alegységnek, a p48A-nak, a p42D-nek és a p42C-nek

több egymással létesített kapcsolata is létezik. Ezeket a feltételezett kapcsolatokat immuno-

precipitációs kísérletekkel is sikerült kimutatnunk (14. ábra B panel). A keresztkötést

követően 2,5% SDS jelenlétében 5 percen át forralva disszociáltattuk a 26S proteaszóma
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alegységeit, majd immuno-precipitációt végeztünk hat különböző ellenanyaggal: mAb9E3,

mAb12A1, mAb216, anti-p48B, anti-p54, és indifferens kontrollként használt szója

leghemoglobin ellen termeltetett monoklonális ellenanyag. (a gél zsebei az ellenanyagokkal

azonos sorrendben vannak feltüntetve). Az immuno-precipitált fehérjéket 7%-os

egydimenziós SDS gélen választottuk szét, blottoltuk, majd a blottot mAb9E3 ellananyaggal

hívtuk elő. Míg a mAb9E3, mAb12A1, mAb216 ellenenyagok immuno-precipitáltak egy

bizonyos fő keresztkötési terméket, addig az anti-p48B és a anti-p56 ellenanyagok csak

gyenge reakciót adtak.

14. ábra:

14. ábra: A: Az ATP nincsen hatással a szabad 19S regulátor komplex szerkezetére.
Tisztított 19S regulátor komplex ATP jelenlétében (1. sáv) és ATP jelenléte nélkül
(3.sáv) keresztkötve. Előhívás a p42C alegység elleni ellenanyaggal. Az 1. sávval azonos
modón kezelt, összeszerelt 26S proteaszóma keresztkötési mintázata (kontroll) (2. sáv).
B: A keresztkötési termékek kimutatása immunoprecipitációval. Keresztkötött majd
2.5%-os SDS oldatban való forralással disszociált 26S proteaszóma immun-
precipitációja mAB9E3 (2. sáv), mAB12A1 (3. sáv), mAb216 (4. sáv), anti-p48B (5. sáv)
anti-p56 (6. sáv) ellenanyagokkal. A keresztkötött 26S proteaszóma (X-link feliratú sáv)
és az immun-precipitátumok SDS denaturáló gélelektroforézist követő western-blotja
mAB9E3 ellenanyaggal lett előhívva.

A                     B
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Szerkezeti variánsok elektronmikroszkópiás kimutatása a 19S regulátor komplexben,

közvetlenül a 26S proteaszóma felbomlása után:

A korábbi elektronmikroszkópiás kísérleteket követő digitális képfefeldolgozó eljárások

nem szolgáltak kielégítő eredménnyel a 19S regulátor komplex kétdimenziós szerkezetéről

(eredmények nincsenek mellékelve). Ha a 26S proteaszómát ATP-t tartalmazó ammónium-

molibdát hártyába ágyaztuk be, majd másodpercekkel az ATP kimosását követő disszociáció

után a preparátumot fagyasztva fixáltuk, akkor meg tudtuk őrizni a 19S regulátor komplexet a

disszociációt követő struktúrális állapotában. Ilyen körülmények között a 26S proteaszóma

pillanatok alatt 20S proteaszómára és 19S regulátor komplexre esett szét. Ezzel a technikával

a vizsgált objektumok nagy valószínűséggel a natív állapotukra jellemző formában maradtak,

mert nem hatott rájuk a karbon filmekhez való abszorpciókor fellépő torzulás. További előnye

a technikának, hogy alkalmazásával a negatív festési eljárásokra jellemző magas kontraszt

érhető el. Azzal, hogy az ATP elvonás időtartamát 5 másodpercre csökkentettük, a 19S

regulátor komplexet rögtön a 20S proteaszómáról való leválása után tudtuk vizsgálni.

A 15. ábrán látható elektronmikroszkópos képeken ammónium-molibdáttal inkubált 26S

proteaszóma preparátumokat látunk. A 15. ábra A paneljén látható kísérletben nem, míg a 15.

ábra B paneljén látható kísérletben 2mM ATP-t is tartalmazott az ammónium-molibdát oldat.

Mindkét képet 2µm-es defókuszálás mellet készítettük.

Az ATP eltávolítását követően a 26S proteaszóma szétesik 20S proteaszómára és 19S

regulátor komplexre, míg ATP jelenlétében a 26S proteaszóma összeszerelt állapotban

marad. Ebben az esetben jól megülönböztethetőek az egy és két 19S regulátor komplexet kötő

20S proteaszómák. A szabad 19S regulátor komplexek képein elvégzett multi-referencia

analízis, majd az ezt követő multi-statisztikus analízis után több különböző típust tudtunk

elkülöníteni, méghozzá 25Å-nál jobb felbontásban. Az egyes osztályokra jellemző szerkezet, és

az osztályokhoz tartozó látószög pontos interpretálása nehézségekbe ütközik. De az, hogy

határozottan különböző formák jelentek meg az ATP elvonást követő első 5 másodpercben jó

összecsengést mutat az ATP elvonás hatására létrejövő alegységszerkezet (és az ezzel együtt

járó alak) változásról keresztkötési kísérletek alapján alkotott képpel.
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15. ábra:

15. ábra: Elektronmikroszkóposan nyomonkövethető, hogy az összeszerelt 26S
proteaszóma (A panel) ATP elvonás hatására szubkomplexeire esik szét (B panel) A
szabad 19S regulátorkomplex különböző vetületű elektronmikroszkópos képei (C
panel).

A

C

B
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A Drosophila melanogaster 26S proteaszóma alegységek O-β-N-
acetil-glükózamináltak

Az oxigén atomon keresztül kapcsolódó N-acetil-glükózamin módosítás kimutatása a

Drosophila melanogaster 26S proteaszóma bizonyos alegységein:

Ahogy azt korábban bemutattuk, a 26S proteaszóma 19S regulátor komplexének néhány

alegysége többféle konformációban is létezhet [118]. Emellett ezek az alegységek

nagymértékű szerkezetváltozásokat mutatnak a 26S proteaszóma ATP-függő összeszerlődési-

szétesési reakciója közben. Észszerűnek tűnt feltételezni, hogy ezen alegységek harmadlagos

szerkezeti variánsai és az összeszerelődési-szétesési reakciókor a partikulum szerkezet-

változásaiban játszott szerepük poszttranszlációs modifikációiknak köszönhető. Mivel több

19S regulátor komplex és 20S proteaszóma alegység foszforilációja már korábban is ismert

volt [132], [133], [134], érdekesebbnek tartottuk az alegységek esetleges O-glikozilációjának

vizsgálatát.

Egy sor citoszólikus és magi fehérjéről derült ki, hogy O-N-acetil-glükózamin

módosítást hordoz.[134] Sőt néhány estben foszfatáz és kináz inhibitorok alkalmazásával

direkt bizonyítékot találtak arra, hogy a foszforiláció és a glikoziláció a fehérjék azonos szerin

vagy treonin oldalláncán is történhet [135], [136]. Az a megfigyelés, hogy nem csak az oxigén

atomon keresztül létrejövő foszforiláció, hanem a hasonló kötődésű glikoziláció is egy

dinamikusan változó reverzibilis folyamat, feltételezni engedi, hogy a magi és citoszólikus

fehérjék ilyen típusú glikozilációja átmenetileg képes blokkolni a foszforilációt [98], [110].

Ez a folyamat egy többállású, finom szabályozási rendszer létezését veti fel. Azért, hogy

közelebb kerüljünk a 26S proteaszóma működés esetleges O-N-acetil-glükózamináció általi

szabályozásának megértéséhez, szisztematikus módon immunológiai és lektin-kötő

kísérleteket végeztünk minden egyes Drosophila 26S proteaszóma alegységen.

Az immunológiai kísérletekben két különböző forrásból származó O-N-acetil-

glükózamin módosítás elleni specifikus ellenanyagot használtunk. A MA1-072-es

monoklonális ellenanyag a nukleáris pórus-komplex fehérjéi ellen lett termeltetve. Ismeretes,

hogy e komplex néhány alegysége hordozza ezt a poszttranszlációs módosítást [135]. A másik

ellenanyag (MA1-072), hővel leölt, pepszinnel kezelt A típusú Streptococcus ellen lett

termeltetve. Ez a fehérje szintén O-glikozilált. A használt monoklonális ellenanyagok szigorú

specificitást mutatnak a β-1,3-O-N-acetil-glükózaminált fehérjék ellen [137]. A lektin-kötő
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kísérletekben használt búzacsíra agglutinin oxigénen keresztül kötődő N-acetil-glükózamin

oldalláncokkal szembeni specificitása már korábbról ismert [138], [139].

Mivel néhány 19S regulátor komplex alegység rosszul oldódik az IEF/SDS

kétdimenziós gélrendszer mitafelvivő pufferében, ezért szelektíven elvész ezen gélrendszer

alkalmazásakor. Így a Drosophila melanogaster 19S regulátor komplex alegységeit a 16-

BAC/SDS kétdimenziós gélrendszeren választottuk el (16. ábra). A 19S regulátor komplex

alegységlistája már korábban publikálásra került (2. táblázat), [118]. Az újonnan azonosított

alegységekkel kiegészített katalógus a 4. táblázatban található meg. Ahhoz, hogy

hasonlóképpen meghatározzuk a 20S proteaszóma alegységeit ezen a gélrendszeren, a

Coomassie Brilliant Blue festett gélekből kivágtuk a 20S proteaszóma alegységeit, majd

gélenbelüli tripszines emésztés után tömeg-spektrometriailag analizáltuk. A kísérleti adatok

NCBI adatbázissal való összevetése után lehetségessé vált az egyes foltok azonosítása (5.

táblázat, 16. ábra).

4. táblázat:

Folt Drosophila
alegység

Élesztő
homológ

Humán
homológ

1 p110 Rpn2 S1
2 p97 Rpn1 S2
3 p56 Rpt2 S4
4 p58 Rpn3 S3
5 p55 Rpn5 p55
6 p54 Rpn10 S5a
7 p48B Rpt1 S7

8 p50
p48A

Rpt5
Rpt3

S6’
S6

9 p42B Rpn6 S9
10 p42A Rpn7 S10
11 p42C Rpt6 S8
12 p42E   
13 p42D Rpt4 S10b
14 p39B Rpn8 S12
15 p39A Rpn9 S11
16 p37B Rpn11 S13
17 p37A  UCH37

18* Pros35   

4.táblázat: A Drosophila melanogaster 19S regulátor komplexének kiegészített alegység-

katalógusa. *: A táblázatban és az azonos módon számozott 18. ábrán a 18-as alegység a

20S proteaszóma tagja.
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5.táblázat:

Folt FlyBase
azonosító

Gén név Egyezés Lefedettség Kimutatott szekvencia

1* FBgn0028693 Rpn12 10/12 (83%) 37% 10ELTAEWSK17

2 FBgn0023175 Prosα7 34/36 (94%) 63% 200VHDELKDKDFR210

101QQFEQAIPLK110

3 FBgn0026781 Prosα6 12/12 (100%) 42% 96YEAANFR102

4 FBgn0004066 Pros28.1 14/21 (66%) 54% 51SVAQLQEDR59

5 FBgn0003150 Pros29 19/23 (83%) 59% 9TTIFSPEGR17

6 FBgn0023174 Prosβ2 13/15 (86%) 42% 220GSVEYLR226

7 FBgn0037314 GC12000 13/14 (93%) 35% 221TCMEVLYYR229

8 FBgn0016697 ProsMA5 22/44 (50%) 56% 11GVNTFSPEGR20

9 FBgn0002284
FBgn0026380

Pros26
Prosβ3

18/35 (51%)
14/35 (40%)

69%
49%

193AVSVASDTFISAAER207

42VFHIGPR48

10 FBgn0010405 Pros25 12/15 (80%) 50% 54SPLYEQHSVHR64

11 FBgn0029134 Prosβ5 11/12 (92%) 26% 232AIYHATFR239

12 FBgn0032596 GC17331 11/23 (47%) 46% 87NLAEYLR93

13 FBgn0010590 l(2)05070 15/19 (79%) 72% 88DALVFEAASEFR99

5.táblázat: A Drosophila melanogaster 20S proteaszóma alegység-katalógusa. *: A
táblázatban és az azonos módon számozott 18. ábrán az 1-es alegység a 19S regulátor
komplex tagja.

Az immunológiai és lektinkötő kísérletek kétségtelenül bizonyítják, hogy bizonyos 26S

proteaszóma alegységek O-N-acetil-glükózamináltak. A két monoklonális ellenanyaggal

kapott western-blot mintázat megkülönböztethetetlen. Ezekkel az ellenanyagokkal a p58, a

p48A és a p48B alegységek reagáltak a legerősebben (16. ábra MA1-072 és MA1-076

panel). Ezen felül mindkét ellenanyag esetében egy gyenge jelet tapasztaltunk a p42D, és egy

igen gyenge jelet a p55-ös alegységek esetén.

Az immuno-blot kísérletekkel összhangban a lektinkötési kísérleteknél is igen erős jelet

kaptunk a p42C és p48A 19S regulátor komplex alegységek esetében. Az immunológiai

kísérletekben gyenge jelet adó p42D és p48D alegységek, illetve az egyáltalán nem reagáló

p56 alegység viszont igen erős jelet adott a lektinkötési vizsgálatok során.
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16. ábra:

16. ábra: A 19S regulátor komplex bizonyos alegységei O-N-acetil-glükózamináltak. *: a

18-as folt egy 20S proteaszóma alegységet takar.

17. ábra:

17. ábra: A 20S proteaszóma legtöbb alegysége O-N-acetil-glükózaminált. *: az 1-es folt

egy 19S regulátor komplex alegységet takar.
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Az 18. ábrán látható α1 20S proteaszóma alegység kivételével minden 20S proteaszóma

alegység erősen reagált az O-N-acetil-glükózamináció specifikus ellenanyagokkal (17. ábra),

és a legtöbb alegység a lektinhez is kötődött. Nem tudtunk lektin kötést kimutatni a Pros25, a

GC17331 és az l(2)05070 20S proteaszóma alegységeken.

A lektinkötés specificitását bizonyítja az a megfigyelés, hogy a búzacsíra agglutinin

kötési reakciója teljes mértékben gátolható, szabad N-acetil-glükózamin jelenlétében (18.

ábra).

18. ábra:

18. ábra: A WGA-HRP kötődésének gátlása szabad N-acetil-glükózaminnal.

Összességében a 19 darab 19S regulátor komplex alegység közül ötről, míg a 20S

proteaszóma 14 alegysége közül 9-ről mutattuk be az O-N-acetil-glükózaminációs

modifikációjukat, három különböző detektációs reagenssel. A monoklonális ellenanyagok és a

búzacsíra agglutinin álttal felismert mintázatok közötti részleges eltérések valószínűleg abból

adódnak, hogy az ellenanyagok és a lektin sztérikus okokból másképpen fér hozzá a

glikózilált aminósav oldalcsoportokhoz.
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Eredmények tárgyalása

A 26S proteaszóma szerkezetéről és működéséről szerzett ismereteink meglehetősen

lassú ütemben gyarapodnak. Még az alegységösszetétel meghatározása sem egy kifejezetten

egyszerű feladat ilyen labilis komplex esetén. Marha és ember 26S proteaszóma esetén már

végeztek hasonló jellegű kutatásokat. A 18 darab gél-elektroforetikusan elkülöníthető 20-110

kDa-os mérettartományba eső alegység (a 19S regulátor komplex  alegységei, lásd

Eredmények) legtöbbjének elsődleges szekvenciája már ismert [126], [77], [140]. Élesztőben

a 26S proteaszóma 19S regulátor komplexének mind a 18 alegységéről már szekvencia adat

áll a rendelkezésünkre [78].

Sajnálatos módon élesztőből igen nehéz dolog strukturálisan homogén 26S proteaszóma

preparátumhoz jutni. A Drosophila melanogaster embróiról azonban tudjuk, hogy igen

bőséges [36], és összetételét tekintve igen homogén [121] forrása a 26S proteaszómának. Első

megközelítésben egydimenziós SDS géleken 12 darab p37-től p110-ig elnevezett alegységet

különítettek el [122]. A teljes aminosav-szekvenciát ezidáig azonban csak két alegységnél

(p54 [66], p42C (DUG) [141]) ítrták le.

Ahhoz, hogy megfelelő alapot nyújthassunk a szerkezeti megközelítésű vizsgálatokhoz,

két dimenziós gél-elektroforézisek és az azt követő aminosav sorrend meghatározások

segítségével, meghatároztuk a tisztított 26S proteaszóma alegység-összetételét. Összeségében

azt találtuk, hogy 18 különböző alegység épít fel egy Drosophila 19S regulátor komplexet. A

18 alegység közül 17 alegységnek ismerjük a humán és az élesztő homológját. Ezek alapján

feltételezhető, hogy az általunk elkülönített 18 alegység közül egyik sem a tisztítások során el

nem különített szennyeződés, hanem mindegyik alegység a 19S regulátor komplex integráns

része. A p37A az egyetlen olyan alegység amelynek bár van humán homológja, de az élesztő

homológja nem ismert. (Xu, W., és R.E. Cohen, személyesen közölt adatai alapján.) Az emlős

S5b [142], p28 [143] és az élesztő Rpn4 [144] alegységeknek nem taláhatóak homológjai más

fajokban, így Drosophila melanogasterben sem. Ezt erősíti, hogy Drosophila cDNS

könyvtárakban sem sikerült fellelni homológjaik nyomát.

Az eddig vizsgált élőlényekben a legtöbb, de nem az összes 19S regulátor komplex

alegység homológja kimutatható. Ebbből arra következtetünk, hogy az alegységeknek van egy

nélkülözhetetlen köre, mely szükséges a 26S proteaszóma megfelelő működéséhez, és ezen

alegységeken kívül léteznek még az egyes fajokra jellemző járulékos alegységek is. Ezen
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járulékos alegységek valószínűleg, csak szerv, szövet és fejlődés specifikus módon

fejeződnek ki. Közülük némelyik talán csak átmenetileg kapcsolódik a 19S regulátor

komplexhez, és így a komplex összetétele szempontjából igen fontos, hogy mikor lett izolálva

a minta. A Doa4 [145] és az AP-UCH [146] fehérjékről már tudjuk, hogy csak időszakosan

kötődnek a 26S proteaszómához, míg a 19S regulátor komplex integráns részét képző p54-es

alegység szabad formában is jelen van a citoszólban [66]. A fentiek miatt úgy tűnik nem lehet

egyetlen számmal leírni a 19S regulátor komplex alkotóelemeinek számát.

Azután, hogy a 26S proteaszóma megköti az ubiquitinált fehérjéket, az ubiquitin

eltávolítódik róla, és újra felhasználhatóvá válik a deubiquitináló enzimek működésének

köszönhetően. Már két különböző deubiquitináló enzimről is feltételezzük, hogy a 26S

proteaszóma része. Egy korai tanulmány ismertet egy 30 kDa-os ubiquitin C-terminális

hidrolázt, mely a 19S regulátor komplex integráns része, és az ubiquitinált fehérjék lebontása

során eltávolítja az ubiquitin láncot a szubsztrátfehérjékről [147]. Egy másik munka

kimutatta, hogy létezik egy izopeptidáz, amely úgy rövidíti a szubsztrátfehérjéhez kötött

ubiquitin láncokat, hogy a lánc a fehérjével ellentétes végéről indulva, egyenként távolítja el

az ubiquitin monomereket [148]. Ezzel a két mechanizmusal a degradácót kiváltó utolsó jel is

eltávolítható, és a gyengén, vagy hibásan jelölt fehérjék megmenekülhetnek a proteaszómális

lebontástól. Az UCH fehérjecsaládba tartozó UCH37 fehérjéről azt gondolják, hogy részt vesz

ebben az úgynevezett „szerkesztő” aktivitásban. (Xu, W., és R.E. Cohen, személyesen közölt

adatai alapján.)

Miután azonosítottuk, klónoztuk és jellemeztük a humán UCH37 alegység Drosophila

homológját, a p37A alegységet, kiderült, hogy ugyanúgy mint e fehérjecsalád többi tagja, ez a

rekombináns alegység is képes, Ub-Al-del gátolható módon bontani az Ub-AMC modell

szubsztrátot. Úgy gondoljuk, hogy a Drosophila p37A alegység valószínűleg különbözik a

nyúlban található 30 kDa-os UCH-tól, mert az nem érzékeny az Ubn-Al-re [147].

Még nem tudjuk pontosan mi is a szubsztrátköre a p37A alegységnek, de talán a többi

UCH-hoz hasonlóan csak peptidekről és kisebb fehérjedarabokról képes eltávolítani az

ubiquitint [127]. A Drosophila melanogaster UCH-D enziméről már bebizonyosodott, hogy

aktivitása nem csupán kisméretű távozó csoportokra korlátozódik [149]. Az is elképzelhető,

hogy a p37A alegység rekombinánsan termeltetett szolubilis és a 19S regulátor komplexbe

beépült formája éltérő enzimatikus tulajdonságokat mutat. Míg a szabad p37A képes teljes

ubiquitin láncok eltávolítására, addig a beépült forma csak egyesével képes eltávolítani az

ubiquitin monomereket az ubiquitin-lánc szabad végéről (Xu, W., és R.E. Cohen,

személyesen közölt adatai alapján.).
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Mivel a szabad p37A alegységhez hasonló enzimatikus aktivitást tapasztaltunk a natív

forrásból származó 26S proteaszóma preparátumokban, feltételezzük, hogy a 26S

proteaszóma deubiquitinálló képességéért legalábbis részben a p37A alegység felelős. A

p37A alegység homológja nem található meg az élesztő genomban, ezért ez az alegység nem

tűnik esszenciálisnak. Lehetséges, hogy hasonló enzimatikus sajátsággal egyéb 19S regulátor

komplex alegységek is rendelkeznek. A p37B alegység egy ilyen lehetséges gyanúsított,

mivel szekvencia homológiát mutat a deubiquitnáló enzimek egy másik családjával az

ubiquitin-specifikus processzáló proteázokkal (UBP) [127]. Mindazonáltal sem a p37B-ről,

sem homológjairól (Rpn11,S13) eddig nem bizonyították, hogy bármilyen enzimatikus

aktivitással rendelkeznének. Sőt a p37B alegység Saccharomyces pombe homológja biztosan

nem mutat deubiquitináló aktivitást [127]. Így továbra is kérdéses, hogy a p37B és homológjai

az UBP enzimek közé tartozhatnak-e. Míg élesztőben kimutatható, hogy egy 100 kDa-os

UBP, a Doa4 egyyüt tisztul a 26S proteaszómával [145], addig a mi preparátumainkban nem

volt jelen a Doa4 Drosophila homológja.

A p37A-n és az UCH37-en kívűl az egyetlen 26S proteaszómával asszociálódni képes

UCH, a tengeri nyúl hosszútávú sejtszintű tanulása során az idegsejtekben indukálódó AP-

UCH. Ez a fehérje képes átmeneletileg a 26S proteaszómához kapcsolódni [146]. Mi nem

találtunk Ap-UCH homológot tisztításaink során, de lehet, hogy csak azért, mert e kismértű

fehérje nehezen különíthető el a 20S proteaszóma 14 kisméretű alegységétől.

Azt, hogy a p37A alegység a Drosophila melanogaster teljes életciklusa során a 19S

regulátor komplex integráns részét képzi-e, kísérleteink alapján nem tudjuk megmondani. Az

UCH-D-ről viszont tudjuk, hogy csak az embrionális élet első négy órájában található meg

magas koncentrációban, mennyisége a későbbiekben drasztikusan lecsökken [150].

Habár már létezik alacsony felbontású három dimenziós kép a 26S proteaszómáról

[121], az egyes alegségeknek a komplex térszerkezetében elfoglalt pontos helye nagyrészt

ismeretlen.

Genetikai és biokémiai adatok alapján elmondhatjuk, hogy mind a hat AAA-ATP-áz

családba tartozó ATP-áz igen szorosan kapcsolódik egymással. A fehérjecsaládra jellemző

módon egy hattagú gyűrűt alkotnak [151]. Azt tételezzük fel, hogy az ATP-áz gyűrű reverz

saperonként működve kihajtogatja és a 20S proteaszóma központi csatornájába juttatja a

lebontásra szánt fehérjéket. Ez alapján feltételezhető, hogy az ATP-áz gyűrű a 20S

proteaszóma alapkorongja és a 19S regulátor komplex mardék alegységei között helyezkedik

el [129]. Újabban a genetikai, biokémiai és szerkezeti vizsgálatok kombinálása még direktebb

eredményeket hozott a 19S regulátor komplex szerkezetével kapcsolatban [56]. Élesztőben a
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19S regulátor komplex két alkomplexre a 20S proteaszómához közelebb elhelyezkedő alap, és

a távolabb eső fedő alkomplexekre ejthető szét. Az alap alkomplex a hat ATP-ázon kívül még

a két legnagyobb 19S regulátor komplex alegységet is tartalmazza (Rpn1, Rpn2). A maradék

nyolc alegység a fedő alkomplex része. A két alkomplex közötti kötés destabilizálható az

Rpn10-es alegység deléciójával. Ez az alegység az alkomplexek közötti kapcsolat

megteremtésen kívül, in-vitro körülmények között képes kötni az ubiquitinált fehérjéket [61].

Nullmutáns allélja ennek ellenére életképes, sőt az ubiquitinált fehérjék lebontásában nem

mutat defficiens fenotípust [152]. Ez úgy értelmezhető, ha feltételezzük, hogy egy másik fedő

alkomplex alegység felelős az ubiquitinált szubsztrátok első megkötésért, míg az Rpn10

tovább stabilizálja a kötést, a folyamat későbbi lépéseiben.

Miután bizonyítottuk, hogy a p37A alegység valóban a 19S regulátor komplex integráns

része, megpróbáltuk elektronmikroszkóposan meghatározni a komplexen belüli fizikai

helyzetét. Ehhez kihasználtuk az alegység specifikus Ub-Al kötő képességét. Az Ub-Al-hez 3

nm átmérőjű aranyszemcsét kapcsolva még a statisztikailag nem összesített képeken is

nagyon erős jelet kaptunk. A kapott képek statisztikus összegzése után az Ub-Al-arany

konjugátum az alap és a fedő alkomplexeket összekötő régióra térképeződött. Oda ahova nagy

valószínűséggel az Rpn10-es alegységet is tesszük. Ezek alapján úgy tűnik, hogy mind az

ubiquitinált szubsztrátok kötése, mind a deubiquitináló enzimatikus aktivitás térben igen közel

helyezkedik el egymáshoz, és lehetséges az is, hogy funkcionálisan együtműködnek.

Elképzelhető egy mechanizmus amelyben az ubiquitinált szubsztrát valahol a fedő

alkomplexen megkötődik, és miközben a 19S regulátor komplex 20S proteaszóma bemeneti

nyílásába táplálja be, a p54-es alegység meggátolja a disszociációját, míg a p37A alegység az

újrahasznosítás érdekében eltávolítja róla az ubiquitint.

A 26S proteaszóma és felépítő komplexeinek szerkezetéről, a szerkezet által

meghatározott funkcióról árulhat el többet, ha a 26S proteaszóma fiziológiás vátozásai közben

követjük nyomon a szerkezet általunk megfigyelhető aspektusait.

Keresztkötési és elektronmikroszkópos kísérleteink alapján megállapíthatjuk, hogy a

26S proteaszóma ATP függő összeszerelődése során a 19S regulátor komplexben nagyfokú

alegység-szerkezet átrendeződés játszódik le. A legérintettebbek a 20S proteaszómával direkt

módon is érintkező ATP-áz alegységek. A keresztkötési mintázat, és annak változásai erősen

sugallják, hogy a három ATP-áznak (p48A, p42D, p42C) igen sokrétű kapcsolatban van

egymással. Az összeszerelt 26S proteaszómán kimutatott keresztkötési mintázatokban

mindhárom alegység ellen termeltetett specifikus ellenanyag felismer egy széles sávot,

jelezvén, hogy a három alegység bizonyos felszínei olyan közel helyezkednek el egymáshoz,
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hogy bifunkciós keresztkötőszerrel összekapcsolhatóak. A 26S proteaszóma szétesése ezen

alegységek helyzeteinek megváltozásával jár, és az érintett felszínek annyira eltávolodnak

egymástól, hogy már csak igen gyengén keresztköthetőek. Immunoprecipitációs kísérletekkel

szintén bizonyítható az említett komplexek szoros térbeli közelsége (14. ábra). Korábbi in-

vitro fehérje felülrétegzési kísérletek [153], [154] és hasonló biokémiai, illetve genetikai

eszközök [155] szintén megerősítik eredményünket. Erős interekciót mutattak ki már az

Rpt3/S6b/p48A-Rpt6/S8/p42C és az Rpt4/S10b/p42C-Rpt6/S8/p42D alegységek között. A mi

keresztkötési kísérleteink nem csak az érintett alegységek közötti interakciót, hanem ennek az

interekciónak a 26S proteaszóma összeszerelődése közben létrejövő változását is szemléltetik.

Az összeszerelődési reakcióval együttjáró konformációs változások nem csupán az alap

alkomplexre korlátozódnak. Igen erőteljes változás figyelhető meg a fedő alkomplex p42A

alegysége esetén is. A 12. ábra J paneljén ábrán megjelenő új sáv talán az alegység 20S

proteaszómával való direkt kapcsolatának köszönhető, ami ellentétben áll azzal a

feltételezéssel, hogy a fedő alkomplex alegységei nem állnak fizikai kapcsolatban a 20S

proteaszóma alegységeivel. Ennél azonban valószínűbb, hogy az ATP-áz alegységek

elrendeződésének változása felelős az új sáv megjelenéséért. Ami pedig közeli szomszédságot

feltételez a p42A alegység és az ATP-áz alegységek gyűrűje között.

A fenti biokémiai eredmények alátámasztására statisztikailag kiértékelt

elktronmikroszkópos megfigyeléseket végeztünk. A Furier-gyűrű kritériumnak megfelelően

most először sikerült 25 Å-nál jobb felbontásban bemutatni a 19S regulátor komplex

kétdimenziós képét. Az ATP elvonást követő szétesési reakció nem szilárd felületen képződő

ammónium-molibdenát jéghártyába való fagyasztásával sikerült egy sor lekapcsolódási

átmeneti terméket megörökítenünk. A gyors ATP elvonás és az azt követő gyors fagyasztásos

fixálás csökkenti a kísérleti artefaktumok megjelenésének valószínűségét. Habár a

kétdimenziós ábrák interpretálását megnehezíti, hogy gyakran nehezen eldönthető milyen

vetülete látszik az adott szétszerelődési fázisban lévő szubkomplexnek, az elkülönített

variánsok valószínűleg a szétesési folyamat egyes lépéseit reprezentálják.

A 26S proteaszóma nagy tisztaságú 19S regulátor komplexből és 20S proteaszómából

való felépülése egyáltalán nem effektív folyamat, mert a tisztítás során elvész egy vagy több,

az összeszerelődéshez nélkülözhetetlen faktor [36]. Részlegesen tisztított komponensek esetén

azonban az összeszerelődési-szétesési reakció teljes mértékben reverzibilis. ATP elvonására a

komplex szétesik, ami fölöslegben adott ATP hatására teljes mértékben megfordítható. Ilyen

részlegesen tisztított komponensekkel végzett keresztkötési kísérletekből vonhatjuk le azt a

következtetést, hogy a fentebb leírt átrandeződések nem a tisztítási folyamat melléktermékei
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(részletesebben lásd eredmények). Az észlelt változások teljesen reverzibilisek, a

keresztkötési mintázatok hűen követik a 26S proteaszóma összeszereltségi állapotát. Mindez

azt sugallja, hogy a vizsgált folyamat azonos az aktív 26S proteaszóma kialakulásához vezető

in-vivo folyamattal.

Mivel még igen keveset tudunk a 26S proteaszóma kataltikus ciklusáról, a

szerkezetváltozásból a működésre vetíthető következtetéseink igen hiányosak. A 20S

proteaszóma α-gyűrűjének kimutatható változása talán kapcsolatban van a 20S proteaszóma

központi csatornájának nyitását és zárását végző mechanizmussal. Az átrendeződés szerepére

nézve a 19S regulátor komplex esetében csak feltételezésekkel élhetünk. Az, hogy a p42C,

p42D és p48A alegségek jobban keresztköthetőek egymással a 26S proteaszóma

összeszerelődése után, talán a 19S regulátor komplex ATP-áz gyűrűjének összehúzódásából

adódik. Ez a jelenség feltehetően az ATP-áz gyűrű és a 20S proteaszóma α-gyűrűjének jobb

ileszkedéséért felelős. Ennek a változásnak az energizálásához ATP-re van van szükség,

mivel nem hidrolizálható ATP-analóg adásakor nem emelkedik az említett alegységek

keresztköthetősége. A folyamathoz a 20S proteaszóma jelenléte is feltétlenül szükséges.

Tisztított szabad 19S regulátor komplexben ATP hozzáadása után sem növekszik az

alegységhármas keresztköthetősége.(13. ábra). Talán épp a fizikai kapcsolódás a 19S

regulátor komplex és a 20S proteaszóma között az, ami megteremti az ATP-áz gyűrű

összehúzódásának feltételeit.

A p48A alegység esetében indirekt bizonyítékok támasztják alá, hogy a

poszttranszlációs modifikációknak szerepe lehet az alegségszerkezet meghatározásában. (11.

ábra C, D panel). Az alegység magasabbrendű homológjairól (Rpt3/S6) kimutatták, hogy

foszforilálódhatnak [132].

Mostanában került nyilvánosságra, hogy az ATP hidrolízise befolyásolja különböző

proteszómához kötődő fehérjék kötődési sajátosságait [156]. Feltételezhető, hogy minden

egyes interakcióhoz a 26S proteaszómának fel kell vennie a kölcsönható partner által

megkívánt legoptimálisabb szerkezetet. Ebben az estben a 26S proteaszóma szerkezetének

variábiltása szerkezeti alapot nyújt a sokféle folyamathoz való kapcsolódási képességéhez.

Kísérleteink legátütőbb közölnivalója az, hogy a 26S proteaszóma alkotóelemeiből való

felépülése nem csupán az alkotóelemek rigid találkozása, hanem nagymértékű szerkezet-

átrendeződéssel kísért folyamat. Az összeszerelődési folyamat alatt a kölcsönható komplexek

kölcsönös szerkezetváltozása megteremti az összeszerelődéshez és a tökéletes működéshez

szükséges alegységszerkezetet.
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Caenorhabditis elegansban és Saccharomyces cerevisiaeben az alegység-alegység

interakciókat élesztő kettős hibrid rendszer segítségével vizsgálták [157], [157], [60]. Így

néhány eddig még más módszerekkel fel nem ismert alegységkölcsönhatást is sikerült

kimutatni. Az élesztő kettős hibrid rendszerrel készített interakciós térkép azonban csak egy

statikus képet ad a lehetséges interakciók halmazáról. Az általunk használt keresztkötési

technika mély betekintést nyújt a 26S proteaszóma összeszerelődési reakciója során történő

változásokról. Mindez azt jelenti, hogy több különböző megközelítési mód alkalmazása

szükséges a 26S proteaszóma alegységszerkezetének feltárásához, mielőtt a partikulum

kristályszerkezete leírhatóvá válik.

Mint, ahogy azt a korábbi kísérletek eredményeinek tárgyalásakor felmutattuk, indirekt

bizonyítékokkal rendelkezünk a 19S regulátor komplex egyes alegységeinek poszttranszlációs

modifikációjáról és e módósításoknak az alegységszerkezetre gyakorolt hatásáról.

A glikoziláció specifikus ellenanyagokkal és a búzacsíra agglutininal végzett kísérletek

direkt bizonyítékkal szolgálnak arról, hogy némely 19S regulátor komplex alegység és

majdnem minden 20S proteaszóma alegység oxigén atomon keresztül kötött N-acetil-

glükózamin csoportot hordoz. Eredményeinket alátámasztják az általunk használt

ellenanyagok és a lektin kötés specificitását leíró munkák [137], [138], [139]. Tovább erősíti

megfigyelésünket egy nemrégiben publikált munka, amely a patkány 20S proteaszóma C2-es

alegségének glikoziláltságát bizonyítja kromatográfiás és tömegspektrometriás szekvenáláson

alapuló technikák használatával [111]. Ebben a kísérletben patkány totál

agyhomogenizátumot tisztítottak glikoziláció specifikus ellenanyagot tartalmazó immuno--

affinitás mátrixon. A nagy moláris feleslegben alkalmazott szabad N-acetil-glukózaminal

eluált komplex fehérje elegyet tripszinnel emésztették, és a kapott igen komplex

fragmentkeveréket tömegspektrometriásan analizálták. Ezzel a technikával a 20S proteaszóma

C2-es alegységén kívül, egy sor más N-acetil-glükózaminált fehérjét sikerült azonosítani. Az

általunk kétdimenzós gél-elektroforézis segítségével elválasztott nagy tisztaságú 26S

proteaszóma premarátumokon végzett immuno- és lektin-blott kísérletek jóval több alegység

glikoziláltságát mutatták ki.

Ha figyelembe vesszük annak a lehetőségét, hogy a foszforiláció és az N-acetil-

glikoziláció között szoros és egymást kölcsönösen kizáró kapcsolat van [110], fontos

megjegyeznünk, hogy a monoklonális ellenanyagok által erősen felismert p48A és p48B

alegységek, illetve a lektin által erősen felismert p56 alegység poszttranszlációs

foszforilációja már bizonyítottá vált [132].
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A 20S proteaszóma alegységei közül az α2, α4 és α7 alegységek bizonyítottan

foszforiláltak [133]. Habár a különböző poszttranszlációs modifikációk a 26S proteaszóma

működésére gyakorolt hatása manapság még ismeretlen, a két egymást kizáró azonos

oldalláncokon történő módósítás esetleges finoman hangolható szabályozó szerepe további

vizsgálatokért kiált.
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