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BEVEZETÉS

A humán tripszinogén 4-et kódoló PRSS3 kromoszómák közötti

szegmens duplikációk révén keletkezett. A genomiális átrendeződések sorozata

magyarázatként szolgál a PRSS3 gén eltérő mRNS populációinak keletkezésére,

és egyben a különböző funkciójú fehérjék expressziójára. A PRSS3 gén

szövetspecifikus alternatív splicing használata során expresszálódik az A

izoforma és B izoforma az agyban, illetve különböző epithéliális sejtvonalakban,

valamint a C izoforma a hasnyálmirigyben.

A  humán tripszin 4 egyedülálló sajátossága, hogy természetes fehérje

típusú kanonikus inhibitorok 4-6 nagyságrenddel gyengébben gátolják, mint az

egyéb tripszineket. A humán tripszin 4 kisméretű, szintetikus szubsztrátokon

mért aktivitása hasonló a humán tripszin 1, humán tripszin 2, illetve más

fajokból származó tripszinek aktivitás értékeivel, azonban nem képes

autoaktivációra és nem aktiválja a pankreatikus fehérje típusú zimogéneket sem.

Az inhibitor rezisztencia okát részben a röntgenszerkezet meghatározás, részben

irányított mutagenezis kísérletek tárták fel. A rezisztencia hátterében a

kimotripszin nomenklatúra szerinti 193. pozícióban lévő arginin áll. Minden

egyéb ismert emésztőszervi tripszin ebben a pozícióban glicint tartalmaz. A

humán tripszin 4 Arg193-nak glicinre való cseréje olyan mutánst eredményezett,

amely katalitikus tulajdonságai tekintetében megegyezik a humán tripszin 1-el.

A humán tripszin 4 relatíve szűk specificitási profilja meghatározott P1’

preferenciával társul. A rendelkezésre álló szerkezeti adatok nem magyarázzák

ezt a szűk P1’ preferenciát. A szubsztrát/inhibitor bekötődés olyan konformáció

változással jár, mely mérsékli az S2’ helyen az Arg193-al való ütközés mértékét,

ugyanakkor az S1’ helyhez való hozzáférést bizonyos mértékig akadályozza. A

humán tripszin 4 szubsztrát/inhibitor specificitásában tehát kulcsszerepet

játszanak az S’-P’ másodrendű kölcsönhatások.
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A humán tripszin 4, in vitro körülmények között, szelektíven hasítja a

mielin bázikus fehérjét, az Arg79-Thr80, illetve Arg97-Thr98 peptid kötéseknél.

A processzálás eredményeként egy olyan peptidfragmens keletkezik, mely a

sclerosis multiplexben ismert autoimmun kórkép kialakulásához vezethet.

A humán tripszinogén 4 B izoforma lokalizációja és intracelluláris

transzportja eddig még tisztázatlan. A humán tripszinogén 4 B izoformája

szokatlan N-terminális régióval ellátott peptidáz. Ez az N-terminális szekvencia

jellegét tekintve, különbözik a szekréciós fehérjék tipikus szignálpeptid

szerkezetétől.  Egyetlen közlemény utal a fehérjét endogén módon termelő

epithéliális sejtekben fehérje vezikulum organellumokkal való asszociációjára, a

fehérje szekréciós mechanizmusát azonban még nem írták le.
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CÉLKITŰZÉSEK

A humán tripszinogén 4 az S1A szerin peptidázok egyik különleges

képviselője. Elsősorban azért, mert eddigi tudásunk szerint csak a

magasabbrendűek genomjában fordul elő az enzimet kódoló gén. A

mezotripszinogént/tripszinogén 4-et kódoló gén felépítése is különös. Alternatív

splicing eredménye a tripszinogén 4-et a mezotripszinogéntől megkülönböztető

N-terminális vezető szekvencia megjelenése és szerkezete. Szerepe máig

tisztázatlan. Ezzel összefüggésben is érdeklődésre tart számot a zimogén

tényleges N-terminális aminosav szekvenciája és  szubcelluláris lokalizációja.

Ennek az enzimnek az mRNS-ét az emberi agyban sikerült kimutatni. A humán

tripszin 4, akárcsak a mezotripszin,  hatásosan nem gátolható az ismert

kanonikus szerin peptidáz inhibitorokkal.

A humán tripszinogén 4 biológiai funkciójának felderítése számos

nehézségbe ütközik. A funkció tisztázását célzó biológiai kísérletek

alkalmazhatóságát korlátozza az a körülmény, hogy a fehérje génje csak a

magasabbrendűekben fordul elő. A funkció felderítését ezért ebben a munkában

biokémiai eszközökkel kíséreltük meg.

Célunk volt annak tisztázása, hogy az emberi genomban előforduló

PRSS3 gén  termeli-e egyáltalán a humán tripszinogén 4 fehérjét.  Ha igen,

akkor milyen mértékű ennek a fehérjének az expressziója, mi az N-terminális

szekvenciája, milyen sejtekben és a sejten belül hol halmozódik fel? A kérdéssor

végén az igazi nagy kérdőjel az, hogy aktiválódik-e a termelődő zimogén, s ha

igen, akkor milyen szubsztrát(ok)on fejti ki hatását?

Vizsgálataink célja a humán tripszinogén 4 post mortem emberi agyi

mintákból való izolálása, N-terminális  aminosav szekvenciájának tisztázása,

szubcelluláris lokalizációjának  és aktiválhatóságának vizsgálata, továbbá az

emberi agyban való regionális eloszlásának térképezése volt.
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ALKALMAZOTT MÓDSZEREK

Humán agyminták

A kísérletekben felhasznált humán agyminták a budapesti Humán Szöveti

Agybankból származnak (a vizsgálatok a Helyi Etikai Bizottság jóváhagyásával

történtek). A különböző post mortem idejű agymintákat (1-12 óra) a koponyából

való kivétel után a felhasználásig -80oC-on tárolták. A vizsgálatokhoz

felhasznált agyterületek mikrodisszekciója –10-0oC között, „punch” technikával

történt.

Monoklonális ellenanyagok

Rekombináns tripszin 4 –el, illetve a humán tripszinogén 4 B izoforma N-

terminális preszekvenciájának mintájára készült 28 aminosavból álló, szintetikus

oligopeptiddel nöstény Balb/c egereket immunizáltak. A rekombináns tripszin 4-

re (1/B1-IgG2b, 6/B7-IgG1), illetve a 28 aminosavból álló szintetikus

oligopeptidre (p28-IgG1) specifikus monoklonális ellenanyagok specifitásának

immunszerológiai vizsgálatait különböző rekombináns antigénekkel szemben

történt. Kísérleteinkben az izoláláshoz és immunprecipitációhoz az 1/B1- et és a

p28-at, míg a sandwich ELISA szerkezethez az (1/B1, 6/B7) monoklonális

ellenanyagokat használtuk.

Humán tripszinogén 4 izolálása biokémiai jellemzése emberi agyszövetből

Monoklonális ellenanyagokat, a rekombináns tripszin 4 ellen termeltetett

1/B1-et és a humán tripszinogén 4 B izoforma N-terminális preszekvenciájának

mintájára készült 28 aminosavból álló, szintetikus oligopeptid ellen termeltetett

p28-at, immobilizáltunk külön-külön brómcián Sepharose oszlopra. 
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Immunaffinitás kromatográfiával izoláltuk a tripszinogén 4-t humán post

mortem agyszövet mintákból. Az izolált humán tripszinogén 4

immunreaktivitást tartalmazó frakciókból, Edman lebomláson alapuló

szekvenátor programmal, N-terminális aminosav szekvenciát határoztunk meg.

Humán tripszinogén 4 szubcelluláris lokalizációja

Differenciál centrifugálással, in vitro kísérleteket végeztünk rövid post

mortem idejű (~2h) nyakszirti és homlok kéregből származó agymintákból.

Kísérleteinkhez a rekombináns tripszin 4 ellen termeltetett monoklonális

ellenanyagokkal, 1/B1-el és 6/B7-el, illetve a szintetikusan előállított, 28

aminosavból álló prepeptid ellen termeltetett, p28 antitesttel végeztük. A

differenciál centrifugálással kapott egyes frakciók humán tripszinogén 4 és

tripszin 4 mennyiségét immunprecipitációval dúsítottuk. A tiszta „enzim-

koncentrátum” fehérje összetételét az [1/B1-antigén-6/B7] sandwich ELISA

szerkezetben mennyiségileg és minőségileg jellemeztük. A legnagyobb fajlagos

immunreaktivitási értéket, függetlenül a precipitációhoz használt ellenanyag

jellegétől, a mikroszóma frakcióban mértük. A mikroszóma frakciót szacharóz

sűrűség-grádiensben (10% -, 20% -, 30% -, 40% -, 50% w/w) tovább

centrifugáltuk. A centrifugálás eredményeként kapott egyes frakciók teljes

fehérje koncentrációját Bradford módszerrel határoztuk meg. A kalibráláshoz és

pozitív kontollként rekombináns humán tripszinogén 4-et használtunk.

Humán tripszinogén 4 és tripszin 4 eloszlási mintázata emberi agyban

Tizenhét, a teljes emberi agyat reprezentáló, agyterületről származó,

„punch” technikával izolált szövetmintából, immunprecipitációval dúsított

humán tripszinogén 4 és tripszin 4 mennyiséget határoztuk meg sandwich

ELISA módszerrel. Az anti-humán tripszinogén 4 monoklonális ellenanyagok, a
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rekombináns tripszin 4 ellen termeltetett 1/B1, 6/B7, illetve a szintetikus, 28

aminosavból álló prepeptid szekvencia ellen termeltetett, p28 használata

lehetővé tette a humán tripszinogén 4 és tripszin 4 eloszlásának vizsgálatát.

Az agyterületek kiválasztásának fő szempontja az emberi agy főbb

neuroanatómiai és funkcionális egységeinek vizsgálata volt. A vizsgált

agyterületek a következők voltak: szaglógumó, frontopolar kéreg, övtekervény

kéreg, szomatomotoros kéreg, nyakszirti kéreg, nagyagyból származó

fehérállomány, hypothalamus, hippocampus, putamen, thalamus, középagyban

lévő centrális szürkeállomány, fekete mag, híd, kisagy kéreg, kisagyból

származó fehérállomány, nyúltagy, nyaki gerincvelő.

EREDMÉNYEK

A humán tripszinogén 4-et és a mezotripszinogént kódoló PRSS3 gén

kromoszómák közötti szegmens duplikációk révén keletkezett. A PRSS3 gén

egyes szakaszai a 7q35 és 11q24 kromoszómákról helyeződtek át a 9p13

kromoszómára. Sajátos felépítése az általa kódolt fehérjék expressziójában is

tükröződik. A humán tripszinogén 4 illetve a mezotripszinogén N-terminális

szekvenciájának eltérő elsődleges szerkezete alternatív splicing eredménye. Ez

az egyetlen pankreatikus tripszin homológ, melynek mRNS-ét emberi agyban

sikerült lokalizálni.

Emberi agyból származó humán tripszinogén 4 és tripszin 4 kvalitatív és

kvantitatív meghatározásához immunprecipitációt és sandwich ELISA

módszereket alkalmaztunk. Kísérleteinkhez kétféle monoklonális ellenanyagot

használtunk: a rekombináns tripszin 4 ellen termeltetett, 1/B1-et és 6/B7-et,

illetve a szintetikusan előállított, 28 aminosavból álló prepeptid szekvencia ellen

termeltetett p28-at. Az 1/B1, 6/B7 monoklonális ellenanyagok a zimogén és az
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aktív formát egyaránt megkötik. Az aktív enzim más-más epitópját ismerik fel.

Ezért a minőségi és mennyiségi jellemzéshez használt sandwich szerkezetben is

az 1/B1, 6/B7 monoklonális ellenanyagokat használtuk. Az [1/B1-antigén-6/B7]

sandwich szerkezet alkalmas a megfelelően választott második ellenanyaggal

való komplexképzésre. A p28 monoklonális ellenanyag csak a 28 (B izoforma)

vagy 72 (A izoforma) aminosavból álló prepeptid régiót tartalmazó humán

tripszinogén 4 molekulákat köti meg.

Az izolálás és a kémiai azonosítás során fény derült arra, hogy az izolált

fehérje szerkezete a tripszinogén 4 B izoformának felel meg. Ez az izoforma

sajátos transzláció iniciációs mechanizmussal keletkezik. Iniciációs kodonja

leucint kódoló CUG triplet. Annak a lehetőségét, hogy a B izoforma az A

izoforma proteolitikus hasításának eredményeként jön létre, géntechnológiai és

sejt transzformálási kísérletekkel zártuk ki.

A humán tripszinogén 4 B izoforma szubcelluláris lokalizációját

vizsgáltuk differenciál centrifugálással és szacharóz sűrűség-grádiens

kísérletekkel.  Eredményeink alapján elmondható, hogy a B izoforma minden

bizonnyal membránkötött, mivel a legnagyobb fajlagos immunreaktivitást a

mikroszóma frakcióban mértük. A mikroszóma frakció szacharóz sűrűség-

grádiensben való frakcionálása során a 30% (w/w)-os frakcióban találtuk a B

izoformát. Ebbe a sávban csak azok a molekulák kerülhetnek, melyek a Golgi

készülék vagy a sima endoplazmatikus retikulum membránjához kötődnek. A

Golgi készülék membránjához asszociált, detektált immunreaktív fehérje

mennyiség a B izoforma vezikuláris transzportjára utal. Szintézise után a humán

tripszinogén 4 a transz Golgi tubulusokról lefűződve szekréciós granulumokban

halmozódhat fel.

A humán tripszinogén 4 további jellemzése, illetve funkciójának

felderítése céljából, jól definiált, az emberi agy anatómiai és funkcionális

egészét reprezentáló, tizenhét agyterület vizsgálata alapján eloszlási térképet

készítettünk.
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Az eloszlás szerint a humán tripszinogén 4 jelenléte a központi

idegrendszerben nem korlátozódik bizonyos agyterületekre. Tíz agyterület

esetében (bulbus olfactorius, somatomotor cortex, occipital cortex,

hypothalamus, putamen, periaqueductal gray matter, substantia nigra, pons,

cerebellar white matter, cervical spinal cord) az 1/B1 monoklonális

ellenanyaggal precipitált zimogén és aktív forma mennyisége, illetve a p28

monoklonális ellenanyaggal kimutatott zimogén forma mennyisége közötti

különbség 30% alatt maradt.  Két vizsgált agyterület esetében (frontopolar

cortex, thalamus) az 1/B1 monoklonális ellenanyaggal mért értékek

alacsonyabbnak adódtak, mint a p28 ellenanyaggal mért értékek. Megjegyzendő,

hogy kísérleteinkhez különböző személyekből származó, eltérő post mortem

idejű szövetmintákat használtunk. Ebből és kísérleti hibából is adódhatott ez a

diszkrepancia. Ezért ezt a két eredményt is az előző tízes csoporthoz soroljuk. Öt

vizsgált agyterület esetében (cingulate cortex, cortical white matter,

hippocampus, cerebellar cortex, medulla oblongata) a kimutatott zimogén és

aktív formák mennyisége megközelítőleg 50% -50% - nak adódott. Szignifikáns

különbséget találtunk az 1/B1 és p28 monoklonális ellenanyagokkal

immunprecipitált két területen. A hippocampusban az 1/B1 monoklonális

ellenanyaggal kimutatott fehérje mennyiségnek (zimogén és aktív peptidáz

együtt) 80 % -a volt aktív tripszin 4, melyet a p28 monoklonális ellenanyaggal

mért alacsony érték is bizonyít. A cerebellar cortex terület esetén ez az érték

69,4 % .

Kísérleti eredményeink alapján elmondható, hogy a humán tripszinogén 4

aktiválódásának mértéke agyterületenként változik a központi idegrendszerben.
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