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Rövidítések jegyzéke
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•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

5’ UTR – 5’ untranslated region
(5’ nem transzlálódó szakasz)
A – alanin
Arp2/3 – Actin-Related Proteins 2
/3 (Aktin rokon fehérjék 2/3)
AS – alternative splicing
(alternatív összeillesztés)
as – aminosav
C – cisztein
C2L – C2-like domain (C2-szerű
domén)
CANP (vagy CAPN)– calciumactivated neutral protease
(kálcium által aktivált neutrális
proteáz)
CD82 – cluster of differentiation
82 (differenciáló csoport 82)
Ced-12 – megj: nem rövidítés
CHO – Chinese hamster ovary
(kínai hörcsög petefészek
sejtvonal)
CSTN – calpastatin-like domain
(kalpasztatin-szerű domén)
CYLD – cylindromatosis protein
(cilindromatózis fehérje)
CysPC – cystein protease core
domain (cisztein proteáz központi
domén)
D – aszpartát
DAPI – 4',6-diamidino-2phenylindole
DEK1 – defective kernel 1 (megj:
magyar név nem létezik)
DIC – Differential Interference
Contrast or Nomarski (differenciál
interferencia kontraszt vagy
Nomarski)
DIS – CalpA specifikus inszerciós
szekvencia (megj: nem rövidítés)
DPP-4 – dipeptidil peptidáz -4
DTT – Dithiothreitol (Ditiotreitol)
DUBs – deubiquitilases
(deubikvitilázok)
DmMMP –
Drosophila.melanogaster mátrix
metallopeptidáz

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

DmTIMP – Drosophila
melanogaster tissue inhibitor of
matrix metalloproteinase (D.
melanogaster mátrix
metallopeptidáz szöveti inhibitora)
EDTA –
ethylenediaminetetraacetic acid
(etilén-diamin-tetraecetsav)
EGFR – Epidermal Growth
Factor Receptor (epidermális
növekedési faktor receptor)
ER – endoplazmatikus retikulum
ERK – extracellular signalregulated kinases (extracelluláris
szignál által szabályozott kinázok)
FAK – focal adhesion kinase
(fokális adhéziós kináz)
FP-2 – falcipain-2
GFP – Green Fluorescent Protein
(zöld fluoreszcens fehérje)
GLUT4 – Glucose transpoter 4
GR – glycin-rich (glycin gazdag
domén)
Gal4 – Galactose4 (galaktóz 4)
H – hisztidin
HAUSP –herpesz-vírus asszociált
ubikvitin-specifikus proteáz
HIV – Human Immunodeficiency
Virus (humán immundeficiencia
vírus)
HRP – Horseradish peroxidase
(torma peroxidáz)
IQ – kalmodulinnal kölcsönható
domén (megj: nem rövidítés)
IS1, 2 – inszerciós szekvencia 1 és
2
K – lizin
LGMD2A – Limb-girdle
muscular distrophy 2A (végtagövi
izomdisztrófia)
M-MLV – Moloney Murine
Leukemia Virus (Moloney
rágcsáló leukémia vírus)
MALDI-TOF – matrix-assisted
laser desorption/ionization time of
flight (mátrix asszisztált lézer
deszorpciós ionizációjú repülési
idő tömegspektrometria)
MAPK – Mitogen-activated
Protein Kinase (mitogén-aktivált
protein kináz)
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•

•
•

•
•
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Mbc – Myoblast city (megj: nincs
magyar megfelelője)
MCP-3 – monocyte
chemoattractant protein-3
(monocita kemoattraktáns fehérje3)
β-ME – β-merkaptoetanol
MIT – microtubule-interactingand-transport-motif
(mikrotubulussal interakcióba lépő
és szállító motívum)
MITF – mikroftalmia-asszociált
transzkripciós faktor
MMP – mátrix metallopeptidáz
MT-MMP – membrán típusú
mátrix metallopeptidáz
MTOC – Microtubule Organizing
Centre (mikrotubulus organizáló
központ)
N – aszparagin
N2 – nitrogén
NFκB – nukleáris faktor-kappa B
NGS – next generation
sequencing (következő generációs
szekvenálás)
NO3 – nitrát
NS – N-terminal sequence (Nterminális szekvencia)
PBS – Phosphate buffered saline
(foszfát-sóoldat puffer)
PC1, 2 – protease core domain 1,2
(proteáz központi domén 1,2)
PCR – Polymerase Chain
Reaction (polimeráz láncreakció)
PDGF – Platelet-derived Growth
Factor (lemezke eredetű
növekedési faktor)
PEF – penta-EF-hand domain
(penta EF-kéz domén)
PTP1B – Protein Tyrosine
Phosphatase 1B (tirozin foszfatáz
1B)
PVR – tirozin kináz receptor
(megj: nem rövidítés)
Pup – procariotic ubiquitin-like
protein (prokarióta ubikvitin-szerű
fehérje)
R – arginin
RCC – renal cell carcinoma (vese
sejtes karcinóma)
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RISC – RNA Induced Silencing
Complex (RNS-indukált
csendesítő komplex)
RT-PCR – Reverse Transkription
Polymerase Chain Reaction
(reverz transzkripciós polimeráz
láncreakció)
Rac – Ras-related C3 botulinum
toxin substrate (Ras-rokon C3
botulinum toxin szubsztrát)
Ras – Rat sarcoma (patkány
szarkóma)
Rho – Ras homolog
S – szerin
SAP – Shrimp Alkaline
Phosphatase (garnéla alkalikus
foszfatáz)
SB – Squishing Buffer (megj:
nincs magyar megfelelője)
SDS-PAGE – Sodium Dodecyl
Sulfate Polyacrylamide Gel
Electrophoresis (nátrium dodecil
szulfát poliakrilamid
gélelektroforézis)
SENP 1 – Sentrine protease 1
(szentrin-specifikus proteáz 1)
slbo – slow border cells (lassú
határsejtek)
SOLH – small-optic-lobehomology domain (kis látólebenyhomológ domén)
SUMO – small ubiquitin-like
modifier protein (kis ubikvitinszerű módosító fehérje)
T – treonin
TGF α – tumor-growth factor
alpha (tumor növekedési faktor
alfa)
TM – transzmembrán domén
TNF α –tumor nekrózis faktor
alfa
Try-5 – szerin proteáz (megj:
nem rövidítés)
UAS – Upstream Activation
Sequence ("hegymenti" aktiváló
szekvencia)
V –valin
VEGF – Vascular Endothelial
Growth Factor (vaszkuláris
endoteliális növekedési faktor)
Zn – zink (cink)

1. Bevezetés
1.1 Proteolízis és proteázok
Az életfolyamatok dinamikáját és egyensúlyát az egyedi sejtekben végbemenő
ellentétes folyamatok aránya adja meg. Így az anabolikus és katabolikus folyamatok
szabályozásának finom és összehangolt működése létfontosságú minden élőlény
számára. A proteolítikius folyamatok során, a fehérjék kisebb peptidekre ill.
aminosavakra (as) bomlanak. A proteázok (peptidázok, fehérjebontó enzimek) ezen
folyamatok kulcsszereplői.
A proteázok a működésük során a következő folyamatokban vesznek részt:
-

a táplálékban található fehérjék lebontásában (pepszin1,2, tripszin3,4,
kimotripszin5 stb.)

-

a proteinek fehérjeszintézis utáni (poszt-transzlációs) módosításában (Nterminális methionin -6,7, szignál szekvenciák eltávolításában, a prekurzor
fehérjék aktiválásában8,9)

-

a sejtciklus szabályozásában (ciklinek10)

-

a programozott sejthalálban vagy apoptózisban (kaszpázok11)

-

az egyedfejlődésben (mátrix-metalloproteázok12)

-

a sperma motilitásának kialakításában (iniciatorin13, Try-514)

-

a metasztázis kialakulásában (SUMO-specifikus proteáz 115)

-

a

hibás

vagy

rosszul

működő

fehérjék

felhalmozódásának

a

megakadályozásában (katepszinek16 a lizoszómában17,18, proteaszóma19,20).
A

proteázok

a

fehérjék

peptidkötéseit

(Függelék

1.ábra)21

bontják

(hidrolizálják)22,23 és a hatásukat több módon is kifejthetik: korlátozottan - vagy
korlátlanul. Korlátozott fehérjebontás esetében a peptidáz csak részlegesen emészti a
célfehérjét, aminek következtében az aktiválódhat (pl. pepszinogén pepszinné történő
konverziója). A teljes proteolízis során a fehérjék kisebb peptidekre ill. as-ra
bomlanak, ezért a további működésük a különböző élettani folyamatokban nem
lehetséges. Az így felszabadult as-ak életkörülményektől függően (pl. N2 hiány) újabb
fehérjék képzésében is részt vehetnek. Ha pl. a környezetben csökken a nitrát
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tartalom, akkor konstans fehérje - és aminosav szintézis mellett az újrahasznosított
aminosavak aránya megnövekszik 24,25.
Az átlagosan 43' (élesztő proteom)26 és a 6.9h (humán proteom)27 alatt
feleződő fehérjékhez mérten, a proteázok 24-72h között változó felezési idővel
rendelkező stabil fehérjék28.

1.ábra. Fontosabb intracelluláris proteolítikus rendszerek29. Az ubikvitinproteaszóma rendszer a több mint 1000 ubikvitin ligáz segítségével megjelöli és
lebontja a célfehérjéket. Az autofágia-lizoszóma rendszer korlátlanul és
aspecifikusan emészt. A kalpainok modulátorokként működve szabályozzák a
célfehérjék működését. A kaszpázok szabályozó fehérjékként főleg az
apoptózisban vesznek részt.

A proteolízis nem csak a sejten belül, hanem azon kívül is végbemehet. Az
intracelluláris fehérjebontás leggyakrabban a lizoszómákban és a citoplazmában megy
végbe. A lizoszómális fehérjebontás normális körülmények között nem szelektív,
ezért minden fehérje ami a lizoszómában található lebomlik. Ezzel ellentétben a
citoplazmában a fehérjebontás egy pontosan vezérelt folyamat, mivel egy
szabályozatlan lebontás a sejt pusztulásához is vezethetne. Ennek a szabályozásnak a
megvalósulásához a bontásra kerülő fehérjék megjelölésére van szükség, hogy azokat
a proteolítikus enzimek meg tudják különböztetni a többi fehérjétől. Eukariótákban a
12

bontásra ítélt fehérjék egy vagy több ubikvitin30 monomerrel (mono- és poliubikvitiláció)

lesznek

megjelölve

és

ezután

kerülnek

bontásra

a

26S

proteaszómába31,32 (1.ábra).
Az extracelluláris proteázok is számos fontos folyamatban vesznek részt, mint
pl. a különböző kórokozók patogenitásának kialakításában azáltal, hogy a kórokozók
sejtfelszínén található enoláz a gazdasejteken jelenlévő plazminhez kapcsolódik és
elősegíti a gazdasejtekbe történő behatolást (Plasmodium falciparum33, Candida
albicans34, Streptococcus pneomoniae35, Staphylococcus aureus36). A proteázok részt
vesznek a véralvadásban, ahol a fibrin részleges proteolízise eredményezi a
fibrinogént37. Az extracelluláris domén hasításával szerepet játszanak a növekedési
faktorok szabályozásában (TGF α tumor növekedési faktor38, TNF α tumor nekrózis
faktor39,40 - lásd Röv. jegyzéke). Közreműködnek a gyulladással járó folyamatok
szabályozásában is (a gelatinázA által hasított MCP-3, nem indukálja a Ca2+ áramlást
és ezzel a sejtek kemotaxisát41).

1.1.1 A proteázok osztályozása
A fehérjebontó enzimek mai osztályozásának szabályrendszerét 1993-ban
fektették le és így született meg a MEROPS online adatbázisa (Wellcome Trust
Sanger Institute)42. 2004-ben az adatbázist a proteáz inhibítorok listájával bővítették
és jelenleg több mint 2000 proteázt és csaknem 400 inhibítort katalogizáltak43. Az
utóbbi évtizedben a második generációs szekvenálási technikák (NGS, valamint a
tömegspektrometriás módszerek (MALDI-TOF - lásd Röv. jegyzéke) fejlődésének
köszönhetően, a proteázok és az általuk képzett degradóma (a proteolítikus útvonalak
összessége) tanulmányozása rendkívül gyors ütemben haladt. Mivel a proteázok egy
nagyon változatos csoportot alkotnak, rendkívül nehéz őket egy egységes
szempontból csoportosítani. Így különböző kritériumok alapján (hatásmechanizmus,
katalizált reakció és szerkezet) történik az osztályozásuk.
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1.1.1.1	
  A	
  katalízis	
  kémiai	
  mechanizmusa	
  szerint

A fehérjebontó enzimeket a katalitikus aminosavaik alapján kategorizálva, a
következő csoportokat kapjuk44-46:
a. Szerin (S) proteázok
b. Cisztein (C) –
c. Treonin (T) –
d. Aszpartát (D) –
e. Aszparagin (N) –
f. Metallo –
A humán és egér proteázok között a szerin – , cisztein – és a metalloproteázok
a leggyakoribbak, míg a treonin – és aszpartát proteázok sokkal kisebb arányban
vannak képviselve (Függelék 2.ábra)47.

1.1.1.2	
  A	
  katalízis	
  lokalizációja	
  szerint	
  

Mivel a peptidázok a célfehérjéket preferenciálisan különböző helyeken
hasítják, a következő kategóriákat különböztetjük meg44,45:
a. endopeptidázok
b. exopeptidázok:
c. omegapeptidázok
Az endopeptidázok elsősorban a fehérjék belsejében, az N- ill. C-terminális
végződésektől távol hatnak. Ebből a tulajdonságukból ered, hogy a táplálékkal
bejutott fehérjék emésztését az endopeptidázok kezdik el. Ezzel a tevékenységükkel
új N- és C-terminális végződéseket állítanak elő, ami nagyban megnöveli a következő
emésztési lépésben az exopeptidázok működésének a hatékonyságát44. Az
endopeptidázok ezzel a részleges fehérjebontással hasítják le a kiválasztott fehérjékről
a szignál molekulákat és aktiválják a különböző prekurzor molekulákat44.
Az exopeptidázok az endopeptidázokkal ellentétben, a fehérjék végeinél
hatnak és működésükhöz szükségük van az N- vagy a C-terminális vég közelségére.
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Egyes exopeptidázok specifikusan csak az egyik végződésen hatnak, míg mások a
fehérje mindkét végén hasíthanak.
Az omegapeptidázok érdekessége, hogy egy hibrid kategóriát alkotnak, mivel
úgy exo- mint endopeptidázként is működhetnek. Emészthetnek a célfehérje végeinél
és annak köztes szakaszain is. Ezek mellett nem csak az endo- és exopeptidázokra
jellemző α-peptid kötéseket képesek hidrolizálni, hanem az izopeptid kötéseket is (a
kötés olyan amino- és karboxil csoportok között alakul ki, amelyek közül legalább az
egyik nem az aminosav α-C atomjához kapcsolódik)44.

1.1.1.3	
  A molekuláris	
  struktúra	
  és	
  homológia	
  szerint	
  

Ebben a kategóriában a fehérjék besorolását számos tényező befolyásolja,
mint:
•

a peptidáz domén elsődleges szerkezete (aminosav szekvencia)

•

a fehérje homológiája

•

a fehérje másodlagos- ill. harmadlagos szerkezete

•

a peptidáz doménen kívül szereplő más domének
Jelenleg, a több mint 2000 nyilvántartott peptidáz 200 családra oszlik szét és

az egyes családok pedig összesen 40 klánt alkotnak44,45.

1.1.2 A proteázok kórtana
A proteázok kiemelt fontosságára utal az a tény, hogy rendszerint nagy
számban fordulnak elő a különféle organizmusokban. A humán (Homo sapiens
sapiens) genom csaknem 698, az egér (Mus musculus) genom 724, a ló (Equus
caballus) genom 532, az ecetmuslica (Drosophila melanogaster) 496, a sörélesztő
(Saccharomyces cerevisiae) pedig 119 feltételezett proteázt kódol44.
Valamennyi proteáz csoport súlyosabbnál súlyosabb betegségekkel van
összefüggésben, amelyek közül kiemelkedő helyet foglal el a rák16. Mivel a
rendelkezésünkre álló irodalmi adat hatalmas (a PubMed48 online adatbázis a
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„proteáz” és „betegség” kulcsszavakra pillanatnyilag 53.555 angol nyelvű találatot ad
ki), lehetetlen a proteázok kórtanáról egy teljes képet alkotni.
A proteolítikus enzimek közül a mátrix metalloproteázok (MMP-ok) a
legismertebbek és null mutációik kritikus következményekkel járnak (Függelék
1.táblázat)49. A MMP-ok részt vesznek a szöveti átrendeződésben50, agyi ischémia
esetében a neuronális szövet apoptozisát válthatják ki (laminin proteolízise MMP-9
által51), valamint tüdősérülés következtében elősegítik a neutrofil granulociták
transzepiteliális vándorlását a károsodás helyszínére (matrilizin52) stb.
A MMP-ok egyre több tagjáról körvonalazódik ki, hogy nem csak a rák
kifejlődésében vesz részt, hanem annak a gátlásában is. Az MMP12 a tüdőrák ellen
védi a szervezetet, korlátozva a daganatok kialakulását ill. azok elterjedését azáltal,
hogy gátolja az angiogenézist53. Az MMP26 a védő hatását az ösztrogén receptor β
hasításán keresztül fejti ki, így befolyásolva az ösztrogén szignál transzdukcióját a
kóros állapotban54.
A következő nagy proteáz csoport, a cisztein proteázok kapcsolatba hozhatók
a heveny hasnyálmirigy-gyulladással (katepszin B)55, a fiatalkori reumás ízületi
gyulladásal (katepszin L, D és S)56, a maláriával (FP-2)57, az agykárosodással
(kalpain)58,59, a neuronális és szív ischémiával (kaszpáz 3)60. Ebben a proteáz
csoportban is megfigyelhetők a rák ellen védekező hatást nyújtó kaszpáz fehérjék
(kaszpáz 361, 562, 663, 764 és 1065,66). Közös hatásmechanizmusuk, hogy valamennyien
a véredényképződést gátolják, ellehetetlenítve a bőséges vérellátást igénylő tumorok
kialakulását.
A szerin peptidázok csoportjának tagjai fontos szerepet töltenek be pl. a
véralvadásban, ezért több tagjuk (trombin, faktor Xa, faktor VIIa) is kapcsolatba
hozható a trombózis kialakulásával. Ezen kívül fontos funkciójuk van a rák és a 2-es
típusú cukorbetegség létrejöttében (DPP-4 - lásd Röv. jegyzéke)67.
Az aszpartát proteázok releváns funkciót töltenek be a HIV fertőzésben (HIV
peptidáz), a vérnyomásban (renin), az Alzheimer-kórban (memapszin-2)68 és a
maláriában (plazmepszin).
A különböző proteázok rákban betöltött szerepei mellett, fontos kiemelnünk az
ubikvitin-függő szignál transzdukciós útvonalakat is. Az ubikvitilációs folyamatok
ellenlábasai a deubikvitilációt végrehajtó enzimek (DUB-ok). Ilyen enzim pl. a
CYLD, amely visszaszorítja a gyulladást és a tumorképződést az NFκB szignál
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transzdukciós útvonal segítségével69. A CYLD enzimhez hasonlóan, a HAUSP
fehérje is (lásd Röv. jegyzéke) tumor gátló enzimként működik a p53 fehérje
deubiquitilációján keresztül70. Ennek a deubikvitilációnak az eredménye egy
stabilizált enzim, amely kifejtheti a daganat gátló tevékenységét, mivel nem kerül
lebontásra a proteaszómában.
A DUB-ok mellett, a szumoilációban és deszumoilációban résztvevő enzimek
is szerepet játszanak a daganatok kialakulásának az akadályozásában. A SENP 1
deszumoiláló enzim (a Reptin kromatin átrendező komplexen keresztül szabályozza a
CD82 tumor gátló gén kifejeződését71. A szumoiláció meghibásodása a MITF
transzkripciós faktor expressziójának megemelésén keresztül72, a melanóma és a vese
sejtes karcinóma (RCC) kifejlődését segíti elő. A bemutatott példák mutatják, hogy a
proteázoknak kiemelt szerepük van a különböző életfolyamatokban és a
meghibásodásuk kritikus következményekkel jár. Ezért részletes tanulmányozásuk
elengedhetetlen a jövő terápiás eljárásainak a kidolgozásában.

1.2. Kalpainok
A kalpainokat immár majdnem fél évszázada fedezték fel és írták le, mint
citoszólikus, neutrális pH optimumon (pH 7,1-7,3) működő és Ca2+ által aktivált
proteázokat73. A patkány agyi preparátumokból kinyert enzim 90 percig megőrizte
működőképességét és hidrolizálta a kazeint Ca2+ ionok jelenlétében. Különlegessége,
hogy kis mennyiségű (100 µM) EDTA és a β-ME (lásd Röv. jegyzéke) is aktiválják az
enzimet. A kalpain (kálcium által aktivált papainszerű proteáz) elnevezést csak 20
évvel később kapta, amikor megjelent az igény, hogy ezt a hibridként műkö
dő

fehérjét

megkülönböztessék

az

ugyancsak

Ca2+

által

aktivált,

de

szignálmolekulaként működő kalmodulintól és a szintén cisztein proteázként működő
papaintól74.
Valamennyi eukariótában pl. patkány75, nyúl76,77, disznó78, növényekben79 és
egyes baktériumokban80 is kimutatták a kalpainok jelenlétét.
A prokariótákban 1992-ben írták le először a kalpaint80. A szekvenálás
olcsóságának köszönhetően, mára már több mint 900 különböző baktériális genom
szekvencia ismert és ezek közül 42-ben sikerült kalpaint azonosítani. A legismertebb
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prokariótában, az E. coli-ban valamint az Archaebaktériumokban nem találhatunk
egyetlen kalpain gént sem.
A egyetlen ismert fitokalpaint (növényi kalpaint), csak 10 évvel később 2002ben azonosították79. Azóta a DEK1 fitokalpaint kódoló dek1 gént sikerült több
növényben is kimutatni (pl. a bortermő szőlőben - Vitis vinifera, a lúdfűben Arabidopsis thaliana, a padlizsánban - Solanum melongena, a csemegekukoricában Zea mays)81.
Az 15 humán kalpain között találunk úgy szövetspecifikusan, mint általánosan
kifejeződő (ubikviter) formákat is. Pl. a humán CANP-3 az izomban82, a tesztiszben
és a szemlencsében is előfordul83,84, míg a CANP1 és CANP2 általánosan előforduló
fehérjék85. Az ubikviter és szövetspecifikus kifejezések inkább egyszerűsítésnek
tekinthető terminusok, mivel az általánosan előforduló formák sem fejeződnek ki
minden egyes szövetben és sejtben és a szövetspecifikus formák sem csak egyetlen
szövetben fordulnak elő85.
A kalpainok a MEROPS adatbázisban a CA (cisztein peptidázok) klánjához
tartoznak, ahol a C2 endopeptidáz családot alkotják45.
Amint ez általánosan a proteázokra érvényes, a kalpainok a szubsztrát
molekuláik hidrolizálásával számtalan celluláris folyamatot befolyásolnak ill.
szabályoznak. Ezért kapták a ritkán használt modulátor proteáz elnevezés is86. A
nagymértékű befolyás következménye, hogy szerepük van sok betegségben ill. kóros
elváltozásban. Ilyen pl. az egér embrió letalitása87, az izomdisztrófia88, a
gasztropátia89, a kóros neurogenézis26, a kukorica aleuron sejtjeinek hibás fejlődése79
stb.

1.2.1 A kalpainok típusai és szerkezetük
A legtöbbet tanulmányozott kalpainok az ún. kanonikus vagy konvencionális
kalpainok, mint pl. a humán CAPN 1 (µ-kalpain) és CAPN 2 (m-kalpain). A CAPN1
µM, míg a CAPN2 mM mennyiségű Ca2+-ot igényel az aktiváláshoz, ezért kapták a µés m-kalpain elnevezéseket. Az emlős kalpainok egy nagy alegységből (80 kDa) és
egy kis szabályozó alegységből (30 kDa) álló heterodimérként működnek (3.ábra). A
humán CAPN1 és CAPN2 fehérjék nagy alegységei ∼ 60% aminosav azonosságot
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mutatnak. Nagymértékű átfedés figyelhető meg a két proteáz szubsztrát molekulái
között is és mindkettő általánosan fejeződik ki a humán szervezetben.
A kalpainok szerkezete nagy változatosságot mutat úgy a különböző
organizmusok között, mint az adott szervezeten belül. A domének számának és
szerkezetének nagyfokú heterogenitása miatt nehéz egységes alapokra helyezni az
osztályozásukat. A proteáz domén (CysPc vagy Domén II) jelenléte az alapfeltétel,
hogy egy fehérje kalpain legyen és ezt alapján történik a különböző organizmusokban
található kalpainok azonosítása (2.ábra). Ez a feltétel csak egy esetben, a humán
demi-kalpainnál (CAPN16) nem teljesül teljes mértékben, ahol a DII két alegysége
közül (PC1 és PC2 - lásd Röv. jegyzéke) közül csak az első, a PC1 van jelen (2.ábra).

2.ábra. A kalpain család fehérjéinek doménszerkezete29. A rövidítések a következő
szakaszoknak felelnek meg: PC1 és PC2 a proteáz központi domén 1 és 2 (ők
alkotják a CysPc vagy DII domént), a C2L a C2-szerű domén (vagy DIII), a PEF a
penta EF-kéz domén (vagy DIV), GR a glycin gazdag hidrofób domén, TM a
transzmembrán domén, a MIT a mikrotubulussal interakcióba lépő és szállító
motívum, a CSTN a kalpasztatin-szerű domén, az NS az N-terminális szekvencia, IS1
és IS2 pedig az inszerciós szekvencia 1 és 2, a Zn a cink-ujj motívumot tartalmazó
domén, SOLH a kis látólebeny-homológ domén és az IQ a kalmodulinnal
kölcsönható domén. Az AS az alternatív hasítás termékeit jelöli.
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Miután a DII jelenlététől függően eldőlt, hogy egy fehérje kalpainnak
tekinthető vagy nem, két csoportot különböztetünk meg: a konvencionális - és a nem
konvencionális kalpainok csoportját. A konvencionális kalpainok meghatározásához a
DII mellett a humán CAPN1 és CAPN2 fehérjék további doménjeinek jelenléte
szükséges. Minden olyan kalpaint, amelyik a központi katalitikus DII (CysPc) domén
mellett kötelezően tartalmazza a DIII (C2L) és a DIV (penta EF-kéz vagy PEF)
doméneket is, konvencionális vagy kanonikus kalpainoknak nevezzük. Az emberi
kalpainok közül a CAPN1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13 és 14 tekinthetők kanonikus
kalpainoknak, míg a nem konvencionális csoportba a CAPN5, 6, 7, 10, 15 és 16
kalpainok tartoznak (3.ábra).

3.ábra. A humán kalpain fehérjék doménszerkezete és expressziója29. A fekete és
zöld színek az ubikviter ill. a szövetspecifikus kalpain formákat jelölik. Rövidítések
(lásd Röv. jegyzéke).
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A humán kalpainok kis regulátor alegységén további két domén található: egy
glicin gazdag DV és egy újabb, a nagy alegységen már jelen lévő, 5 cink-ujj elemet
tartalmazó penta EF-kéz (PEF) domén (DVI). A nagy katalitikus – és a kis szabályozó
alegységek a penta EF-kéz doméneken keresztül kapcsolódnak egymáshoz és
alkotnak egy heterodimért.
A humán kalpain formákra jellemző, hogy a kis és nagy alegységeken kívül
egy endogén gátló fehérje, a kalpasztatin, is közrejátszik a működésük
szabályozásában (3.ábra). Ez a fehérje az egyetlen ismert és a kalpainokra specifikus
negatív regulátor elem. A kalpasztatin fehérjén három domént különböztetünk meg:
az XL, az L és egy 4 ismétlődő alegységet tartalmazó harmadik domént (3.ábra). Az
inhibícióért ezek az ismétlődő motívumok a felelősek és mivel mindegyik motívum
egy kalpain fehérjét képes gátolni, egy kalpasztatin fehérje 4 kalpain fehérjét képes
szabályozni90,91.
Az expressziós mintázatuk és a fehérjék doménszerkezete között nincs látható
összefüggés. Úgy a konvencionális kalpainok, mint a nem konvencionális kalpainok
között találunk általánosan kifejeződő - és szövetspecifikus formákat is.
Konvencionális és ubikviter kalpainok a CAPN1, 2, 13, 14, míg az ugyancsak
konvencionális viszont már nem ubikviter fehérjék a CAPN3 (izom), 8 és 9 (bél), 11
(here) és 12 (hajtüsző)29. A nem konvencionális és ubikviter formák a CAPN5, 7, 10,
15 és 16, valamint nem konvencionális és szövetspecifikus példa a CAPN6 (embrió
izom)29.

1.2.2 Az ecetmuslica kalpainok
A patkány agyi preparátumokból mért első kalpain aktivitási kísérletek után
több mint 20 évvel, talán nem meglepő módon, a Drosophila esetében is feji
extraktumokból sikerült először a kalpain működést kimutatni92. Az első ecetmuslica
kalpain gén azonosítása azonban csak 5 év múlva történt meg és ez a sol (CalpD)
volt26.
A Drosophila kalpainokat 3 fontos tényező különbözteti meg a humán
kalpainoktól:
1. a 15 humán kalpainnal szemben az ecetmuslicában csak 4 kalpain gén
található (CalpA, B, C, D)
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2.

Drosophila-ban

nincs

regulátor

alegységük,

ezért

feltehetően

monomerként működnek
3.

az endogén specifikus inhibítoruk, a kalpasztatin sincs jelen az
ecetmuslicában

A CalpA gén (CG7563) a Drosophila második kromoszómájának jobb karján
(2R:15,312,578..15,318,068) helyezkedik el. Ez volt a második azonosított
Drosophila kalpain gén93, amiről az alternatív összeillesztést (ang. alternative
splicing) követően három eltérő hosszúságú (CalpA-RA, CalpA-RB, CalpA-RC)
transzkriptum íródik át (4.ábra A). Ezek közül kettőről (CalpA-RB és CalpA-RC)
gyakorlatilag ugyanaz a fehérje transzlálódik, eltérés csak az mRNS 5’ UTR (5’ nem
transzlálódó szakasz) régiójában található. Ezért, az mRNS-ek transzlációját követően
három helyett, csak két különböző nagyságú fehérje képződik (a rövidebb változatból
hiányzik a dIV domén). A CalpA az egyedfejlődés minden szakaszában kifejeződik, a
legmagasabb expressziós értékeket a késői embrionális stádiumban (22-24h)
mutatva94,95. Felnőtt legyekben főleg az ováriumban, bélben és egyes idegsejtekben
fejeződik ki93. A CalpA csendesítése során a legyek életképesek maradnak, ezért a gén
valószínűleg nem esszenciális96.
A harmadik kromoszóma bal karján (3L:9,881,862..9,886,419) található
CalpB gén (CG8107) esetében is több különböző transzkriptum képződik (4.ábra B).
Fehérjeszinten viszont ez nem jelenik meg, mivel az eltérés a transzkriptumok között
csak az át nem íródó szakaszban van. Az ontogenézis valamennyi szakaszában
kifejeződik94,97, különösen magas szintet mutatva az ováriumokban. A CalpA-hoz
hasonlóan, a CalpB csendesítése ill. P-elem inszerciója a gén 5' végébe, sem jár a
legyek halálával, ezért ez a gén sem létfontosságú.96,98
A CalpC gén (CG3692) génről csak egy transzkriptum képződik és ennek
megfelelően csak egy fehérje fordítódik le róla (4.ábra C). A CalpA és CalpB
génekhez

hasonlóan,

a

CalpC

is

az

egyedfejlődés

minden

szakaszában

expresszálódik, magas szinteket az embrió stádiumban, az imaginális diszkuszokban,
a lárvális zsírtestben és oocitákban mutatva94. Ennek a génnek a csendesítése RNSi
által sem okoz látható változást, a legyek életképesek maradnak96.
A CalpD gén (CG1391) génről ugyancsak több transzkriptum íródik át és
ezekről több különböző méretű fehérje képződik (4.ábra D). A gén magas szinten
expresszálódik

a

korai

embrió

stádiumban

(0-2h),

lárvális

-

és

felnőtt
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idegrendszerben, ováriumokban26,94. A CalpD mutációja életképes egyedeket
eredményez, viszont mivel szerepe van a legyek idegrendszerének normális
fejlődésében, a CalpD mutánsoknál rendellenes járás ill. repülés figyelhető meg26.

4.ábra: A Drosophila kalpain gének94. (A) CalpA gén, (B) CalpB gén, (C) CalpC
gén és (D) CalpD gén. A gének kékkel, valamint az átíródó transzkriptumok
krémszínnel vannak jelölve. Minden gén fölött a kérdéses gén kromoszómális
lokalizációját láthatjuk.
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Az ecetmuslica kalpain fehérjéken, tipikusan 4 domént (kivétel a CalpD)
különböztethetünk meg (5.ábra):
1. az N-terminális domént (DI), amelyik esetenként eltérően különböző
hosszúságú lehet (CalpA, CalpB, CalpC fehérjék) vagy kicserélődhet
egy másik doménre (CalpD fehérje); a DI-nek feltehetően a szubsztrát
felismerésben van fontos szerepe
2. a DI-et követi a katalitikus Domén II (DII), amelyben a fehérje inaktív
állapotában két további alegységet figyelhetünk meg (PC1 és PC2); itt
találhatóak a hasítást biztosító katalitikus triád aminosavai (C, H, N 3.ábra)
3. ezt követi a C2-szerű Domén (DIII) aminek Ca2+ és foszfolipid
kötésben van szerepe (a DIV-hez hasonló mennyiségű Ca2+-ot képes
kötni)
4.

az utolsó Domén IV (DIV), amelyben 5 Ca2+ kötésért felelős EF-kéz
motívum található

5.ábra. Az ecetmuslica kalpain fehérjék doménszerkezete29. Inaktív katalitikus
aminosavak (R,V,K). A Drosophila kalpain nevek mellett zárójelben a hozzájuk
legjobban hasonló humán kalpainok vannak feltüntetve a megfelelő aminosav
azonossággal.

A CalpA esetében képződő két fehérje közül, a nagyobbik (94 kDa) aktív és
konvencionális kalpain. A CalpA-ra jellegzetes a rövid 54 aminosavból álló Nterminális DI, valamint a DIV-ben egy 76 as hosszúságú hidrofób szakasz (5.ábra). Ez
a hidrofób inszerciós szekvencia szerepe nem ismert, viszont a feltételezések szerint a
protein lokalizációját befolyásolhatja.
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A CalpB fehérje egy 104 kDa méretű ugyancsak kanonikus és aktív kalpain99,
amelyre a rendkívül hosszú (224 as) és rendezetlenséget mutató DI jellemző (5.ábra).
A CalpC fehérje jellegzetessége, hogy a négy Drosophila kalpain közül ez az
egyetlen amelyik inaktív, ugyanis a katalitikus DII aktív aminosavai más
aminosavakkal lettek helyettesítve (C→R, H→V, N→K)100. Elképzelhető, hogy
szabályozó funkciót lát el, mivel a külöböző jelátviteli rendszerek tolerálják az inaktív
enzimek jelenlétét101, de ez a CalpC esetében nem bizonyított. A szabályozást azáltal
valósíthatná meg, hogy a CalpA és a CalpB fehérjék szubsztrát fehérjéit teljesen vagy
ha csak részlegesen is, de kititrálná a rendszerből azzal hogy kapcsolódik hozzájuk.
Ez azért lenne lehetséges, mivel mindhárom kalpain (CalpA, CalpB, CalpC) fehérje
N-terminális DI doménje nagyfokú konzerváltságot mutat és ennek a doménnek
tulajdonítanak szubsztrát felismerő szerepet. Ha a CalpC kapcsolódni tudna a közös
szubsztrát molekulákhoz, akkor a működőképes CalpA és/vagy CalpB nem tudná
hasítani azokat, ezáltal egy CalpA és/vagy CalpB hipomorf/null fenotípus állhatna
elő.
Az utolsó Drosophila kalpain, a CalpD egy működőképes, de atipikus fehérje.
A tipikus kalpainoktól eltérően a DIII és DIV helyett, itt egy SOH domén (lásd Röv.
jegyzéke) található és az N-terminális DI-et egy Zn-ujj motívumokat tartalmazó,

változó hosszúságú domén váltja fel.

1.2.3 A kalpainok szabályozása
A kalpainok megnövekedett mennyiségű Ca2+ jelenlétében aktiválódnak, majd
autolízisen mennek keresztül102. Az autolízis következtében a fehérjék N-terminális
végén található α-hélix lehasad és ennek fontos szerepe van a kalpain aktiválásában.
Ezidáig nem eldöntött kérdés, hogy az aktivációt követően a nagy alegységről a
regulátor alegység disszociál103 vagy sem104,105. Az aktivációt követően, a
működéshez szükséges kisebb Ca2+ mennyiség mellett, az autolizált fehérjéknek a
szubsztrát specificitásuk is megváltozhat (pl. preszenilin106, citokin receptor107).
Az aktivitás szempontjából döntő fontosságú, hogy inaktív állapotban és a
2+

Ca

ionok hiányában, a katalitikus DII két különálló aldoménre (PC1, PC2) oszlik

szét. Ezek csak az aktivációt követően egyesülnek és alkotnak egy funkcionális
egységet (6.ábra)108-110. Az előzetes elgondolásokkal ellentétben74, Ca2+-ot nem csak
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az EF-kéz motívumokat tartalmazó domének képesek megkötni. A többi domén
jelenléte nélkül, az izolált DII is képes Ca2+ függő aktivitást mutatni. Ez rendkívül
fontos, mivel ez azt jelenti hogy a Ca2+-ionok képesek egyenesen az aktív proteáz
doménnel kölcsönhatásba lépni és annak a működését befolyásolni

111,112

.

Emlősökben a DII mellett, a nagy alegység DIII113 és DIV114 is, valamint a regulátor
alegység PEF doménje (DVI)115 is képesek a Ca2+-ot kötni.

6.ábra. A humán m-kalpain aktivációja Ca2+ jelenlétében29. Az ábra bal oldalán a

Ca2+ hiányában inaktív kalpain formát, míg a jobb oldalon a már aktivált és
kalpasztatinnal kötött formát láthatjuk. A katalitikus triád pozícióját a fekete kör
jelöli, míg a Ca2+ ionok kék gömbökként vannak feltüntetve (megj: nincs minden
Ca2+ ion feltüntetve).

Mivel normális fiziológiás állapotban nem fordul elő az aktivációhoz in vitro
körülmények között igényelt hatalmas Ca2+ mennyiség, ezért joggal feltételezhető
hogy más molekulák ill. mechanizmusok is közrejátszhatnak a kalpainok
aktivációjában. Ezzel összhangban vannak azok a közlemények, amelyekben a
foszfolipidek hatását vizsgálták a kalpain aktivációra. Ezek szerint pl. a foszfatidilkolin, a foszfatidil-inozitol, a foszfatidil-glicerol, a foszfatidil-etanolamin és a
szfingomielin jelenléte mérsékeli a kalpainok aktivációjához szükséges Ca2+
mennyiségét

116,117

. In vitro a disznó m-kalpain 50%-os autolíziséhez 1.4 mM Ca2+
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elegendő, míg foszfatidil-glicerol jelenlétében a Ca2+mennyiség 0.45 µM-ra csökken.
A foszfolipidek a kalpainok N-terminális végén a (G)17TAMRILG szekvenciához118
vagy a DIII-hoz kötnek113 és a Ca2+-al együtt elősegítik egymás kötését.
Az emlős kalpainok egyes kinázok (ERK mitogén-aktivált protein-kináz119,120)
segítségével is aktiválódhatnak/inaktiválódhatnak (protein kináz A121). Ugyanis mind
in vitro, mind in vivo körülmények között is igazolták, hogy az ERK-ok képesek az
S50 foszforilációja révén az m-kalpain aktiválására. Ehhez nem feltétel a Ca2+
jelenléte, mivel EDTA jelenlétében is ill. Ca2+ mentes médiumban is megtörténik a
kalpain aktiváció. Ha a kérdéses aminosavat kicserélték, az S50→A50 szubsztitúció
következtében az aktiváció mértéke jelentősen lecsökken, aminek eredményeképpen a
fibroblaszt sejtek adhézióinak felbomlása és ezáltal a motilitása mérséklődik. A
kalpainokat a protein kináz A a DIII S369 foszforilálásával inaktiválja. Az
aminosavnak a kicserélése (S369→A369) az inaktiváció elmaradásához vezet.
A Drosophila CalpB fehérje esetében úgy az ERK, mint a protein kináz A
hatására csökken az aktivációhoz szükséges Ca2+ mennyiség. A protein kináz A a DIV
EF-kéz motívumában található S845-öt és az autolízis helyéhez közeli S240-et –, míg az
ERK a T747-et foszforilálja122.
A kalpainok szabályozásában fontos kihangsúlyozni a Drosophila-ból hiányzó
endogén kalpain inhibítor, a kalpasztatin szerepét. Eddig csak magasabb rendű
szervezetekben (ember, egér) sikerült a jelenlétét kimutatni és hatását a
konvencionális kalpainok gátlásán keresztül fejti ki. Ennek megfelelően gátolja a
humán CAPN1,2,8,9 –et, viszont a CAPN3 egyik splicing formáját (p94delta) már
nem86. Ebben a kivételes esetben a kalpasztatin a p94delta szubsztrátját képezi, ezért a
fehérje a kalpain rendszer szabályozójaként kategorizálható. A kalpasztatin hiánya
egérben (Cast-/-) nem esszenciális, ami arra enged következtetni, hogy normális
helyzetben nincs szükség a kalpainok inaktivációjára. Ha stressz következtében
azonban megnövekedik a kalpain aktivitás, akkor létfontosságú az inhibítor működése
(pl. kaszpáz független apoptózis gátlás hippokampuszban123). A természetes kalpain
gátló mellett sikerült több szintetikus inhibítort (ALLN1, PD150606) is azonosítani,
amelyek hatásukat az aktív domén vagy a Ca2+ kötés gátlásán keresztül fejtik ki124,125.
A kalpasztatin első funkcionális alegységének B exonját felhasználva sikerült egy
hatékony és reverzibilisen gátló szintetikus inhibítort (N-acetilált 27 alegységből álló
fehérje) is előállítani 126.
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1.3 Sejtvándorlás
A sejtvándorlás egy rendkívül komplex folyamat amely számos eltérő
környezetben ill. körülmény között lejátszódhat. Megfigyelhető pl. a talajban (sejtes
nyálkapenész - Dictyostelium discoideum), különböző üveg és műanyag felületeken
(ex vivo kísérleti körülmények) és a többsejtű szervezetekben is. Kivételes jelentősége
van a magasabb rendű szervezetek egyedfejlődésében (ontogenézis), szöveti
átrendeződésében

(organogenézis,

regeneráció),

epiteliális

őssejtek

transzlokációjában127-129 stb.

1.3.1 A sejtvándorlás szerepe betegségekben
A sejtvándorlás pontos szabályozása esszenciális, mivel bármilyen hiba
betegségek kialakulásával járhat (7.ábra). A két legismertebb patológiás állapot,
amely a sejtvándorlás szabályozásában bekövetkezett rendellenesség miatt alakult ki,
a reumás ízületi gyulladás és a szklerózis multiplex.

7.ábra. Sejtvándorlás humán betegségekben130.
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A reumás ízületi gyulladás autoimmun betegség azért alakul ki, mert a
szervezet nem sajátjaként ismeri fel a kötőszövet elemeit és megtámadja azokat. Az
immunválasz során, a vándorló effektor immun sejtek nem a megfelelő helyre kötnek
be és a szervezet krónikusan gyulladásos állapotba kerül. Ennek során a ízületek
belhártyája megvastagszik és ez akadályozza a szabad mozgást. Az ízület és az azt
körülvevő szövetek lassan elpusztulnak.
A szklerózis multiplex esetében, a folyamat lényegében hasonló, mint a
reumás ízületi gyulladás esetében, viszont a szervezet itt már a központi idegrendszert
nem ismeri fel sajátjaként és erre immunválasszal reagál. Ilyenkor, az idegsejtek
nyúlványait borító mielin hüvely lebomlik és a neuronok rosszul vagy egyáltalán nem
képesek az ingerületátvitelre. Az inegrületátvitelben bekövetkezett problémák súlyos
mentális és mozgási zavarokkal járnak együtt.

1.3.2 A migráció szakaszai
Sejttípus

és

közegtől

függően,

a

migrációnak

különböző

formáit

különböztethetjük meg. A sejttípus szempontjából döntő a sejtváz organizáltsági foka.
Azokban a sejtekben amelyekben a sejtváz lazább, a mozgás gyorsabb, dinamikusabb
lehet (pl. immunsejtek, egyes tumorsejtek)131. Ezzel ellentétben, a rendezettebb
sejtvázzal rendelkező sejtek vándorlása lassabb lesz (pl. fibroblaszt sejtek, epiteliális
prekurzorok). A sejtvándorlást a külső környezetből befolyásoló faktorok közé
sorolhatóak pl. a szubsztrátum típusa (extracelluláris mátrix ligandjai, más sejtek), a
sejtvándorlást kiváltó jelek, a közeg mechanikai rugalmassága stb.
A vándorlás dinamikusságát mutatja, hogy ugyanazon sejtek képesek a lassúés gyors vándorlási formák között váltani is, valamint migrációra az egyedi sejtek és
sejtcsoportok is képesek lehetnek.
A sejtek típusától és a vándorlás módjától függetlenül, a következő
alapfolyamatok közösek131:
a) A polarizáció
b) A kitüremkedés és adhézió
c) A sejttest elmozdítása és a hátsó adhéziós pontok felbontása
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a). Az első folyamat, a polarizáció gyakran a migrációt kiváltó jelek
megjelenésének következtében alakul ki és előzetes jelenléte nem feltétele a
vándorlásnak (8.ábra).
A vándorlást kiváltó jelek lehetnek:
• kemotaktikus – (kemoattraktánsok, morfogének)
• haptotaktikus – (változó koncentrációjú szubsztrátumok)
• mechanotaktikus – (sejt-sejt kapcsolatok felbomlása)
• elektrotaktikus jelek (elektromos mező)
A polarizáció következtében a sejten belül kialakul egy stabil elülső, középső
és hátsó rész. Az elülső részre a magas fokú aktin polimerizáció jellemző és ezen a
részen következik be a sejtvándorlás második szakasza, a kitüremkedés.

8.ábra. Polarizáció vándorló sejtekben132. A vezető él sárgával és ezen belül az új
adhéziós pontok pedig piros pontokkal vannak jelölve (eredeti kép Miguel VicenteManzanares).

b). A kitüremkedés (protrúzió) alatt új sejtmembrán felület képződik de novo
és ezt követi az azt alátámasztó citoszkeletális struktúrák (aktin filamentumok)
polimerizációja. Ezek után a szubsztrátumon kialakulnak az új adhéziós pontok,
amelyek tapadási felületként fognak szolgálni a sejttest vontatásához a sejtvándorlás
utolsó szakaszában. Az aktin polimerizációban a forminoknak és az Arp2/3 (lásd Röv.
jegyzéke) komplexeknek van fontos szerepük. Az Arp2/3 komplexek új nukleációs
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pontokat képeznek az aktin szálak polimerizációjához, amelyet a forminok végeznek
el és az aktin monomereket a régi aktin szálak lebomlása biztosítja.
Kitüremkedéskor két típusú sejtstruktúra alakulhat ki: a lamellipodium és a
filopodium. Az lamellipodium egy nagy és széles struktúra, amely elsődlegesen a
sejttest vontatására specializált, míg a filopodium inkább mechanoszenzórikus,
felderítő funkciókat lát el. A frissen képzett és kitüremkedett struktúrák, új adhéziós
pontok képzésén keresztül létesítenek kapcsolatot a sejt aktin váza és a szubsztrátum
felülete között. Ennek a kapcsolatnak a legfontosabb komponensei az ún. fokális
adhéziók integrin fehérjéi, mivel az integrinek vannak közvetlen kapcsolatban a sejtek
aktin vázával és a szubsztrátum felületével (kivételt csak a dendritikus sejtek
intersticiális szövetben történő vándorlása képez)133,134.
Elektronmikroszkópiás és kolokalizációs kísérletekkel, az extracelluláris
mátrix és az aktin sejtváz közötti kapcsolatot már az 1970-es években megismerték135137

. Az integrin fehérjék szupercsaládja rendkívül sok és változatos folyamatban vesz

részt (szignál transzdukció, sejtciklus, sejt morfológia, sejtvándorlás stb.). Obligát
heterodimérek, ezért egy funkcionális integrint kivétel nélkül mindig egy α és egy β
alegység alkot. Míg a humán genom 18 α és 8 β integrin alegységet kódol, addig az
ecetmuslicában csak 5 α és 2 β integrin alegységet találunk131. Sejttípustól és a
vándorlástól függ, hogy milyen egyedi α és β alegység kombináció található az
integrin heterodimérekben. A melanomákra pl. az αvβ3 alegység kombináció
jellemző és ez összefügg a tumor invazív jellegével138.
Az adhéziós pontok mérete és formája azok szubcelluláris lokalizációjától
függ. A protrúzió vezető élén számos kis méretű és rövid életidejű adhézió figyelhető
meg (fokális komplexek139,140). A lemaradó részen már nagyobb és stabilabb adhéziók
találhatók (fokális adhéziók). A fokális komplexekre jellemző, hogy dinamikusak
(gyors adhézió kialakulás és felbomlás) és hogy aktívan elősegítik az aktin
polimerizációt.
Az adhéziók rendkívüli komplexitására utal az a tény, hogy több mint 150 féle
fehérjét sikerült azonosítani bennük141,142. Ezek közül egyes fehérjék szignál
transzdukciós komplexeket alkotnak, ezáltal optimalizálva lokálisan a jelátvitelt, míg
más fehérjék stabilizálnak. A két legfontosabb jelátviteli fehérje a Paxillin és a FAK
(fokális adhézós kináz). Ezek a fehérjék a Rho GTPázokon keresztül szabályozzák az
aktin szerveződését, az aktin polimerizációt, a mikrotubulusok dinamikáját stb. A
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jelátviteli fehérjék mellett nélkülözhetetlenek a stabilizáló fehérjék (Talin, vinkulin,
α-aktinin), amelyek az aktin sejtváz és az integrinek közötti kapcsolatot erősítik.
c). Az sejtvándorlás harmadik és egyben utolsó szakasza a sejttest elmozdítása
és a régi adhéziós pontok (fokális adhéziók) felbontása. A sejttest elmozdításának
folyamata részleteiben nem ismert. A Talin, vinkulin és α-aktinin a legnagyobb
valószínűséggel részt vesznek a folyamatban. A sejtmag transzportjában fontos
szerepe van a miozin II és a dinein (mikrotubulus motor fehérje) kölcsönhatásának.
Ahhoz hogy a sejttest előre mozdulhasson, a lemaradó szakaszon a fokális
adhézióknak fel kell bomlaniuk. Ebben a folyamatban több mechanizmus is részt
vesz, mint pl. az aktomiozin összehúzódása, az integrinek endocitózisa, a
mikrotubulusok által indukált fokális adhézió lebomlás, valamint a proteolítikus
bontás (a kalpainok hasíthatják a stabilizáló fehérjéket). A fokális adéziók
felbomlásának következménye, hogy a szubsztrátumon az adhéziókból kiaszakadt
integrin darabokat ún. „lábnyomokat” hagynak maguk után.

1.3.3 Sejtvándorlás az ecetmuslicában
Drosophila-ban csoportos sejtvándorlás, a trachea tubulusok fejlődésében és a
határsejtek vándorlása esetében143 figyelhető meg. A Drosophila petekamrák
fejlődése során a határsejtek egy irányított és invazív migrációs folyamatban vesznek
részt144.
Az ecetmuslica petekamra fejlődése egy 14 stádiumból alló többlépcsős
folyamat (9. ábra), amelynek a végére (a 7.-ik nap) egy kifejlett és érett petesejt
(oocyta) képződik. A folyamat nagyon jól ismert, mivel könnyen nyomon követhető
laboratóriumi körülmények között. Az egymást követő különböző fejlődési
stádiumban levő petekamrák fűzére alkotja a petecsövet.
Ennek a fűzérnek az elülső végén található a germárium (9. ábra), amelyet
több egymás után elhelyezkedő és korai fejlődési szakaszban található petekamra
követ. A germáriumban található két őscsírasejt képezi a petekamra fejlődés kiinduló
pontját. Ezek az őscsírasejtek felváltva és aszimmetrikusan osztódnak, egy leány
sejtet és egy cisztoblasztot eredményezve145-147. Az aszimmetrikus sejtosztódásban a
spektroszómának van kulcsszerepe. A spektroszóma a sejtben már eleve
aszimmetrikusan helyezkedik el (a germárium csúcsán található terminális
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filamentumokhoz közel) és mivel ezt fogja képezni a mitótikus orsó egyik pólusát, az
osztódási sík csakis aszimmetrikusan képződhet148,149.
A cisztoblaszt négy egymást követő osztódáson esik át, aminek eredménye
egy 16 sejtből álló ciszta lesz (Függelék 3.ábra). Az osztódást követően a ciszta sejtjei
az ún. gyűrűcsatornákon keresztül citoplazmatikus kapcsolatban maradnak egymással
150,151

. Ezt a struktúrát fuzómának nevezzük. A fuzóma 16 sejtje közül, csak a későbbi

petesejtben fog a mikrotubulus organizáló központ (MTOC) kialakulni. Az oocyta a
mikrotubulus

organizáló

központ

gyűrűcsatornáin

keresztül

mikrotubulus hálózatot alakít ki a fuzóma maradék 15 sejtjével

152

egy

polarizált

. Ezekből a sejtekből

alakulnak ki a későbbi dajkasejtek.
Az petecső hátsó végén az előrehaladott fejlődési szakaszban levő petekamrák
találhatók (mint pl. a 8 és 10B stádiumok). A petekamra fejlődésével az oocyták egyre
nagyobb teret foglalnak el a petekamrában. A 8.-ik stádiumban az oocyta a petekamra
kb. 20%-át foglalja el, a 10.-ik stádiumban már csaknem az 50%-át és a legutolsó
14.-ik szakaszban pedig már teljesen kitölti a petekamrát. A 9.-ik stádiumban az
oocyta növekedésével párhuzamosan, a petekamrát addig teljesen beborító follikuláris
sejtréteg elkezd a petesejt fölé húzódni. A dajkasejtek a petekamra fejlődése során
politenizálódnak és nagy mennyiségű szikanyagot halmoznak fel. Ezt a szikanyagot
később, a petekamra fejlődésének utolsó szakaszában, a petébe juttatják és ezzel a
peteérés lezárul153.

9.ábra. A petekamra fejlődési stádiumai154. Nomarski differenciál interferencia
kontraszt felvétel egy petecsőröl és az azt alkotó petekamrákról. Az ábra bal oldalán
látható a germárium, valamint közvetlenül utána a kis méretű fejletlen petekamrák.
Az ábra jobb oldalán a már kifejlett petekamrák láthatók (8 és 10B stádiumok).
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A határsejtek a follikuláris epitéliumból differenciálódnak a petekamra
fejlődés 8.-ik stádiumában (9.ábra háromszög). Ezt követően, a 9.-ik stádiumban
lefűződnek és egy 6-10 sejtből álló csoportot alkotva kezdenek a petekamra elülső
részéről a dajkasejtek között a petekamra hátsó részére, az oocyta felé vándorolni (10.
ábra)155. Az egész vándorlási folyamat kb. 6 órát igényel, ez esszenciális a nőstények
fertilitásához156. Meglepő módon nem minden, a vándorló sejtcsoportba tartozó sejt
képes a vándorlásra. A külső sejteknek adott a migráció képessége, de a csoport
belsejében elhelyezkedő két poláris sejt látszólag nem képes rá. Ezek a poláris sejtek
indukálják a külső sejtek vándorlását157.

10.ábra. Határsejtek vándorlása144. Az ábra felső részén egy-egy korai (balra) és késői
(jobbra) érési stádiumban levő petekamrát láthatunk. Az elsőben a határsejtek még
nem fűződtek le, míg a másodikban a határsejtek félúton vannak a dajkasejtek között
a pete felé vezető úton (útvonal pirossal jelölve). Az alsó részen egy konfokális
felvétel látható a határsejtekről, ahol a piros phalloidin az F-aktint és a zöld DAPI
festés a sejtmagokat jelöli.

A határsejtek az ún. terminális rendszer komponensei. Ez a rendszer alakítja ki
és tartja fent a petesejtek anterior-poszterior polarizációját. A határsejtekkel szemben,
a petesejt hátsó részén elhelyezkedő follikuláris sejtek határozzák meg a petesejt
poszteriorális részét. Ennek a kialakításához, a petesejtben található Gurken
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ligandumra és a follikuláris sejtekben elhelyezkedő Torpedo (EGFR) receptorra van
szükség158.
A határsejtek vándorlásának molekuláris hátteréről számos közlemény jelent
meg, amelyek egy rendkívül részletes képet tárnak elénk. A migrációnak két szakasza
van (a és b), amelyek különböző módon szabályozottak.
a). A hátsó migrációban, a határsejtek a petekamra elülső részéről a hátsó
elhelyezkedésű petesejt felé vándorolnak. Ebben a folyamatban két redundánsan
működő tirozin kináz receptornak van fontos szerepe. Az egyik receptor az emlős
PDGF és VEGF receptorokhoz hasonló PVR, míg a másik az EGFR156-158. A hátsó
vándorlási szakasz szabályozásában a PVR és EGFR mellett, még fontos szerepe van
a Rac fehérjéknek (kis GTPázok) és azok aktivátorainak (Mbc és a Ced-12)157,159.
b). A poszterior vándorlást követő dorzális szakaszban, a határsejtek a petesejt
elérése után egy rövid háti irányú vándorlást hajtanak végre. Ebben a szakaszban a
PVR elveszti jelentőségét, míg az EGFR nem. Az EGFR és ligandumja, a dorzális
eloszlású Gurken, veszik át a vezető szerepet160. Meghatározó funkcióik vannak még
a redundánsan működő MAPK-nak és a foszfolipáz Cγ is 157.

1.3.4 A kalpainok szerepe a sejtvándorlásban
A kalpainok sejtvándorlásban betöltött szerepére már a '90-es években fény
derült. Ebben a periódusban nem volt pontosan ismert a migráció molekuláris háttere,
viszont azt már tudni lehetett, hogy a kalpainok a hatásukat az integrin receptorokon
keresztül fejtik ki. Sejtmembrán permeábilis kalpain inhibítorokat felhasználva, CHO
hörcsögsejtekben ex vivo kimutatták, hogy a kalpainok befolyásolják a sejtek
vándorlását. Fibronektin ill. fibrinogén szubsztrátumokon, a kalpainok működésének
hiányában a sejtek vándorlása 60% és 78%-os késést mutatott161. A kalpainok
elvesztése stabilizálta a sejtek szélén kialakult adhéziós kapcsolatokat, valamint
csökkentette azok felbomlásának sebességét.
Egér embrionális fibroblasztokon is sikerült hasonló hatást kimutatni. Ha az
emlős kalpainok regulátor alegységének, a Capn4 funkcióját eltávolították, a Capn4-/fibroblasztok abnormális aktin sejtváz organizációt mutattak és ezért a vándorlásuk
jelentősen lelassult. A fokális adhéziók kulcsfehérjéinek az expressziója (α-aktinin,
fokális adhéziós kináz, vinkulin, spektrin) nem változott. A Talin esetében viszont a
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deléciós Capn4 mutánsokban a fehérje hasítása elmaradt, amiből arra lehet
következtetni, hogy a Talin a kalpainok lehetséges szubsztrátumja lehet (Függelék
4.ábra)162.
Ugyancsak egér embrionális fibroblaszt sejtekben, RNS interferencia
segítségével sikeresen csendesítették a Capn2 gént. Ennek eredményeképpen, a
fokális adhéziók élettartama csaknem megháromszorozódott (20 percről 60 percre
növekedett). Ezzel egyidőben, az adhéziók szétesésének sebessége is az eredeti érték
felére csökkent163.
Az utóbbi évtized eredményei rávilágítottak a kalpainok széleskörű szerepére.
Az adhéziók bomlási sebességének és élettartamának befolyásolásán kívül164, az
adhéziók létrehozásában résztvevő kulcsfontosságú fehérjéket hasítanak (11. ábra).
Emésztik az aktin polimerizációt elősegítő kortaktint, így befolyásolják a sejtek
kitüremkedéseinek a képződését165. A PTP1B tirozin foszfatáz emésztésével javítják
az Src1 kináz működését, így megnövekedik a fokális adhéziók szétesési sebessége és
az ún. invadopódiumok képződése is megnövekszik166. A paxilin hasítása ezzel
ellentétes hatást vált ki. A hasított paxilinról hiányzik az aktopaxin és az integrinkötött kináz bekötési helye. Miután ezek a fehérjék fokozzák az adhéziók
összeszerelését, a kötési hely hiányában nem tudják hatásukat kifejteni.

11.ábra. Kalpain proteolízis hatása az adhézió dinamikájára164. Az ábra bal oldalán
azok a folyamatok vannak ábrázolva amelyekre a kalpain negatív hatással van, a jobb
oldalon pedig azok amelyekre pozitív hatással. Ez alól csak a FAK kivétel, ugyanis
ebben az esetben mindkét irányba történhet hatás167.
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2. Célkitűzés
Általánosan a proteázok és ezeken belül a kalpainok fontossága miatt, célunk a
kalpainok funkciójának a minél gyorsabb és részletesebb megismerése volt.
Figyelmünket a CalpA és a CalpB génekre irányítottuk, mivel az emlős rendszerekben
is megtalálható CAPN1 és CAPN2 gének ecetmuslica ortológjai. Ugyanakkor, mivel a
Drosophila CalpC gén egy inaktív fehérjét - és CalpD pedig egy atipikus fehérjét
kódol, a vizsgálatukat ebben a projektben mellőztük.
Céljaink a következők voltak:
• a Drosophila és az emlős kalpainok fontosságának összehasonlítása

•

a CalpA és CalpB szerepének vizsgálata

•

a CalpA és CalpB közötti lehetséges redundancia tesztelése

•

a CalpA és CalpB sejtvándorlásra gyakorolt hatásának tanulmányozása in vivo

•

genetikai interakciós partnerek azonosítása

•

a hatásmechanizmus részletesebb feltárása
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3. Anyagok és módszerek
3.1 Ecetmuslica törzsek
A Drosophila törzsek (1.táblázat) standard körülmények között (25°C és
kukoricaliszt-élesztő táptalaj) voltak fenttartva és keresztezve, az RNS interferencia
konstrukciókat hordozó törzsek kivételével. Tapasztalatunk és az irodalomi adatok
alapján,

a

csendesítés

hatékonysága

ugyanis

hőmérsékletfüggő.

Magasabb

hőmérsékleten a slbo-Gal4 konstrukciót tartalmazó meghajtó törzsben intenzívebben
fejeződik ki a Gal4. Ezért ezeket a törszeket 30°C-on tartottuk168.
Törzs	
  	
  
1118

w 	
  	
  
Df(2R)3716	
  
Df(3L)AC1	
  
y1	
  w67c23;	
  P{SUPor-‐P}CalpAKG05080	
  
y1	
  w67c23;	
  P{EPgy2}CalpBEY08042	
  
slbo-‐Gal4>UAS-‐GFP	
  
slbo1310slbo-‐Gal4	
  
UAS-‐TalinH-‐GFP	
  
UAS-‐TalinHR376A-‐GFP	
  
CalpA	
  RNSi	
  (ID:35262)	
  
CalpB	
  RNSi	
  (ID:23037)	
  
if	
  RNSi	
  (ID:	
  9623R-‐2)	
  
mys	
  RNSi	
  (ID:	
  1560R-‐1)	
  
rhea	
  RNSi	
  (ID:	
  6831R-‐2)	
  
CalpA808	
  
CalpB361	
  
CalpB505	
  
CBG26	
  
CalpA808/Df(2R)3716	
  
CalpB505/Df(3L)AC1	
  
slbo-‐Gal4;	
  CalpB505	
  
CalpA808/Df(2R)3716;CalpB505	
  
slbo-‐Gal4>UAS-‐GFP>UAS-‐CalpA	
  RNSi	
  
slbo-‐Gal4>UAS-‐GFP>UAS-‐CalpB	
  RNSi	
  

Forrás	
  
Szeged	
  Drosophila	
  Központ	
  
R.	
  Palmer	
  
Bloomington	
  Drosophila	
  
Központ	
  
P.Rorth	
  
N.	
  Brown	
  
VDRC,	
  Austria169	
  

NIG-‐FLY,	
  Japan	
  

jelenlegi	
  munka	
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slbo-‐Gal4>UAS-‐GFP>UAS-‐mys	
  RNSi	
  
UAS-‐mys	
  RNSi;CalpB505	
  
slbo-‐Gal4>UAS-‐GFP>UAS-‐
mysRNSi;CalpB505	
  
slbo-‐Gal4>UAS-‐GFP>UAS-‐if	
  RNSi	
  
UAS-‐if	
  RNSi;CalpB505	
  
slbo-‐Gal4>UAS-‐GFP>UAS-‐if	
  RNSi;CalpB505	
  
slbo-‐Gal4>UAS-‐GFP>UAS-‐rhea	
  RNSi	
  
UAS-‐rhea	
  RNSi;CalpB505	
  
slbo-‐Gal4>UAS-‐GFP>UAS-‐rhea	
  
RNSi;CalpB505	
  
slbo-‐Gal4>UAS-‐talinH-‐GFP	
  
slbo-‐Gal4>UAS-‐talinH-‐GFP;	
  CalpB505	
  
slbo-‐Gal4>UAS-‐talinHR367A-‐GFP;	
  CalpB505	
  
1.táblázat. Felhasznált D. melanogaster törzsek.

3.2 Az ováriumok boncolása és festése
A boncolás előtt 24h keresztül a nőstényeket élesztő pasztával etettük, mivel
ez kedvezően hatott az ováriumok méretére. Az ováriumok méretének növekedése
megkönnyítette a boncolást és a szövetpreparálást. A CO2-al elkábított legyeket PBS
pufferben 4°C-on boncoltuk (11. ábra). A ováriumokat boncolás után 4%-os
paraformaldehidben fixáltuk, majd 3x PBS+0.1%TritonX-100 (PBS-T) pufferben
mostuk.
A mosás után elvégeztük az ováriumok immunfestését. Az ováriumokat 1:10
hígított anti-β-PS integrin monoklonális ellenanyaggal (forrás: Developmental Studies
Hybridoma Bank, U.S.A.) inkubáltuk, majd 3x PBS-T mosás után 1:500 hígitott
Alexa 488 ill. Alexa546 konjugált másodlagos ellenanyagokkal inkubáltuk. A sejtek
aktin sejtvázát TRITC-Phalloidin-al (vörös), valamint a sejtmagokat a DNS-hez kötő
DAPI-val (kék) jelöltük.
A minták analízise egy Olympus FV1000 LSM lézersugár-pásztázó konfokális
mikroszkóppal történt. A kapott képek a mikroszkóp saját fejlesztésű szoftverével
vizsgáltuk (Olympus Fluoview Ver.1.7a Viewer). Az ábrák elkészítéséhez Adobe
Photoshop CS4-et használtunk.
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12.ábra. Az ováriumok boncolása154. A CO2-al elaltatott legyet PBS pufferben boncoljuk
úgy, hogy közben a potroh nagy részét kitöltő ováriumok ne sérüljenek(a, b). Az
ováriumot borító burok felszakításával az egyes petecsövek szabadokká válnak (c, d).

3.3 Klónozás
A CalpB gént tartalmazó menekítő konstrukciót egy többlépcsős klónozási
folyamatban hoztuk létre.
Az első lépésben a RP98-7A5 BAC klónt (forrás: Roswell Park Cancer
Institute Drosophila BAC Library) emésztettük XbaI (Fermentas) restrikciós
enzimmel. Ennek az eredménye a CalpB gént tartalmazó kb. 6000 bp méretű DNS
szakasz volt. Ezt agaróz gélből tisztítottuk (Qiagen Gel Extraction Kit) és a
pBlueskriptIISK170 vektorba ligáltuk (Függelék 5. ábra). A vektort előzőleg ugyancsak
a XbaI restrikciós enzimmel emésztettünk, majd SAP foszfatázzal (Fermentas)
defoszforiláltunk.
A következő lépésben, a pBlueskriptIISK/CalpBgenom_DNS konstrukcióból az
EcoRI és XhoI restrikciós enzimekkel (Fermentas) a CalpB DNS-t kivágtuk. Ez után a
pCasper4 expressziós vektorba ligáltuk (Függelék 6. ábra). A pCasper4 vektort is
előzőleg az EcoRI és XhoI restrikciós enzimekkel (Fermentas) emésztettük és SAP
foszfatázzal (Fermentas) defoszforiláltunk.
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A továbbiakban, a pCasper4/CalpB konstrukciót CBG26 -nak jelöltük és a
standard eljárás szerint az embriókba injektáltuk.

3.4 PCR és RT-PCR
A PCR-hez szükséges templát DNS kinyeréséhez mintánként egy-egy legyet
használtunk fel. Ezt SB-pufferben (10 mM Tris-Cl pH 8.2, 1 mM EDTA, 25 mM
NaCl, and 200 µg/ml Proteináz K) homogenizáltuk és 30 percig 37°C-on
inkubáltuk171. Inkubálás után 2 percig 95°C-on inaktiváltuk a pufferben található
Porteináz K-t. Mindkét gén (CalpA és CalpB) esetében a P-elemek ugrasztását
követően, több száz egyedi hímből (Függelék 9.ábra) vontuk ki a DNS-t és PCR-el
ellenőriztük a deléciók jelenlétét. A CalpA deléciós mutánsok azonosításához az
5HH-CP2 primer párt, a CalpB-hez pedig az 5CB1-3CB2 primereket használtuk
(2.táblázat, Függelék 10.ábra). Az egyetlen CalpA és összesen 5 CalpB deléciós
mutánsban azonosított deléciós fragmentumokat agaróz gélből izoláltuk (Qiagen Gel
Extraktion Kit). Ezt követően szekvenálással meghatároztuk a deléciók pontos
molekuláris töréspontjait. Amikor rekombinációs törzseket (pl. talinH-GFP,CalpB505)
kellett előállítanunk, ugyanezeket a primer párokat felhasználva azonosítottuk azokat,
amelyekben megtörtént a rekombináció és tartalmazták a megfelelő deléciókat.

2.táblázat. Primerek.
* deléciós mutánstól függően
Az RT-PCR esetében (lásd Röv. jegyzéke), a teljes RNS extrakciójához a Trizol
módszert (Invitrogen) használtuk. Az RNS izolálás alatt követtük a gyártó utasításait.
A reverz transzkripcióhoz templátként a kivont RNS-t, az M-MLV Reverz
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Transzkriptázt (Promega) és oligo-dT primereket használtunk fel. Az oligo-dT
primerek az mRNS poly-A farkához kapcsolódnak. Az mRNS-ről képzett cDNS-t
templátként használtuk fel az RT-PCR kísérletekhez. Ezekhez a tesztekhez a
CalpA_For-CalpA_Rev és a CalpB_For-CalpB_Rev primer párokat alkalmaztuk
(2.táblázat, Függelék 10.ábra).

3.5 SDS-PAGE és Western blot analízis
A w1118 törzsnek különböző fejlődési stádiumaiból (korai-, késői embriók, L1,
L2, L3 stádiumú lárvák, felnőtt legyek) mintákat készítettünk. Ehhez a folyékony
nitrogénben (∼196°C) lefagyasztott szöveteket Laemmli pufferben (50 mM Tris, 2%
SDS, 0.2% brómfenolkék, 10% glicerol, 100 mM DTT) homogenizáltuk. Ezután a
mintákat 5 percig 95°C inkubáltuk, majd -20°C-on tároltuk. A szövetminták mellett,
rekombináns és tisztított CalpA és CalpB fehérjéket használtunk kontrollként. A
poliakrilamid gélelektroforézis (PAGE) során a standard procedúrát követtük172,173.
Ellenanyag	
  
anti-‐CalpA	
  
anti-‐CalpB	
  
anti-‐Talin	
  
anti-‐β-‐Tubulin	
  
anti-‐Aktin	
  
anti-‐rabbit	
  IgG	
  HRP	
  
anti-‐mouse	
  IgG	
  HRP	
  

Hígitás	
  
1:2000	
  
1:1000	
  
1:1000	
  
1:2000	
  
1:2000	
  
1:10.000	
  
1:10.000	
  

Forrás	
  
Friedrich	
  P.	
  
Kadrmas	
  JL.	
  
Brown	
  N.	
  
Millipore/Upstate	
  clone	
  DM1A	
  
Sigma-‐Aldrich	
  (20-‐33)	
  
Sigma-‐Aldrich	
  A0545	
  
Sigma-‐Aldrich	
  A9044	
  

3.táblázat. Ellenanyagok.

Molekulatömeg markerekként a Spectra Multicolor Broad Range (Fermentas)
és Pageruler Prestained Protein Ladder-t (Fermentas) használtuk. Ahhoz, hogy
ellenőrizzük a gélre felvitt minták mennyiségének egyenletességét a tubulin és az
aktin expresszióját használtuk fel. Mindkét fehérjénél a mennyiségük minden
szövetben

konstans

és

ezért

mint

belső

kontroll

használhatók.

Az

embriópreparátumokban anti-β-Tubulin, míg a fejlődési stádiumok vizsgálatánál anti-
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Aktin ellenanyagokat használtunk (3.táblázat). A torma peroxidáz (HRP) működését
Supersignal West Pico (Pierce) kemilumineszcens reagens és fényérzékeny AGFA
film használatával mutattuk ki.

3.6 Immunprecipitáció
Az immunprecipitáláshoz 20 darab w1118 legyet lízis pufferben (50 mM Tris
pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM EDTA, 0.1% Triton X-100, 0.01 % βmercaptoethanol, 1xRoche Complete EDTA-mentes Proteáz Inhibitor Koktél)
homogenizáltunk. A lizátumot 30 percig 4°C-on 50.000g centrifugáltuk és a
továbbiakban a felülúszóval dolgoztunk. Az aspecifikusság csökkentéséhez a
felülúszót 100 µl Protein A Sepharose–al (Sigma) inkubáltuk 3-4h/4°C. Az inkubálást
követően a mintát 15.800 g-n 10 percig 4°C-on centrifugáltuk. Ezzel párhuzamosan
40 µg anti-Talin ellenanyagot is inkubáltunk 50 µl Protein A Sepharose–al (Sigma)
3-4h/4°C, majd ezt a mintát is 15.800 g-n centrifugáltuk 5 percig 4°C-on. A lizátum
előtisztított felülúszóját a 40 µg anti-Talin ellenanyaggal adszorbeált Protein A
Sepharose–al (Sigma) inkubáltuk 15-16h 4°C-on. Az immunoprecipitáció után az
oszlopot 3x mostuk 200 µl lízis pufferrel. Az immunokomplexet SDS mintapufferben
oldottuk 122 és Western blottal analizáltuk.

3.7 A Talin in vitro hasítása
Ehhez a kísérlethez 100 mg második stádiumú w1118 embriókat 100 µl lízis
pufferben (lásd Immunprecipitáció) homogenizáltuk. Ezután, hogy a sejttörmeléktől
megszabaduljunk 2 percig 4°C-on 2.000g centrifugáltuk. A tiszta felülúszóhoz 1.5 µg
tisztított CalpB enzimet, Ca2+-ot (20 mM Ca2+ jelenléte vagy hiánya) és EDTA-t (10
mM EDTA jelenléte vagy hiánya) adagoltunk122. A reakciót SDS mintapuffer
hozzáadásával állítottuk le (denaturáltuk). Ezek után a mintákat DTT (Sigma-Aldrich)
jelenlétében 5'/100°C inkubáltuk, majd Western blottal ellenőriztük.
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3.8 Kalpain aktivitás mérés
Az aktivitás mérést a kontroll w1118 és a mutáns CalpB505 törzseken végeztük
el szobahőmérsékleten (25°C). Szubsztrátumként az általános kalpain szubsztrátot, a
Dabcyl-TPLKSPPPSPRE-EDANS174-t használtuk fel. Ennek a szubsztrátumnak az
emésztését tisztított CalpB enzimmel122 ill. w1118 és a CalpB505 légy extraktumokkal
végeztük el. A fluoreszcencens szignál emelkedése, a szubsztrátum emésztésének volt
tulajdonítható (emésztés esetében a fluoreszcens EDANS felszabadul a Dabcyl gátló
hatása alól). A kísérlethez egy Jasco FP-6300 (Essex, U. K.) fluorimétert, 3x3 mm
kvarc küvettákat és 320/480 nm (excitáció/emisszió) beállításokat használtunk. A
reakciókat 50 µl Kalpain pufferban (50 mM TRIS, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, pH
7.5) hajtottuk végre, amihez még az aktivitáshoz szükséges 20 mM CaCl2-ot is
adagoltunk.
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4. Eredmények

4.1. A CalpA és a CalpB nem esszenciálisak ecetmuslicában
4.1.1 A Drosophila kalpain mutánsok jellemzése
Ahhoz, hogy a kalpain gének hatásait az ecetmuslicában tanulmányozhassuk,
deléciós mutánsokat állítottunk elő. Ehhez úgy a CalpA, mint a CalpB esetében is a
gének 5' végéhez közel elhelyezkedő P-elemet ugrasztottuk. Ezeknek a pontatlan
kivágódásával, különböző méretű deléciókat hoztunk létre.
A CalpA génnél a p{SUPor-P}KG05080 transzpozont remobilizáltuk (13.ábra.
A), amely 948 bp távolságra helyezkedik el a transzlációs kezdőponttól. PCR
segítségével egyetlenegy deléciós vonalat izoláltunk, amit CalpA808-nak neveztünk el.
Miután amplifikáltuk és szekvenáltuk a deléciós DNS fragmentumot, megállapítottuk
a hiányzó szakasz pontos molekuláris töréspontjait. A deléció mérete 2.490 bp lett és
teljes mértékben eltávolította a P-elemet is. A deléció hátránya, hogy a kivágódás
következtében mindkét irányba kiterjedt. Így nem csak a kívánt CalpA gént érintettük,
hanem a szomszédos hts génből is egy 2031 bp méretű szakaszt eltávolítottunk. A
CalpA-ból 459 bp hiányzott, ami érintette az első át nem íródó exont, viszont a
fehérjekódoló szakasz érintetlen volt. A deléció homozigóta formában nem letális.
Külsőleg semmilyen látható változás nem történt, viszont nőstényekben sterilitást
okozott. Ez valószínűleg a hts mutánsok fenotípusának tulajdonítható175, de
esetünkben nem zárhattuk ki a CalpA hozzájárulását sem. Hogy ezt megvizsgáljuk,
egy olyan 12.8 kb deléciót (Df(2R)3716176) használtunk fel, amely érintette a Fak56,
CalpA és a hts géneket is. A Df(2R)3716 deléciónak az volt az előnye, hogy a hts-ből
csak 834 bp, míg a CalpA808 törzsben a hts-ből 2.031 bp lett eltávolítva. A
CalpA808/Df(2R)3716 hemizigóták életképesek és fertilisek voltak. Ez azt bizonyította,
hogy a hts-ből hiányzó szakasz okozta a sterilitást. Ez a menekítés viszont nem volt
teljes, mivel a nőstények 10%-a egy enyhe dumpless fenotípust mutattak, ami a htsben még érintett szakasznak tulajdonítható. Ennek a hts mutációnak a következtében,
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a petekamra fejlődés 11.-ik stádiumában a dajkasejtek nem voltak képesek a
citoplazmájukat a petesejtbe üríteni és ezért a petesejtek nem értek meg.
A CalpB gén esetében a transzkripciós starttól 175 bp-ra inszertálódott
p{EPgy2}EY08042 transzpozont ugrasztottuk. Több deléciós vonalat (CalpB505,
CalpB502, CalpB392, CalpB389, CalpB361) sikerült izolálnunk (13.ábra. B). A két
leggyakrabban használt deléciós törzs a CalpB505 (1.047 bp deléció) és a CalpB361
(922 bp deléció) volt. A CalpA-val ellentétben, a deléciók csak a CalpB gén felé
képződtek. Ebben az esetben is (CalpA-hoz hasonlóan) a mutáns legyek életképesek
és fertilisek voltak.

13.ábra. Kalpain deléciós mutánsok. (A). A CalpA 5' végében található KG05080 P-

elemet (ábra felső része) remobilizáltuk és ezzel létrehoztuk a CalpA808 mutánst, amit
a Df(2R)ED3716CG2 deléció fölé helyeztünk (ábra alsó része). (B). A CalpB esetében
az EY08042 P-elemet (háromszög) ugrasztottuk, ezzel több deléciós vonalat
(CalpB505, CalpB361) hoztunk létre (ábra alsó része). A CBG26 a menekítő
kontrukcióba klónozott szakaszt jelöli. Az RA, RB, RC transzkriptumokon a sötét
szakaszok az exonokat, a világos szakaszok az át nem íródó részeket jelölik.

Mivel egyik gén deléciója sem járt egy látható mutáns fenotípussal,
részletesebben ellenőriztük a mutánsokat. Ehhez megvizsgáltuk a génekről történő
transzkripciót (RT-PCR - 14.ábra) és a fehérjeszintet is (Western blot - 15.ábra).
Az RT-PCR-ek elvégzéséhez kontrollként kétféle DNS-t használtunk: a
legyekből kivont genomi DNS-t (gDNS) és cDNS-t, amit reverz transzkripcióval az
mRNS-sekről készítettünk.
A CalpA-nál, ha gDNS-t használtunk templátként, akkor egy 1.113 bp
fragmentum - (2.táblázat, Függelék 10.ábra), ha cDNS-t akkor egy 807 bp méretű
fragmentum képződött (14.ábra A). Egy harmadik kontrollként használtuk a
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p{SUPor-P}KG05080 inszerciós elemet hordozó törzset. Erre azért volt szükség, hogy
megvizsgáljuk a P-elem esetleges hatását a génexpresszióra. Mivel ebben az esetben
is egy kb. 800 bp hosszú fragmentum képződött, ezért kijelenthetjük, hogy a P-elem
nem befolyásolta a gén működését (14.ábra A). A CalpA808/Df(2R)3716
hemizigótákból hiányzott a vad típusú 807 bp hosszú fragmentum, ezért ebben a
mutáns vonalban nincs transzkripció a CalpA génről (14.ábra A).
A CalpB esetében, a kontroll gDNS-ről egy kb. 1.900 bp - (2.táblázat,
Függelék 10.ábra), míg a cDNS-ről egy kb. 1.600 bp fragmentum képződött (14.ábra
B). A p{EPgy2}EY08042 inszerciós törzsnél egy enyhén nagyobb fragmentum
keletkezett. Mivel az eltérés nem volt szignifikáns, nagy valószínűséggel a P-elem
nem befolyásolta a transzkripciót. A CalpB361, CalpB505 deléciós törzsekben
képződtek eltérő méretű, de a kontrollnál mindig kisebb fragmentumok. A CalpB361
cDNS-nél egy 700 bp, míg a CalpB505-nél pedig egy 575 bp fragmentum keletkezett
(14.ábra B). Ezek az eredmények azt támasztották alá, hogy a génről van egy
részleges transzkripció. Mivel a mutánsokban csonka mRNS-ek képződtek, annak a
lehetőségét sem zárhattuk ki, hogy ezekről fehérje is átíródott.

14.ábra. mRNS képződés a kalpain mutánsokban. (A). A CalpA esetében jól látható,
hogy míg a kontroll w1118 és az eredeti P-elemet hordozó törzsben az mRNS jelen
van, addig a CalpA808/Df(2R)ED3716CG2 hemizigótákban hiányzik (utolsó
sáv). (B). A CalpB-nél ugyan képződnek különböző méretű mRNS-ek, de azok
mérete minden esetben kisebb a várt mérethez képest (Forrás: Kókai Endre).

Több tényező is indokolta, hogy a fehérjék expresszióját is ellenőrizzük a
deléciós mutánsokban. Elsősorban a hiányzó fenotípus, másodsorban pedig, annak
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ellenére hogy a CalpA-nál nem volt transzkripció (14.ábra A), nem volt teljesen
kizárható, hogy nem detektálható mennyiségű mRNS molekuláról elegendő
mennyiségű fehérje képződhet. Harmadsorban, a CalpB deléciós törzsekben
képződtek csonka mRNS-ek (14.ábra B), amelyekről fehérjeszintézis is történhetett.
Ezért ellenőriztük Western blottal, hogy a mutánsokban kimutatható-e a kalpain
fehérje.
A 94 kDa CalpA fehérje a CalpA808/Df(2R)3716 mutáns hemizigótákban
(15.ábra. A) nem, míg a kontroll w1118 és a p{SUPor-P}KG05080 inszerciós vonalakban
jelen volt. Mivel a CalpA808 mutánsban nem képződött fehérje, megállapítható, hogy a
CalpA gén deléciója nem esszenciális. Ez az eredmény váratlan volt, mivel a CalpA
fehérje az ontogenezis minden szakaszában termelődött (Függelék 7.ábra) és a sejt
valamennyi frakciójában is jelen volt (Függelék 8.ábra).
A 110 kDa CalpB fehérje a mutáns CalpB505, CalpB361 törzsekben (15.ábra. B)
nem fejeződött ki. A CalpB deléciós törzsekben megfigyelhető háttérsávok nem
rendelhetőek hozzá a génről átíródó egyik csonka mRNS-hez sem, mivel a méretük
túl nagy ahhoz, hogy bármelyikről is képződhessenek. Mivel annak ellenére, hogy a
legyekből hiányzik a CalpB fehérje, mégsem látható semmilyen fenotípikus változás,
megállapíthatjuk, hogy CalpB gén deléciója sem esszenciális a legyek számára.

15.ábra. Kalpain fehérjék expressziója a CalpA és CalpB mutánsokban. (A). A
94kDa CalpA fehérje jelen van a kontrollként használt vonalakban, míg a
CalpA808/Df(2R)ED3716CG2 hemizigótákban nincs (utolsó sáv). (B). A CalpB
fehérje sincs jelen (utolsó két sáv) egyik mutáns vonalban sem. Belső kontrollként az
Aktin fehérjét használtuk (Forrás: Kókai Endre, Kerekes Éva).
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A kalpainok közös eredete és szerkezeti hasonlóságaik miatt, a funkcionális
redundancia lehetőségét is ellenőriztük. Ezért CalpA808/Df(2R)3716; CalpB505hom
kettős mutánsokat hoztuk létre. Mivel mindkét mutáció egyszerre volt jelen az
egyedekben, ha bármilyen interakció létezett volna közöttük, akkor az követhető lett
volna. Mivel ezek a legyek is élet- és szaporodóképesek voltak, a Drosophila CalpA
és CalpB génekről megállapíthatjuk, hogy nem esszenciálisak és funkcionálisan nem
redundánsak. Mivel a CalpC és CalpD gének ebben a munkában nem voltak
megvizsgálva, nem zárhatjuk ki, hogy ezek a gének hozzájárulnak a redundancia
kialakulásához
808
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4.1.2 A kalpain aktivitás változása
Miután sikeresen előállítottuk a kalpain mutánsokat, megvizsgáltuk ezekben a
kalpain aktivitás változását. Ehhez egy sejtmembránon áthatoló és általános kalpain
szubsztrátumot, a Dabcyl-TPLKSPPPSPRE-EDANS-t használtuk fel és mértük
hasítási rátáját (16.ábra A). A szubsztrátum bontása a kalpainok működése által a
fluoreszcens szignál növekedésével járt, amit fluoriméterrel könnyen vizsgálhattunk.

16.ábra. Kalpain aktivitás CalpB mutánsokban. (A). A grafikon bal oldalán a mért
abszolút értékek, míg a jobb oldalon azoknak százalékban kifejezett értékei vannak
feltüntetve. A CalpB505, CalpB502 mutánsokban a kalpain aktivitás az eredeti felére
csökkent. (B). A CalpB505 mutánsból hiányzik a CalpB fehérje, viszont a CalpA jelen
van. Belső kontroll az Aktin fehérje (Forrás: Bozóky Zoltán).
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Az eredményeket a kontroll w1118 kalpain aktivitásához hasonlítottuk,
amelynek aktivitása (6.4) a 100%-ot képviselte (16.ábra A). A p{EPgy2}EY08042
inszerciós törzsben a kontrollhoz közeli 6.1 értéket kaptuk, ami a vad aktivitás 95%nak felelt meg. Ez az eredmény, az RT-PCR eredményekkel összhangban (14.ábra),
azt támasztotta alá, hogy a P-elem jelenléte nem befolyásolta a kalpain aktivitást.
A CalpB505 és CalpB502 esetében az aktivitás már lecsökkent 3.2-re, ami a vad
fehérjeműködés 50%-nak felelt meg. Mivel ezekben a mutánsokban a CalpA fehérje
jelen volt (16.ábra B), ugyanakkor a működőképes negyedik Drosophila kalpain , a
CalpD is, ez a reziduális kalpain aktivitás valószínűleg nekik tulajdonítható.

4.2 A CalpB befolyása a határsejt vándorlásra

4.2.1 A CalpB deléciója késlelteti a határsejtek vándorlását
Sem a CalpA, sem a CalpB gének homozigóta deléciója nem okozott látható
mutáns fenotípust, de mégsem zárhattuk ki, hogy ezen géntermékek hiánya esetleg
strukturális ill. funkcionális változásokat okoz. Ezért a mutánsokat egy részletes
analízisnek vetettük alá, hogy feltárjuk az esetleges fejlődési rendellenességeket.
Korábbról ismert volt, hogy a CalpB fehérje jelen van a petekamra follikuláris- és
határsejtjeiben177. Saját eredményeink szerint, a CalpA fehérje is jelen volt az
ováriumokban (Függelék 7.ábra C).
Mivel a petekamrában végbemegy a határsejtek vándorlása, a kalpainok pedig
befolyásolják a sejtvándorlást a fokális adhéziók révén és mivel mindkét Drosophila
kalpain fehérje jelen van az ováriumokban, megvizsgáltuk hogy a deléciós
mutánsokban hogyan zajlik le a határsejtek vándorlása. Ehhez a mutánsokat
felboncoltuk, ováriumaikat fixáltuk és festettük (Rhodamine-phalloidin, DAPI), majd
a petecsöveket egyenként megvizsgáltuk, vándorlási késést mutató petekamrák után
kutatva. Minden esetben legalább 90 petecsövet ellenőriztünk és kategorizáltunk
aszerint, hogy mutattak-e késést vagy nem. Ha nem találtunk késést, akkor ezt 100%nak jelöltük. Ha mutatott késést, akkor attól függően, hogy milyen mértékű volt a
késés, a petekamra 0%, 25%, 50%, 75%-os jelölést kapott. Ezek az értékek fejezik ki
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a határsejtek által megtett utat a maximálisan megtehető úthoz viszonyítva. Tehát, ha
egy petekamra 50%-os jelölést kapott, ez azt jelentette, hogy a benne található
határsejtek csak az út 50%-át tudták teljesíteni (17.ábra B). A határsejtek normális
vándorlása rendkívül fontos, mivel részt vesznek a mikropile kialakulásában, aminek
a pete megtermékenyítésében van fontos szerepe144,155.

17.ábra. A CalpB homozigóta deléció fenotípusa. (A). A határsejtek (háromszög) a
kontroll törzsben elérték a petesejtet (o) és elkezdték a dorzális vándorlást. (B).
ugyanezen idő alatt a CalpB505 mutánsban viszont a táv felét tették csak meg.
Dajkasejtek (nc), F-aktin (piros), DNS (kék), slbo meghajtó expressziós mintázata
(zöld). Lépték: 30 µm.

A CalpA808/Df(2R)3716 hemizigóták esetében minden normálisan és
megfelelő időben lezajlott. A megvizsgált petekamrák kis töredéke (10%) mutatott
egy enyhe késést, amikor a határsejtek a megfelelő idő alatt a szükséges út 75-100%át tudták csak megtenni (18. ábra). Mivel ez az arány nem sokkal nagyobb a w1118 vad
típusnál előforduló értéknél, (a petekamráknak 4%-a mutatott 75-100%-os késést),
megállapítható hogy a CalpA gén deléciója nem játszik szerepet a határsejtek
vándorlásában.
A CalpB505, CalpB361 mutánsoknál viszont jelentős volt a késés mértéke. A
kontroll a w1118 és p{EPgy2}EY08042 inszerciós törzsekhez képest, a CalpB
mutánsokban 30-40%-os késést tapasztaltunk (18. ábra). A késést mutató petekamrák
között a leggyakrabban a 75-100%-os osztály fordult elő (18. ábra - élénkzöld),
viszont az is kimutatható volt, hogy egyes esetekben a határsejtek egyáltalán nem
vándoroltak (18. ábra - világos bíbor).
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Ha a CalpB505 deléciót egy olyan deléció (Df(3L)AC1) fölé helyeztük amely
teljes mértékben eltávolította a CalpB gént, akkor a várakozásoknak megfelelően a
CalpB505/Df(3L)AC1 hemizigótákban sem változott a késés mértéke (37% - 18. ábra) .
Hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a CalpB a felelős a tapasztalt
fenotípusért, egy menekítő konstrukciót (CBG26) hoztunk létre, amely tartalmazta a
CalpB genomi szekvenciáját (13ábra B). Ennek a jelenléte pótolta a deléciós
mutánsokból hiányzó CalpB gént, ezért azokban helyreállította a normális vándorlást
(18.ábra). Ezzel bebizonyítottuk, hogy a vándorlási fenotípusért biztosan a CalpB gén
felel.
A redundancia a várakozásoknak megfelelően, ebben az esetben sem állt fent.
A CalpA808/Df(2R)3716; CalpB505hom kettős mutánsokban nem súlyosbodott a
fenotípus, hanem a késésért kizárólag a CalpB volt a felelős (18. ábra).

4.2.2 Az RNS interferenciával csendesített CalpB gén lassítja a
sejtvándorlást
Eddigi eredményeink erősítéseként az RNS interferencia segítségével is
vizsgáltuk a csendesített CalpB gén sejtvándorlásra gyakorolt hatását. Az RNSi-val
nagyon gyorsan és hatékonyan bármely gén expressziója lecsökkenthető. A kérdéses
gén egy rövid szakaszának megfelelő részt oly módon klónozzuk be egy
konstrukcióba, hogy arról kettős szálú RNS (dsRNS) képződjön. Ezeket a dsRNS-ket
egy DICER nevű enzim ismeri fel és hasítja kisebb méretű RNS szakaszokra (siRNS).
Az siRNS szakaszok ismerik fel a célszekvenciákat ( a kérdéses gén mRNS-e) és
aktiválják a RISC komplexet, aminek eredményeképpen a célszekvenciák
lebomlanak. Az RNSi hatékonyságától függ, hogy mennyire csökken le az mRNS
szintje. Ez génenként és RNSi konstrukciónként változó lehet. Mivel ebben a
rendszerben az mRNS szintje lecsökken vagy teljesen eltűnik, így a fehérje
mennyisége is hasonlóképpen csökken.
Kísérleteinkhez egy slbo-Gal4 meghajtó törzset használtunk fel, amely
specifikusan a határsejtekben, egyes poszteriorális és anteriorális follikuláris
sejtekben expresszálódik (17. ábra GFP mintázat)178. Ezzel a meghajtó törzzsel
információt nyerhetünk arról is, hogy a fenotípus kialakulásához valóban a CalpB
hatása szükséges. Elégséges-e a működése a határsejtekben vagy a szomszédos
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dajkasejtekben is termelődnie kell ahhoz, hogy a vándorló sejtcsoport áthatolhasson a
tömör dajkasejtek csoportján? A meghajtó törzs a slbo expressziós mintázata szerint
kifejezteti a Gal4-et, amely az RNSi konstrukciókban jelenlévő UAS szekvenciához
(lásd Röv. jegyzéke) kapcsolódva, indukálja a csendesítést.
Miután a slbo-Gal4-el kifejeztettük a CalpA és CalpB RNSi konstrukciókat, a
CalpA és CalpB deléciós törzsekhez hasonló eredményeket kaptunk (18. ábra). A
CalpA RNSi ebben az esetben sem mutatott a háttérnél (w1118) nagyobb késést. A
petekamrák 8%-a mutatott késést és a legtöbb esetben a határsejtek az út 75-100%-át
(zöld) tették meg. A CalpB RNSi esetében a petekamrák 20%-ban volt késés és itt is a
leggyakrabban a határsejtek az út 75-100%-át (zöld) tették meg.

18.ábra. A CalpB deléció és RNSi összehasonlítása. A különböző kontrollok, kalpain

mutánsok és RNSi törzsek fenotípusai eltérő színekkel vannak jelölve. A vad
fenotípus, amikor a határsejtek időben megteszik a megfelelő távot (sárga), ha max.
felét (türkizkék) és ha egyáltalán nem vándorolnak (élénk bíbor). Jobb oldalon a
megszámlált petekamrák vannak feltüntetve (n). Az eloszlás azt ismerteti, hogy a
megszámlált petekamrákból milyen arányban voltak képviselve a különböző
súlyosságú fenotípusok.

Az RNSi által okozott fenotípus súlyossága a deléciós mutánsok fenotípusánál
enyhébb volt, ugyanis RNSi-nél kevesebb alkalommal észleltünk olyan petekamrákat
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ahol a határsejtek nagyon rövid távot tettek volna meg. Ennek a magyarázata az lehet,
hogy az RNSi során a csendesítés sohasem vagy csak ritka esetben éri el a 100%-kot.
Ez azt jelenti, hogy a csendesített génről nagy valószínűséggel mégis képződik egy
kis mennyiségű mRNS, amelyről fehérje képződhet. Ennek eredménye az, hogy nem
egy fehérje-null fenotípust kapunk a RNSi alatt, hanem csak egy jelentős fehérje
mennyiség csökkentést.

4.3 A CalpB kölcsönhat a fokális adhézió komponenseivel
Mivel a publikált in vitro és ex vivo (sejtvonalakon) kísérletek kalpain
szubsztrátumokként mutatják be a fokális adhézió különböző komponenseit,
megvizsgáltuk, hogy van-e interakció a CalpB és az egyes adhéziós komponensek
között.
Ehhez a kísérlethez a következő lehetséges interakciós partnereket választottuk ki:
1. a β-PS-integrint, amelyet a myospheroid (mys) gén 2. az α-PS2 integrint, amelyet az inflated (if) gén 3. a Talint, amelyet a rhea gén kódol
Ha a myospheroid gént (β-PS-integrin) csendesítettük, akkor a publikált
eredményekhez hasonlóan, ebben az esetben is késést kaptunk (19.ábra)179. A
petekamrák kb. 32%-a mutatott késést és a legtöbb esetben az út 75-100% volt csak
teljesítve (zöld). Hasonló eredményt értünk el a másik két gén csendesítésénél is: az
inflated (α-PS2 integrin) és a rhea (Talin) csendesítése kb. 30% ill. 40%-ban késést
idézett elő, valamint a legtöbb esetben ezeknél is az út 75-100% volt csak teljesítve
(zöld). A kontroll RNSi konstruktokat hordozó törzsek (UAS-mys RNSi, UAS-if RNSi,
UAS-rhea RNSi) nem tartalmaztak számottevő késést mutató petekamrákat (10%).
Hogy megvizsgáljuk a lehetséges genetikai interakciót, kifejeztettük az RNSi
konstrukciókat a CalpB505 mutáns háttéren. Ennek drámai következményei voltak,
ugyanis minden esetben a késést mutató petekamrák aránya (penetrancia) jelentősen
növekedett, valamint a fenotípus erőssége (expresszivitás) is megváltozott (19.ábra).
A penetrancia a legenyhébb esetben is, a α-PS2 integrinnél (slbo-Gal4>UASGFP>UAS-if RNSi; CalpB505) kb. 58%-ra emelkedett. Ezúttal a 75-100%-os késést
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mutató petekamrák voltak a legritkábbak és az esetek felében csak 0% ill. 0-25%-ban
teljesítették az utat.
A β-PS-integrin (mys) és Talin (rhea) esetében (slbo-Gal4>UAS-GFP>UASmys RNSi; CalpB505 és slbo-Gal4>UAS-GFP>UAS-rhea RNSi; CalpB505) a késést
mutató petekamrák aránya 75% ill. 69% volt. Ezeknek az adhéziós komponenseknek
az esetében is megnőtt azoknak a petekamráknak az aránya, amelyekben a határsejtek
csak 0% ill. 0-25%-ban tették meg az utat.
Ezek az eredmények először igazolják azt in vivo, hogy a CalpB és a fokális
adhézió kulcsszereplői között genetikai interakció van.

19.ábra. A CalpB és kölcsönható partnereinek fenotípusai. A vad fenotípus (sárga),
ha csak félutat tesznek meg (türkizkék) és ha a határsejtek el sem indulnak
(élénk bíbor). Jobb oldalon a megszámlált petekamrák láthatók (n).

4.4 A CalpB fehérje hatására integrin szabadul fel
Ha a sejtvándorlás normálisan lezajlik, akkor a vándorló sejtcsoport mögött a
szubsztrátumon kis méretű leszakadt integrin fehérje szakaszokat figyelhetünk meg
(20.ábra A, C háromszög). Ez azért alakult ki, mivel a sejttest transzlokációja alatt a
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sejt hátsó részen található rögzítő fokális adhéziók túl stabilak ahhoz, hogy gyorsan és
teljesen felbomoljanak. Ezért a stabil fokális adhéziók gyorsabb bomlásához, az
integrinek egy szakasza leszakad és a szubsztrátumhoz kötve lemarad. A
sejtvándorlás lelassulásának egyik következménye az, hogy a vándorló sejtek mögött
megszűnik az integrinek leszakadása180.
Ezt megvizsgáltuk a CalpB505 deléciós és a CalpB RNSi mutánsokban is. A
kontroll w1118 és a drivert hordozó slbo-Gal4 törzsekben az integrin felszabadulása
normálisan megtörtént (20.ábra A, C). Mindkét kontroll esetében az átlagosan
felszabaduló integrin foltok száma 2,4 (st.dev. 1) volt. A deléciós mutáns CalpB505 és
az slbo-Gal4>UAS-CalpB RNSi-nél az integrin felszabadulása jelentős mértékben
csökkent (20. ábra B, D). A homozigóta CalpB deléció esetében átlagosan 0,4 (st.dev
0,5) ill. a CalpB RNS interferencia esetében pedig 0,3 (st.dev. 0,5) integrin folt
szabadult fel. Ez azt bizonyítja, hogy a CalpB-nek kulcsfontossága van az integrin
szabályozásában, mivel hiányában az integrin nem képes felszabadulni és ezáltal
akadályozza a vándorlás normális folyamatát.

20.ábra. Integrinek felszabadulása a vándorló sejtcsoport mögött. A konfokális
képeken a a határsejtek csoportja látható, amint balról jobbra haladva integrin
részeket (háromszög) hagynak maguk után. Ezen lábnyomok a CalpB505 mutánsban
és az RNSi törzsekben hiányoznak. A bal alsó sarokban a határsejtek mögötti szakasz
látható felnagyítva. A képek jobb oldalán a megszámlált petekamrák (n) és az integrin
nyomok átlagai vannak feltüntetve. F-Aktin (vörös), Integrin (zöld) és DNS (kék).
Lépték: 100 µm. (Forrás: Anil Chougule)
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Azt is megvizsgáltuk, hogy a Talinnak milyen szerepe van az integrinek
felszabadításában. Ezért csendesítettük a Talint kódoló gént (rhea) egyszer vad (w1118)
és egyszer CalpB505 mutáns háttéren (slbo-Gal4>UAS-Rhea RNSi és slbo-Gal4>UASRhea RNSi;CalpB505). Vad háttéren a Talin csendesítésével redukálódott a
felszabadult integrin mennyisége, de enyhébben mint a CalpB505 deléciós mutánsok
esetében (20.ábra E). Átlagosan 1,3 (st.dev. 0,6) integrin foltot mutattunk ki a
vándorló sejtek mögött. Amikor ugyanezt a kísérletet deléciós háttéren ismételtük
meg, akkor az integrin foltok eltűntek és átlagosan csak 0,2-t (st.dev. 0,4) találtunk.
Mivel a CalpB fenotípusa súlyosabb volt a Talin fenotípusához képest, a CalpB-nél
legalább egy harmadik kölcsönható szereplőre is szükség van a fenotípus
kialakításához.

4.5 A CalpB fehérje kapcsolódik a Talinhoz
A sikeres genetikai interakciót vizsgáló kísérleteket követően ellenőriztük,
hogy a genetikai interakción kívül a Talin fehérje valóban létesít-e fizikai kapcsolatot
a CalpB fehérjével. Ezzel párhuzamosan azt is megvizsgáltuk, hogy a CalpB fehérje
hasítja-e a Talint in vivo (21. ábra).
Ahhoz, hogy megvizsgáljuk a Talin emésztését, Western blottal követtük a
talin hasadását a CalpB505 deléciós mutánsokban ill. vad (w1118) háttéren. Ha a Talint
hasítja a CalpB fehérje, akkor a teljes hosszúságú Talin fehérje két részre bomlik, egy
feji - és egy törzsi szakaszra163. A CalpB505 deléciós mutánst használtuk kontrollként
és megfigyelhettük, hogy a Talin kis mértékben lebomlik akkor is ha a CalpB
hiányzik (21. ábra A). A w1118 embrió extraktumokat Ca2+ és kelátorának, az EDTAnak a jelenlétében inkubáltuk 5 percig 37°C-on. Mivel az EDTA megköti az
extraktumban található szabad Ca2+-ot, a kalpain nem aktiválódik és a Talin sem
hasadhat. Abban az esetben, amikor a CalpB fehérje (w1118) és az aktivátora (Ca2+)
jelen volt, valamint az inhibítora (EDTA) pedig hiányzott, a Talin hasítása megtörtént
(21. ábra A). Ez a hasítás sokkal hatékonyabb volt, mint a kontroll CalpB505 deléciós
mutánsok esetében. Ebből az eredményből arra következtettünk, hogy a CalpB-nek a
Talin a szubsztrátja. A western blot analízis során a teljes hosszúságú Talin fehérjét és
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a hasadás következtében keletkező törzsi szakaszt vizsgáltuk csak (21. ábra A - két
egymáshoz közel elhelyezkedő nyíl 260 kDa környékén). Ez azért volt szükséges,
mivel a keletkező feji szakasz annyira kis méretű, hogy kifut a poliakrilamid gélből
mielőtt a teljes méretű fehérje megkülönböztethető lehetne a hasított törzsi szakasztól
a gélen.
Ezt megerősítendő, immunprecipitációval is megvizsgáltuk, hogy van-e fizikai
kapcsolat a két fehérje között (21. ábra B). Ha nincs ilyen kapcsolat, viszont a CalpB
hiányában mégis alacsony szinten marad a Talin hasítása, akkor egy, a CalpB által
szabályozott köztes fehérje lehet a felelős a Talin emésztéséért.
A w1118 embrió extraktumokból anti-Talin ellenanyaggal sikerült a CalpB
fehérjét Talinhoz kötve immunprecipitálni, ami bizonyítja hogy a két fehérje között
valóban van fizikai kapcsolat (21. ábra B - utolsó sáv).

21.ábra. A CalpB és Talin fehérjék egymással kapcsolatba lépnek. (A). Második
stádiumú embriókból készített fehérje extraktumokhoz rekombináns CalpB-t
adtunk és vizsgáltuk hatását Ca2+ és EDTA jelenlétében vagy azok hiányában.
Kontrollként egy mutáns CalpB505 vonalat alkalmaztunk. (B). Az
immunprecipitáláshoz w1118 embrióextraktumot és α-Talin ellenanyagot használtuk,
míg a koimmunoprecipitátum Western blot analíziséhez α-CalpB ellenanyagot
használtunk (Forrás: Kókai Endre).
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Mivel a Talin a CalpB szubsztrátuma és a két fehérje között bizonyítottan van
fizikai kapcsolat, ezért megállapíthatjuk, hogy a CalpB hatása a határsejtek
vándorlására, ha részben is, de a Talinon keresztül valósul meg. Mivel a Talin
csendesítése, úgy a határsejtek vándorlásában (19. ábra), mint az integrinek
felszabadításában (20. ábra E) is egy enyhébb fenotípust mutatott, mint a CalpB
homozigóta deléciója, nem zárható ki, hogy a különbség egy harmadik szereplőnek
vagy egyszerűen az RNSi alacsonyabb hatékonyságának tulajdonítható. Ha egy
harmadik fehérje kizárható, akkor a Talin és CalpB fehérjék hiánya ugyanazt a
fenotípust eredményezné, mivel a fehérjék kizárólag egy és ugyanazon útvonalban
működnének. Ezért mindegy, hogy az útvonal melyik szintjén hiányzik a fehérje, az
eredmény mindig ugyanaz.

4.6 A Talin-fej doménje menekíti a mutáns fenotípust
A CalpB aktivitásának hatására a Talin feji vége lehasad. A Talin-fej és az
integrinek, valamint azok és a sejtvándorlás kapcsolatának a további vizsgálatához két
UAS-alapú konstrukciót alkalmaztunk181. Az egyik konstrukció a Talin-fej
működőképes és GFP-vel jelölt változatát tartalmazta (UAS-talinH-GFP). Ez a Talinfej tartalmazta a vad típusú FERM domént, amely kapcsolódik az integrineken
található NPxY szakaszokhoz. Ez a kölcsönhatás az alapja a Talin és az integrinek
kapcsolatának. A második konstrukció a Talin-fej egy mutált változatát kódolta
(UAS-talinR367AH-GFP), amely egy aminosav csere következtében, nem képes
kapcsolódni az integrinekhez és ezáltal nem képes azokat aktiválni. Az elmaradt
integrin aktivációt követően, az integrinek nem képesek leszakadni és a sejtvándorlás
késést szenved.
A működőképes Talin-fej konstrukció (UAS-talinH-GFP) képes volt a
505

CalpB

sejtvándorlás

fenotípusát

menekíteni

(22.ábra).

Jelenlétében

a

petekamráknak csak 3%-a mutatott késést. A Talin-fej mutált változatát kódoló
konstrukció (UAS-talinR367AH-GFP) nem menekítette a CalpB505 mutáns fenotípust.
Ezek az eredmények is alátámasztják, hogy a CalpB hatása a Talinon és annak
a feji részén keresztül valósul meg. A teljes méretű Talinról leválik a feji vége, amely
az integrinekhez kapcsolódva aktiválja azokat és ennek következtében az adhéziós
pontok könnyebben felbomlanak.
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22.ábra. A Talin-fej hatása a CalpB homozigóta mutáns fenotípusra. A

működőképes Talin-fej helyreállítja a CalpB505 fenotípusát, de a Talin-fejnek egy
mutált verziója (TalinR367AH) már nem. A vad fenotípus (sárga), 50% vándorlás
(türkizkék), 0% migráció (élénk bíbor). Jobb oldalon a megszámlált petekamrák
láthatók (n).

Ezeknek a konstrukcióknak a felhasználásával megvizsgáltuk, hogy milyen
mértékben történik meg az integrinek felszabadulása (23.ábra). A várakozásoknak
megfelelően, a kontroll vad (w1118) hátterű és működőképes Talin-fejet hordozó
ecetmuslicákban (slbo-Gal4>UAS-talinH-GFP), valamint a menekített CalpB505
legyekben is (slbo-Gal4>UAS-talinH-GFP;CalpB505), az integrinek felszabadulása
normálisan végbement (23.ábra A, C). Mindkét esetben átlagosan 2,6 (st.dev. 1)
integrin foltot találtunk a vándorló határsejtek csoportja mögött. A meghajtó
konstrukciót hordozó deléciós mutánsokban (slbo-Gal4;CalpB505) ill. a mutált Talinfejet

kódoló

konstrukciót

hordozó

deléciós

mutánsokban

(slbo-Gal4>UAS-

talinR367AH-GFP;CalpB505), az integrin felszabadulás elmaradt (23.ábra B, D).
Ezekben az esetekben átlagosan 0,4 (st.dev 0,5) integrin folt maradt hátra a vándorlást
követően.
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23.ábra. A Talin-fej hatása az integrin foltokra. A képeken jól látható, amint a Talinfej helyreállítja a mutáns fenotípust (C) és az a vadhoz lesz hasonló (A), valamint
ugyanerre a Talin-fej mutáns formája már nem képes (D) és a mutáns CalpB505
fenotípusát mutatja (B). Jobb oldalon a megszámlált petekamrák (n) és az integrin
szakaszok számának átlagai szerepelnek. Integrin (vörös), Talin-fej (zöld) és
DNS (kék). Lépték: 100 µm. (Forrás: Anil Chougule)
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5. Eredmények megvitatása
5.1 A kalpainok funkciója
Munkánk során egy meglepő eredményre jutottunk: a Drosophila CalpA és
CalpB nem esszenciális gének. Ha az emlős rendszereket közelebbről megvizsgáljuk,
akkor erről egy teljesen más kép rajzolódik ki. Így pl. az emlősökben megtalálható kis
regulátor alegységről több esetben is bizonyították, hogy a szerepe esszenciális182,183.
Ez a kis 30 kDa méretű regulátor alegység hiánya a Capn1 és Capn2 fehérjék
aktivitását akadályozza és homozigóta formában egerekben embrió letalitást okoz.
Heterozigótáknál, az egerek fejlődése és a kalpain gének (Capn1 és Capn2)
kifejeződése is normális volt.
A Capn1-nek (Drosophila CalpA ortológ) nincs szerepe az embrió korai
halálában, ugyanis a Capn1 a vérlemezkék normális működésében vesz részt184. A
Capn1 mutációnak különlegessége az, hogy annak ellenére hogy a trombociták
működése eltér a normálistól és már nem képesek a normális aggregációra, mégis az
egerekben tapasztalt vérzési idő normális és az állatok nem vérzékenyek. Ezekben a
mutánsokban a β-PS3 integrin, Talin és filamin kalpain szubsztrátumok emésztése is
normálisan lezajlik, de egyes fehérjék (pl. β-PS3 integrin) tirozin foszforilációja
elmarad és így csökken a vérlemezkék aggregációs képessége.
A

Capn2

(Drosophila

CalpB

ortológ)

esetében,

a

gén

homológ

rekombinációval történő eltávolítása után185, a homozigóta embriók a morula fejlődési
stádium után közvetlenül, még a preimplantáció előtt elpusztulnak.
A Capn3 működése a végtagokban észlelt izomdisztrófiával (LGMD2A) van
összefüggésben186. Ezen az izomspecifikus kalpain formán több olyan pontmutációt
azonosítottak amelyek a fehérjeműködést különböző mértékben akadályozta. Az
izomdisztrófia kialakulásában csak azok a mutációk fontosak, amelyek a kalpain
hasítóképességét befolyásolták. Ha a pontmutációk a fehérje autolízisét és kötődését
érintették, akkor ezek nem befolyásolták a patológiás állapot kialakulását.
A Capn9 működési zavara a gyomorrák kialakulásával lehet kapcsolatban187.
Kimutatták, hogy a rákos szövetekben a Capn9 mRNS szintje nagy mértékben
csökkent.
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A Capn10 génben megfigyelt nukleotid polimorfizmusokat a 2-es típusú
diabétesszel hozták kapcsolatba. A Capn10 fehérje különböző izoformáit pedig a
cukorbetegség

átmeneti

formáival188.

A

Capn10

az

aktin

citoszkeleton

reorganizációját és ezáltal a GLUT4 transzporterek transzlokációját befolyásolja189,190.
Normális esetben a GLUT4 glükóz transzporterek a sejten belül raktározódnak el.
Inzulin hatására, ezek az intracelluláris transzporterek a plazmamembránhoz
helyeződnek át, ahol a glükózt az izom- és zsírsejtek belsejébe kezdik bejuttatni191. A
Capn10 meghibásodásakor a transzporterek elhelyeződése elmarad és így a sejtek a
glükózt képtelenek felvenni.
A felsorolt pár példából jól látható, milyen fontos szerepük van a különböző
kalpainoknak a szervezet egészséges működésében. Az emlősökben embrió letalitást
mutató Capn2 gén Drosophila ortológja a CalpB gén deléciója már nem okoz
letalitást. A Drosophila CalpB fehérje csak szabályozó funkciót lát el a sejtvándorlás
során. Az emlős Capn1 a Drosophila ortológjával a CalpA-val egyetemben életképes
és fertilis mutánsokat produkál, annak ellenére hogy az egyedfejlődés minden
szakaszában kifejeződik, valamint jelen van az ováriumokban és a herékben is
(Függelék 7.ábra).
Eredményeink nem egyeznek meg a már közölt eredményekkel. Egy
tanulmány szerint, a CalpA és CalpB RNSi csendesítése a DV (dorzo-ventrális)
tengely kialakulását befolyásolja192. A CalpA RNSi alkalmazásakor, a lárvák fele nem
kelt ki és a lárvális kutikula mintázat is rendelellenességeket mutatott. A dorzoventrális tengely hibái mellett 23%-ban súlyos struktúrális hibákat (pl. feji torzulás) is
észleltek. Azt is megfigyelték, hogy a CalpA a Dorsal fehérjén keresztül kiváltja az
embriók dorzalizációját (dorzális sejtek a hasi ill. a laterális oldalon is megjelennek).
A mi esetünkben, sem a CalpA RNSi konstrukciók (UAS-Gal4>UAS-GFP>UASCalpA RNSi), sem a CalpA808/Df(2R)3716 hemizigóták (amelyekből hiányzik a CalpA
gén) esetében nem találtunk ilyen fenotípust. Az egyetlen rendellenesség, a hts
mutációjának következtében megjelenő enyhe dumpless fenotípust volt, amely
10%-ban embrió letalitást okozott.
Hasonló eredményt kaptak a CalpB esetében is, ugyancsak RNSi-t
alkalmazva192. Esetünkben ezt nem tudtuk igazolni, ugyanis a CalpB RNSi (UASGal4>UAS-GFP>UAS-CalpB RNSi)

és a CalpB deléciós vonalak embrionális

fejlődése normális volt.
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Ennek a látszólagos ellentmondásnak a magyarázata az lehet, hogy különböző
vizsgálati módszereket használtunk. Az általuk alkalmazott RNSi kísérletekhez saját
készítésű és tervezésű interferencia konstrukciókat alkalmaztak, ezért nem zárható ki,
hogy más géneket is csendesítettek és ezek okozták a kapott fenotípust. A saját RNS
interferencia kísérleteinkhez felhasznált törzseket publikusan elérhető forrásból
szereztük be (emiatt könnyebb a független ismétlés) és emellett fehérje-null deléciós
mutánsokat is előállítottunk (CalpA és CalpB). A fehérjék teljes hiánya mellett azt is
kimutattuk, hogy a CalpB mutánsokban a kalpain aktivitás 50%-al csökkent. Ezek
miatt a mi eredményeink helyessége sokkal valószínűbb és kijelenthetjük, hogy a
Drosophila CalpA és CalpB gének nem esszenciálisak, életképes és fertilis utódok
születnek.
Ha a két gént egyszerre távolítottuk el, akkor annak sem volt hatása az
életképességre és a fertilitásra. Ez bizonyítja, hogy a Drosophila kalpainok között
nincs funkcionális redundancia.

5.2 A Drosophila CalpB in vivo szerepe
Miután a CalpB gén az ecetmuslicában nem esszenciális, mégis sikerült
igazolni, hogy befolyásolja a határsejtek vándorlását az ováriumban. Ez az eredmény
azért fontos, mert ez az első olyan megfigyelés, amely in vivo mutatja ki a kalpain
szerepét a határsejtek vándorlásában. A kalpainokról már a '90-es években leírták,
hogy szerepük lehet a fokális adhéziók kialakításában. Azóta már számos kísérletben
bizonyították, hogy a fokális adhéziók több komponense is egyes kalpainok
szubsztrátumjaként szolgál (kortaktin, Talin, paxilin, Fak56)164.
A határsejtek késését két független technikával (deléciók képzésével és RNS
interferenciával) is igazoltuk. Azt is kimutattuk, hogy ha ugyanezeket a kísérleteket
Talin (rhea), az integrin alegységek (β-PS integrin (mys) és az α-PS2 integrin (if))
hiányában megismételjük, akkor a határsejtek vándorlási késése nagymértékben
növekszik. A CalpB hiányában esetenként eltérően a 30-40%-os penetrancia 60-75%ra emelkedett. A penetrancia megnövekedése mellett a fenotípus expresszivitása is
megváltozott, hiszen nagyon gyakorivá vált azon petekamrák jelenléte amelyekben
egyáltalán nem történt vándorlás vagy csak az út kis hányadát sikerült teljesíteni a
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megfelelő időben. Mindezek az eredmények igazolni látszanak a CalpB és vizsgált
fokális adhéziós komponensek közötti genetikai kölcsönhatást. A pontos molekuláris
mechanizmus nem ismert, ehhez további kutatások szükségesek.
Az RNS interferencia kísérleteink sem egyeznek meg tökéletesen az irodalmi
adatokkal193. Ezen kísérleteink egy része már nehezebben védhető, ugyanis a már
publikált munkában, a szerzők ugyanazt a driver törzset (slbo-Gal4) és RNSi
konstrukciót hordozó törzset (6831R-2, NIG-FLY) használták fel. Azt tapasztalták,
hogy ha határsejtekben csendesítetik a rhea (Talin) szintjét, akkor ennek semmilyen
következménye nincs a határsejt vándorlásra, viszont a follikuláris epitélium
integritását érinti193. Ennek az a magyarázata, hogy kísérleteiket 25°C-on végezték,
míg mi 30°C-on. Ezen a hőmérsékleten ugyanis már előzőleg kimutatták, hogy az
RNS interferencia hatékonyabb168. Megvizsgáltuk az RNSi hatékonyságát 25°C-on is
és azt tapasztaltuk, hogy valóban nem csak a penetrancia, hanem az expresszivitás is
nagy mértékben lecsökkent. Ha a Talint 30°C-on csendesítettük, akkor 30%-os volt a
késés, míg ugyanez 25°C-on 20% alá süllyedt. Ezt az eredményt a szerzők akár
értékelhették vad típusnak is és így arra jutottak, hogy a Talin nem befolyásolja a
határsejtek vándorlását.
A kalpain aktivitásnak köszönhetően, a határsejtek a vándorlásuk során
integrin foltokat hagynak maguk után. Esetünkben is, a β-PS integrin nyomok jelen
voltak a határsejtek csoportjai mögött. A CalpB deléciós törzsekben (CalpB505,
CalpB502) és a CalpB RNSi kísérleteinkben ezek a foltok eltűntek a CalpB aktivitás
hiányában. Ezzel összhangban vannak azok az eredmények, amelyek CHO sejteken
kimutatták, hogy a sejtvándorlás során a sejt hátsó részének a felszabadulása az
adhéziós pontok felszakadása által a migrációt legjobban limitáló tényező180. Erősebb
adhézió esetében, amikor a sejt-szubsztrátum (extracelluláris mátrix) közötti kapcsolat
nagyon erős, szükség lehet a kalpain hatására, hogy ezek az adhéziók felbomoljanak.
Ennek a működésnek az az eredménye, hogy a szubsztrátumon vándorló CHO sejtek
integrin nyomokat hagynak maguk után. A kalpain működés gátlásával kimutatták,
hogy a sejtek vándorlásának sebessége lecsökkent és ezzel együtt az integrin nyomok
mennyisége is.
A hatás molekuláris természetének vizsgálatára alkalmaztuk a Talin-fej végi
doménjét tartalmazó RNSi konstrukciókat (UAS-talinH-GFP), és annak egy mutáns
változatát (UAS-talinR367AH-GFP). Ezek segítségével igazoltuk, hogy a Talin
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fehérjének feji vége játszik szerepet a határsejtek vándorlásában. Bizonyítottuk, hogy
ennek a szakasznak a jelenléte szükséges és elégséges, hogy a határsejtek vándorlási
késését menekítsük. A vad típusú Talin fej működésének következtében a vándorlás
során hátramaradt integrin foltok mennyisége is a vad típussal azonos értéket
mutatott.
A fokális adhéziók komplexitása ( >150 féle fehérje komponens) és a magas
számú kalpain szubsztrátum molekulák jelenléte miatt, rendkívül nehéz a pontos
hatásmechanizmus felderítése. Ezért még számos további kísérletekre lesz szükség,
hogy az egyes komponensek szerepét tisztázzuk. Ezt a megállapítást az is
alátámasztja, hogy CalpB mutánsainkban nem volt 100%-os a penetrancia és az
előidézett mutáció csak megzavarta az általános működést, de nem állította le azt. Így
a CalpB mutáns legyek annak ellenére, hogy elég nagy arányban (30-40%) hibás
petekamrákat

képeztek,

a

maradék

petekamrák

elégségesek

voltak

a

szaporodóképesség megőrzéséhez. Eredményeink alátámasztják a kalpainok fontos
szerepét sejtvándorlásban in vivo és ezzel a kis lépéssel is közelebb kerültünk a
jelentős biológiai kérdések megválaszolásához, mint pl. a metasztázis, metamorfózis,
regeneráció.
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Összefoglalás
Az élővilágban, az egysejtű prokariótáktól kezdve egészen az emlősökig, a
proteolítikus folyamatok kulcsszerepet játszanak a legalapvetőbb fiziológiai
folymatokban. Ezek a folyamatok biztosítják az embriókban a szöveti átrendeződést, a
sérült szövet regenerációját amikor az elpusztult sejteket eltávolítják, valamint
védelmet nyújtanak a szervezetnek, mivel elősegítik az immunsejtek működését.
A proteolízis több módon következhet be, lehet irányított (pl. proteaszóma)
vagy irányítatlan (pl. sérülést követő sejtfelszívódás). Az irányított proteolízis
esetében a lebontandó fehérjéket a szervezet megjelöli (ubikvitiláció), hogy meg tudja
különböztetni a proteóm többi, nem lebontandó tagjától.
A proteolízis során a fehérjék kisebb peptidekre vagy ha teljes a lebontás,
akkor aminosavakra bomlanak. Ezek az aminoasavak részt vehetenek, újabb fehérjék
szintézisében.
A fehérjebontó enzimeket számos módon lehet csoportosítani. A kémiai
bontásért felelős katalitikus aminosavaik alapján megkülönböztethetjük a ciszetin -,
szerin -, treonin -, aszpartát - és aszparagin -, valamint a metalloproteázokat. Ezek
közül a leggyakrabban előforduló kategóriák a szerin -, cisztein - és metalloproteázok.
Ha az emésztés helye alapján osztályozzuk a proteázokat, akkor már csak 3 osztályról
beszélhetünk: az endo-, exo- és
omegapeptidázokról. Az endopeptidázok a célfehérje belső részén hatnak, az
exopeptidázok az N- ill. C-terminális végeken, míg az omegapeptidázok bárhol
kifejthetik hatásukat.
Fontosságuk abban is megnyilvánul, hogy több súlyos betegséggel
kapcsolatba hozhatók. Szerepet játszanak a gyomorrák, a szürkehályog, 2-es típusú
cukorbetegség és a Parkinson-kór kialakulásában.
A kalpainok cisztein proteázok, amelyek neutrális pH mellett (7.1-7.3) fejtik
ki a hatásukat. Elsősorban Ca2+ jelenlétében, de foszforiláció következtében is
aktiválódhatnak. Számuk organizmusonként változó, az emberben 15 (Homo sapiens
sapiens),

a

muslicában

4

(Drosophila

melanogaster),

a

fonálféregben

3

(Caenorhabditis elegans), a lúdfűben (Arabidopsis thaliana) pedig 1 kalpain gént
azonosítottak. Fontos különbség a humán és ecetmuslica kalpainok között, hogy az
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utóbbiból hiányzik a kalpainok 30 kDa méretű negatív szabályozó alegysége, a
kalpasztatin.
A 4 ecetmuslica kalpain közül, csak 2 tipikus és működőképes (CalpA és
CalpB). Mindkét fehérje tartalmazza a kalpainokra jellemző CysPc domént, ami a
proteáz aktivitásért felelős. A másik két fehérje (CalpC és CalpD) közül, a CalpC-ben
megvan a kritikus domén, de a katalitikus triád aminosavai mutációt szenvedtek, ezért
a fehérje működésképtelen. A CalpD esetében pedig a CysPc domén mellett több, a
kalpainokra nem jellemző más domén található, ezért a fehérje nem tekinthető egy
tipikus kalpainnak.
A CalpA és CalpB gének lehetséges funkcióinak a meghatározásához, a gének
5' végének közelébe inszertálódott P-elemeket transzpozázzal remobilizáltuk. Ritkán a
transzpozonok ugrasztása azzal jár együtt, hogy a DNS környezetükből egy szakaszt
kiszakítanak és ezzel ott deléciókat képeznek.
A CalpA esetében a p{SUPor-P}KG05080 transzpozont remobilizáltuk és
sikerrel azonosítottuka CalpA808 deléciót hordozó törzset. A 2.49 kbp méretű deléció
mindkét irányba kiterjedt és így érintette a szomszédos hts gént is. Ennek a
következménye nőstény sterilitás volt, viszont a fenotípust menekítettük, ha egy olyan
deléció (Df(2R)3716) fölé helyeztük a CalpA808 deléciót, amely csak kisebb
mértékben érintette a kérdéses hts gént. A CalpA génről a deléció következtében nem
képződött mRNS és fehérje sem. A CalpA808/Df(2R)3716 hemizigóták mégis
életképesek és fertilisek voltak, valamint nem mutattak semmilyen látható fenotípust.
A CalpB gén esetében a p{EPgy2}EY05080 transzpozont ugrasztottuk és több
deléciós mutáns törzset is azonosítottunk. Ezek közül a CalpB505 és CalpB361 törzseket
használtuk fel a részletes vizsgálatokra. A CalpA génnel ellentétben, a deléciók a
transzpozontól azonos irányban következtek be. A CalpB505 (1.047 bp) és CalpB361
(922 bp) deléciós törzsekben képződtek csonka mRNS-ek is, amelyekről azonban
nem képződött fehérje. Fluorimetriás mérésekkel megállapítottuk, hogy a CalpB
mutációjának hatására a legyekben az általános kalpain aktivitás a felére csökkent.
Ezért a maradék kalpain aktivitásért a CalpA gén a felelős. A CalpB homozigóta
deléciós mutánsok is életképeseknek és fertiliseknek bizonyultak.
Mivel mind a CalpA és mind a CalpB gének homozigóta deléciói esetében is
életképes és szaporodóképes legyeket kaptunk, megvizsgáltuk azt a lehetőséget, hogy
ezek a gének képesek-e egymás funkciójának kiesését helyettesíteni. Ez lehetséges
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magyarázat lett volna a várt súlyosabb fenotípus hiányáért. A CalpA808/Df(2R)3716;
CalpB505hom kettős mutánsok is ugyanazt a fenotípust adták, tehát a két fehérje
együttes hiánya sem jár letalitással vagy sterilitással.
Mivel a kalpainok jelen vannak az ováriumban és egyúttal részt vesznek a
sejtvándorlás szabályozásban, megvizsgáltuk hogy a petekamrák fejlődése során
határsejtek vándorlását befolyásolja-e a kalpainok hiánya.
A CalpA fehérje hiányában a petekamra fejlődés normálisan lezajlott és a
határsejtek vándorlási sebessége is vad típusúnak bizonyult.
A CalpB fehérje elvesztése viszont, a határsejtek vándorlásában kb. 30-40%os késést okozott. Ez azt jelenti, hogy a petekamrák 1/3-a nem fejlődött normálisan,
viszont a maradék egészséges petekamrák elegendőek voltak ahhoz, hogy a legyek
normálisan szaporodjanak. Ezt a fenotípust sikerült menekíteni a vad típusú CalpB
bejuttatásával.
Mivel a határsejtek vándorlásában fontos szerepe van a fokális adhézióknak,
ezért megvizsgáltuk van-e kölcsönhatás a CalpB gén és a fokális adhéziók egyéb
komponenseit kódoló gének között. Ehhez a vizsgálathoz az integrinek két alegységét
(α-PS2 és β-PS) és a Talint kódoló géneket választottuk ki. A CalpB homozigóta
mutáns genetikai háttéren RNS interferencia segítségével csendesítettük a kiválasztott
fokális adhéziós komponenseket kódoló géneket. Ezekben a kísérletekben a CalpB
deléciója miatt tapasztalt 30-40%-os késési fenotípus 60-80%-ra emelkedett. A
tapasztalt penetrancia növekedés mellett, az expresszivitás is megnövekedett, mivel
azon petekamrák száma, amelyekben egyáltalán nem történt vándorlás, jelentős
mértékben megemelkedett.
A genetikai interkaciót kimutató kísérletek nem igazolták, hogy az interakciós
partnerek valóban kölcsönhatásba lépnek egymással. Ezért immunprecipitációval és
Western blottal bizonyítottuk, hogy a CalpB fehérje és a Talin fehérje között fizikai
kapcsolat alakul ki. Ezek a kísérletek bizonyították, hogy a CalpB képes a Talint in
vivo hasítani. Egy vad és mutáns Talin-fej domént kódoló RNSi kontrukcióval
kimutattuk, hogy a Talin fej végi része szükséges a fokális adhéziók felbomlásához és
a CalpB fehérje a hatását nagy valószínűséggel ezen keresztül fejti ki. A CalpB
homozigóta deléciós mutánsokban a vándorló sejtek lemaradó végén található fokális
adhéziók felbomlása valószínűleg lelassul, ami migrációs késést okoz.
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Summary
In all living organisms, from prokaryotes to mammals, proteolysis plays a key
role in the most fundamental physiological processes. This makes tissue
reorganization possible in the developing embryos, tissue regeneration after injury, it
influences our immune system by helping the immune cells to penetrate blood vessels
etc.
Depending on the environment, physiological state, the proteolysis can be a
determined and tightly controlled process (proteasome) or an uncontrolled one, where
all proteins are degraded. In the first case, the proteins destined for degradation need
to be tagged (ubiquitilation), so that the proteolytic system can discern them from the
rest of the proteom and only after this, they are degraded. The resulting aminoacids
can be recycled again and used as building blocks for newly translated proteins.
Proteolytic enzimes can be categorized according to several different aspects.
One of them is the nature of its catalytic aminoacid, therefore using this as a criterion
we can have cysteine -, serine -, treonine -, asparagine -, aspartate - and
metalloproteases. Another categorization method is the location of the cutting site on
the target: exo-, endo- and omegapeptidases. Exopeptidases act at either end of the
target protein, but never in the middle of it, while endopeptidases perform their action
only in the mid section. Omegapeptidases represent a hybrid category, since they can
cut anywhere on the substrate protein.
Proteolysis's importance is marked by the large number of severe illnesses
(gastric cancer, type 2 diabetes, cataract, Parkinson's disease etc.) associated with
proteolytic malfunction.
Calpains are cysteine proteases that function at a neutral pH of 7.1-7.3 and are
activated primarely by elevated Ca2+ levels and/or phosphorylation. We can find 15
calpain genes in humans, 4 in Drosophila melanogaster, 3 in C. elegans and only 1 in
A. thaliana. From the 4 genes found in Drosophila, only 2 (CalpA and CalpB) code
for in the same time a both functional and canonical protein. From the other 2 genes,
the CalpC codes for a typical calpain protein, which contains the critical CysPc
domain, but the catalytic amino acids are all mutated, which renders the protein nonfunctional. The last Drosophila calpain, the CalpD codes for a functional protein,
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which also contains the critical CysPc domain, but all other domains of the protein are
considered as atypical domains for calpains. For these reasons, we focused our efforts
on the CalpA and CalpB genes.
To study the possible roles of the CalpA and CalpB genes in Drosophila, we
remobilised a P-element inserted in the 5' end of each of these genes. In the case of
CalpA gene we remobilised the p{SUPor-P}KG05080 transposon and we isolated a
strain with a 2.49 kbp deletion, termed CalpA808 . The deletion occurred on both sides
of the P-element, therefore a significant segment of the neighboring hts gene was also
deleted. This resulted in female sterility, a phenotype which was due to the
neighboring hts gene. The female sterility was rescued when the CalpA808 deletion
was placed above another deletion (Df(2R)3716), forming an hts transheterozygote.
The Df(2R)3716 deletion didn't affect the hts gene as severely as the CalpA808 did,
therefore the rescue could occur. There was no mRNA, nor protein production from
the deleted CalpA gene. The CalpA808/Df(2R)3716 hemizygotes were all viable and
fertile.
The other functional and typical calpain gene, the CalpB had the
p{EPgy2}EY05080 transposon inserted in the 5' end and after remobilisation, we
recovered several deletion mutants. The CalpB505 had a 1.047 bp, while the CalpB361
had a 922 bp deletion. The deletions occurred only in one direction from the location
of the transposon. In the case of the CalpB gene's deletion, we detected short mRNA
fragments which were expressed from the gene, but there was no protein translation
occurring. Like previously observed in the case of the CalpA gene, in the CalpB
homozygous deletional mutants, the flies were viable and fertile too.
Using fluorimetry we measured the general calpain activity in these CalpB
mutants and found that it was reduced to half of it's original levels. The remaining
calpain activity was due to the CalpA gene.
Since both the CalpA and the CalpB genes produced the unexpected result of
producing viable and fertile flies, we wondered whether this is due to redundancy.
Therefore we created the CalpA808/Df(2R)3716; CalpB505hom double-mutants and they
were also viable and fertile too. Taking these results in consideration we can state,
that there is no redundancy between the Drosophila CalpA and CalpB genes.
From our own data and from previous reports, it was already known that
generally all calpains are expressed in the ovaries. It has also been shown, that
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calpains affect focal adhesions, therefore affecting cell migration. In the ovaries, the
border cells migrate from the anterior tip of an egg chamber towards the oocyte. We
analyzed, whether this process is affected in our calpain mutants.
In the CalpA mutant we couldn't observe anything, border cells migrated
normally and reached the oocyte on time.
In the case of the CalpB deletion, we observed that 30-40% of the egg
chambers presented delays in the border cell migration. These means, that approx. 1/3
of all egg chambers didn't develop normally, but the remaining healthy 2/3 were
enough to keep the flies fertile.
Because focal adhesions play such an important role in cell migration, we
analyzed whether there is any genetic interaction between CalpB and genes coding for
focal adhesion components. The examined focal adhesion components were the 2
integrin subunits (α-PS2 and β-PS) and Talin. The original penetrance of 30-40% late
border cell migration of the CalpB deletion, has increased to cca. 60-80% when a
focal adhesion component was silenced (RNAi) on this genetic background. Not only
that penetrance has increased, but also its expressivity changed dramatically, since a
large portion of the mutant egg chambers showed no border cell migration at all.
These results prove, that there is a genetic interaction between CalpB and focal
adhesion components.
Because the genetic interaction doesn't prove a direct interaction between the
proteins in question, by using immuneprecipitation and western blot we examined
whether they physically interact or not. We showed that between the Talin and CalpB
proteins there is a direct contact and that Talin is a substrate of CalpB in vivo. Using 2
constructs which coded for the wild-type and a mutant Talin head region, we disected
which part of Talin is critical for the normal focal adhesion turn-over and we found
that the Talin-head plays a major role in it. Most likely the CalpB acts through the
digestion of Talin, which in turn releases it's head domain and it's net effect being the
integrin release. This leads to a greater focal adhesion turn over, which helps normal
migration. When CalpB is deleted, then Talin head is not released and as a
consequence integrin sticks the focal adhesions to the extracellular matrix. This
results in the draging of the rear end of the migrating cells, which slows down the
migration rates.
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Függelék
1.táblázat. Egyes egér (Mus musculus) és ecetmusclica (Drosophila melanogaster)
MMP gének null-mutációinak következményei.
MMP gén

Fenotípus

Mmp2

redukált neovaszkularizáció a szaruhártyában (gelatináz A194)

Mmp7

az örökölt immunrendszer visszafogott aktiválása (matrilizin195)

Mmp8

bőrdagantok előfordulásának növekedése (neutrofil granulociták
által196)

Mmp9

késleltetett angiogenezis és csontosodás (gelatináz B197)

Mmp14

gátolt fogzás és foggyökér fejlődés (MT-MMP198)

Mmp19

elhízás (adipocita-hipertrófia199)

Mmp23

nincs ismert fenotípusa

DmMmp1

rendellenes lárvális trachea cső fejlődés50

DmMmp2

gátolt hisztolízis lárvákban50

DmTimp

hólyagos szárnyak és bél autolízis200

1.ábra. Peptid kötés kialakulása és hidrolízise. Az egyik AS nukleofilként működő αNH2 csoportja peptid kötést alakít ki a másik AS –OH csoportjával21.
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2.ábra. A proteáz kerék. A humán proteázok filogenetikai fája amelyen 69 fehérjebontó
enzim család 5 osztályban oszlik szét. A daganatoktól védő proteázok pirossal
jelölve. A kör szélén található számok a MEROPS adatbázisban szereplő számok47.

3.ábra. A Drosophila germárium150. Az ábra felső részén látható a petecső, valamint
alatta a kinagyított germárium. A germárium bal oldalán található az anterior rész,
ahol az őscsírasejtek helyezkednek el. A germárium alatt a ciszta gyűrűcsatornákkal
összekötött 16 sejtje látható. A zöld sejt a későbbi petesejtet jelöli.
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4.ábra. A fokális adhézió komponenseinek analízise162. A Capn4-/- mutánsokban a
FAK, α-aktinin és vinkulin érintetlenek (felső 3 kép), viszont a Talin esetében jól
láthatóan a hasítás elmarad (legalsó kép).

5.ábra. A pBluescript II KS+ vektor térképe170,201.
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6.ábra. A pCasper-4 vektor térképe201.

7.ábra. A CalpA fehérje expressziója különböző fejlődési stádiumokban. A CalpA
fehérje jelen van korai embrió szakasztól egészen a felnőtt legyekig (A,B), valamint a
herékben és ováriumokban is (Forrás: Kókai Endre).
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8. ábra. A CalpA fehérje expressziója sejtfrakciókban. (A). A CalpA fehérje jelen van
mindhárom sejtfrakcióban, (B). A kontroll tubulinhoz normalizált értékekből látható,
hogy a citoszólban van a legkevesebb CalpA jelen (Forrás: Kókai Endre).
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9.ábra. A CalpA deléciós mutánsok képzésének keresztezési sémája. P (parentális)
szülői generáció, F 0 és F1 (filialis) utód nemzedékek. A P generációban a
CalpA-ban található P-elemre (Pw+) homozigóta nőstényeket kereszteztünk
olyan hímekkel, amelyek transzpozáz (∆2-3) forrás hordozók. Olyan utódokat
válogattunk ki, amelyek hordozták a P-elemet és a transzpozáz forrást is.
Ezekben az állatokban történt meg a transzpozon kivágódása és ezért ezeknek
az utódaiból válogattuk ki azokat a delécióra jelölt egyedi hímeket,
amelyekből törzset alapítottunk. A CalpB esetében ugyanezt az eljárást
alkalmaztuk, azokat a megfelelő módosításokat alkalmazva, amelyek a génnek
a 3.-ik kromoszómán való elhelyezkedése miatt adódtak.

10.ábra. A PCR és RT-PCR kísérletekben felhasznált primerek elhelyezkedése.
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