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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
Å Angström

Mtx methotrexát

as aminosav (ld. Melléklet)

n mintaszám

Boc/Bzl tert-butiloxikarbonil/benzil

PBS foszfát puffer

BT Bacto Tryptone tápoldat,

PI3K foszfatidil-inozitol 3 kináz

Chsel kemotaktikus szelekciós

rms (route mean square) négyzetes

koefficiens

szórás

CDT kemotaktikus drug-targeting

SD standard deviáció

ConA Concanavalin A, lektin

SEA solvent exposed area

DMSO dimetil-szulfoxid

SXWS Szerin-X(=változó)-Triptofán-

FCS magzati borjúszérum

Szerin peptidszekvencia

fMLF formil-metionil-leucil-fenilalanin

T20 oligotuftsinszármazék [TKPKG]4

bakteriális tripeptid

T30 oligotuftsinszármazék [TKPKG]6

FPR formil-peptid receptor

T40 oligotuftsinszármazék [TKPKG]8

GFLGC enzim labilis spacer

TFA triflourecetsav

szekvencia

THP-1 humán monocita sejtvonal

HOBt 1-hydroxibenzotriazol

TP Tetrahymena pyriformis

J774 egér monocita-makrofág sejtvonal

WGA búza csíra agglutinin (lektin)

Ktx. akt. kemotaktikus aktivitás

WSXWS Szerin-X(=változó)-

LL Losina-Losinsky inorganikus

Triptofán-Szerin peptidszekvencia

tápoldat

x szignifikancia szint p < 0.05

M moláris koncentráció, mol/liter

y szignifikancia szint p < 0.01

MRC5 humán fibroblaszt sejttörzs

z szignifikancia szint p < 0.001

MTT (3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il)-2,5difenil-tetrazolium bromid)
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1. BEVEZETÉS
1.1. Szignalizáció filogenezise
Minden élő sejt számára alapvető fontosságú, hogy felismerje, illetve befolyásolni
tudja környezetét, annak szerves vagy szervetlen molekuláris összetevőit, azok
mennyiségét vagy akár más környező sejtek működését. A környezet által generált kémiai, mechanikai, hő vagy fény – szignálok, amennyiben a sejt venni tudja azokat,
nagymértékben meghatározzák élettani folyamatait és viselkedését. Ezen sokrétű,
számos összetevő által meghatározott kommunikáció, illetve a sejtek eltérő mértékű
kommunikációs képessége a sikeres biológiai evolúció egyik előfeltétele volt,
molekuláris és magasabb szerveződési szinteken egyaránt [63].
Biológiai

rendszerekben

az

információáramlás

nagyrészt

kémiai

szignálok

segítségével valósul meg. Az evolúció kezdeti szakaszában a túlélési szignálok
(táplálék, méreg) biológiai értékét az egysejtűek környezetében található egyszerű
molekulák kémiai szerkezete, illetve karaktere határozta meg. E tekintetben
kiemelkedően fontos molekulaszerkezeti jellemző lehetet a vegyület mérete,
hidrofóbicitása, savas, illetve bázikus jellege vagy töltéseloszlása.
Az evolúció előrehaladtával az egyes sejtélettani funkciók célsejt specifitása
növekedett (ld. mitogén hatás). A molekuláris filogenezis során az egyszerű
jelmolekulák fent említett kémiai sajátosságai is összetettebb sejtfiziológiai jelentéssel
gazdagodtak; nem beszélve az egyre összetettebb szerkezetű jelmolekulák növekvő
számáról [162].
A fenti folyamatokkal párhuzamosan, a szignálként felismert molekulák egyre
növekvő tömegén belül, speciális funkciójú jelmolekula csoportok alakultak ki,
melyeknek felhasználására az élő rendszerekben egyre tágabb tér nyílt. Az
extracellulárisan ható ligandok mellett ugyanis az intracelluláris szabályozó molekulák,
receptorok, jeltovábbító molekulák, effektorok és másodlagos hírvivők is egyre
bonyolultabb

szabályozó

rendszereket

alakítottak

ki.

E

többszintű

kémiai

kommunikációs rendszer megjelenése tette lehetővé az inter- és intracelluláris
kommunikáció összhangjának mind komplexebb megvalósulását. E komponensek
megléte elengedhetetlen (volt) a többsejtből álló, magasabbrendű szervezetek
kialakulásához és életben maradásához. Mint azt számos komparatív vizsgálat
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bizonyította, ezen élőlények endokrin, exokrin, ideg- és immunrendszere a kémiai
kommunikáció

során

az

egysejtűekkel

azonos

bioszintetikus

és

működési

mechanizmusokat alkalmaz, a molekuláris evolúció folyamatos voltának szép példáját
állítva [162].
Az intercelluláris kommunikáció ősi formájának tekinthető az egysejtűekben
megfigyelhető fajon belüli kommunikáció, amely két úton is megvalósulhat. Egyes
molekulák (pl. chalonok) kezdetleges endokrin jelként foghatók fel, amelyek
szintézisüket és felszabadulásukat követően, magán a sejten fejtik ki hatásukat (pl.
proliferációt gátló), autokrin módon [26].
A szekréció másik típusa, az ősi exokrin forma olyan vegyületek felszabadulásakor
valósul meg, amelyek a környező sejtekre hatnak parakrin módon. Ez utóbbi
kommunikáció filogenetikailag ősibb formájának tekinthető az egysejtűek aggregációja,
amelyet a pheromon által indukált irányított mozgás hoz létre [23]. Azonban egyes
pheromonok autokrin szignálként is hathatnak, mint azt az Euplotes raikovi esetében
megfigyelték. A pheromon–receptor kapcsolat autokrin módon mitogén szignálként hat,
míg parakrin módon a sejtekre azok szaporodásakor jellemző, speciális viselkedésmódot
indukál [177]. Ezen pheromonok azonban képesek más fajok pl. Tetrahymena sejtek
migrációját is befolyásolni, ami a fajok közötti kommunikációban betöltött esetleges
szerepére utalhat [188].
Egyes elméletek szerint a biológiai szabályozó molekulák a fajok közötti
kommunikációban kezdetben a védekezést szolgálták. Ezt támasztja alá a
gerincesekhez hasonló szteroid hormon termelése a rovarok és a csalánozók esetében
(1.1. ábra) vagy a szterolok és szteroidok antimikrobiális hatása [150, 28,149,164]. A
védekezés és a hormonális szabályozás közötti állapotnak tekinthető a neurotoxin,
amely a gerincesekben hím szexuális attraktánsként ható pheromon [120], vagy a
cholera toxin β-lánca és egyes glikoprotein típusú gerinces hormonok (pl. TSH, LH,
FSH) közötti molekulaszerkezeti hasonlóságok [99].
A szignálmolekulák kémiai karakterében megfigyelhető nagyfokú filogenetikai
konzerváltság a specifikus ligand-receptor interakció kialakulásának jelentőségére hívja
fel a figyelmet. Egyes feltételezések szerint a polipeptid hormonok és receptoraik a
sejtmembrán egyes fehérje molekuláinak proteolitikus hasításával keletkeztek.
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Gerincesek

Virágos növények

inzulin, szteroid (receptoraik)
prosztaglandinok, cAMP
PKA stb.

szterol
szteroid analógok
prostaglandinok
ANF

Gombák
Szteroidl gamon
cAMP
PKA

Páfrányok

Ízeltlábúak

szteroid

ecdysteroid

Puhatestűek

Zöldalgák

szerotonin

prosztaglandinok

Csalánozók
cAMP, PKA
szteroid származékok

Élesztő

Protozoon
katecholamin
ACTH

szteroid

Amőbák
opioid

Archeák

Baktériumok

prosztaglandin

inzulin
CG, cAMP

1.1. ábra: Jelmolekulák megjelenése a törzsfejlődés folyamán [15, 54 alapján]
Ezek generációról generációra történő továbbadódásához, illetve további fokozatos
módosulásaihoz genom szintű változások, pl. génduplikációk és egyéb mutációk
bekövetkezése is szükség volt [93]. Más feltételezések szerint azonban maga a
szignálmolekulák jelenléte indukálta az egysejtűek membránjában már jelenlévő,
génszinten meghatározott molekulák (pl. glikoprotein struktúrák) véletlenszerű
összeszerelődését, ami azonnali válaszkészséget biztosított a sejteknek. Számos
vizsgálat bizonyítja, hogy ezt az extracelluláris térből érkező „információt” a sejtek
tovább adják utódgenerációknak. A sejtek utóbbi képessége a memória kezdetleges
szintjét feltételezi [35].
A molekuláris filogenezis kiegyensúlyozott volta azonban a jelmolekulák, és az azok
kötésére képes receptorok kialakulását egyszerre feltételezi. Lenhoff elmélete alapján a
szignálmolekulák és receptoraik kialakulása a táplálékmolekulák közötti kezdetleges
szelekciós folyamatként értelmezhető [107]. Az elmélet e szelekcióra vezeti vissza a
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törzsfejlődés során megjelenő jelmolekula-családokat, amelyek egyedi biológiai hatásuk
révén már nem egyszerű táplálékmolekulákként hatnak, hanem mint különböző
sejtfiziológiai válaszreakciókat (pl. fagocitózist, osztódást, mozgást) kiváltó környezeti
szignálok. E folyamat meglétére utal az is, hogy E. coli kemotaxisának leghatékonyabb
induktorai táplálékmolekulák (pl. maltóz, aszpartát) [4]. A Hydra esetén pedig a
táplálékmolekulaként ható redukált glutation indukálta kemotaktikus válaszreakció egy
küszöb koncentráció felett következik csak be, s ennek kinetikája hasonlóságot mutat
magasabb rendűek bioregulátor molekuláinak disszociációs konstansával [5, 108]. A
fent vázolt szelekciós folyamat a jelmolekulák és a kötésükre képes receptorok
párhuzamosan futó szelekcióját feltételezi, s ennek eredményeként tekint a magasabb
rendűekben kialakult, specificitásuk alapján jól elkülöníthető ligand- és receptorcsaládokra.
A szignálmolekulák fentiekben vázolt szelekciós folyamatában feltételezhetően nagy
szerep jutott az egyik legalapvetőbb sejtélettani folyamatnak, a szabadon mozgó sejtek
kemotaktikus szignalizációján alapuló reakciósornak. Mivel a sejtek e képessége
nagyban hozzájárul(t) a táplálékmolekulák felismeréséhez és a sejt optimális
koncentrációjú térben való elhelyezkedéséhez, feltételezhető, hogy már a szignalizáció
filogenezisének igen korai szakaszában meghatározó szerepe volt a jelmolekulák és
receptoraik fejlődésében, szelekciójában.

1.2. Extracelluláris jelmolekulák – Ligandok
A megelőző fejezet a szignalizáció filogenezisének egyes korai lépéseiről, illetve azok
jelentőségéről adott rövid áttekintése, egyben azt is jelezni kívánta, hogy a sejtek közötti
kommunikációs hálózatok kialakulása mind az egysejtűek, mind a többsejtű szervezetek
túlélésének egyik lényeges alapfeltételét biztosítja. A ligand-receptor interakció, ami a
sejten belül továbbított „jel” kialakulásáért felelős, a két kapcsolódó molekula (ld.
receptor és ligandja) térszerkezeti komplementaritásán alapszik, mindkét komponens
meghatározó volta indokolja részletesebb tárgyalásukat az alábbiakban.
Az

extracelluláris

jelmolekulákat

általában

az

elsődleges

funkciójuknak

megfelelően, a közvetített jel „típusa” szerint osztályozzuk. Bár a szakirodalom számos
felosztást említ, igen gyakori a i) hormon, ii) neurotranszmitter, iii) citokin, iv)
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limofokin, v) növekedési faktor felosztás, és egyre több irodalmi adat tárgyalja
fiziológiai hatásuk hasonlósága miatt – az egyébként molekulaszerkezetileg eltérő –
kemoattraktánsokat is külön csoportként [54]. Mint a fenti csoportosításból is látható
számos mediátor rendelkezik több funkcióval, pl. az inzulin a szénhidrát anyagcsere
szabályozásán túl, melyre már egysejtűek szintjén is hatni képes [95, 109, 40], a
filogenezis és az ontogenezis eltérő fokozatait reprezentáló számos sejtben hat
növekedési faktorként [54], vagy pl. a TGFβ, amely kemoattraktáns hatásán túl az
osztódást gátló faktorként is viselkedhet [54]. Számos eredetileg nem extracelluláris
jelmolekulaként számon tartott vegyület hathat bizonyos körülmények között
szignálként, így a koenzimként ismert ATP vagy egyes metabolitok (pl.glutamát)
neurotranszmitterként is viselkedhetnek [54].
A jelmolekulák számos más szempont alapján is csoportosíthatók [22]:


kémiai szerkezetük alapján lehetnek ciklikus nukleotid, aminosav,

oligopeptid, fehérje, de alkán, keton, terpenoid, szteroid típúsú moekulák is;


kémiai karakterük, pl. oldhatóságuk alapján hidrofilek és hidrofóbok

lehetnek;


receptoruk lokalizációja szerint, pl. intracelluláris, vagy sejtfelszíni;



egyes esetekben a kémiai szerkezetet meghatározó genetikai kód

hasonlósága és eltérése alapján molekula családok szerint (pro-opiomelanokortin
peptid);


a jelmolekula receptorainak közös eredete, szekvencia hasonlósága

alpján;


a ligand-receptor interakció indukálta másodlagos hírvivő

mechanizmusok alapján (cAMP, cGMP, PIP3, Ca2+-calmodulin rendszer).
E fenti felsorolás az egyes csoportok közötti különbségekre, a kémiai szerkezet és a
fizikokémiai karakter közötti hasonlóságokra, illetve eltérésekre alapoz, s ez aláhúzza
e tulajdonságok biológiai jelentőségét. A ligand kémiai szerkezete alapvetően
meghatározza

a

receptorhoz

komplementaritásával,

hanem

történő

kapcsolódását,

fiziko-kémiai

nem

jellemzőivel

csak
is.

Ez

szerkezeti
utóbbiak

nagymértékben képesek befolyásolni a ligand-receptor kötődés minőségét, továbbá
meghatározhatják a kialakuló másodlagos kötések típusát is. A kis molekulájú
neurotranszmitterek legtöbbször pozitív töltéssel rendelkeznek, amit a receptorok
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aromás oldalláncai kation- π interakció formájában képesek megkötni. Ilyen interakció
alakul ki az acetilkolin és az acetilkolin receptor kölcsönhatásakor, ahol 9 különböző
Trp vesz részt a kapcsolódásban. Kimutatták, hogy ezen kapcsolat erőssége
nagymértékben függ az aromás oldalláncot szubsztituáló atomok típusától (H/F) [186].

1.3. Receptorok
A felismerési folyamat másik fontos eleme a jel felfogására képes struktúra, azaz a
receptor. Egyik nagy csoportjuk az extracelluláris tér felöl érkező jelek intracelluláris
kompartmentek felé történő továbbításáért felelős. A ligand és receptora közötti
kölcsönhatás

a

térszerkezeti

koplementaritáson

alapszik,

azonban

a

jel

specificitásáért és szelektivitásáért a szignálmolekula egyedisége mellett az azt
megkötő receptorok specificitása, illetve a ligand receptor komplex által aktivált hírvivő
rendszer együttesen felelős. Jellemző, hogy a ligand-receptor interakció által a
receptorban indukált szerkezetváltozás nem tekinthető sejtspecifikusnak. Ennek ellenére
a különböző sejtek gyakran másképpen reagálnak ugyanazon ligandra, ami a kötődést
követő másodlagos folyamatok, illetve az azokban résztvevő molekulák célsejt
specifikus voltára utal. A ligand-receptor interakciónak fontos jellemzője még a
reverzibilitás, amely lehetővé teszi a jelfogó molekula újbóli felhasználását és komplex
szabályozási körök kialakulását [112]
A receptorok elhelyezkedése alapján, a ligandok kémiai karakterének (pl.
hidrofóbicitás) megfelelően két nagy csoportot különböztetünk meg: membrán és
intracelluláris (citoszol és nukleáris) receptorokat. Az intracelluláris receptorok
ligandjai szükségképpen a plazmamembránon átdiffundálni képes, lipofil hormonok (pl.
szteroidok, tiroxin és retinsav), addig a vérben ezek szállítófehérjékhez kötve találhatók.
Hatásmechanizmusuk közös vonása, hogy a citoplazmában, vagy a sejtmagban
kötődnek a receptorukhoz, majd a sejtmagban közvetlenül gén szinten képesek hatni
[112]. Fentivel ellentétben a sejtfelszíni receptorok ligandjai hidrofil (pl. adrenalin,
peptid hormonok) illetve hidrofób (prostaglandin) molekulák egyaránt lehetnek
Kötődésük hatására másodlagos hírvivők aktivációján keresztül, általában már meglévő
enzimek (pl. adenil cikláz, foszfolipáz C), membráncsatornák (Ca2+) és adapter fehérjék
(GRB2) aktiválódnak [54]. Számos esetben ezen gyors folyamatok mellett génátírás és
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új fehérje szintézise is indukálódik. Jó példa erre a magasabbrendűek sejtjeiben a
bakteriális tripeptid fMLF hatására bekövetkező citokin termelés [46, 111].
A membrán receptorok egyes szerkezeti elemei kémiai karakterükben nagy
hasonlóságot mutatnak a különböző receptor csoportokban [47]:


extracelluláris rész: N - terminális részen szénhidrát komponenseket

tartalmaznak, gyakoriak a ciszteinben gazadag régiók


transzmembrán régió(k): főként hidrofób karakterű aminosavakból

épülnek fel, α –hélix szerkezetet alkotnak,


citoplazmatikus rész(ek): a C-terminális régió, amely a konformáció

változás következtében kémiailag módosulhat, felelős a másodlagos hírvivők
aktivációjáért.
Ilyen „építőelemekből” épülnek fel az egyszerű transzmembrán proteinek alkotta
receptorok (pl. EGF receptor), a membrán különböző szintjein elhelyezkedő több
alegységből álló receptor komplexek (pl. inzulin receptor) és a változó számú (5, 7)
transzmembrán elemből összetevődő ún. szerpentin receptorok is (pl. IL-8 vagy fMLF
receptorok) [47].
A receptorok egyes komponenseinek membránhoz való viszonya azonban csak egy
jellemző a számos olyan szerkezeti és funkcionális elem közül, amelyek meghatározzák
a

receptor

aktiválhatóságát,

illetve

aktivitásának

fokát,

internalizációjának

dinamizmusát stb. E szerkezeti elemek közül a jeltovábbítás szempontjából
meghatározó a receptorok saját enzimatikus aktivitása, illetve a hozzájuk asszociálódó
enzimek típusa és viszonya a receptorhoz. E tekintetben a receptorok a következő nagy
csoportokba sorolhatók:


Saját enzimatikus aktivitással nem rendelkezők:
o

G-proteinhez kapcsolt receptork (pl. kemokin-rec., fMLF-rec.),

o

tirozin kináz kapcsolt receptorok (pl. citokinreceptor családok:

IL2, EPO),


Ioncsatorna-működésűek (pl. m-acetilkolin receptor)



Saját enzimaktivitással bírók
o

tirozinkináz (pl. inzulin),

o

tirozin foszfatáz (pl. CD45 foszfatáz),

o

guanil-cikláz (pl. fotoreceptorok)
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o

szerin/treonin kináz (pl. TGFβ) [112, 54]

A receptor által kiváltott szignalizációs folyamatokat a ligandnak a receptorhoz
történő

kapcsolódása

indukálja,

komplementaritásuk biztosít.

amit

nagymértékű

kémiai

szerkezeti

A ligand kötéséért felelős receptor részlet még a

szerkezetileg nagy homogenitást mutató, és a kemotaktikus szignalizációban is szerepet
játszó 7-transzmembrán (7TM) típusú receptoroknál is, - a ligand kémiai karakterének
változatossága miatt - nagy eltérést mutathat. Kis molekulasúlyú ligandok, mint
aminosav származékok (katekolaminok, hisztamin), vagy az eicosainodok, a receptor
szerkezeti magját képező hidrofób 7TM régióban kötődnek (ld. magrégió). A
katekolaminok esetében a molekula –OH csoportja alakít ki H-hidat a receptor Ser
oldalláncaival (204, 207), de a kötődésben az amino csoport és Asp (113) oldallánc
közötti elektrosztatikus kölcsönhatások is részt vesznek [132].

Peptid hormonok

eseténben (pl. ACTH) a magrégión kívül az N-terminális régió (E1) is jelentős szerepet
kap. Kimutatták, hogy a molekulaméret növekedésével, ez a régió egyre fontosabb a
ligandkötés szempontjából, így a glikoprotein típusú hormonok (TSH) receptorai
jellemzően elongált E1 régiót tartalmaznak a ligandkőtést biztosítandó [54]. A pozítív
töltésű kisméretű ligandok, mint a Ca2+ vagy egyes neurotranszmitterek (GABA), az 1.2
fejezetben említett kation π-kötésen keresztül konformáció változást okoznak a közel
600 aminosavat tartalmazó N-terminális E1 régióban. Ez mintegy auto-ligandként
további kapcsolatokat létesít a receptor transzmembrán részeivel és okozza a
másodlagos hírvivők aktivációját kiváltó konformáció változást. Ilyen auto-ligand
keletkezik a proteináz aktivált receptorok esetében is, ahol a hasítás következtében
felszabaduló, eredetileg N-terminális receptor szekvencia, ilyen formában képes a
receptort aktíválni [70].
Mivel az egysejtűek környezete rendkívül változékony, a nagy számú és igen
különböző szignál érzékelését egy előre meghatározott receptor-pool nem teszi
lehetővé. Fontosnak tűnik, hogy ezen a szinten adott legyen a lehetőség egyes receptor
komponensek ad hoc összeépülése révén, a környezeti szignál hatására kialakítani az
érzékenységben és számban megfelelő, funkcionálisan is a sejt túlélését szolgáló
receptorokat. A szükséges mértékű érzékelést csak a membránban állandóan változó,
folyamatosan fel- és leépülő struktúrák jelenléte biztosíthatja. A plazmamembrán ezen
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„adaptációs” képességét fontos megkülönböztetnünk a klasszikus, gén szinten
meghatározott elemektől. Míg utóbbiak a ligand indukciójára akár igen hosszú távon is
jelen lehetnek a membránban (ld. előkezelések „long-term” hatásai, hormonális
imprinting) [35, 63], egyes speciális ligandok csupán az ad hoc hatás révén képesek
hatni, s ez által kialakított receptorok csoportjának jelenléte időben lényegesen
korlátozottabb (ld. „short-term” hatások) [35, 63, 85, 96].
A többsejtűekben szintén génszinten meghatározott, hogy milyen receptort
expresszálnak az egyes sejtcsoportok, és ez a sejtek differenciálódásával párhuzamosan
fejlődik ki. Ennek következtében - bár a szignálmolekula a teljes szervezetben
megjelenhet - csak a receptorral rendelkező célsejtekre képes hatást gyakorolni. A
többsejtűekben megjelenő kommunikáció ezáltal rögzítetté válik, ami a sejt, illetve a
szervezet túlélése szempontjából elengedhetetlen. A filogenezis eme szintjén sem
zárhatjuk ki azonban a sejtek környezetében megjelenő, konvencionálisnak nem
mondható jelek, ad hoc hatásait. Azonban ezen a szinten e szignálok biológiai jelként
való érvényesülése időben korlátozott, és a többsejtű szervezet sejtjei fejlődésének
korai, membrán szinten is plasztikusnak felfogható szakaszára tehető. Ez az a szakasz,
aelybenr módjuk van a ligandoknak a nem klasszikus értelemben vett adekvát
receptorokkal való kölcsönhatásra és a fentiekben már leírt, a ligand típusától függő
„short-” vagy „long-term” válaszok kialakítására [35].

1.4. Sejtfiziológia válaszreakciók
Az eddigiekben részletezett ligand-receptor kölcsönhatás biológiai szempontból vett
„eredménye” azonban csak az ezt követő fázisban realizálódik, a sejt fiziológiás
állapotváltozásainak sora jelzi annak eredményességét.
Egyes ligandokra a sejt által adott élettani válasz igen sokrétű lehet, híven tükrözve a
sejt funkcióját és az indukáló ligandot. Ilyen válaszreakció lehet a sejt
membránpotenciáljának változása, de lehet egy összetett reakció sorozat is, mint pl.
egyes kemokinek által indukált a membránt és a sejtváz számos elemét érintő, migrációt
előidéző változás. A lehetséges sejtfiziológiai válaszok száma igen nagy. Közűlük a
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leggyakoribb és egyben legáltalánosabb érvényű egyszerű vagy összetett válaszok a
kővetkezők [112]:


Membránpotenciál változás



Metabolikus aktivitás változása



Sejtek adhéziójának megváltozása



Migráció indukciója (melyet részletesen a következő fejezetben

tárgyalunk)


Fagocitózis indukálása



A sejtek differenciálódása



Apoptózis indukciója.

1.5. Kemotaxis
Munkánk során vizsgálataink középpontjában a sejtek migrációjának indukciója állt,
ezért a továbbiakban ezt részletesebben tárgyaljuk.
Az önálló helyváltoztatásra képes eukaryóta sejtek alapvető sejtélettani
válaszreakciója a különböző ingerek hatására bekövetkező elmozdulás. E speciális
reakciók a kémiai stimulus és a mozgás minőségi, illetve mennyiségi jellemzőinek (pl.
amplitúdó, sebesség) alapján a következő fő csoportokba sorolhatók [90]:


Migráció: specifikus szignál indukálta elmozdulás



Kemokinezis: a környezetben oldott kémiai anyagok indukálta random

mozgásban bekövetkező változás (pl. átlagsebesség, amplitúdó vagy frekvencia)


Kemotaxis: oldott kémiai anyagok hatására bekövetkező, koncentráció

gradiens függő, vektoriális elmozdulás


Haptotaxis: szöveti térben mozgó sejtekre jellemző, felszínekhez kötött

molekulák koncentráció gradiense által idukált, vektoriális elmozdulás [30]


Nekrotaxis: elhalt sejtekből felszabaduló, a sejtmozgást befolyásoló

anyagok hatására kialakuló, vektoriális mozgás.
A mozgást indukáló anyagok attraktáns vagy repellens tulajdonságúak lehetnek, attól
függően, hogy az elmozdulás a koncentrációgradiens irányába, vagy az azzal ellentétesen
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történik. A molekulák e jellegét a szakirodalom számos kémiai és fiziko-kémiai
paraméterrel hozza összefüggésbe, azonban igen kevés azoknak az adatoknak a száma,
melyek egyértelműen utalnának egy jellemző attraktáns vagy repellens jelleget determináló
voltára. Ezért csupán utalni tudunk arra, hogy többek között, a sejtmozgást kiváltó
molekulák mérete, töltési viszonyai és oldódási jellemzői befolyásolhatják e jellegek
alakulását.

1.6. Citoszkeleton
A mozgás, és így a kemotaktikus válaszok sejtszintű kivitelezéséhez is
elengedhetetlen a sejtváz dinamikus átrendeződése, melyet a 3 különálló rendszer mikrotubulusok,

mikrofilamentumok

és

intermedier

filamentumok

-komplex

hálózatkénti működése hoz létre. Negyedik szerkezeti elemnek tekinthetjük az
elmozdulásért felelős motorproteineket, melyek specifikusan egy-egy sejtvázelemhez
kapcsolódnak [112].
A

mikrotubulusok

globuláris

α-

és

β-tubulinokból

álló

heterodimerek

polimerizációjával kialakuló csőszerű képződmények, melyeknek a polimerizáció
sebessége alapján egy pozitív és negatív vége van. A depolimerizációt a polimerbe
rendeződött globuláris elemeihez kötött GTP-GDP hidrolízise indukálja, ami jóval
gyorsabb folyamat, mint a felépülés [121]. A mikrotubulus hálózat szervezésében és a
mozgás kivitelezésében a mikrotubulusokhoz asszociált fehérjék (MAP-ok) vesznek
részt. Ide tartoznak a polimerizációt és depolimerizációt szabályozó proteinek (tau,
MAP2), és az ú.n. mikrotubulus-motor fehérjék (kinezin, dynein). Utóbbiak segítik a
mikrotubulusok egymáson történő, a mikrotubulus pozitív vagy negatív pólusának
irányába történő elmozdulását, mely által a sejt nem csak különböző molekulákat, de
sejtorganellumokat (pl. vezikulumokat) is képes kihorgonyozni és szállítani [82].
A sejtváz építőelemeinek másik nagy csoportját képezik a mikrofilamentumok,
amelyeket a globuláris aktin dimerjeiből felépülő fibrilláris (F) aktin kettős hélixű
struktúrája alkot [121]. A mikrofilamentumok is rendelkeznek pozitív, illetve negatív
véggel – mely a mikrotubulusokhoz hasonlóan -, átalakulásának dinamizmusát
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biztosítja, azonban itt az ATP-ADP hidrolízisétől függő polimerizáció/depolimerizáció
folyamata jóval lassabb folyamat, mint azt a mikrotubulusok esetében láthattuk. A
mikrofilamentumokhoz kapcsolódó fehérjék száma nagy, funkciójuk igen eltérő. Ilyen
fehérjék végzik (i) a polimerizáció- depolimerizáció folyamatának szabályozását (pl. a
profilin mely thimozin és a membrán foszfolipidjeinek segítségével vesz részt e
folyamat katalizálásában); (ii) a filamentumok szerveződését (pl. tropomiozin, gelzolin);
(iii) a membránhoz történő kapcsolódást (spektrin, filamin); (iv) de részt vehetnek a
mikrofilamentumokból álló eltérő vagy azonos polaritású kötegek kialakításában
(fimbrin, α-aktinin), illetve polaritásuk meghatározásában is [90, 112]. E sejtváz elemek
motor fehérjéi a miozinok, melyek egysejtűektől az emberi sejtekig fellelhetők, azonban
mind alosztályaik eltérő tulajdonságai, mind a sejtmozgásban betöltött szerepük
jelentősen eltérő lehet a filogenezis egyes fokait reprezentáló sejtek esetében (ld. miozin
I és II).
A sejtekben az F-aktin a sejtmembrán alatt kétdimenziós kötegeket, vagy három
dimenziós hálózatokat alkot, s így meghatározza a sejt alakját, stabilizálja a membránt,
osztódó sejtekben pedig a kontraktilis gyűrű formájában a citoplazma kettéosztódásáért
felelős[121].
A környezet jeleire bekövetkező, a sejtváz elemeinek átrendeződésén alapuló
alakváltozásban az aktin-váz kitüntetett szereppel bír. Egyik legszembetűnőbb változás,
mely

egysejtűekben

éppúgy

felfedezhető,

mint

emberi

fehérvérsejtek,

vagy

keratinociták esetében az amőboid mozgás, illetve annak alapvető mozgató elemei az
állábak kialakítása. A sejtek membrán alatti, ú.n. kortikális aktin váza meghatározó
szerepet tölt be az eltérő morfológiájú állábak (pl. lobopódium, filopódium,
lamellopódium, retikulopódium stb.) kifejlődésében [76, 100].
A harmadik csoportba tartozó intermedier filamentumok általános szerkezete a
fentiektől jelentősen eltér, hosszú fibrózus molekula, mely viszonylag konzervatív αhelikális középső részből és változó összetételű N-, C-terminális szakaszokból áll. Ezek
először dimereket, majd tetramereket alkotva hozzák létre a protofilamentumokat,
amiből nyolc kötegbe rendeződve alakítja ki magát az intermedier filamentumot. A fent
vázolt, sok szerkezeti eltérésre módot nyújtó szerkezetnek köszönhetően az intermedier
filamentumok családja olyan mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, mely áthidalja a
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mikrotubuláris (kis erőbehatásra nagy alakváltozás) és a mikrofilamentáris (erős, de
rigid) rendszer közötti űrt [112]. Jelentős eltérés az intermedier filamentumok és a
másik két sejtvázalkotó között, hogy az intermedier filamentumok monomerjei sejt,
illetve szövetspecifikusak, pl. hámsejtekben citokeratin, kötőszöveti sejtekben vimentin,
izomszöveti sejtekben dezmin az intermedier filamentumot alkotó legfontosabb fehérje.
Ezek a sejtekben kiterjedt hálózatot alkotva létesítenek kapcsolatot a sejtmag felől a
plazmamembránnal, s legtöbbször a sejtkapcsoló struktúrák intracelluláris kapcsoló
felszínén is található egy vagy több ilyen komponens.

1.7. A sejtmozgás alapjelenségei
Az eddig áttekintett szerkezeti elemek és azok funkcionális egysége sejt és
szövettípusonként más-más sejtmozgás formákat tesz lehetővé, azonban a molekuláris
jelenségek szintjén sok közös vonás található. Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül,
a sejtmozgás két fő formáját, az amőboid és a csillós-ostoros mozgásokat tekintjük át
röviden, tesszük ezt különös tekintettel, mivel kísérleteinkben is e két mozgásformát
végző sejt válaszreakcióit elemeztük.
Az amőboid mozgásnál olyan alapjelenségek is észlelhetők, melyeket a
legegyszeűbb, már növényi sejteken is megfigyelhetünk ciklózis formájában.

Az

amőboid mozgást végző sejtekben a citoplazma rétegezettséget mutat. Kívül található az
aktinhálózatot tartalmazó ektoplazma, míg ez alatt az endoplazma, melynek külső
határoló felületén fibrilláris molekulák jelennek meg. Szignál hatására e két réteg
határfelületén lévő molekulák között kapcsolat alakul ki és a globuláris és fibrilláris
fehérjék, Ca2+ jelenlétében és ATP hidrolízise közben elcsúsznak egymáson (sliding
mechanizmusa). Ennek köszönhető, hogy a kialakuló álláb belsejébe ú.n. „szökőkút
mechanizmussal” egyre több endoplazma kerül, fokozva ezzel az álláb tömegét és
kialakítva a polarizált citoplazmaszerkezetet [90].

A migráció megindulása egy

összetett folyamatsorozat része, melyet a podiumok felszínen történő rögzítése követ,
fokális kontaktus formájában. Ennek fő komponensei az integrin molekulák és az
intracellulárisan kialakuló stressz rostok, valamint extracellulárisan a felszínt borító
extracelluláris mátrix molekulái [100]. A felszín felismerési folyamataiban fontos,
receptor szerepet betöltő integrin legjellemzőbb ligandjának a szakirodalom a számos
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extracelluláris peptidben fellelhető ’RGD’ szekvenciát tartja, bár számos egyéb ligand is
szerepet játszik a vándorló sejt rögzítésében. A folyamat további elemei szövetközötti
térben a extracelluláris mátrix proteolízise[50], majd a sejtkontrakció és az elmaradó
vég elválása.
A csilló és az ostor prokaryótáknál, és eukaryótáknál egyaránt megtalálható, azonban
szerkezetük és működésük is alapvetően eltérő. Itt csak az eukaryóta csillós-ostoros
mozgást említenénk.
E két sejtfüggelék közötti szemmel látható különbség, hogy míg a sejtet sűrűn borító
csillók viszonylag rövid citoplazmanyúlványok, addig az ostorok viszonylag kis
számban megjelenő hosszabb képletek. Mozgási módjuk is némiképp eltérő, a haránt és
hosszanti sorokba rendezett csillók a tér egy síkjában előre-hátrairányuló periodikus
csapási hullámokkal mozognak. Mozgásuk összerendezett, körkörösen a sorokban az
azonos helyeken lévő csillók a csapási hullám azonos fázisában vannak, amit a bazális
testek organizálnak. Az ostorok esetében azonban propeller-szerű, körkörös mozgást
figyelhetünk meg [82].
Bár morfológiai szempontból és mozgási módjukban eltérő e két sejtfüggelék, belső
szerkezetük nagyfokú homológiát mutat. A plazmamembrán által határolt axonéma
belsejében rendezett formában, 9x2 perifériás és 2 centrális mikrotubulus található. A
perifériás mikrotubulus pár egyik tagja teljes (A – 13 protofilamentum), a másik (B)
azonban csak 10-11 protofilamentumot tartalmaz.

A jellegzetes szerkezet

kialakításában és a mozgás kivitelezésében a korábban említett MAP-ok is
közreműködnek. Az A-ról a szomszédos B felé dynein karok (negatív vég motor),
nyúlnak [82]. A centrális és a szélső mikrotubulusokat az A-ból eredő küllők, a
szomszédos párok A és B tagjait pedig a nexin nevű fehérje kapcsolja össze. A csillók
és ostorok alatt található a szintén mikrotubulusokból (9x3 db) felépülő bazális test, ez a
mikrotubulusok negatív vége felől irányítja a tubulin polimerizációját és szabályozza
hosszirányú növekedését, regenerációját. A csilló elmozdulásáért a bazális test felől a
centrális mikrotubulusokon keresztül érkező ingerület hatására kialakuló átmenetileg
megemelkedett intracelluláris Ca2+ koncentráció, illetve a dinein karok nehézláncainak
ATP hidrolízise felelős. A dynein karok konformáció változásának következménye a
sliding és csilló esetén a csapás. Ezután a szerkezet visszatér az alapállapotba [25].
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1.8. Kemotaktikus ligandok és receptoraik
A kemotaktikus aktivitással rendelkező ligandok, illetve receptoraik jelenléte igen
általánosnak tekinthető, lévén maga a kemotaktikus sejtválasz is egyike a legalapvetőbb,
filogenetikailag vélhetően igen korán kialakult reakciók egyikének. Az általános
jelentőség ellenére azonban jelentős eltérések találhatók a prokaryóta és eukaryóta
sejtek e szignalizációs folyamataiban, s ugyan munkánk kísérletes részében eukaryóta
sejtek vizsgálata során nyert eredményeket ismertetünk, úgy érezzük elengedhetetlen,
ha vázlatosan is, szólni a prokaryóta sejtek kemotaktikus szignalizációjáról.
E

szignalizáció

aminosavak(szerin,

hatásos

ligandjaként

aszparagin

sav),

már

viszonylag

dipeptidek,

illetve

egyszerű

molekulák,

szénhidrátok(maltóz)

szerepelnek, bár megemlítendő, hogy ugyanezen rendszer érzékeny a környező
folyadéktér egyes oldott állapotban lévő gázaira (pl. oxigén) is [72, 136]. A
szignalizáció fontos lépésének tekinthető a prokaryóták differenciálódása terén, hogy
azokban a fajokban, melyeket a sejtmembránon kívül sejtfal is burkol, a két réteget
elválasztó térben olyan szállító molekulák is megjelennek, melyek ligand-specifikusan
képesek a külső falon átdiffundált anyagok kötésére és a receptorokhoz való
szállításukra is.
A szignalizáció ligandok által feltételezett másik eleme, a kemotaxis receptor szintén
jól kimutatható és vizsgálható bakteriális rendszerekben. Egyes modellek (E.coli, B.
substilis) esetében az egyes aminosavak felismerésére képes kemotaxis receptorok
leírása már megtörtént (pl. Asp-receptor), fő szerkezeti elemeik ismertek (ld. ligandkötő rész, metilációs helyek, coil-coiled régió, szignáltovábbító rész), sőt egyes
filogenetikai vizsgálatok bebizonyitották az egyes elemek homológiáit a különböző
fajokban [61]. Ami a fenti elemek ismereténél is fontosabb talán, az intracelluláris
szignalizációs út leírása, mely ugyan komplexitásában nem marad el sokkal az
eukaryóta sejtek – sok esetben ma még csak feltételezett ilyen folyamatsoraitól -, de az
eukaryóta sejtek hasonló sziganlizációs útjainak leírását jóval megelőzve tisztázódott. E
folyamat 4-5 ú.n. kemotaxis-protein (CheA, CheB, CheY, CheZ, CheR) lépcsőzetes
interakciójából áll, melynek triggerelését ugyan a ligand-receptor interakció adja,
azonban ezt követően a receptor metilációs-demetilációs változása (CheB, CheR) teszi
lehetővé egy foszforiláción és defoszforiláción alapuló kaszkád beindulását (CheA-
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CheY-CheZ) melynek végső eredménye a sejt mozgásáért felelős ostor alapi testén
átfolyó proton-gradiens megváltoztatása [159]. Fenti folyamatsor révén, az ostor
ellenkező irányú forgásától függően alakulnak ki a baktériumok esetében az egyenes
pályaszakaszok, illetve a bukdácsolásokkal (tumbling) lassított orientációs periódusok
[18]. Ugyan maga a folyamat jelentősen eltér a magasabb rendűekben később
ismertetendő szignalizációtól, újabb kutatások eredméynei már arra hívják fel
figyelmünket, hogy nem csak a strukturális elemek terén mutatkozik meg kontinuitás a
filogenezisben (ld. prokaryóta aktin és tubulin formák), de a fenti említett Che-proteinek
(CheY) analógjai is kimutathatók voltak eukaryótákból[159].
Az eukaryótákra térve a kérdés tárgyalását a kemotaxis kiváltására képes
professzionális kemotaktikus ligandok jellemzésével kezdjük.
Napjainkban számos biológiailag aktív molekula estében bizonyították, hogy képes a
sejtek migrációját közvetve, vagy közvetlenül befolyásolni (pl. egyes adhéziós molekula
származékok, mint elasztin fragmentumok vagy a fibronektin) [47, 52]. Fentiek mellett
azonban ismerünk olyan vegyületcsoportokat, melyeknek elsődleges funkciója a
különböző sejtcsoportok szelektív akkumulációjának előidézése.
Ezek közül az egyik legismertebb a kemokinek csoportja, melyet több mint 40
viszonylag kisméretű, 70-80 aminosavból álló fehérje alkot. Szerkezetük nagyfokú
homológiát mutat, melynek alapja az a 4 (2) cisztein molekula, melyek diszulfid hidak
kialakítása révén, 3 antiparallel β-lemezt G alakban stabilizálnak [151, 48]. Az Nterminálison elhelyezkedő 2 cisztein molekula, illetve a diszulfid-hidat létesítő
ciszteinek helyzete alapján a kemokinek négy osztályba sorolhatók, mint CC, CXC
CX3C és az utolsó csoportba tartozó a C típusú, melyben csupán egy aminoterminális
cisztein található, és így csak egy diszulfid-híd kialakítására van lehetőség [74]. E
ligandok kemotaktikus tulajdonságuk révén számos sejtfiziólógiai jelenségben fontos
szerepet játszanak, így a gyulladási folyamatokban [12], a vérképzésben [89], az
angiogenezisben [163], az embrionális fejlődésben [89], de jelentős szerephez jutnak
számos kórkép kialakulásában, progressziójában, mint a HIV fertőzés [19] vagy a
tumorok metasztázis képzése is [128, 133]. Sokrétű hatásuknak egyik oka, hogy a
szervezet nagyon sokféle sejtje képes kemokin termelésre, az immunrendszer szinte
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minden sejtje az alveoláris makrofágoktól a NK-sejtekig, de keratinociták, mezangiális
sejtek, fibroblasztok és asztrociták, vagy símaizom sejtek is [3]. A kemokinek célsejt
specificitása terén is magas fokú a redundancia. Mivel egy-egy kemokin számos
célsejtre képes hatni, olyan termelő-sejt – célsejt hálózatok kialakulására van mód,
melyek plaszticitása adja az immunrendszer dinamikus, szinte percek alatt áthangolódni
képes jellegét. Ennek ellenére az egyes alcsoportokban megtalálhatók kitüntetett,
nagyobb arányban reagáló sejtpopulációk. A CXC kemokinek hatásukat nagyrészt
neutrofil granulocitákon és limfocitákon fejtik ki. A neutrofil granulocitákra hatni képes
(IL8, GRO) esetében kimutatták, hogy e specificitásért részben a kemokin
aminoterminális cisztenje előtti szekvencia ELR (Glu-Leu-Arg) a felelős [12]. A CC
kemokinek jellemzően monociták, eozinofilek, bazofilek és limfociták aktíválásában
működnek közre, de a csoport egyes tagjai, mint pl. a MIP-1α szélesebb célsejt
spektrummal rendelkezik [140]. A CX3C család tagjai szerkezeti sajátosságaiknak
köszönhetően

hathatnak

glükózaminoglikánokon

keresztül

membránhoz

kötött

formában, például az endotél sejtek felszínén elősegítik a monociták adhézióját,
másrészt mint haptotaxist előidéző ligandok hatnak a kitapadt sejtek migrációjára.
Megemlítendő azonban, hogy e kemokin-osztály tagjai szolubilis formában is
felszabadulhatnak, így klasszikus módon is képesek befolyásolni a kemotaxist [118].
A kemokinek hatásukat 7TM típusú kemokin receptor N-terminális régiójához
kötődve, – formil-peptid ligandhoz hasonlóan - Gi fehérje mediálta úton fejtik ki [139].
Ennek továbbiakban két fő szignalizációs iránya:


a PLC- PKC-MAP kináz útvonal [139]



a tirozin kináz - ras - raf - MAP kináz út [79].

Ernnek erdményeként jön létre a citoszkeleton átrendeződése és az aktin
polimerizáció, ami alapvető szerepet játszik az elmozdulás létrejöttében.
A fertőzések során a bakteriális eredetű anyagok közvetve vagy közvetlenül is
aktiválhatják az immunrendszer sejtjeit. A legismertebb attraktáns anyagok a formilpeptidek, mint a formil-Met-Leu-Phe (fMLF) vagy a formil-Nle-Leu-Phe(fNleLF),
melyek a szakirodalom szerint 10-9 – 10-8 M-os koncentrációtartományban a
leghatásosabbak[148]. Az fMLF hatását szintén 7TM-típusú receptoron keresztül fejti
ki, mellyel a mitochondrium eredetű fehérjék is intreakcióba léphetnek [154, 29].
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A humán Formil-Peptid-Receptor-Like1(FPRL1) receptort - mely mint később
kiderült - lipoxin A2 révén is indukálható- eredetileg az utóbbi ligand alacsony
affinitású receptoraként izolálták. A későbbiekben megtalálták, a ma FPR néven ismert,
az fMLF-hez nagy affinitást mutató receptort, melynek eddig három izoformája ismert
(FPR26, FPR98, FPRG6) [154]. A FPR és a FPLR1 között mintegy 1.000-szeres
affintitásbeli különbség van, s ez segített a ligand kötődésért felelős receptor régiók
felderítésében. Vizsgálatok azt mutatják, hogy a 350 aminosavból álló FPR erősebb
affinitásáért az E1 régió egyes aminosavai és a TM2 régió extracelluláris fele felelős
(Arg 84, Lys 85) (1.2. ábra, zöld szín) [154]. A ligand kötésében azonban a közös és a
konzervatív régió aminosavoldalláncai is résztveszenek (Asp106, Arg163, Asp205,
Asp284) [114].

1.2. ábra: FPR szerkezetének sematikus képe [141,145 alapján]
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A receptor extracelluláris része mind az N-terminális, mind az E3 régióban Nglikozilált aszparagin (108, 162) oldalláncokon keresztül. Vizsgálatok azt is kimutatták,
hogy a szénhidrát oldalláncok kialakulását gátló tunicamycin kezelés hatására, csökken
a receptor ligandaffinitása, ami ezen régiók (főként az N-terminális részerk)
ligandkötésben betöltött szerepére utal [181].
A ligand - receptor interakció a 16-os típusú inhibitoros heterotrimer G-fehérjén
keresztül indítja be a kemotaktikus ligandok többségére jellemző szignalizációs
útvonalakat

(1.3.

ábra)

[154].

A

citoszkeletális

átrendeződésért,

főként

az

aktinhálózatott érintő változásokért egy klasszikus jelátviteli út, a membrán foszfatidil
inozitol molekuláinak lebomlása és szintézise felelős, ami foszfolipáz-C (PLC)
aktiválódásán keresztül vezet a diacilglicerol (DAG) felszabaduláshoz. Ez utóbbi a
protein-kináz C (PKC) enzimet aktíválja. Ezt követően a PKC foszforilálja és ezzel pl.
inaktiválja az aktinkötegek destabilizációjáért felelős gelsolint ezzel is elősegítve a
lamellopódium képződést. E klasszikus útnak a másik eleme PIP3 felszabadulása, ami a
Ca2+ szint emelése mellett a Rho, Rac és Cdc42 G-fehérjék aktivációjáért is nagyrészt
felelős [46, 111].
A FPR aktivációja azonban egy másik jellegzetes, tirozin-kinázokhoz kötött útvonal
aktivációját is létrehozza, melynek intracelluláris célpontjai a MAP-kinázok.
Segítségükkel indirekt úton tovább szabályozódik a sejtek kemotaxisa. A MEK-MAPkináz útvonal indukciója az ERK1-2-ELK vonalon a kemokin gének expresszióját
eredményezi, míg a PLC aktiválása a korábban már említett Ca2+ és PI3K aktiváció
mellett PKC izoformák generálásával vezet, az NFAT transzkripciós faktor indukcióján
keresztül egyes kemokin gének bekapcsolásához. Fenti változások is jelzik, hogy a
formil-peptidek, valamint az FPR igen jelentős, központi szerepet tölt be a kemotaxis
folyamatának szabályzásában, illetve felerősítésében [46, 111].
A formilált peptidek a kemotaxison túl számos sejtfiziológiai folyamatot
indukálhatnak, így a leukociták fagocitózisát, degranulációját, a szuperoxid termelést és
proinflammatorikus mediátorok felszabadulását, szintézisét, de integrin upregulációt is.
A sejtélettani reakciók formil peptidek általi indukciójának széles skálája is jelzi, hogy,
a kemokinekhez hasonlóan, ebben az esetben sem egyszerű szignalizációs rendszerről,
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hanem igen összetett válaszreakciók soráról van szó, melyek dominanciáját a
célsejtspecifitás éppen úgy meghatározza, mint az alkalmazott ligand koncentrációja,
vagy típusa.

Extracelluláris tér
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1.3. ábra: FPR indukált szignalizációs útvonalak [46,111,181 alapján]
Természetesen a baktériumokból a formil-peptideken kívül számos olyan anyag
szabadul fel, amely képes az eukaryóta sejtek migrációját befolyásolni. Ilyenek például
a ciklikus nukleotidok is, azonban míg a cGMP a leukotriéneken keresztül fokozza,
addig a cAMP a PGE2-re hatva gátolja a kemotaxist. Egyes baktériumok toxinja,
például a Clostridium perfringens által termelt τ-toxin erős repellens hatásával gátolja a
védekezésben résztvevő leukociták migrációját, ezzel gyengítve az immunválaszt [90].
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A kemotaxist kiváltani képes ligandok harmadik nagy csoportjába tartoznak azon
arachidonsav származékok, melyek tirozin kinázok indukálta PLA2 és PLC aktiváció
során, a foszfolipidek degradációja és átalakulása révén keletkeznek. E vegyülettípusba
tartozó proinflammatorikus molekulák, a cikloooxigenáz útvonalon termelődő
gyulladásos reakció vaszkuláris fázisáért felős prosztaglandinok, míg az 5-lipoxigenáz
útvonalon keletkező leukotriének egyes tagjai, pl. LTB4 vagy 5-HETE, döntően
neutrofil garnulociták aktivációjáért és kemoattrakciójáért felelősek. Kemoattraktáns
hatásuk közvetítése 7TM receptor kapcsolt Gi fehérje vesz részt [136].

1.9. A kemotaxis biológiai és klinikai jelentősége
Mint az eddigiek alapján láthattuk a kemotaxis egy olyan általános sejtfiziológiai
jelenség, amely a filogenezis minden szintjén meghatározó fontossággal bír. Az
alábbiakban néhány példa segítségével szeretném jobban megvilágítani ennek az
általános válaszreakciónak a jelentőségét.
Már az evolúció korai szakaszában, a legkorábban kialakult sejtfiziológiai aktivitások
egyikeként, a kemotaxis nagyban segítette az egysejtű szervezettségi szintet képviselő
élőlényeket a táplálékmolekulák megtalálásában és az ártalmas, toxikus anyagok
elkerülése révén egyben biztosította azok túlélését. A kemotaxis receptorok vélhetően a
sejt legősibb szignalizációs rendszerének egyik csoportját képezték és alapvető szerepet
játszottak a jelmolekula családok kialakulásában.
A filogenezis előrehaladtával a kemotaxis különleges fiziológiás folyamatokban kapott
szerepet, ilyen maga az ivaros szaporodás jelensége, mely folyamat kemotaxis nélkül
elképzelhetetlen. Míg kezdetben a feromonok családja kapott kitüntetett szerepet e
jelenségben, fejlettebb szinteken (ld. emlősök) a női nemi szervek és elemeik (cervicalis
mucus, méh ürege, follicularis folyadék, intakt petesejt) már számtalan, a spermiumok
kemotaktikus aktivitását befolyásoló anyagot (pl. proteázok, resact, speract, pH) termelve
biztosítják

a sikeres megtermékenyítést[158,165,184]. Megfigyelhető, hogy ezen

kemotaktikusan aktív anyagoknak nem csupán a petesejtnek a spermiumok általi
megtalálásában, de a spermiumok közötti szelekcióban is jelentős szerep jut. A spermium
aktivációjában komoly szerepe van az intracelluláris Ca2+ szint emelkedésének, ami a
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szaglóreceptorokkal közös géncsaládba tartozó receptorok indukcióján keresztül valósul
meg [158]. A spermiumok kemotaxisa azonban más ligandokkal, mint a korábban említett
neutrofil aktivátor, bakteriális eredetű formil-peptidekkel is kiválható, ami a folyamat
filogenetikai megőrzöttségének magas fokára utal.
A megtermékenyítést követően is számos kemotaxis, illetve haptotaxis befolyásolta
folyamat zajlik. Ilyen a fejlődő embrió szöveteinek kialakulásához nélkülözhetetlen
különböző sejtek, sejtcsoportok vándorlása (pl. angiogenezis, az idegrendszer sejtjeinek
vándorlása és a neurotranszmitter mintázat kialakulása) is.
Klinikai szempontból a kemotaktikus válaszkészség egyik legfontosabb megjelenési
formája a gyulladásos válaszreakció kialakulása, melynek folyamán aktivált
immunsejtek vándorolnak az érpályából a szöveti térbe. Ez a többfázisú folyamat, az
érpályán belüli granulociták és egyéb immunsejtek (limfociták, monociták, stb.), illetve
a szöveti tér sejtjeinek (hízósejtek, fibroblasztok és makrofágok), valamint számos
extracelluláris mátrix elemnek (laminin, fibronektin, kollagén IV.) az összehangolt
részvételével zajlik[90, 168]. A folyamat során a vazodilatáció következtében lelassult
véráramlás lehetővé teszi a granulociták marginációját az aktívált endotélhe. Ezt a
folyamatott tovább fokozza, a szöveti térből felvett egyes gyulladásos mediátorok
transzcitózist követő megjelenése az érpályában. A folyamat kezdetén az endotél a
felszínén lévő fukozilált glikoproteinjei és E szelektinjei révén nyújt kitapadási felszínt
a neutrofilek aktivációja során felszínükön expresszálódó L szelektin, illetve Sialil
Lewis X molekulák számára. E rollingank nevezett fázisban, a neutrofil granulociták
interakcióba lépnek az endotél fent jelzett elemeivel és tovább gördülnek az érfelszínen.
Haladásuk irányát a szolubilis és felszínhez kötött gyulladásos mediátorok koncentráció
gradiense szabja megn. Az aktiváció fokozódásával, további adhéziós molekulák
(integrinek és ICAM) expresszálódnak az endotel és a leukocita felszínén is, ami az ú.n.
docking fázishoz vezet. A sejt-sejt kapcsolat erősödése vezet a későbbiekben leukociták
helyhezkötött kitapadásához [168]. Ezt követően az endotelsejtek között vagy egy-egy
endotelsejt elvékonyodó citoplazmájának fenesztrált képletein keresztül az aktivált
leukociták a szubendoteliális térbe vándorolnak. A folyamatot többek között, fertőző
ágensek termékei formil-peptidek, komplementtermékek (C3a, C5a), illetve a sérülés
helyén található sejtekből felszabaduló kemokinek (IL-8) irányítják.
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A fent vázolt folyamatokhoz hasonlóan valósul meg a tumorok progressziója során a
metasztázisok kialakulása is. A tumorok hiányos érfala miatt a véráramba sodródott
malignus sejtek extravazációját többnyire az adott szövetből nyugalmi körülmények
között is felszabaduló kemokinek irányítják. Így a tumorsejt kemokin-receptor
expressziója, a szöveti kemokin mintázatnak köszönhetően alapvetően determinálja a
metasztázis lokalizációját, amit melanoma (CCR10) bőr (CCL27) és emlő karcinóma
(CXCR4) sejtek tüdő( CXCL12) áttétei kapcsán is kimutattak [128,133].
Természetesen az előbbi példákon túl, a kemotaxisnak mind a fokozott, mind a
csökkent volta számos nem tumoros betegség patogenezisében is fontos szerepet
játszik. A fiziológiás kemotaxis fokozott volta felelős az atheroszklerózis, egyes primer
gyulladások, mint periodontitis kialakulásáért, míg egyes sejtek alacsonyabb
kemotaktikus aktivitása figyelhető meg bizonyos fertőzések esetén, amikor a fertőző
ágens által termelt extracellulárisan ható, repellens mediátorok révén gátolja a hatásos
védekezés kialakulását (pl. botulismus, brucellosis)

1.10. A kemotaxis mérésére alkalmas módszerek
A sejtek kemotaktikus aktivitásának mérésére számos eljárást írtak már le a
szakirodalomban. Ezek sok esetben azért különböznek, mert a vizsgálni kívánt modellsejt eltérő, hiszen más kemotaxis próbát kell alkalmaznunk pl. egy baktérium, egy
csillós egysejtű és egy fehérvérsejt migrációjának mérésekor. Az alkalmazott módszerek
sokszínűségét okozza az is, hogy az egyes mozgás-elemek, mozgási típusok
elkülönítése esetén más-más eljárás bizonyul a legmegfelelőbbnek, más módszer
alkalmas kemokinezis és más kemotaxis mérésére, megint más a haptotaxis
vizsgálatára. Végül nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a Leber által még 1888ban leírt, első publikált leukocita kemotaxis assay óta a technika fejlődésével egyre
újabb módszerek váltak/nak ismertté [103].
A jelenleg kemotaxis vizsgálatára alkalmas, elterjedt technikák két nagy csoportra
oszthatók: (i) a sejt mozgását, viselkedését tanulmányozó, és (ii) az egész sejtpopulációt
vizsgáló módszerek. A technika kiválasztása nagymértékben függ az adott vizsgálni
kívánt kérdéstől: amennyiben célunk a kemotaxis és a kemokinezis jelenségének pontos
elkülönítése, akkor a sejtek egyedi vizsgálatán alapuló technikát, míg potenciális
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migráció gátlók tesztelésénél egész sejtpopulációkat elemző módszert érdemes
választani. A régebbi eljárások többnyire idő- és munkaigényesek, míg az újonnan
elterjedt technikák gyorsabb karakterizálást tesznek ugyan lehetővé, azonban általában
csak egy a migrációhoz kötött részjelenséget mérhetünk velük (1.4. ábra).

x receptor kötődés
x Ca2+ áramlás
hatékonyság

x

filteren keresztüli migráció
agaróz géles próba

x

x

kollagén géles próba
x Dunn kamra

A sejtmozgás típusáról
nyújtott információ

1.4. ábra: Kemotaktikus ligandok tesztelésénél alkalmazott módszerek alkalmazásakor kötött
kompromisszumok [51]

Az ideális kemotaxis próba jellemzőit és kritériumait már az 1950-es években Harris
megfogalmazta, ennek 1988-ban Bignold által kiegészített formája a következő
[21,59,60]:
•

Ki kell küsszöbölni a sejtek passzív mozgatását - minden helyváltoztató

mozgást csak aktív sejtmozgás hozhat létre.
•

Vízoldékony anyag vizsgálatakor, annak megfelelő mennyiségben kell

jelen lennie a kísérleti kamrában.
•

Kontrollálni kell a mozgást kiváltó kemotaktikus faktor koncentráció-

gradiensét annak kiindulási pontja és a sejtek közötti térben, a kialakuló zavaró
áramlások eliminálása végett.
•

Biztosítani kell, hogy a vizsgált sejteknek a vélt kemotaktikus faktor felé

és attól ellentétes irányban is elmozdulhassanak.
•

A próbának el kell tudnia különíteni a kemotaxist és a random

sejtmozgást. Ennek a kritériumnak a legtöbb ma is használt esszé nem tesz
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eleget,

de

ezt

megfelelő

kontroll

csoportokkal

(checkerboard

assay)

kiküszöbölésére használhatunk.
•

Az alkalmazott módszer el kell, hogy kerülje a mintavételezés hibáit is.

Ezáltal biztosított mind a megbízható koncentráció gradiens, illetve a kellő
sejtszám elérése.
Elméletileg az olyan ezen kritériumoknak mind eleget tevő rendszer tekintehető csak
alkalmasnak a leukocita migrációt befolyásoló kemoattraktáns ligandok és gátlószerek
karakterizálására, illetve az általuk indukált mozgástípusok kemotaxis és kemokinezis
elkülönítésére is. A napjainkban elérhető in vitro technikák azonban legalább egy Harris
kritériumnak biztosan nem felelnek meg, mégis lehetővé teszik a ligand attraktánsként
vagy repellensként történő karakterizálását. Ezzel szemben a legtöbb módszer nem teszi
lehetővé a kemokinezis és a kemotaxis jelenségének elkülönítését. A jelen munka
kísérletes szakaszában alkalmazott technikák kiválasztásakor igyekeztünk olyan
módszerek kiválasztására, melyek a fenti kívánalmakat a lehető legnagyobb fokban
elégítik ki. Így került kiválasztásra a Módszerek fejezetben részeletesen ismeretetésre
kerülő két technika: a csillós modell esetében alkalmazott kapilláris assay és a
magasabb rendűek vizsgálatánához használt multi-well Boyden-kamra módszer is.

1.11. A kemotaxis vizsgálatok modell - sejtjei
Eukaryóta

sejtek

kemotaxisának

vizsgálatakor

számos

modell-sejt

közül

válogathatunk. Magasabb rendűekből izolált sejtek (neutrofil granulociták, monociták)
és sejtvonalak (HL-60, J774, THP-1, U266, U937) mellett mind a mai napig széles
körben alkalmaznak alacsonyabb rendűeket (pl. Dyctiostelium discoideum) különböző
kemotaktikus ligandok karakterizálására, illetve a szignalizációs vizsgálatokban.
Az egysejtűek modell-sejtként történő alkalmazásának az orvos-biológiai kutatásban
hagyománya van. Számos tudományterület (pl. mikrobiológia, immunológia) is olyan
sejtek vizsgálatából nyeri adatait, amelyek nem szöveti kötelékben találhatók, hanem
különálló sejtekként "individuum"-ként viselkednek. E jelleg sok technikai előnyt is
jelent, a sejtek tenyésztéséhez jól meghatározott médiumok biztosíthatók és a
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hatóanyagok nagy biztonsággal, viszonylag állandó koncentrációban juttathatók el a
megfelelő ideig a sejtekhez. A kísérletek egyszerű technikai feltételek mellett,
viszonylag nagy számban végezhetők el. Természetesen egysejtűt választva kísérleti
objektumként számolni kell bizonyos hátrányokkal is. Mint korábbiakban (1.3.
fejezetben) említettük, számolni kell a receptorok kinetikájában megfigyelhető
eltérésekkel. Megfelelő kontrollok beiktatása és egyéb, magasabb rendű modell-sejten
párhuzamosan végzett kísérletek eredményeinek összevetése azonban jó lehetőséget
biztosít az eredmények validálására.
1.11.1. Tetrahymena pyriformis mint modell-sejt
Nemzetközileg elfogadottan jó egysejtű eukaryóta csillós modell a 20 x 50 µm-es
amikronuklearis Tetrahymena pyriformis (1.5. ábra), mely a Protozoa módosított
rendszertanában a Ciliophora (Csillósok) törzsbe tartozik. Jellemzője a sejt felszínét
borító kb. 600 db csilló, amely a sejt mozgását és táplálékszerzését egyaránt szolgálja.
Bár a taxonba tartozó egyes fajokra, mint a Tetrahymena thermophilára az ivaros
szaporodás jellemző a Tetrahymena pyriformis szaporodása egyszerű harántosztódás.
A sejtet kemotaxis vizsgálatokra igen alkalmassá teszi, hogy számos, magasabb
rendűekben is szignálmolekulaként ható hormon receptorának funkcionális jelenlétét
bizonyították, mint pl. az inzulin, az endothelin-1 és az ACTH receptoraiét [41, 95]. Jól
jellemzett a másodlagos hírvivő rendszere, rendelkezik cAMP, cGMP, IP3 és Ca2+ –
calmodulin intracelluláris jelátvivő rendszerekkel [43, 84, 152]. Az egysejtűek jelátviteli
rendszerének komplexitását jelzi, hogy a Tetrahymena fajok esetén számos, a
gerincesekre jellemző hormon és citokin termelődését bizonyították, így e sejtekben
kimutattak inzulint, relaxint, ACTH-t, valamint IL-6-ot [95, 109, 153].
Több vegyülettípus kemotaktikus hatását vizsgálták már Tetrahymena pyriformis
modellen.

Beszámolnak

szervetlen

sók,

illóolajok,

aminosavak,

aminok

és

oligopeptidek hatásáról [42, 62, 94, 97]. Érdekes, hogy a humán neutrofil granulocitákra
kemotaktikusan ható bakteriális peptidek, melyek a C-terminálison formil-metionint
tartalmaznak, Tetrahymena esetében is kemoattraktánsként viselkedtek [92]. Gerincesek
hormonjainak kemotaktikus hatását szintén vizsgálták. Inzulinnal végzett kemotaxis
kísérletekben a Tetrahymena igen nagy ligand iránti érzékenysége nyilvánult meg,
eltérően viselkedett a sertés és marha inzulinnal szemben, annak ellenére, hogy azok
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kémiai szerkezete csak kis mértékben különbözik [40]. Az emberi szervezet két jelentős
vazoaktív peptidjét az endothelin-1-et és az ANP-t vizsgálva e csillóson, jelentős,
egyben ligandspecifikus, pozitív kemotaktikus válaszreakciókat írtak le [88, 95]. A
magasabb rendűekben és emberben is professzionális kemoattraktánsként ható
kemokinek, mint az interleukin-8 és a RANTES e sejtekre is képesek voltak kiváltani
kemoattraktáns hatásukat, s e hatás optimuma (10-14-10-12 M) az emberi sejtekhez
viszonyítva fokozott érzékenységet mutatott [87].
sejtmag

kontraktilis
vakuvakolum

sejtszáj
csillósor

1.5. ábra A Tetrahymena pyriformis (Forrás: www.nigms.nih.gov)
A modell felhasználásának fentiekben röviden vázolt kedvező elméleti sajátosságai
mellett, gyakorlati előnyökkel is jár alkalmazása, hiszen egyszerű technikai feltételek
között 28°C-on, jól karakterizálható tápoldatban tenyészthető, és rövid generációs
idejének (kb. 150 min) köszönhetően a vizsgálatok gyorsan és nagy számban
elvégezhetők. Viszonylag gyors osztódása révén, lehetőség adódik olyan sokadik
generációt (70-1000) vizsgáló követéses kísérletek elvégzésére, így például a szelekciós
folyamatok elemzésénél, melyre magasabb rendű modellek nem adnak módot [38, 182].
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1.11.2. Sejtvonalak alkalmazása
Sejtbiológiai kutatások során gyakran választunk modell objektumként sejtkultúrában
tenyészthető sejteket (sejttenyészetek, sejtvonalak). Egy ilyen modell alkalmazásának
előnye, hogy lehetőség nyílik egyes sejtbiológiai részjelenségeket reprodukálhatóan,
pontosan nem szabályozható körülményeket kizárva vizsgálni. A módszer korlátja,
hogy az eredményekből nem lehet az élő szervezetben bekövetkező eseményeket
mindig jó közelítéssel megjósolni.
1.11.2.1. THP-1 monocita modell
A sejtvonalat 1978-ban izolálták 1 éves akut mieloid leukémiában szenvedő
fiúgyermekből. A THP-1 sejtek monocita természete mellett szól, hogy:


naftil/butirát észteráz aktivitást mutat, ami NaF-dal gátolható,



lizozimot termel,



fagocitózisa indukálható latex gyöngyökkel és vörösvértestekkel [173].

A fenti tulajdonságok mellett azonban, több monocita szerű modell-sejt (Mono Mac 6,
U-937) összehasonlító vizsgálatakor, érett monocitákra nem jellemző markereket is
sikerült kimutatni (mieloperoxidáz, N-elasztáz, cathepsin G) ami a hemopoetikus
diffreneciálódás során megrekedt stádiumot valószínűsít [2]. Fontos jellemzője e
sejtvonalnak, hogy sejtjei Fc receptort és C3b recetort expresszálnak, azonban
immunglobulint nem termelnek [173] és PMA-val differenciáltatva makrofág szerű
sejtekké érnek [11]. Morfológiájukat tekintve jellemzően kerek, 12-14 μm átmérőjű
sejtek, melyek szuszpenzióban ritkán aggregátumokat alkotva élnek.
A fent felsoroltak miatt a THP-1 bizonyos kritériumok figyelembe vétele mind
monocita, mind makrofág modellként alkalmazható, kompromisszumos megoldást
nyújtva egészséges monociták vérből történő izolálásánál mutatkozó nehézségekre (pl.
alacsony sejtszám, betegenként változó immunstátusz).

A vizsgálatot végzőnek az

eredmények kiértékelésénél azonban mindig figyelembe kell vennie a sejtvonal
tumorsejt jellegét, ami számos onkogén eltérő indukciójában (emelkedett: c-fos, c-jun,
csökkent: c-myb, c-myc) és a korábbiakban említett, érett monocita jellegtől eltérő
enzimek szecernálásában is megmutatkozik [11]. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy tumor
eredetű sejtek közül kiemeli, hogy nem tartalmaz EBV-t, idiotípusa 46 XY és hogy
monocita karakterét több mint 14 hónapig képes megőrizni [173].
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Ezen gyakran alkalmazott monocita modell kemotaktikus válaszreakciója számos
anyaggal indukálható. Így természetesen hatásosak a monocita attraktánsok, mint MCP1, RANTES, C5a és tuftsin származékok vagy formil-peptidek is, de érzékenyen reagál
az artheriosclerosis pathogenezisében kitüntetett szereppel bíró oxLDL-re, vagy a
diabeteses és amyloidosisos betegekben fokozott mértékben megjelenő metil-glioxálalbumin származékokra is [122, 179]. Bizonyított, hogy FPR-t expresszál, azonban
szintje egyes differnciálódást elősegítő anyagok hatására csökkenhet (pl. ózon) [78].
A THP-1 sejtek kemotaktikus célreakciójának számító sejtfiziológiai jelenségek
mérésére is alkalmas, így jól mérhetők e sejteken a sejtadhézió, internalizáció,
citotoxicitás paraméterei.

1.11.2.2. J774 egér makrofág sejtek
Napjainkban széles körben elterjedt egér monocita-makrofág modell a J774 sejtvonal,
melyet Ralph és Nakoinz izolált BALB/C egerekből [144]. Mononukleáris eredetét a
következők támasztják alá:


lizozimot termel és szecernál,



Fc receptor található a sejt felszínén,



képes koromszemcsék és opszonizált erythrociták fagocitózisára [127, 143].

1975-ben

történt

karakterizálása

óta

számos

molekuláról

kimutatták,

hogy

expresszálódik e sejtekben, mint egyes citokinek (IL-1, IL-3, GMCSF-t) és kemokinek
(MCP1). Felszínén több kemotaxis indukálására képes ligand receptora jelen van (FPR,
CCR4), de attraktánsként hat rá az LDL oxidált formája, a prothrombin és adenil
származékokis [14, 123, 147]. E felsoroltak alapján a J774 sejtek, nem csak fagocitózis
vizsgálatára alkalmas modell, de kemotaktikus ligandok karakterizálására is.

1.11.2.3. MRC5 humán fibroblast sejtek
A 14 hetes humán embrió tüdőszövetéből izolált MRC-5 sejttörzs, napjainkban nem
csak modell-, de feeder-sejtként is alkalmazott fibroblaszt sejt. Előnye, hogy
genotipusát tekintve egészséges, 46 XY azonban ebből adódó hátránya, hogy kultúrája
csak 42-46 passzálásig tartható fenn [68].
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Kimutatták, hogy tüdőszöveti fibroblasztokra jellemző kemokineket illetve receptorokat
expresszál, mint eotaxint (CCL11) és CCR3, vagy SDF-1 (CXCL12) és CXCR4 [73,
142]. Ezek nem csak migrációjának indukciójában játszanak fontos szerepet, mint
attraktáns ligandok, de az eotaxin autoreguláció révén proliferációját illetve MMP2
termelését és kollagénszintézisét is befolyásolja, fokozza [142].

1.12. Hatóanyag célbajuttatás sejtbiológiai és biokémiai háttere
A hagyományos, szisztémás gyógyszeres kezelés hatékonyságát és alkalmazhatóságát,
gyakran még az adott betegség esetén hatásos lokális koncentráció elérése előtt
megjelenő mellékhatások jelentős mértékben korlátozhatják. E nemkívánatos folyamat
hátterében legtöbbször (i) a kóros szövet/szerv iránti specifikus affinitás hiánya, (ii) az
egész szervezetre kiterjedő megoszlási tér, (iii) az ennek következtében szükséges
magasabb összdózis és (iv) a környező sejteket érintő nem specifikus toxicitás áll [171].
A napjainkban alkalmazott hatóanyag/gyógyszer célbajuttatási technikák főbb
csoportjai a következők:


Lokális kezelés- a gyógyszer közvetlen alkalmazása a célszövetben/szervben;



Passzív targetálás – a kóros szerv megváltozott érstruktúráján (pl. hiányos
érfalakon) keresztül a keringésből kikerülhet, lokálisan felszaporodhat a
gyógyszermolekula;



Fizikai eltérésen alapuló célbajuttatási módszerek – az egészséges és a kóros
szövetek fizikai paraméterei közötti különbségre alapoznak, amelyet neminvazív beavatkozás során mesterségesen is indukálhatunk;



Vektorok segítségével történő célbajuttatás – a célszövet iránt magas
specificitással rendelkező molekulák alkalmazása, legtöbbször ligand-receptor
interakcióra alapozva [171].

Az utóbbi két csoportban a gyógyszer célbajutása aktív folyamat, ami olyan összetett
gyógyszerkészítmények felhasználásával valósul meg, amelyek a hatóanyag mellett,
targetáló molekulát és hordozót is tartalmaznak.
A specifikus célbajuttatásért a targetáló rész felelős, ez lehet például ferromágneses
partikulum, melyet külső mágneses tér alkalmazásával juttathatunk el a célszervhez
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[83], vagy biológiailag aktív felismerő molekula, amely receptor-ligand interakciót
alakít ki a célsejttel. Ez utóbbiak közé tartoznak az ellenanyagok (pl. monoklonális
antitestek), a lektinek (pl. Con-A), a hormonok (pl. inzulin, EGF), a toxinok (pl.
tetanusz, enterotoxin), a transzferrin, de lehetnek egyes receptorok ligandjainak olyan
specifikus régiói is, amelyek a kötés kialakításában vesznek részt, mint az RGD
szekvencia [10, 166].
rendelkeznek

Természetesen nem csak fehérje természetű molekulák

receptorokkal,

így

például egyes

lipoproteinek

(pl.

LDL)

és

glikoproteinek is felhasználhatók célbajuttató ágensként. Ezekben az esetkben azonban
a receptor előfordulási gyakorisága, sejtfelszíni sűrűsége és specificitása határozza meg,
esetleg korlátozza a hatékonyságot.
Az ideális hordozó (pl. polimer, mikrokapszula, liposzóma) nem csak a hatóanyag és
a hordozó között elhelyezkedő egyszerű kapcsolóelem, hanem lehetővé teszi a
hatóanyag/ target molekula arány növelését is [69]. Azokban az esetekben, amikor a
targetálás célja csak a hatóanyag farmakokinetikai tulajdonságainak módosítása, mint
clearence-ének csökkentése, vagy a megoszlási terek arányának módosítása a targetáló
ágens nélküli konjugátumok is hatásosak lehetnek. További lehetőség az egyes
hordozómolekulák önmagukban targetálóként történő alkalmazása. Ilyen molekulák az
amfipatikus, vagy a polikationos polimerek, amelyek a sejtmembránon könnyen
átlépnek, egyes formáik receptor mediáltan (pl. scavenger receptorokon keresztül),
mások, mint például a penetratin eddig nem tisztázott módon internalizálódik a sejtbe
[13], (1.1. táblázat).
Hordozó makromolekulák
Felismerő egységgel

Felismerő egység nélküli

Fehérje

Szénhidrát

Fehérje

Szénhidrát

Szintetikus polimer

Antitest

Mannóz

Fibrinogén

Dextrán

Poli-α-aminosav

Lektin

Galaktóz

Albumin

Alginál

Elágazó láncú polimerek

DNS

Transferrin
Toxin

Hidroxipropil-etakrilamid

1.1. táblázat: Hordozóként alkalmazható makromolekulák hatóanyagok, epitópok vagy
riporter molekulák célbajuttatására [66]
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Az első molekulák egyike, amelyet kovalens kötéssel makromolekulákhoz kapcsoltan
sikerült célbajuttatni az igen széles tumorterápiás indikációval rendelkező methotrexát
(Mtx) volt. Kezdetben poliklonális [119] és monoklonális [176] ellenanyagokhoz, majd
albuminhoz [55], neoglikoproteinekhez [31] és poliszacharidokhoz [58] konjugált
formája került kialakításra. Szintetikus peptidekkel képzett konjugátumai is készültek,
például

poli–α-

aminosavakkal

[146]

vagy

különböző

nem

metabolizálódó

polimerekkel [141]. A konjugálás a legtöbb esetben a glutamát tulajdonságának
felhasználásával (1.6. ábra) történt, bár készültek spacer (Leu-Ala-Leu-Ala, (Glu)2-5)
[175, 1] szekvencián keresztül kapcsolódó formák is. Ezeket többségükben a Mtx
clearance-ének csökkentése és nem pedig a sejtekhez történő specifikus célbajutattás
érdekében alakították ki.

γ
α
1.6. ábra: Methotrexát /4- amino-N-10-metil -pteroil-glutaminsav/ (Forrás:
www.wellesley.edu/.../cancer/cancer.html)

Munkánk kísérletes részében a fentiekben tárgyalt célbajuttatás egy új lehetőségét, a
kemotaktikus drug targeting (CDT) módszerét vetjük fel, illetve a módszer validálására
irányuló modell-kísérleteink eredményét ismertetjük. A kérdés e vetületének bővebb
tárgyalására, mivel az maga is a munka egyik témáját képezte, a vonatkozó eredmények
bemutatásánál, illetve azok megbeszélésénél kerül sor.
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2. CÉLKITŰZÉSEK
A sejtfiziológiai válaszok sorában a kemotaxisnak a filogenezis alacsonyabb és
magasabb szintjén egyaránt meghatározó szerepe van. Prokaryóták esetében a folyamat
a ligand – receptor interakciótól, az intracelluláris szignalizációs lépéseken át egészen a
mozgás kiváltásáért felelős csilló működéséig jól ismert. Eukaryótákban azonban a
kemotaxis soklépcsős szignalizációs folyamatának több extracelluláris és intracelluláris
lépése nem kielégítően tisztázott, így a folyamat kiváltásáért felelős ligandok és
receptoraik közötti kölcsönhatásról, ennek specificitásáról, továbbá az intracelluláris
folyamatokról sem rendelkezünk még teljes értékű képpel. Néhány molekula család
esetében azonban, mint a kemokinek vagy formil-peptidek már számos, pontos adattal
rendelkezünk.
Munkám első fázisában aminosav és peptid típusú ligandokat választva, egy
eukaryóta csillós modellen, a Tetrahymena pyriformis GL sejten vizsgáltam, hogy
miként függ a kiváltható kemotaxis mértéke a ligand tulajdonságaitól. A vizsgálatok e
szakaszában az alábbi kérdésekre kerestem a választ:


Milyen hatása van az aminosavak kémiai szerkezetének, fiziko-kémiai

tulajdonságainak az általuk kiváltott kemotaktikus válaszreakcióra?


Milyen további szerkezet – hatás összefüggések mutathatók ki szolubilis

citokin receptor domén alapú alpeptidtárak esetében?


Kialakíthatók-e kemotaxis útján megváltozott kemotaktikus képességű

szubpopulációk és ezek kemotaktikus karaktere mennyiben függ a szelektáló
ligand kémiai tulajdonságaitól?


Első munkám zárásaként, a filogenetikailag relatíve korai szintet

képviselő sejten – mint magasabb rendű sejteken végzendő vizsgálatok bevezető
modelljén -, arra kerestem választ, hogy kialakítható-e egy a kemotaxis
jelenségén alapuló új gyógyszer célbajuttatási eljárás, illetve mely ligand típusok
ígérkeznek e szinten kedvezőnek a további munka szempontjából?
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Vizsgálataim második szakaszában a fenti vizsgálatok folytatásaként magasabb rendű, a
kemotaktikus válasz szempontjából professzionálisnak tekintett modellen, monocitákon
elemeztem azt, hogy:


A korábban leírt kémiai jellemzők mennyire tekinthetők általános érvényűnek
egy optimális kemotaktikus ligand kialakítása során?



A fenti ismeretek birtokában olyan gyógyszert tartalmazó konjugátumok
sejtélettani hatásait vizsgáltam emlős sejteken, melyek – a csillós modellhez
hasonlóan – felhasználhatók lehetnének ezen új célbajuttatási módszert
alkalmazva.
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3. MÓDSZEREK
3.1. Felhasznált anyagok
3.1.1. Aminosavak
Tetrahymena sejtek kemotaktikus aktivitásának méréséhez a 20 aminosav L-izoformáját
(Sigma, St. Louis, USA) 10-12 – 10-6 M koncentrációtartományban alkalmaztuk. Az
egyes higítások Losina-Losinsky (LL) médiumban készültek (3.2.1. fejezet) [115]. A
csupán inorganikus ionokból álló oldatnak az alkalmazása azért volt célszerű, mert
segítségével kiküszöbölhetővé váltak az organikus komponenseket tartalmazó tenyésztő
folyadék (BactoTryptone) peptid, illetve aminosav tartalma miatt fellépő esetleges
keresztreakciók.
A kísérletek döntő többségében a tenyésztő médium szolgált kontrollként is, kivéve
azon ritka eseteket (ld.fent.), melyekben a peptidek oldása fentiektől eltérő elsődleges
oldószert igényelt (e speciális kontrollok leírására az adott peptidek tárgyalásakor térünk
ki részletesen).
3.1.2. Peptidek és konjugátumok
Kísérleteink során a kemotaktikus ligandok szerkezet-hatás vizsgálatát az aminosavakon
végzett referencia vizsgálatokat követően, több, eltérő típusú, illetve méretű di-, tri-,
tetra-, illetve oligopeptideken végeztük. A különböző peptidcsoportok közül többet a
jelen vizsgálatok során szintetizáltunk először, karakterizálásuk részben a munka tárgyát
is képezte. (Kivételt képez a fentiek alól a formilezett peptidek csoportja, ezek
szintézise mintegy 30 éve ismert). Az alábbiakban felsorolásra kerülő egyes
peptidszekvenciák kialakítása a kísérleti eredmények ismeretében történt, azok
szintézisének gyakorlati kivitelezésében nem, azonban a hordozó molekulák és a
konjugátumok megtervezésében a kísérletek egész folyamán részt vettem. Egy
hatóanyagot tartalmazó konjugátumnak a tervezéstől számított kialakítása és minőség
ellenőrzése közel három hónapos munka eredménye.
3.1.2.1. W/SXWS alpeptidtárak szintézise és karakterizálása
A felhasznált peptidek előállítása szilárd fázisú peptidszintézissel történt az ELTE MTA
Peptidkémiai Munkacsoportjának közreműködésével.
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Elsőként a SXWS és a WSXW peptidkönyvtárak 19-19 tagjának a szintézisére került
sor. A Cys tartalmú peptidek szintézisétől az aminosav oldallánc –SH csoportjának
nagy reaktivitása (dimerizációja) miatt tekintettünk el.
A

szintézis

a

hagyományos

Fmoc/tBu

stratégia

alapján

történt.

Az

aminosavakaktivációja és kapcsolása DIC/HOBt protokoll alapján történt, (3 szoros
feleslegben)[160]. A reakciót ninhidrin tesztettel követtük [72]. A peptid lehasítása a
gyantáról 2,5% EDT és 2,5% vizet tartalmazó triflorecetsavval (TFA) történt. A peptid
tisztításakor a keveréket leszűrtük, éterrel kicsapattuk, majd centrifugálástkövetően
vízben, vagy acetonban oldottuk és liofilizáltuk.
A peptidek tisztítása RP-HPLC-val fél-preparatív Phenomenex Jupiter C18 és DeltaPak
C18 oszlopokon történt. A peptidek tömegspektrometriás karakterizálása Perkin Elmer
Sciex API2000 vagy Finningan MAT 95SQ tandem ionspay forrású tömegspektrométer
segítségével történt.
A peptidek jó vízoldékonyságának köszönhetően, a biológiai karakterizálásnál
oldataikat (10-12 – 10-6 M) sejttenyésztő tápfolyadékban (lsd. 3.2.2.) készítettük el.
3.1.2.2. Formil-peptidek
A kemotaxis vizsgálatok során alkalmazott formil-peptid származékok For–Met–Leu–
Phe (fMLF), For–Met–Leu–Phe–Phe (fMLFF), For–Met–Met–Met (fMMM), For–
Met–Phe (fMF), For–Met–Val (fMV) és For–Met– Ser (fMS) Sigma (St Louis, USA)
készítményei voltak. A kívánt koncentrációjú oldatokat (10-12 -10-6 M) minden esetben
tömény ecetsavas törzsoldatból kiindulva készítettük a sejttípusnak megfelelő
tápoldatban (Tetrahymena pyriformis – LL; THP-1 sejtek – 10% FCS tartalmú RPMI
oldatban). Ezen kísérletek esetében kontrollként azonos térfogat százalékos ecetsav
oldatot alkalmaztunk.
3.1.2.3.1. Tuftsin származékok szintézise
A kutyában előforduló tuftsin (TKPK) szekvencián alapuló egyes oligopeptidek, a
H-[Thr-Lys-Pro-Lys-Gly]n-NH2 molekulák (n=1, 4 (T20), 6 (T30), 8 (T40)) szilárdfázisú
peptidszintézissel készültek, MBHA (4-metil-benzhidrilamin) gyantán Boc/Bzl
stratégiával. A funkciós csoportot tartalmazó aminosavak, mint a Thr és a Lys,
oldalláncát Bzl illetve ClZ csoportok védték. A szintézis menete és a kapott peptidek
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tisztítása, minőségellenörzése a (W)SXWS peptidkönyvtáraknál ismertetett módon
zajlott.
3.1.2.3.2. Tuftsin származékok szerkezeti és biológiai vizsgálata
Az újonnan kialakított oligomerek esetében a peptideket további szerkezeti és biológiai
vizsgálatoknak vettettük alá.
Az oligomerek oldatban felvett térszerkezetét vizes oldatokban különböző pH értékek
(pH= 2, 7 és 11) és sókoncentráció (0,02M, 0,2M, 2M NaCl) mellett

CD

spektroszkópiávak tanulmányoztuk. A mérési eredmények minden oligomer esetében
egy rendezetlen szerkezetet valószínűsített, amely független volt az oligopeptid
lánchosszától. E feltételezett szerkezetet GROMACS (Groningen Machine for Chemical
Simulations) molekulamodellező programmal végzett konformáció keresés is
alátámasztotta, igaz ez vákuumra számított értékek alapján végezte az erőtér
kalkulációkat (3.1. ábra). A szimuláció eredményeként egy olyan flexibilis szerkezetet
kaptunk a 20 aminosavból álló oligomernél (T20), melyben a lizin oldalláncok εaminocsoportjai a molekula felszínén jelennek meg, így azok jól hozzáférhetők további
módosítások szempontjából. Ez a szerkezet igen előnyösnek bizonyult a T20 molekula
biológiai rendszerekben hordozóként történő alkalmazásánál.
Az oligomerek biológiai tulajdonságainak vizsgálatára is sor került. Tanulmányoztuk
a vegyületek in vitro citotoxicitását egér lép sejteken, továbbá immunogenitásukat in
vivo Balb/c és CBA egerek immunizálásával. Ezek alapján igazolódott, hogy az
oligotuftsin származékok citotoxicitás szempontjából igen érzékenynek tartott
lépsejtekre nem fejtettek ki toxikus hatást, illetve immunszérumokkal antitestszint
mérésére alapján nem voltak immunogének (csak a T40 fokozta kismértékben az IgG
termelődést). BDF-1 egereket immunizálva brika vörös vértest és oligotuftsin
oligomerek elegyével igazolható volt, hogy koncentrációtól függően mindegyik
származék (különösen a T20) fokozta humorális immunválaszt.
Az oligotuftsin származékok e szerkezeti, illetve biológiai tulajdonságainak ismeretében
alkalmaztuk a T20 molekulát, mint optimális hordozót a kemotaktikus drug trageting
konjugátumok kialakításánál.
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3.1. ábra: T20 molekula modellezett térszerkezete( zöld=a molekula gerince, kék=a
lizinek ε nitrogénje, sárga=H-hidak, piros=oxigénatomok)
3.1.2.4. Tuftsin konjugátumok
A fentiek alapján szintetizált T20 molekulát gyantáról történő lehasítás nélkül, illetve a
védőcsoportok megtartása mellett a későbbiekben kemotaktikus drug targeting
konjugátumok kialakítására is felhasználtuk. Ezen molekulák esetében a lizin εaminocsoportjain keresztül építettük fel az oldalláncokat, melyeket fMLF, fNleLF és
fMMM formilált tripeptidek alkottak.
A vizsgálatok későbbi szakaszában a hordozót és kemotaktikus ligandot tartalmazó
konjugátumokhoz egy spacer szekvencián (GFLGC2-K-) keresztül hatóanyag
(methotrexát) kapcsolása történt, két lépésben.

Elsőként a Fmoc stratégiával a

methotrexát-GFLGC peptid került kialakításra Rink Amid MBHA gyantán. A tisztítás
végén a HPLC-val két nagy frakció volt elkülöníthető, attól függően, hogy a MTX az α
vagy a γ karboxil csoportján keresztül kötődött a GFLGC szekvenciához. A második
lépésben a [TKPK-(For-MLF)-G]4-NH2 peptid C terminálisán egy lizin oldallánc került
kiépítésre , melynek két klóracetil (ClAc) csoportján keresztül kapcsolódott a MtxGFLGC szekvencia.
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A kapcsolást követően a konjugátum tisztítása RP-HPLC segítségével történt, a
termék minőségellenőrzésére aminosav analízist és ESI tömegspektria módszerével
történt.
Rövidítés

Szekvencia

f-MLF

For-MLF

f-NleLF

For-NleLF

f-MMM

For-MMM

Hordozó

T20

Ac-[TKPKG]4-NH2

Hordozó

T20 – f-MLF

Ac-[TKPK(For- MLF)G]4-NH2

+ kemotaktikus l.

T20 – fMNleF

Ac-[TKPK(For- NleLF)G]4-NH2

T20 – f-MMM

Ac-[TKPK(For- MMM)G]4-NH2

módosított hordozó

szukc – T20 – f-MLF

Ac-[TK(Succ)PK(For-MLF)G]4-NH2

+kemotaktikus l.

formil - T20 – f-MLF

Ac-[TK(For )PK(For-MLF)G]4-NH2

Spacer szekvencia

Spr - T20 – f-MLF

Kemotaktikus ligand
(l)

Ac-GFLGK(Ac-GFLG)-[TKPK(ForMLF)G]4-NH2

+hordozó
+kemotaktius l
Hatóanyag

Mtx γ–T20 – f-MLF

Mtxγ-GFLGK(Mtxγ-GFLG)-[TKPK(ForMLF)G]4- NH2

+spacer
+hordozó

Mtx γ–T20– f-NleLF

+kemotaktikus l.

Mtxγ-GFLGK(Mtxγ-GFLG)-[TKPK(For NleLF)G]4- NH2

Mtxα–T20– f-NleLF

Mtxα-GFLGK(Mtxα-GFLG)-[TKPK(For NleLF)G]4- NH2

3.1. táblázat: Kemotaktikus drug targeting vizsgálatához alkalmazott molekulák
szekvenciái és rövidítései

3.1.3. Számítógépes konformáció analízis
A szerkezet- hatás összefüggések elemzéséhez egyes molekula csoportok esetében
számítógépes konformáció analízist is végeztünk.
Az SXWS peptidek konformáció analízise MacroModel programmal, Monte Carlo
Többszörös Minimum (MCMM =Monte Carlo Multiple Minimum) keresés [32]
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módszerével történt. A MCMM lépések magukba foglalták minden random kiválasztott
torziósszög sorozat véletlenszerű változtatását 0-180° között. A perturbált szerkezetek
minimalizálása TNCG (Truncated Newton linear Conjugate Gradient) algoritmus
alkalmazásával történt. A minimális energia tartalmú komplex struktúra kiválasztása
energia szint szerint történt. Azon szerkezetek lettek elraktározva, melyek a globális
minimumhoz képest 50kJ/mol energia ablakon belül voltak. Minden molekula esetében
a minimalizálás (MCMM) 30000 lépésben történt. Azon számítások esetében, ahol a
globális minimum és a soron következő konformáció között az energia különbség nem
haladta meg az 1 kJ/mol értéket, további LowMOD (LMOD) konformáció keresés
történt [80], azért hogy feltérképezzük az alacsony energiájú energia felületet. A
szerkezeti elemzésekhez az összes alacsony energiájú állapotot figyelembe vettük.
A számítások AMBER erőtér [180] kalkulációján alapultak. Az oldószer hatását a
vizes közegre számított GB/SA algoritmus szolgáltatta.

3.2. Modellsejtek és tenyésztésük
Kísérleteink modell-sejtjéül az 1.11. fejezetetben ismertetett egysejtű csillóst ill.
különböző egér és humán eredetű sejtvonalakat választottunk.
3.2.1. Tetrahymena pyriformis sejtkultúra tenyésztése
A Tetrahymena pyriformis GL (Budapest) sejteket 0.1% élesztőkivonat (Oxoid, NagyBritannia) és 1% Bacto tryptone (BT) (Difco, Michigan, USA) tartalmú tápoldatban, a
légköri levegőnek megfelelő O2/CO2 arányon, 28°C-on tenyésztettük. A vizsgálatokhoz
a növekedés logaritmikus fázisában lévő sejtkultúrát használtunk, 104 sejt/ml
koncentrációban.
Egyes kísérleteknél, aminosavak és kisméretű peptidek vizsgálatánál a tápoldat
aminosav és peptid tartalma miatt fellépő keresztreakciókat csak inorganikus sókat (1%
NaCl; 0.1% MgCl2; 0.1% CaCl2; 0.1% KCl és 0.2% NaHCO3) tartalmazó LosinaLosinsky (LL) médium alkalmazásával küszöböltük ki [115]. Az LL médiumot gyakran
alkalmazzák a kísérletekben, mint „éheztető” közeg, mivel segítségével minimalizálható
a sejtek környezetébe jutó endogén eredetű, organikus molekulák koncentrációja.
A sejteket a vizsgálat előtt 2 órával óvatos centrifugálást követően (1000 rpm / 30
mp) LL médiumba oltottuk. Az adaptációs idő elteltével a vizsgálatokat LL médiumban
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oldott vegyületek alkalmazásával végeztük, kontrollként szintén az inorganikus médium
szolgált.

3.2.2. Sejtvonalak tenyésztése
3.2.2.1. THP-1 monocita sejtek
A sejteket tenyészése 25 ml térfogatú szövettenyésztő flaskában (Falcon, USA), RPMI
1640 (Sigma Ltd. St. Luis, USA) médiumban történt. A médium 10% hővel inaktivált
magzati borjúszérumot (FCS-t), L-glutamint (2mM/ml) és gentamicint (16μg/ml)
tartalmazott. A tenyésztés termosztátban 37˚C-on, 5% CO2 tartalom mellett, steril
körülmények között történt.
A sejt koncentráció 2,5x 104 -106 sejt/ml volt, a ciklusidőnek (35-50 óra) megfelelően
két-háromnaponként végzett tápoldat csere mellett. A kísérletekhez a növekedés
logaritmikus fázisában lévő sejteket alkalmaztunk, 106 sejt/ml koncentrációban.
3.2.2.2. J774 egér monocita sejtek
A sejtek tenyésztésére a THP-1 sejthez hasonló módon került sor. Médiumként 10%
FCS-t tartalmazó RPMI oldatott alkalmaztunk, melyett L-glutaminnal (2mM/ml) és
gentamicinnel (16μg/ml) egészítettünk ki.
3.2.2.3. MRC-5 humán fibroblaszt sejtek
A humán fibroblaszt sejtek tenyésztésére, DMEM (Sigma Ltd. St. Luis, USA)
médiumban került sor, melyet nem esszentiális aminosavakkal (NEA), 10% FCS-mal,
2mM/ml L-glutaminnal és gentamicinnel (16μg/ml) egészítettünk ki. A konfluenssé vált
kultúrában a sejtek passzálására 5 ml PBS ben történő mosást követően, 1ml EDTA-ban
oldott tripszin oldat (0,2 v/v %) hozzáadásával került sor. Öt perces tripszinizálást
követően, a reakciót FCS-t tartalmazó médiummal állítottuk le, majd tápoldattal
mostunk és reszuszpendáltuk a sejteket. A kísérletekhez a növekedés logaritmikus
fázisában lévő kultúrákat alkalmaztunk, a sejtkoncentrációt 106 sejt/ml-re állítottuk be.
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3.3. Kemotaxis vizsgálatok
3.3.1. Kapilláris kemotaxis assay - Tetrahymena pyriformis sejtek vizsgálatára
Egysejtűek

kemotaxisának

mérése

általában

egyszerűbben

és

gyorsabban

kivitelezhető, mint a magasabb rendűek sejtjeinek vizsgálata. Lényeges különbség,
hogy mivel ezeknek a sejteknek a kemotaxisához nem mindig kell a kitapadásukkal
számolni (pl. csillósok) a vizsgálatok is „egy-fázisú”, gyors tesztek.
Tetrahymena pyriformis sejtek kemotaxisának meghatározásához Leick és Helle által
leírt kapilláris kemotaxis assay módosított változatát használtuk, melynek elrendezése a
3.2. ábrán látható [94, 104].

3.2. ábra: A kemotaxis kapilláris assay kisérleti elrendezése
A két kamrából álló rendszerben a külső kamra tartalmazza a vizsgálandó sejteket, a
belső pedig a tesztanyag oldatát. A két kamra között egy kisméretű kapilláris található.
Vizsgálatunkban belső kamra gyanánt egy 8-csatornás automata pipetta (CAPP, Dánia)
cserélhető, steril hegyeit használtuk, a sejteket pedig egy 96 - lyukú sejttenyésztő
lemezbe (Falcon, USA) helyeztük. A kontroll mintákban tápoldat szolgált
tesztanyagként. A 20 perces inkubációs idő elteltével a pozitív választ adó sejteket 4%
formalint tartalmazó PBS oldattal (0.05 M foszfát-puffer, pH 7.2, 0.9 M NaCl) fixáltuk.
A sejtszámot mikroszkópban, Neubauer hemocitométer segítségével határoztuk meg. Öt
párhuzamosan végzett kísérlet eredményeit értékeltük, a 100%-osnak vett kontroll
csoporthoz viszonyítva adtuk meg a kemotaxis aktivitást (Ktx. akt).
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Ezen vizsgálati módszer alkalmazásának előnyei közé tartozik, hogy a sejtek
ciklusidejéhez viszonyítva rövid inkubációs idő alatt több párhuzamos mérési
eredményt szolgáltat, valamint viszonylag egyszerűen, olcsón megvalósíthatók a
mérések. Hátránya a nagy helyigény és a körülményes sterilen tartás, azonban utóbbi
próbléma csupán a kemotaktikus szelekciós vizsgálatoknál jelentkezik, mivel itt a
pozitívan reagáló sejtek továbbtenyésztésére is sor kerül.
3.3.2. Multi- well kemotaxis vizsgálat
A különböző sejtvonalak kemotaktikus válaszkészségét módosított Boyden-kamra
technikával mértük. Választásunkat az indokolta, hogy mint azt a 1.4. ábrán (1.10.
fejezet) láttuk a filteren keresztüli migrációt mérő technikák, átmenetet képeznek a
gyors screenelő technikák és a funkcionális kemotaxis tesztek között.
A kísérletek kivitelezésére a 3.3. ábrán látható NeuroProbe® MBB 96 kamrában
(NeuroProbe, Gaithensburg, MD, USA) került sor. Az alapvetően kétkamrás
rendszerben a felső kamrákba juttatott sejtszuszpenziót az alsó kamrákba helyezett,
vizsgálandó anyagtól egy 5μm pórusátmérőjű PC filter választotta el, mely méreténél
fogva biztosította, hogy a 12-14μm-es átmérőjű sejtek csak aktívan, citoszkeleton
átrendeződés révén tudtak átjutni. A 3 órás inkubációs idő után a membránon keresztül
az alsó kamrába átvándorolt sejtek számát MTT-próba segítségével határoztuk meg a
3.4. fejezetben részletezett módon.
Egy adott koncentráción minimum 15 párhuzamos mérést végeztünk, kontrollként a
tenyésztő médiumot használtuk. Egy ligand kemotaktikus karakterének jellemzésére a
kemotaktikus aktivitás (Ktx. akt.) szolgált, mely a 100%-os kontrollhoz viszonyított
érték.

3.3. ábra: NeuroProbe® kamra képe
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3.3.3. Kemotaktikus szelekció
A vizsgálat célja annak eldöntése, hogy adott kemotaktikusan pozitív választ adó
sejtcsoport esetében a kemotaktikus válasz egy a ligand jelenléte által indukált, „ad hoc”
folyamat-e, vagy annak hátterében membrán vagy genetikus szinten kódolt, hosszú
távon továbbadott szignalizációs képesség áll [96].
E vizsgálat során a pozitív kemotaktikus válaszreakciót adó szubpopuláció
szelektálásához az előbbiekben említett kapilláris kemotaxis assay módszerét
alkalmaztuk. A vizsgálat két lépésben történt. Először egy szelekciót végeztünk, mely
minden vegyület esetében az optimális, legnagyobb pozitív kemotaktikus válaszreakciót
eredményező koncentráción végzett kemotaxis assay-t jelentett. Ezzel párhuzamosan a
kontrollcsoport válaszkészségét médiummal, mint identikus kontrollal szemben
vizsgáltuk. A szelekció végén a sejteket friss tápoldatba helyeztük és 168 órán át
tenyésztettük, 48 óránkénti átoltásokat végezve. A második lépésben a két
szubpopulációt négy kombinációban vizsgáltuk:
•

C/C - a tápoldattal szelektált szubpopulációk ismételt kemotaktikus

válasza a tápoldattal szemben;
•

C/X - a tápoldattal szelektált sejtek kemotaktikus válasza a vizsgált „X”

anyaggal szemben;
•

X/C - a vizsgált anyaggal szelektált sejteknek a kontroll médiumra adott

válasz-reakciója;
•

X/X – az „X” anyaggal szelektált szubpopulációk aktivitása a szelektáló

anyaggal szemben.
A kemotaktikus szelekció jellemzésére használt kemotaktikus szelekciós koefficienst
e négy csoport kemotaxis indexe alapján számoltuk:

Chsel =

C
X

C
C

⋅X
⋅C

X
X

Ha a szelektált szubpopulációk fokozott válaszreakcióra képesek a szelektáló
vegyülettel szemben, értéke Chsel > 1, korábbi kísérletek statisztikai elemzései azt
mutatják, hogy a Chsel értéket 1.25 feletti esetben tekinthetjük szignifikánsnak [96].
A szelekció vizsgálata az egyes molekuláknál az alábbi koncentráción történt:
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Aminosavak:
Ala 10-10M, Arg 10-8M, Asn 10-10M, Cys 10-6 M, Glu 10-12M, Gly10-10M, His 10-8M, Ile
10-12M, Met 10-10 M, Pro 10-10M, Ser 10-10 M, Thr 10-10;
SXWS:
SEWS 10-12 M, STWS 10-12 M, SSWS 10-8 M, SIWS 10-7 M, SAWS 10-10 M, SNWS
10-8 M, SHWS 10-7 M, SMWS 10-10 M, SPWS 10-8 M, SQWS 10-6 M;
WSXWS:
WSRWS 10-10 M, WSIWS 10-10 M, WSPWS 10-10 M;
Tuftsin származékok:
TKPKG 10-7 M, T20 10-7 M, T40 10-7 M.

3.4. MTT próba
A sejtszám meghatározásához sejtvonalak kemotaxisának, illetve a konjugátumok
citotoxikus hatásának vizsgálata során - az elsőként Mosmann által 1983-ban leírt mitokondriális dehidrogenáz aktivitás kimutatásán alapuló MTT próbát alkalmaztuk [6,
7]. A reakció során az élő sejtekben működő mitokondrilális dehidrogenáz hatására az
MTT(3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazolium bromid) tetrazólium gyűrűje
felhasad és a sejtekben kék formazán kristályok keletkeznek. A sejtek és a kristályok
detergenssel (pl: DMSO) történő szolubilizálása után, az 540 és 620 nm-es
hullámhosszon mért abszorbancia különbség arányos lesz az élő sejtek számával és
aktivitásával.
Vizsgálataink során steril PBS-ben oldott (0.05 M foszfát-puffer, pH 7.2, 0.9 M NaCl)
5% -os MTT-t oldatot alkalmaztunk, melyet 1:10 térfogat arányban adtunk a 96-lyukú
tenyésztő lemezben található sejtekhez. Termosztátban történő 12 órás inkubációt
követően a sejtek felszínéről injekciós tű segítségével távolítottuk el az MTT-t
tartalmazó médiumot, majd 100 μl DMSO-t hozzáadva, 20 percig rázógépbe helyezve
szolubilizáltuk a kristályokat. Az abszorbancia mérése ELISA-readerrel (Labsystems
Multiskan MS, Finnország) történt 540 és 620 nm –es hullámhosszokon. A mért értéket
csak médiumot tartalmazó vakok levonásával történt korrekció után használtuk fel a
statisztikák készítéséhez.
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A citotoxicitás és viabilitás mérésre széles körben elfogadott módszer előnyösen
alkalmazható kemotaxis vizsgálatokhoz kötött sejtszám meghatározáshoz is. Egyedüli,
az eredmények kiértékelésekor lényeges szempont az, hogy a minták spektorfotometriás
leolvasása során nem a teljes tartomány tekinthető lineárisnak, ezért a vizsgálatok előtt
kalibrációs görbe felvételére került sor minden esetben.

3.5. Egyéb sejtfiziológiai válaszreakciók mérése
3.5.1. Formil - peptid receptorok (FPR) gátlása lektinekkel
A formil-peptid receptor (FPR) oligoszacharid oldalláncainak a ligand-receptor
interakcióban betöltött szerepét indirekt módon, lektinekkel történő előkezelést
alkalmazva elemeztük.
A THP-1 sejteket RPMI-vel történő mosás, illetve reszuszpendálás után α- mannóz
és α- glükóz specifikus Con-A (Sigma Ltd. St.Louis, USA) és. α- mannóz specifikus
Lens (Sigma Ltd. St.Louis, USA) lektinekkel kezeltük 10-6 M-os koncentráción. A 25
perces inkubációt követően 10% FCS-t tartalmazó RPMI oldattal mostuk a sejteket,
majd elvégeztük a 3.3.2. pontban leírt módon a kemotaxis vizsgálatokat. Kontrollként
oldószerrel kezelt sejteket alkalmaztunk. Az eredményt gátlási inedex formájában adtuk
meg, mely kezelt, illetve kontroll populáció kemotaxis indexének hányadosa.

Xg
Cg
gátlásiind . =
× 100%
Xc
Cc

Xg – vizsgálandó oldathoz az előkezelt sejtek
Cg - kontroll médiumhoz az előkezelt sejtek
Xc - vizsgálandó oldathoz a kontroll sejtek
Cc - kontroll médiumhoz a kontroll sejtek

3.5.2. Szignalizációs útvonal vizsgálata / PIP3-PI3K rendszer vizsgálata/
A formil-peptidek indukálta kemotaktikus válaszreakció szignalizációjában a PI3
kináz által termelt PIP3 kulcsszerepet játszik (1.8. fejezet, 1.3. ábra). Az enzim
specifikus gátlószereinek, a Penicillium fumiculosum-ból izolált Wortmannin és a
szintetikus úton előállított LY294002 (2-(4-morfolinil)-8-fenil-4H-1-benzopirán-4-one)
alkalmazásával indirekt módon vizsgáltuk a formil-peptid receptorok szerepét, a
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kemotaktikus ligandot is tartalmazó konjugátumok által indukált kemotaktikus
válaszreakcióban [138].
A gátlási reakcióra a kemotaxis vizsgálatokat megelőzően, előkezelés formájában
került sor. A sejteket RPMI-ben történő mosást követően 25 percig kezeltük
Wortmanninnal, illetve LY294002–vel 10-5 M-os koncentrációban. Az előkezelést
követően a gátlószereket kimostuk és a sejteket 10% FCS-t tartalmazó tápoldatban
reszuszpendáltuk. Ezután következett egy kemotaxis vizsgálat a fentiekben ismertetett
módon. A kontrollként alkalmazott sejteket azonos térfogatszázalékban az inhibítorok
oldószerével, DMSO-dal kezeltük. Az eredményeket a 3.5.1. fejezetben ismertetett
gátlási index formájában adtuk meg.

3.5.3. Internalizáció vizsgálata
A kialakított kemotaktikus drug targeting konjugátumok biológiai elérhetőségét,
fluoreszceinsen jelölt molekulák internalizációjának vizsgálatával is igazoltuk, mind
Tetrahymena, mind THP-1 sejteken.
A szükséges jelzett molekulákat kétféle módon állítottuk elő. A molekulák egy részét
feleslegben alkalmazott flureszcein izotiocianáttal (FITC) jelölve, majd a festék feleslegét
gélkromatográfiás módszerrel elválasztva, töltetként Sephadex G25-t, eluensként pedig
PBS-t alkalmazva nyertük. A molekulák másik nagy csoportjánál a fluoreszcens anyagot a
peptidszintézis során csatoltuk, olyan GFLGC spacer kialakításával, mely a Mtx helyett,
azzal megközelítőleg azonos méretű, fluoresceint (FLUOS-t) tartlamzott (ld. 3.1.2.4.
fejezet). (Eredeti terveinkben szerepelt a Mtx-ot tartalmazó, fluoreszcensen jelzett
konjugátumok vizsgálata is, azonban ennek elvégzését a szintézis során adodó problémák
meghiúsították.)
Az így nyert jelzett anyagokat 10-6 M koncentrációban adtuk a sejtekhez. Az 1, 15, 30 és
60 perces inkubáció után a reakciót 50 μl 0.5 %-os trypánkék festék hozzáadásával és azt
követő háromszori mosással (PBS) állítottuk le. A mintákat a további vizsgálatokig 2%-os
PBS-ben oldott paraformaldehiddel fixáltuk és a kiértékelésig 4 °C-on tároltuk.
A

vizsgálat

kiértékelése

FACS

analízissel

(FACS-Calibur,

Becton-Dickinson)

mintánként minimum 10.000 sejt lemérésével tötént. A kapott eredményeket konfokális
mikroszkóppal (BioRad, MRC 1024) erősítettük meg.
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3.5.4. Citotoxicitás vizsgálata
A kemotaktikus drug targeting konjugátumok esetében, a hatóanyagot (Mtx-ot)
tartalmazó formák toxikus hatását MTT-próbán alapuló citotoxicitás mérésével
igazoltuk.
A sejteket centrifugálást követően, a sejttípusnak megfelelő friss tenyésztőoldatban
(Tetrahymena pyriformis – BT; THP-1 sejtek – 10% FCS tartalmú RPMI oldat) mostuk
és reszuszpendáltuk, majd az így kapott sejtszuszpenzió 50-50 μl-ét egy 96 lyukú
lemezre szétosztottuk (104 ill. 5x103 sejt/ lyuk koncentrációban). A sejteket 50 μl, a
vizsgált anyagot kétszeres töménységben (2x10-12-2x10-6 M) tartalmazó tápoldattal
kezeltük. Kontrollként kezeletlen sejteket használtunk, a tápoldat esetleges redukáló
hatását csak tenyésztő médiumot tartalmazó vakok alkalmazásával küszöböltük ki. A
Mtx-ot kétszeres koncentrációban alkalmaztuk, hogy a konjugátumoknak megfelelő
hatóanyag koncentrációt érjünk el. Tetrahymena sejtek esetében 1, 5 és 15 órás 28°C-on
történő inkubáció után, míg THP-1 sejteknél 37 °C-on, 5% CO2 koncentráció mellett 3,
24, 48 és 72 órás inkubáció után MTT adtunk a mintákhoz. A sejtszám meghatározására
DMSO-val történő szolubilizálás, 20 perces gépi rázás, illetve azt követő ELISAreaderrel történő leolvasással került sor.
Az eredményeket a kontrollhoz (C) viszonyítva ábrázoltuk, az alábbi képletet
alkalmazva.

%=

X − vak
×100 %
C − vak

3.6. Statisztikai analízis

A kemotaxis vizsgálatok eredményeinek statisztikai kiértékelését Microcal Origin 7.0
programmal, ANOVA módszerrel végeztük. A program a Student féle t-próba értékeit
és a standard deviációk adatait szolgáltatta. Az dolgozat ábráin alkalmazott
szignifikancia szintek: x<0.05; y<0.01; z<0.001 [161].
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4. EREDMÉNYEK
4.1. Kísérletek Tetrahymenával
4.1.1. Aminosavakkal végzett vizsgálatok eredményei

Az aminosavak nemcsak mint alapvető táplálékmolekulák hatnak az egysejtű
élőlényekre, hanem kémiai tulajdonságaiknak köszönhetően befolyásolhatják a sejtek
alapvető működését, viselkedését (pl. mozgását) is. Lenhoff elmélete szerint az ősi
táplálékmolekulákra és receptoraikra - ld. Hydra aminosav receptorai – vezethető vissza
az evolúció során a szignálmolekulák és az azok kötésére képes receptorok megjelenése
[108]. Ezt az elméletet Tetrahymena esetében a hisztidin – hisztamin, illetve tirozin –
dijodotirozin molekula párokkal végzett szaporodási kísérletek eredményei is
alátámasztották [39]. Bizonyították azt is, hogy egyes aminosavak – mint a valin,
fenilalanin, triptofán és tirozin - L és D izomerjei is eltérő hatással vannak a
Tetrahymena pyriformis sejtek osztódására [45].
Az

aminosavaknak

Tetrahymena

sejtek

mozgását

befolyásoló

hatásáról

a

szakirodalomban több helyen is utalást találunk. Hellung-Larsen és mtsai kimutatták,
hogy a tápoldatok aminosav tartalma befolyásolja a Tetrahymena pyriformis sejtek
mozgásmintázatát, az aminosavakat magasabb koncentrációban tartalmazó oldatokban
tartott sejtek úszásában a gyorsabb mozgás elemek, az ú.n. „run”-ok, nagyobb
frekvenciával fordulnak elő, míg a csupán szervetlen ionokból álló minimál tápoldatban
tartott, éhező sejtek esetében a lassabb elemek („turn” és „rest„) dominálnak [62]. A
különböző aminosavakkal kiegészített tápoldatokat vizsgálva 10 aminosav közül 3
(Cys, Met, Phe) esetében figyeltek csak meg kemoattraktáns hatást. Megjegyzendő,
hogy ezeket a hatásokat viszonylag magas koncentráció tartományban (2x 10-4 M)
detektálták [62]. Fontos kiemelnünk, hogy e csillósok aminosavak iránt mutatott
kemotaktikus válaszkészsége nem korlátozódik egyetlen fajra. Ugyanezen taxonba
tartozó más fajok, mint pl. a Tetrahymena thermophila esetében is kimutatható volt
egyes aminosavak (Met, Ile, Leu, Cys) mozgást pozitívan befolyásoló, attraktáns hatása
[8,110], valamint egyéb egysejtűek (Dunaliella salina, D. tertiolecta stb.) esetében
szintén ismert ilyen válaszkészség [93, 157].
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Mint a szakirodalomból kiemelt néhány fenti adat is mutatja a kérdés eddigi
vizsgálatai során egyik esetben sem végeztek az egész aminosav „tárat” felölelő
kísérletsorozatokat, illetve azon néhány alkalommal, amikor erre kísérletet tettek, a
nyert eredmények eltérő volta nehezítette meg azok értelmezését.
Fenti problémák is indokolták, hogy kísérleteink kezdeti szakaszában e referencia
értéknek számító adatok felmérésére törekedtünk a kemotaktikus ligandok ezen
alapvető csoportjában. Vizsgálataink eredményeinek értelmezése során igyekeztünk
kapcsolatot találni a regisztrált hatások és az aminosavak fiziko-kémiai karaktere között
is. Az egyes ligandok fiziko-kémiai karaktere és kemotaktikus hatása közötti
összefüggések

feltárására

irányuló

elemzések

során

számos

paramétert

figyelembevettünk (hidrofóbicitás, pK, SEA, Tömeg/SEA, „Burried residues”,
térkitöltés stb.). Ezek természetesen nem minden esetben és nem minden vonatkozásban
mutatattak szignifikáns eltérést. A könnyebb áttekinthetőség és a terjedelmi okok
indokolják, hogy az egyes karakterek közül azokra térjünk ki, melyek esetében
szignifikáns

eltérést,

vagy

melyek

más

csoportokkal

összefüggésben

voltak

megemlíthetők.
4.1.1.1. Kemotaktikus hatás vizsgálata

A kemotaktikus ligandok hatásának tanulmányozását a kemotaxis koncentráció
függésének elemzésével kezdtük. Már a kísérletek kezdetekor jó remény volt arra, hogy
azok majd fontos információt nyújtanak a ligand gradiens-függő kemotaktikus
karakteréről és a nyert adatok alapul szolgálnak a további sejtfiziológiai vizsgálatokhoz.
A 20 természetes aminosav L-izomerének vizsgálatára a sejtek LL oldatban történt
éheztetését követően került sor. E lépés beiktatását az indokolta, hogy a sejtek
természetes tenyésztő médiuma (BT) rövid peptidek és aminosavak keverékének
tekinthető. Ehhez viszonyítva az aminosavak vizsgált koncentrációtartománya
alacsonyabb vagy átfedést mutat. Az inorganikus oldatban történő adaptációs periódus
beiktatását az is indokolta, hogy ez idő alatt a vizsgált sejtek membrán alatti
mukocisztái kiürültek, így evvel sem zavarták a vizsgálat alatt a membrán
környezetében a ligand-receptor kölcsönhatás kialakulását. A kemotaktikus aktivitás
mérése az 3.3.1 Módszerek fejezetben ismertetett kapilláris kemotaxis assay technikával
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történt. A ligandokat oldalláncuk kémiai karaktere szerint csoportosítva, 10-12–10-6 Mos koncentráció-tartományban vizsgáltuk (4.1. táblázat).
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) Az aromás oldalláncot tartalmazó három aminosav (Phe, Try, Trp) vizsgálatakor
egységesen erős kemorepellens hatás volt megfigyelhető a teljes koncentráció
tartományban.
AS

10-12

10-10

10-8

10-6

[M]

[M]

[M]

[M]

jelenlét az
“ős levesben”

Aromás

Phe – F

43,8 y

64,34 y

36,75 y

36,7y

oldallánc

Trp – W

62,22 y

76,4 x

73,51 x

74,27 x

Tyr – Y

67,81y

65,62y

55,12z

77,29x

Poláros,

Ser – S

136,59 y

149,18 y

93,44

63,34 y

+

töltés

Thr – T

107

130,46 y

71,65 x

78,70 x

+

nélküli
oldallánc

Negatív
töltésű

Met – M

76,73

x
z

z

124,27

x

z

174,16

z

143,23

86,34
230 z

Cys – C

206,67

Asn – N

101,31

121,27

89,47

104,38

Gln – Q

179,38 z

171,69 x

184,61 y

128 x

Asp – D

113,59

90,57

101,31

102,85

+

x

+

Glu –E

207,69

Lys – K

töltésű

z

197,5

x

y

130,76

156,41

125,64

57,97 y

56,47 y

42,35 z

80

Arg – R

100

84,62

116,36

92,8

oldallánc

His – H

116,85

123,09 x

144,57 y

135,33 x

Apoláros,

Gly – G

124,11x

147,44x

98,04

93,82

+

alifás

Ala – A

x

124,27

131,9

y

107

+

oldallánc

Val – V

65,88 x

50,16 x

39,15 z

59,57 y

+

Leu – L

58,82 y

59,0 y

50,94 y

39,17 y

+

Ile – I

121,52

62,7 y

74,47 y

62,7 y

+

Pro - P

102,27

165,9 z

131,81 x

152,27 y

+

oldallánc
Pozitív

121,81

x

4.1. táblázat: Az oldalláncok kémiai karaktere alapján csoportosított aminosavak
koncentráció függő kemotaktikus hatása (n=10)
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(ii) A poláros oldalláncot tartalmazó, töltés nélküli aminosavak hatását elemezve,
mind a négy vegyület esetén pozitív kemotaktikus válaszreakciót figyelhettünk meg,
igaz eltérő koncentrációértékeknél. Míg a Cys tág (10-12–10-6 M) tartományban hatott, a
Ser, a Thr és a Met koncentráció optimuma 10-10 M volt. Ez utóbbi három molekula
esetében a válaszreakció bifázisos, tehát attraktáns és repellens hatás is megfigyelhető.
(iii) A szerkezetileg rokon aminosav párok Glu-Asp és az Gln-Asn esetében, az
összetartozó molekulapárok oldalláncaiban egy –CH2– eltérés van, mely a kemotaktikus
hatásban is szignifikáns eltérésként jelentkezik, és egyben a modell-sejt érzékenységére
is utal. A Glu és a Gln széles koncentrációtartományban (10-12-10-6 M) pozitívan hatott,
míg az Asp és az Asn neutrális ligandként viselkedett.
(iv) A három pozitív töltésű oldallánccal rendelkező aminosavnál szintén egyedi
válaszreakciókat kaptunk. A leghosszabb oldalláncú Arg neutrálisként, míg a Lys
repellensként (10-8 M - 42.35%) viselkedett. Az imidazol gyűrű tartalmú His széles
koncentráció tartományban (10-10-10-6 M) attraktánsnak mutatkozott (123.09-144.57%).
(v) A nem poláros aminosavak közül a Pro és a két kisméretű, az alifás oldalláncú Ala
és az oldallánc nélküli Gly, jellegzetes attraktáns karaktert mutattak. Míg az Ala
viszonylag széles koncentráció tartományban (10-12–10-8 M) hatott pozitívan, a Gly
alacsonyabb koncentráción (10-12; 10-10 M) attrraktáns, míg töményebb oldata (10-8; 10-6
M) már neutrális hatású volt. A pirrolidin gyűrűt tartalmazó Pro esetében kapott széles
koncentráció tartományban mérhető attraktáns hatás (10-10–10-6 M) azt sugallja, hogy
nem minden gyűrűs szerkezet társul feltétlenül negatív kemotaktikus hatással.
Az ugyanezen csoportba tartozó Val, Leu és Ile kifejezetten repellens volt, bár az Ile
esetében 10-12 M koncentráción enyhe, nem szignifikáns attraktáns hatás is
megfigyelhető.
4.1.1.2. „Kemotaktikus range- fitting” jelensége

A kemotaktikus ligandokat hatásos koncentrációkon alkalmazva sok esetben eltérő szélesebb vagy keskenyebb - hatástartományokat lehet megfigyelni. Mivel már a
viszonylag egyszerű, szerves molekulák, az aminosavak is jelentős fiziko-kémiai
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eltéréseket mutathatnak, felvetődik annak lehetősége, hogy e jellemzők (pl.
töltéseloszlás) eltérései, és ezek ligand-receptor kapcsolat kialakulását befolyásoló
hatásai is hozzájárulhatnak a fentiekben jelzett különbségek kialakulásához. E kezdeti
meggondolások

késztettek

arra,

hogy

alaposabb

vizsgálat

tárgyává

tegyük,

megfigyelhető-e eltérés az egyes aminosavak esetében azok kemotaktikusan aktív
hatástartománya között.
A hatásos tartomány és a kemotaktikus aktivitás alapján felállított sorrend is jó
korrelációt mutat. Ezen jelenség magyarázata összetett. Az egyik lehetséges magyarázat
az, hogy a kemoattraktáns és kemorepellens ligandok által indukált válaszreakciók
biológiai funkciója, jelentősége alapvetően különböző. Az attraktáns táplálék molekulák
által kiváltott válaszreakció a receptor készlet széles puffer kapacitásán alapszik, így
nem meglepő, hogy e molekulák széles koncentrációtartományban képesek azonos
előjelű biológiai válasz indukálására. A kemorepellens anyagok között számos olyan
található, melyek a sejt alapvető életfunkcióit gátló, esetleg toxikus anyagok. Ez utóbbi
molekula-csoport felismerése esszenciális a sejt számára ezért elképzelhető, hogy az
ezek érzékelésére kialakult szignalizációs mechanizmusok sokkal effektívebben
működnek, és az egész populáció átlagában a válaszreakció lényegesen kisebb szórást
mutat. E jelenség a „kemotaktikus range fitting”.
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) Összehasonlítva a mért kemotaktikus aktivitást és a „kemotaktikus
hatástartományokat” megfigyelhetjük, hogy az utóbbi jóval szélesebb az attraktáns
ligandok esetében.
Ebben a csoportban (pl: Cys, Glu, Gln, Pro, Ser, Gly) átlagértéke 66,1 ± 14,2, míg a
repellens molekulák (Lys, Tyr, Trp, Val, Phe, Leu) esetében ez az érték jóval
keskenyebb, 24,66 ± 8,16.
(ii) A diagramm

középső tartományának átmeneti ligandjai, feltehetően azt a

pufferkapacitást biztosíthatják, ami a környezethez történő folyamatos adaptációban
elengedhetetlen és vélhető, hogy számos más ligand-család esetében szintén fellelhető.
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4.1. ábra: Aminosavak kemotaktikus hatásának tartománya a maximális hatás sorrendjében

A „kemotaktikus range – fitting” jelenségét a három aminosav csoport (attraktánsok,
neutrálisok, és repellens molekulák) kémia tulajdonságainak vizsgálata is alátámasztja.
Ilyen a hidropátiás index, mely egy aminosav hidrofób jellegének leírására használt
faktor. Segítségével jól jellemezhetők egyes aminosavak és a membránok és az azok
komponensei (pl. foszfolipidek, integráns membrán fehérjék) közti interakció is vizes
közeget véve alapnak.
(iii) Adataink alapján (4.2. táblázat) a hidropáthiás index magas, pozitív értéke (0.78)
az

aminosav

természetű

ligandnak

repellens

hatást

kölcsönöz.

Az

érték

kemoattraktáns/repellens jelleget meghatározó voltára utal, hogy a neutrális aminosavak
csoportját a fenti értéknél jelentősen alacsonyabb és már előjelében is eltérő indexet
számíthatunk (-0.9). E tendencia érvényesül a továbbiakban is, mivel a kemoattraktáns
csoportra jellemző hidropátiás index átlagértéke már -1.21, jelezve, hogy ezek a
molekulák membránhoz való viszonyukban is szignifikánsan eltérnek mind a neutrális,
mind pedig a repellens csoporttól.
(iv) Az aminosavak pKa értékeinek átlagaiban is különbség figyelhető meg a három
csoport esetében. Míg a kemoattraktáns csoporthoz tartozó aminosavak pK-COOH értéke
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alacsonyabb (2.14± 0.05) mint a repellens aminosavak hasonló átlagértéke (2.21±
0.08); a kemoattraktánsok pK-NH2 átlagértékei magasabbak ( 9.79 ± 0.28) mint a
kemorepellenseknél számítható értékek ( 9.3 ± 0.11). Mindez arra utal, hogy az
aminosavak hidropatiás tulajdonságai mellett a töltéseloszlásban meglévő különbségek
is befolyásolják a kemotaktikus karaktert még e viszonylag kisméretű molekulák
esetében is.
pK1

pK2

SEA

Oldalláncok

(-COOH)

(-NH2)

[Å2]

SEA értéke

’Burried
residues’

2

[Å ]

Hidropátiás
index

[%]

Kemoattraktánsok-

2.14

9.79

148.36x

61.95x

36.3

széles konc.

±0.05

±0.28

±15.73

±8.38

± 9.34

2.12

9.35

179.7

73.12

34.87

±0.07

±0.12

±14.68

±9.57

±7.14

Kemorepellensek -

2.21

9.3

218.21y

102.25y

43.00

szűk konc.

±0.08

±0.11

±14.43

±10.52

±9.91

-1.21

tartományban
Kemotaktikusan
neutrális

-0.9

0.78

tartományban
4.2. táblázat: Kemotaktikus hatásuk alapján képzett három aminosav csoport (attraktáns,
neutrális, repellens) kémiai karakterének összehasonlítása

Mint azt a Bevezetésben részleteztük, a szignálmolekulák biológiai aktivitásának
egyik alapfeltétele a ligand-receptor kapcsolat létrejötte, mely nagymértékben függ az
adott ligand „fizikai/szerkezeti hozzáférhetőségétől”. Ez utóbbi jó korrelációt mutat a
ligand vizes közegre számított oldódási felületével, a Solvent Exposed Area (SEA)
értékével.
(v) A három ligand csoport esetében, mind a teljes aminosavra, mind annak
oldalláncára számított átlagértékekben szignifikáns eltérés mutatkozott. Az attraktáns
karakter alacsony oldódási felületek (SEA =148.36 ±15.73 és SEA oldallánc = 61.95 ±8.38
) mellett alakult ki, míg a SEA magas értékei repellens karaktert kölcsönöztek az
aminosavaknak.

Az oldószerek elől rejtett molekularészek arányát jellemző index

(’Burried- residues’) esetén, azonban nem tudtunk egyértelmű összefüggéseket találni.

59

4.1.1.3. Kemotaktikus szelekció vizsgálata

A kemotaktikus szelekció technikáját alkalmazva lehetőség nyílik arra, hogy
megvizsgáljuk, képes-e egy adott attraktáns molekula a kemotaktikus szignalizációs
utak indukciója révén olyan sejtcsoportot szelektálni, melynek válaszkészsége hosszabb
idő eltelte után is előhívható a szelektált sejtek utódgenerációiban. Kísérleteink csillós
modellje, a Tetrahymena pyriformis esetében a sejtciklus viszonylag rövid volta miatt,
már 1 héttel a szelekciók elvégzését követően jelentős számú generációváltás figyelhető
meg (kb. 70 generáció), így jól elkülöníthetők az ú.n. long term és short term jellegű
hatások. Így a vizsgálattal meghatározható, hogy a kemotaxis szignalizációjában
résztvevő receptorok hosszútávon vannak-e jelen a membránban, vagy a ligand
jelenlétének indukáló hatására, ad hoc jelennek meg [96].
Ezt a rövid-, vagy hosszú távon érvényesülő szelekciós hatást a kemotaktikus
szelekciós koefficiens (Chsel) fogalmának és számításának bevezetésével különíthetjük el
(leírását ld. Módszerek fejezetben). A hosszú távon is érvényesülő, pozitív szelekciós
hatás esetében ez az érték Chsel > 1.25, míg a szelektáló hatást követően csupán rövid
időn belül érvényesülő szelekciós hatásokat kifejtő kemotaktikus ligandoknál ez az
érték Chsel < 0.8 vagy annál kisebb [96].
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) Az attraktáns aminosavakkal (beleértve az Arg és Ile) történt kemotaktikus
szelekciók után 1 héttel végzett, ismételt kemotaxis vizsgálatok azt mutatták, hogy a
ligandok szelekciós kapacitása terén már az aminosavak esetében is jelentős eltérés
figyelhető meg. Mint az a 4.2. ábrán is látható, a szelektáló vegyülettel szemben, „longterm” jellegű, fokozott válaszreakciót mutató szubpopuláció csak három molekulánál,
az Ile, a His és a Thr esetében (1.4 <Chsel ) jött létre.
(ii) A Glu, a Met, a Cys, a Gly és az Arg esetében a szelekciós koefficiens csak enyhe
pozitivitást mutat (1,02 ≤ Chsel ≤ 1.1).
(iii) A további négy aminosav (Pro, az Ala, a Gln és a Ser) függetlenül eredeti
kemotaktikus aktivitástól, a szubpopulációkban csökkent kemotaktikus választ
eredményezett (0.53 ≤ Chsel ≤ 0.76).
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4.2. ábra: Az egyes aminosavak kemotaktikus szelekciós koefficiensének(Chsel) értéke

pK1
(-COOH

pK2
(-NH2)

SEA
2

[Å ]

Oldalláncok
SEA értéke
2

„Burried

Hidropátiás

residues”

[Å ]

[%]

“Long-term”

2.09

9.49

178.66

75.75

43.33

szelektálók

±0.15

±0.16

±14.48

±12.85

±11.39

index
-1,65

(H, T)
3,7

(I)
Nem szelektálók

2.19

9.56

175.9

84.83

39.80

(E, M, C, G, R)

±0.06

±0.20

±28.17

±11.47

±12.73

“Short-term”

2.18

9.73

146.97x

49.97y

31.75x

szelektálók

±0.07

±0.38

±16.49

±11.98

±7.49

(P, A, Q, S)
4.3. táblázat: A szelekciós potenciál alapján kialakított három aminosav csoport fiziko kémiai karaktere
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-0.8
-1.025

(iv) Az aminosavakkal történt szelekció esetében a ligandok kémiai karakterét
vizsgálva (4.3. táblázat) megállapíthatjuk, hogy az oldallánc hidropátiás indexe, illetve
az ahhoz való hozzáférhetőség szintén befolyásolja a ligand szelekciós jellegét. Az
alacsony hidropátiás indexű és kis SEA-jú oldallánccal rendelkező aminosavak csak
rövidtávú szelekcióra képesek, míg a magas hidropátiás indexűek hosszú távon is
fokozott válaszkészségű sejtpopulációkat szelektáltak. A többi fiziko-kémiai karaktert
vizsgálva egyértelmű, szignifikáns összefüggések nem voltak adhatók.
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4.1.2. SXWS/WSXWS alpeptidtárakkal végzett kísérletek

A WSXWS szekvencia hemopoetikus citokinreceptorok (pl.: IL-2, IL-4, IL-6)
jellegzetes extracellulárisan elhelyezkedő, többszörösen ismétlődő eleme. Az emberi
szervezetben ezek a receptorok mind membránhoz kötött, mind szolubilis formában
megtalálhatók [24]. Kísérletileg igazolták, hogy a szolubilis IL-6 receptor egyes
immunsejtek (neutrofil granulociták és monociták) migrációját a kemokin receptor
expresszió befolyásolásával közvetve modulálja [67]. Mindezek alapján felmerül a
kérdés, hogy ezen receptorok SXWS/WSXWS motívumai rendelkeznek–e szolubilis
receptorok esetében direkt kemotaktikus, membránhoz kötött receptorok esetében pedig
haptotaktikus hatással. Ezen kérdésre keresve a választ, az aminosavakkal kapott
eredményeink ismeretében vizsgáltuk meg az SXWS és a WSXWS alpeptidtárak 19-19
tagjának kemotaktikus hatását Tetrahymena pyriformis modellen.
4.1.2.1. SXWS tetrapeptidek kemotaktikus hatása

A vizsgált peptideket az általuk kiváltott kemotaktikus válaszreakció alapján, a
klasszikus három csoporton (attraktáns, neutrális, repellens) túl a koncentráció
optimum, illetve a kifejtett hatás erőssége alapján további alcsoportok szerint mutatom
be az alábbi táblázatban (4.4. táblázat).
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) A kemotaxis koncentráció-függésének vizsgálata során a peptidkönyvtár 2 eleme,
az SEWS és az STWS különösen erős attraktáns hatást mutatott. Az SEWS esetében
alacsony koncentráción (10-12 M) az irodalomban is ritkán előforduló erősségű hatás
volt megfigyelhető. A kontrollhoz képest közel 700%-os aktivitást mértünk. A ligand
töményebb (10-10–10-7 M), illetve hígabb (10-16–10-13 M) oldata kemotaktikusan
neutrális volt. Hasonló karakterisztikájú görbét kaptunk az STWS esetében is, bár itt a
válaszreakció mértéke 10-12 M-os koncentrációnál kisebb, 300%-os volt.
(ii) Nyolc további peptid, szintén kemoattraktánsként viselkedett, bár jóval kisebb
amplitúdóval. Közülük alacsony koncentrációban (10-10 M) hatottak az ’X’ helyen Ala-t
és Met-t tartalmazó peptidek (SAWS, SMWS).
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A Ser, Pro és Asn tartalmú

tetrapeptidek (SSWS, SPWS, SNWS) az előzőeknél magasabb, 10-8 – 10-7 M
koncentrációkban mutattak maximális hatást.
(iii) További három peptid, a His, Ile és Gln tartalmúak (SHWS, SIWS, SDWS) két
egymástól viszonylag távol eső koncentráción is attraktáns hatással rendelkeztek.
Kemotaktikus

SXWS

válasz

Kemotaktikus aktivitás [%] (kontroll=100%)
10-12

10-11

10-10

10-9

10-8

10-7

10-6

M

M

M

M

M

M

M

Kemoattraktáns

SEWS

660z

430z

70

91

45

60

25x

Alacsony konc.

STWS

298z

160y

148y

117

110

110

120

SAWS

116

122

174z

142x

112

114

124

SMWS

118

102

153y

130

97

109

95

Kemoattraktáns

SSWS

96

133

126

143

235z

179y

135

Magas konc.

SPWS

96

114

107

125

146x

162y

107

SNWS

88

111

136

132

172x

145x

126

Kemoattraktáns

SHWS

68x

122x

90

61x

114

166x

68x

Két konc.

SIWS

84

109

169y

130

171x

231z

116

SQWS

132x

106

100

99

116

111

143y

SDWS

95

91

84

117

88

94

117

SGWS

108

91

110

93

87

112

89

SLWS

104

116

109

88

112

127

104

SRWS

96

98

85

103

103

120

96

SWWS

80

68

57y

66

73

74

80

SFWS

96

86

89

79x

87

69z

76

SYWS

55z

60z

71z

46z

75x

66y

67y

SVWS

71x

102

58y

71y

86

75

78

SKWS

86

83x

85x

80x

85x

83x

94

optimum<10

-10

M

-9

optimum>10 M

Optimummal

Neutrális

Kemorepellens

4.4. táblázat: SXWS peptidek kemotaktikus hatásámak koncentráció függése (n=10)

(iv) Az ’X’ helyen Asp, Arg, Gly és Ile aminosavat tartalmazó peptidek (SXWS)
neutrálisként hatottak Tetrahymena sejteken.
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(v) A vizsgált peptidek közül öt repellensként viselkedett: ilyenek voltak az aromás
oldalláncot tartalmazó aminosavakkal (Trp, Tyr és Phe) szubsztituált formák, az
SWWS, az SYWS és az SFWS, továbbá az alifás, illetve a bázikus oldalláncot
tartalmazó aminosavakat – Val, Lys - tartalmazó tetrapeptidek (SVWS és SKWS). E
peptidek hatása eltérő karakterisztikát mutatott, az SWWS és SVWS esetében 10-10 Mnál egy negatív csúcs volt megfigyelhető, a többi peptid esetében jóval szélesebb
koncentráció tartományban jelentkezett a hatás.
(vi) Az egyes csoportokban a peptid ’X’ helyén lévő aminosavának kémiai
tulajdonságai jelentősen eltértek. Attraktánsként viselkedtek egyes alkoholos hidroxil
csoportot tartalmazó aminosavak (Ser, Thr), alkilcsoportokkal rendelkezők (Ile, Ala,
Pro), savamid tartalmúak (Asn, Gln), továbbá a bázikus His és a kéntartalmú Met.
Ugyanakkor kis szerkezeti eltérés is a kemotaktikus hatás karakterisztikus változását
okozza, mint azt az Gly-Ala (-CH3 csoport) Ile-Leu (-CH3 csoport helyzete) és az AspAsn, Glu-Gln párok estén tapasztalhattuk. Az oldallánc hosszúsága sem egyértelműen
befolyásolta a kemotaktikus hatást, Arg–t tartalmazó SRWS (-NH2 és =NH)
neutrálisként hatott, míg a Lys-t tartalmazó SKWS (-NH2) repellens volt.
(vii) Az SXWS peptidek fiziko-kémiai karaktere és kemotaktikus hatásuk közötti
összefüggést keresve a ligandok kemotaktikus aktivitása alapján képeztünk csoportokat
(attaktáns, neutrális, repellens). E csoportok jellemző sajátosságait foglalja össze az 4.5.
táblázat.
Az aminosavaknál is vizsgált fizikokémiai karakterek közül, az ’X’ helyen lévő
aminosav hidropátiás indexét értékelve szignifikáns eltérés mutatkozott az attraktáns és
a repellens csoportok között. A negatív kemotaktikus karakter magas, pozitív
hidropátiás index (0.18) értékkel párosult. Az attraktáns molekulák alacsony értéke azt
sugallja, hogy az SXWS ligand és kemotaktikus receptorának kapcsolatában az ’X’
helyen lévő oldallánc meghatározó szereppel bír, amit a repellens csoportba tartozók
nagy térkitöltési értéke is alátámaszt.
A ligandok leírásánál jól használható indexnek bizonyul a ligand molekulatömege és
annak oldószer hozzáférhetőségét jellemző SEA (solvent exposed area) értékkel képzett
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hányadosa. Jó korrelációt találtunk az ’X’ helyen alkalmazott aminosavak kemotaktikus
aktivitása és azok molekulatömeg / SEA (Tömeg / SEA) hányadosának átlaga között.
Mint az a 4.5. táblázatban látható, a repellens és az attraktáns csoport között
szignifikáns eltérés mutatkozott, a

kemotaxis szempontjából az alacsony érték

preferáltnak tűnik.
Hidropátiás

Térkitöltés Tömeg/SEA

index

Előfordulási

Jelenlét

gyakoriság

az “ős

peptidekben %

levesben”

-0.56

128.8

177.3

5.04

6/10

±0.93

±6.80

±29

±0.571

60%

Neutrális

-1.15

128.2

213.8

6.67

3/4

X= D, R, G, L

±1.86

±10.32

±42

±0.936

75%

Kemorepellens

0.18

162.6y

306.5z

4.2

1/4

X= W, F,

±1.46

±14.85

±22

±0.937

25%

Kemoattraktáns
X= E, T, A, M,
S, P, N, H, I, Q

Y, V, K
4.5. táblázat: Kemotaktikus hatásuk alapján képzett 3 csoport (attraktáns, neutrális,
repellens) és az ‘X’ oldallánc kémiai karakterének összehasonlítása

4.1.2.2 „Kemotaktikus range fitting” jelensége SXWS peptidek esetében

Korábban, az aminosavakkal végzett vizsgálatokkal kapcsolatban írtuk le a
„kemotaktikus range-fitting” jelenségét. Ez lehetőséget nyújtott a kemotaktikus
ligandok egy új szempontból történő karakterizálására. A kemotaktikus hatás és ennek
tartománya között szoros összefüggés található, az attraktánsok esetében jóval szélesebb
ez a tartomány, mint a repellenseknél.
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) Ez az összefüggés SXWS peptideknél is megfigyelhető (4.3. ábra). A két
legerősebb kemoattarktáns ligand (SEWS, STWS) jóval szélesebb tartományban
bizonyult hatásosnak mint a kevésbé attraktáns SXWS ligandok (SSWS, SIWS, SAWS,
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SNWS, SHWS, SPWS, SMWS). A repellens peptideknél volt a hatástartomány a
legkeskenyebb (SFWS, SKWS, SWWS, SYWS).
700
600
500

[%]

400
300
200
100
0
E T S

I

A N H P M Q L R D G V F K W Y

SXWS peptid X= aminosav

4.3. ábra: „Kemotaktikus-range fitting” jelensége SXWS petideknél

4.1.2.3. Kemotaktikus szelekció vizsgálata SXWS peptidekkel

A kemotaktikus szelekció módszere – mint azt már az aminosavak tárgyalásánál
láthattuk –, módot ad arra, hogy egyes ligandok segítségével azok receptorait
funkcionálisan expresszáló szubpopulációkat állítsunk elő, illetve az egyes kemotaxis
receptorok dinamizmusáról nyerjünk képet. Kísérleteink e fázisában a korábban
attraktánsként ható 10 SXWS peptidet elemeztük. Tetrahymena kevert tenyészeteiből
kemotaktikus

szelekció

útján

állítottunk

elő

szubpopulációkat,

majd

azok

válaszreakcióit vizsgáltuk az identikus ligandok expozíciójával.
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) A 4.6. táblázatban összefoglalt kemotaktikus szelekciós koefficiens értékek jól
mutatják, hogy az ’X’ helyen Glu-t, His-t, Asn-t, Ser-t, Thr-t és Met-t tartalmazó
peptideket alkalmazva olyan szubpopulációk jöttek létre, melyek feltételezhetően
hosszútávon expresszálják a kemotaktikus válaszreakció kialakulásában szereplő
receptorokat. Az izoleucint (SIWS) és a prolint (SPWS) tartalmazó szelektáló ligandok
esetében az adatok arra utalnak, hogy valószínűleg a membránban csak ad hoc
megjelenő receptorok vesznek részt az attraktáns hatás közvetítésében. Két peptid
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esetében, SEWS és SAWS feltételezhető, hogy mind rövid-, mind hosszútávon
megjelenő receptorok is szerepet játszanak a folyamatban.

Szelektáló hatás

Peptid

Chsel

jellege

“ Long-term”

“Short-term”

Kevert

’X’ aminosav
oldalláncának
hidrofóbicitása

SQWS

2.00

0

SHWS

1.97

0.87

SNWS

1.59

0.09

SSWS

1.41

0.07

STWS

1.39

0.07

SMWS

1.39

1.67

SIWS

0.72

3.15

SPWS

0.75

2.77

SEWS

0.80

0.67

SAWS

0.93

0.87

4.6. táblázat: Az egyes SXWS peptidek kemotaktikus szelekciós potenciálja és hidrofóbicitása

(ii) A három ligand-csoport fiziko-kémiai karakterei közül az ’X’ aminosav
oldalláncának hidrofóbicitását vizsgálva a „short-” és „long–term” szelektorok között
szignifikáns eltérés mutatkozott. A hidrofób oldalláncúak „short-term” hatással
rendelkeztek.

4.1.2.4. Az SXWX peptidek és az ’X’ aminosavak kemotaktikus hatásának
átfedése

Eredményeinket elemezve, az aminosavakhoz hasonlóan, jó egyezést találtunk az
SXWS peptidek biológiai hatásának és hatásos koncentráció tartományának, illetve a
„kemotaktikus range fitting” jelenségének vizsgálatakor is. Ez felveti annak lehetőségét,
hogy az ’X’ helyen lévő aminosav kiemelt szerepet játszik a biológiai hatás
kialakításában.
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Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) Fentiek igazolása érdekében összehasonlítva a 19 SXWS peptid és az ’X’ helyen
található aminosav kemotaktikus hatását, meglepő eredményt kaptunk (4.7. táblázat).
Az attraktánsként viselkedő SXWS peptidek esetében nem csak a megfelelő peptid,
hanem az őt ’X’ helyen szubsztituáló aminosav is pozitív kemotaktikus hatással bír.
Hasonló egyezést kaptunk a repellens és a neutrális peptidek, illetve aminosav
szubsztituenseik értékeinek összehasonlításakor is. Csupán három esetben, az Asn-nál, a
Leu-nál és az Ile-nál tapasztaltunk jelentősebb eltérést.
Hatás

Kemoattraktáns

Neutrális

Kemorepellens

Eltérő hatások

Aminosav ‘X’
A
S
M
P
H
T
E
Q
G
R
D
W
F
Y
V
K
N
L
I

Peptid SXWS
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
0
+
0
+

AS ‘X’
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
0
0
-

4.7. táblázat: SXWS peptidek és az ’X’ helyen lévő aminosav kemotaktikus hatásának
összevetése (+ = attraktáns; 0 = neutrális; - = repellens hatás)

Az egyezés ilyen nagy fokát (84%) tapasztalva felmerül a kérdés, lehetséges-e hogy
egy rövid tetrapeptid olyan jellegzetes konformációt vegyen fel, amely lehetővé teszi,
hogy az ‘X’ helyen lévő aminosav a molekula szerkezetére jellemző módon jelenjen
meg és alapvetően meghatározza a kemotaxis receptor - ligand kölcsönhatást (4.4. ábra).
Az aminosavak és SXWS peptidek kemotaktikus hatásainak átfedő eredményei alapján
azt feltételezzük, hogy az SXWS peptidek kemotaktikus válaszreakcióiban a második
helyen lévő ’X’ aminosav lép interakcióba a feltételezett kemotaxis receptorral.
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as

S X W S

?
as

S W
X

kemotaxis

kemotaxis

S

receptor

4.4. ábra: A feltételezett receptor szintű háttér a két eltérő ligand esetében

4.1.2.5. SXWS peptid alkönyvtár térszerkezetének számítógépes modellezése

Fenti feltételezés alátámasztására a 3.1.3. fejezetben ismertetett molekulaszerkezet
vizsgálatokat végeztük el.
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) A számítógépes modellezés során az SXWS peptidkönyvtár tagjai nagyon hasonló
konformációt mutattak vizes közegben. Három szekvencia kivételével (SGWS, SPWS
és SRWS) a molekula gerincében található atomok Ångströmben (Å) mért távolságának
négyzetes szórása (rms) átlagosan 0.29 Å volt az SWWS szekvenciához viszonyítva –
melynek szerkezete a legjobban közelíttette az átlagost (4.5-4.6. ábra és 4.8. táblázat).
Trp3

Ser1

Ser4

X2

4.5. ábra: Az SXWS peptidek egymásra vetített konformációja
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‘X’

rms [Å]

Maximális eltérés [Å]

SIWS

0.09

0.22

SVWS

0.09

0.24

SYWS

0.15

0.47

SFWS

0.19

0.59

SMWS

0.20

0.36

SQWS

0.24

0.53

SHWS

0.24

0.48

SKWS

0.26

0.46

STWS

0.27

0.59

SLWS

0.30

0.64

SAWS

0.37

1.05

SSWS

0.38

1.10

SNWS

0.51

0.84

SDWS

0.54

0.90

SEWS

0.60

1.66

SGWS

1.01

1.77

SPWS

1.66

3.33

SRWS

2.19

4.25

4.8. táblázat: SXWS peptidek alapláncainak átlagostól (SWWS) vett eltérései

Trp3
Ser1

Ser4

Peptid gerinc atomjai (C és H)
Aminosav oldalláncok

Trp2

Nitrogén atom
Oxigén atom
H-híd

4.6. ábra: SWWS molekula szerkezete és H-híd mintázata
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(ii) A jellegzetes konformációt 5 erős és specifikus H-kötésből álló, e peptidekben
konzerváltan előforduló H-híd mintázat stabilizálta, ami csak két globális
energiaminimumú konformációt alakított ki az SXWS peptideknél. Az alapszerkezet
merevítésében szerepet játszó H-kötések a következők (4.9.táblázat):
As1

Atom

As2

(donor)

Atom

’X’

(akceptor)

Q

S

H

K

E

R

P

Ser1

OG

Ser1

O

Δ

Δ

+

+

+

+

+

Ser1

NH

Ser1

O

+

+

+

+

Δ

+

Δ

+

+

X2
Trp3

NH

Trp3

O

+

+

+

+

+

+

Δ

Trp3

O

Ser4

OG

+

+

+

+

+

Δ

+

Ser4

NH

Ser4

O

+

+

+

+

+

-

+

4.9. táblázat: SXWS szekvenciák jellemző H-híd mintázata és annak megváltozása az egyes
szekvenciákban (+ = kialakul; -= eltűnik; Δ = valamelyeik komponense az ’X’-oldallánccal lép
kapcsolatba, OG= karboxil csoport)

(ii) A számítógépes modellezés eredményei szerint a fenti kötések kialakulása olyan
maximálisan merevített szerkezetet eredményez, hogy az ‚X’ pozícióban lévő aminosav,
mely ezen kívül helyezkedik el, képtelen befolyásolni a gerinc konformációját (4.6.
ábra). Fenti eredmény különösen érdekes annak fényében, hogy néhány ’X’pozíciójú
aminosav oldallánca részt vesz H-híd képzésében is, mint például a proton donorként
viselkedő Gln és Ser, melyek a Ser1 karbonil csoportjával képeznek H-hidat, vagy a
His és a Lys, melyek saját karbonil csoportjukkal lépnek reakcióba, míg a proton
akceptorként viselkedő Glu a Ser1 nitrogén amidjával alakít ki H-hidat.
A Gly az ‚X’ pozícióban, valószínűleg kis méretének köszönhetően, nagyfokú
rugalmasságot biztosít a peptid gerincének, több alacsony energiájú konformációt
eredményezve. Ugyanakkor majdnem az összes vizsgált szekvencia megőrzi a
karakterisztikus H-híd mintázatot. Közöttük a 0.28 kJ/mol energiájú térszerkezet
tekinthető a globális minimum értékét is alulmúlóan a legkevésbé kedvezőnek, ez
egyben közeli hasonlóságot mutat az átlagot képviselő SWWS-sel (gerinc rms távolság
0.44 Å).
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(iii) Az SRWS esetében az Arg guanidino nitrogén és a Ser4 karboxil csoportja között
kialakuló H-kötés feltöri a jellegzetes H-híd mintázatot (3 H-kötést). Az SKWS az
SWWS-sel egyező konformációjú (gerinc rms távolság 0.37 Ǻ) annak ellenére, hogy
3.23 kJ/mol többlet energiával rendelkezik, amit egy H-híd elvesztése indokol. Ez az
energia itt a Ser4 helyett, a Ser1 karbonil csoport oxigén atomjának koordinálását
okozza, mely a korábbiakban már leírt H-mintázat helyreállásáért felelős. A lánctörő
aminosavként számon tartott Pro esetében annak jelenléte az SPWS szekvenciában a
Ser1 karboxil csoportjának átfordulását (flip) okozza, ami azt eredményezi, hogy a Hhíd kialakításában nem a Ser1 NH csoportja, hanem a Trp3 amidcsoportja vesz részt.
Még ha az SPWS megtartja is az alap szerkezetet, - mint azt a 4.7. ábrán láthatjuk - az
rms távolsága a Pro gerinc atomjait nem számítva 0.52 Ǻ, ami jól tükrözi a
hasonlóságot.

Ser1
Trp3

Ser4

Trp2/Pro2
SPWS
SWWS
Nitrogén atom

.

Oxigén atom

4.7. ábra: SWWS és SPWS tetrapeptidek konformációjának összevetése

4.1.2.6. WSXWS peptidek kemotaktikus hatása

A fenti eredmények alapján, a szerkezeti összefüggéseket kiegészítendő elvégeztük 19
WSXWS pentapeptid kemotaktikus vizsgálatát is.
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) Ez a peptidcsalád, mint azt a 4.10. táblázatban is láthatjuk, kemoattraktáns
hatásában jóval gyengébbnek bizonyult. Csak 3 peptid (WSRWS, WSIWS, WSPWS)
mutatott enyhe (130-150%) attraktáns jelleget, 9 az ’X’ helyen Leu, Gly, Lys, D, Phe,
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Trp, -t tartalmazó peptid nem befolyásolta a Tetrahymena sejtek kemotaxisát, míg
további 7 peptid (’X’= Ser, Thr, Tyr, Glu, Ala, His, Val) kemorepellensként viselkedett.
Kemotaktikus

WSXWS

Kemotaktikus aktivitás [%] (kontroll=100%)

válasz
Kemoattraktánsok

Neutrális

Repellensek

10 -12 M

10 -10 M

10 -8M

10 -6 M

WSRWS

137x

156z

114

132x

WSIWS

114

150y

140x

122

WSPWS

107

136x

80

103

WSWWS

120

124

97

89

WSFWS

120

79

98

99

WSGWS

121

106

108

109

WSLWS

114

117

91

106

WSNWS

119

94

108

106

WSQWS

89

125

87

95

WSDWS

116

108

101

76

WSMWS

110

82

92

104

WSKWS

102

96

107

102

WSSWS

96

72

98

64

WSTWS

80

86

67y

101

WSYWS

78

71y

78x

85

WSEWS

71x

98

80

75x

WSAWS

75

56x

72x

108

WSHWS

96

92

73y

81x

WSVWS

89

77

71x

77

4.10. táblázat: WSXWS peptidek kemotaktikus hatásának koncentráció függése (n=10)

(ii) A korábban említett SXWS peptidekkel ellentétben, itt egyik csoport esetében sem
volt kimutatható egyértelmű összefüggés a kemotaktikus aktivitás és a ligandok
szerkezeti jellemzői között. A 4.10. táblázatban pirossal kiemelt 6 molekula esetében
azonban egyezés volt megfigyelhető a tertapeptid (SXWS) és a pentapeptid (WSXWS)
hatásai között. Attraktáns SXWS peptidként ható 10 molekula közül csak kettő őrizte
meg ezt a karaktert az N-terminálison Trp-t tartalmazó variánsban is. Jellemző, hogy a
viszonylag hasonló szerkezetű - korábban egységes biológiai hatást mutató peptidek -,
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például ’X’ helyen aromás oldalláncot tartalmazó aminosavval szubsztituált formák -,
biológiai hatásukban jelentős különbséget mutattak.
A WSXWS és az SXWS peptidek közötti jelentős hatáskülönbség azt sugallja, hogy a
pentapeptidben az N terminálison elhelyezkedő aromás Trp nagymértékben
befolyásolja, lerontja a peptid kemotaktikus hatását.
4.1.2.7. „Kemotaktikus range fitting” jelensége WSXWS peptideknél

A fentiekben leírt eltérések vetették fel annak lehetőségét, hogy megvizsgáljuk vajon
a korábbiakban a ligandok kemotaktikus aktivitásával jó korrelációt mutató
kemotaktikus range fittung esetében megfigyelhető-e eltérés, amennyiben a lényegesen
visszafogottabb hatású WSXWS alpeptidtár elemeit tekintjük.
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) A kapott adatok kiértékelése azt mutatja, hogy e ligand típusnál lényegesen kisebb
amplitúdójú a range fitting (4.8. ábra). Ez azt jelenti, hogy még a három egyértelműen
attraktáns ligandnál sem találtunk jó egyezést a hatásspektrum és a ligand kemotaktikus
aktivitása között. Fenti megfigyelés alátámasztja a kemotaktikus range fittingről
korábban írottakat, hiszen jelzi, hogy a tapasztalt eredmények nem viszonylagosak,
repellens karakterű molekula-család esetében akár egész ligand-csoport mutathat
keskeny amplitúdójú kemotaktikus válaszkészséget.
700
600
500

[%]

400
300
200
100
0
P A R D F Q I W S M E N H T V G Y L K
WSXWS peptid X=aminosav

4.8. ábra: „Kemotaktikus-range fitting” jelensége WSXWS petideknél
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4.1.2.8. WSXWS peptidek kemotaktikus szelekciós potenciálja

A WSXWS peptidekről kapott adatok ismeretében felvetődött annak kérdése, hogy az
SXWS peptidektől kemotaktikus hatásaikban jelentősen eltérő peptidek, kemotaktikus
szignalizációja során felfedezhető-e egyáltalán „long-term” jelleg. E kérdés
megválaszolására a korábban már ismertetett szelekciós technikát alkalmaztuk. A
vizsgálatok elvégzése szempontjából – hasonlóan a korábbi kísérletekhez és az irodalom
adataihoz -, a kemotaxis koncentráció-függésének vizsgálatakor attraktánsként
viselkedő 3 pentapeptid (WSPWS, WSRWS, WSIWS) szelekciós pontenciálját
elemeztük.
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) A három pentapeptiddel történt szelekció alapján számított szelekciós
koeffíciensek értékei jelentős eltérés mutattak. Mint az a 4.9. ábrán is látható, az
egyébként kemoattraktáns peptidek közül csupán a WSPWS mutatott pozitív szelekciót,
míg a másik két peptid esetében neutrális (WSRWS) vagy negatív (WSIWS) hatás volt
tapasztalható.
6

z

5

Chsel

4
3
2
x
1
0
WSPWS

WSRWS

WSIWS

4.9. ábra: Kemotaktikus szelekciós vizsgálatok eredménye WSXWS peptidekkel

A WSPWS jelentős, 5.5 feletti Chsel értéke arra enged következtetni, hogy e peptid
esetében – de csupán ennek a peptidnek az esetében! – feltételezhetjük a vizsgált modell
membránjában „long-term” kemotaktikus szignalizációt biztosító komponensek
jelenlétét, míg a másik két, ’X’ helyen karakterisztikus aminosavat tartalmazó WSXWS
peptidnél erre utaló jel nincs. Különösen érdekes a jelenség, ha figyelembe vesszük,
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hogy a vizsgáltak közül csupán a prolin tartalmú ligand esetében találunk egyezést az
SXWS és WSXWS molekulák kemoattraktáns hatásában. Az, hogy a Pro-nak, mint
szubsztituáló komponensnek gyűrűs szerkezete karakterében eltér a molekula két
terminálisán lévő Trp aromás jellegétől, valamint általánosan ismert peptidekben a Pro
lánckonformációt törő jellege, magyarázhatják a WSPWS ligand speciális, többitől
eltérő kemotaktikus hatását
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4.1.3. Formil-peptidek kemotaktikus hatása

Az N-formil csoporttal rendelkező, döntően bakteriális eredetű di-,tri-, illetve
tetrapetidek napjaink legtöbbet vizsgált kemotaktikus ligandjai közé tartoznak.
Biológiai hatásuk erősségének alapja az, hogy bakteriális fertőzések során a neutrofil
granulociták NADPH oxidáza által termelt reaktív oxigén gyökök nagyban
hozzájárulnak a baktériumok líziséhez (ld. respiratory burst), mely által az azokat alkotó
fehérjék peptid-fragmentumai szabaddá válnak [156]. E termékek között találhatók nagy
számban azok a bakteriális fehérjékre jellemző formilált származékok, melyek a kísérő
kemotaktikus reakciók felerősítése révén számos sejtpopuláció kemotaxisát indukálják,
mellyel elősegítik a bakteriális maradványok fagocitózis általi következményes
eliminálását is. A baktériumokban, proteolítikus hasítás során keletkező formil-peptidek
legismertebb

képviselője

a

formil-metionil-leucil-fenilalanin

(fMLF),

erős

kemoattraktáns, illetve fagocitózis induktor tulajdonságú neutrofil granulocitákon. Bár
az fMLF számos szerkezeti analógja ismert, Freer és mtsai kimutatták, hogy a Cterminális - főként a Met és a Phe –t érintő - módosítások jelentősen befolyásolják
(legtöbbször csökkentik) a peptid kemotaktikus potenciálját [49].
Receptorát (1.9. fejezet) liganddal indukálható, funkcionálisan aktív formáját számos
sejttípuson kimutatták, így az jelen van monocitákon, makrofágokon, fibroblasztokon,
az intersticiális mucosa sejtjein, valamint a vérlemezkéken is [9, 34, 101, 102].
Az fMLF kemoattraktáns hatása alacsonyabb rendűeken is megfigyelhető.
Kimutatták, hogy Tetrahymena pyriformis sejtek - számos gerincesre jellemző
ligandhoz (pl. endothelin, IL-8, vagy inzulin) hasonlóan -, képesek megkötni azt, illetve
magasabb rendűekkel homológ reakcióval válaszolni nem csak az fMLF-re, de annak
egyes agonista (fNleLF) és antagonista (Boc-fNleLF) származékaira is [41,87,93].
Szélesebb körű szerkezet–hatás összefüggések vizsgálatára azonban protozoonok, pl.
Tetrahymena esetében eddig nem került sor.
Munkánkban a peptidek kemotaktikus, illetve szerkezeti tulajdonságai között
összefüggéseket keresve N-formil-metionin származékok (fMLF, fMLFF, fMMM,
fML, fMV és fMS) kemotaktikus aktivitásának vizsgálatát végeztük el.
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4.1.3.1. Kemotaxis vizsgálatok

Az egyes formil-metionil –X(XX) peptidek koncentrációfüggő kemotaktikus hatását a
4.10. ábra mutatja.
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) A klasszikus kemoattraktáns ligand, a fMLF Tetrahymena pyriformis sejteken is
dózisfüggő kemotaktikus válaszreakciót eredményezett. Az optimális koncentráció
tartomány, hasonlóan a magasabb rendűekben megfigyelthez, 10-10-10-9 M volt, bár a
magasabb tartományban (10-6 M) is jelentkezett némi pozitív hatás. A peptidlánc C
terminálison történt hosszabbítása (fMLFF) a kemoattraktáns karakter elvesztését
eredményezte a 10-11–10-6 M-os tartományban. Alacsony koncentráción (10-12 M) pedig
már kifejezett repellens hatást kölcsönzött a tetrapeptidnek.
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4.10.ábra: Formil-peptidek koncentráció függő kemotaktikus hatása Tetrahymena pyriformis
sejteken (n=10)
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(ii) A magasabb rendűekben az fMLF-hez hasonlóan kemoattraktánsként számon
tartott, csak metionint tartalmazó fMMM forma, a Tetrahymena sejteken az általunk
vizsgált koncentráció tartományban neutrálisnak bizonyult.
(iii) Nem csak a lánc hosszabbítása, de a peptid rövidítése is - mint azt a fMF esetén
láthatjuk –, a kemoattraktáns karakter eltűnését eredményezte. A továbbiakban két
formil-dipeptid, a fMV és a fMS alkalmazásával vizsgáltuk hogyan befolyásolja a C
terminálisan elhelyezkedő aminosav fiziko-kémiai karaktere az fMX molekula biológiai
hatását.

A láncvégen elhelyezkedő kisméretű apoláris aminosav, a valin nagy

koncentrációban (10-6 M) szignifikáns kemoattraktáns (165,93 %) karaktert mutatott.
Ezzel szemben a szerkezetében csak egy -OH csoportban különbözőz fMS a teljes
koncentrációtartományban erős repellens ligandnak bizonyult.
(iv) Korábban igazoltuk, hogy mind az aminosavaknál, mint a kisméretű peptideknél
jó összefüggés figyelhető meg a peptid kemotaktikus tulajdonsága és a C terminálisan
elhelyezkedő aminosav fiziko-kémiai karaktere (pl. SEA, hidrofobicitás) között (4.11.
táblázat). A fenti eredmények azt mutatják, hogy a dipeptidek pozitív kemotaktikus
karaktere a C terminálison elhelyezkedő aminosav kis SEA értéke (Val=23,5
mértékegység Å2) mellett alakul ki ( Ser= 44,2 Å2, Phe=28,7 Å2). A hidrofóbicitás
szempontjából sem a magas (Phe= 2,87), sem a túl alacsony érték (Ser=0,07) nem
kedvező, a közepes érték (Val= 1,87) tűnik előnyösnek [71].
SEA [Å2]

Molekula tömeg

SEA/Oldékonyság
C-terminális residue

fMV

230,33

54,0

6,10

fMF

278,37

59,2

19,96

fMS

218,27

74,7

14,87

fMLF

391,53

88,2

29,74

fMMM

393,59

91,5

27,06

fMLFF

538,70

116,9

39,42

4.11. táblázat: Az egyes formil-peptidek fiziko-kémiai paraméterei [20,27,145 alapján

számított értékek]
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Fenti táblázat adatai is jelzik, hogy a filogenetikailag szelektálódott, leghatásosabb
ligandnak tekinthető (ld. 4.10. ábra) fMLF az elemzett fiziko-kémiai paramétereket
tekintve közti, közepes értékeket vesz fel. Sem tömeg, sem SEA sem oldékonysági
jellemzők esetében nem preferáltak a szélsőségesen magas vagy alacsony értékek – a
vizsgált 6 formilált peptid esetében.
4.1.3.2.

Aminosavak

és

fMX(XX)

ligandok

kemotaktikus

aktivitásának

összehasonlítása

A bakteriális eredetű peptidek N-terminálisan formil-metionint tartalmaznak, s ennek
egyes vizsgálatok szerint funkcionális jelentősége van. Számos protein például csak
formil-metionint tartalmazó formában képes neutrofil granulocitákat aktiválni [32]. Az
aminosavak kemotaktikus karakterének ismeretében ezért célunk volt annak vizsgálata
is, hogy mi a metioninon lévő formil csoport szerepe. Az irodalomban egyes
eredmények korábban arra utaltak, hogy kisméretű peptid ligandok esetén azok
biológiai karakterét a felépítő aminosavak tulajdonsága nagymértékben meghatározza
[8]. Ennek igazolása érdekében összevetettük a formil-peptidek és az egyes alkotó
aminosavak kemotaktikus jellegét (4.1. tablázat).
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) Az 4.11. ábrán látható, hogy bár mindkét ligand attraktáns, a formil csoport
jelenléte jelentősen képes csökkenteni a metionin attraktáns karakterét.
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4.11. ábra: Formil-metionin és metionin kemotaktikus aktivitásának összehasonlítása (n=10)
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(ii) Eredményeink azt is mutatják, hogy a peptidek az enyhe attraktáns formilmetioninon kívül három erős repellens Leu, Phe, Val (10-12 – 10-6 M) és egy 10-12-10-10
M tartományban attraktáns Ser kombinációjából tevődnek össze. Mivel e fenti
aminosavak kemotaktikus hatása nem tekinthető additívnak, sem a di-, tri-, illetve a
tetrapeptidek hatása nem magyarázható ezen az úton. Ugyan az sem kizárt, hogy egyes
komponensek karakterisztikus jellege a peptid kialakítása során fokozott hangsúlyt
kapjon, eredményeinkből arra következtetünk, hogy a formilált peptid típusú ligandok
esetében főként az alkotó elemek fiziko-kémiai jellemzői (SEA, hidrofobicitás)
tekinthetők meghatározónak a peptid kemotaktikus jellege szempontjából.
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4.1.4. Tuftsin származékok vizsgálata

A humán tuftsin (TKPR) az IgG nehézláncának Fc részében található, kétlépcsős
enzimatikus hasítás során a keringésbe megjelenő tetrapeptid. Biológiai hatása sokrétű,
fagocitózist indukál, fokozza a szuperoxid termelést, befolyásolja egyes immunsejtek
migrációját és maga is kemoattraktánsként hat monocitákon. Ezen hatásainak
köszönhetően nemcsak a fertőzést követő immunreakciókban, de a tumorellenes
védekezésben is jelentős szerepet játszik [130,131,167].
A peptidet, vagy annak homológjait több emlős fajban is kimutatták (pl. kutya TKPK, malac - TRLR), és bizonyították, hogy számos fehérje tartalmaz tuftsin, illetve
retrotuftsin(szerű) szekvenciát. Ennek köszönhetően a közel 40 éve leírt molekula
számos szerkezeti analógjának, derivátumának és oligomerének biológiai hatását
vizsgálták már.
A korábbi vizsgálatok során magasabb rendűekre jellemző hatásokat figyeltek meg
alacsonyabb rendűekben is. A tuftsin képes volt Tetrahymena pyriformis sejtek
fagocitózisát is fokozni [44], bár itt a vizsgált szekvenciák közül a humán tuftsin
derivátuma (KPR) rendelkezett a legerősebb hatással, ami magasabb rendűekben inkább
inhibítorként hat [44].
Mindezek alapján munkánkban azt vizsgáltuk, hogy rendelkezik-e a tuftsin
kemotaktikus hatással alacsonyabb rendűekben, továbbá, hogy egyes szerkezeti
módosítások, hogyan befolyásolják a hatását.
4.1.4.1. Tuftsin és derivátumainak kemotaktikus hatása

Első lépésként a humán tuftsinnak (TKPR), illetve 3 származékának (KPR-OH, HTKPKG-NH2, Ac-TKPKG-NH2) a kemotaktikus hatását vizsgáltuk Tetrahymena
modellen.
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) A koncentrációfüggésre kapott eredményeink (4.11 ábra) azt mutatják, hogy bár a
tuftsin (TKPR-OH) Tetrahymena sejteken a kemotaxis célreakcióját a fagocitózist
bizonyítottan indukálja, a kemotaxist negatívan befolyásolja. 10-9 – 10-8 M koncentráció
tartományban kifejezett repellens karaktert mutatott. A magasabb rendűekben
inhibitorként ható KPR tripeptid a vizsgálat során neutrálisnak bizonyult az egysejtűn.
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(ii) A továbbiakban kutya tuftsin szekvenciát tartalmazó pentapeptidet (H-TKPKGNH2) és annak acetilált formáját (Ac-TKPKG-NH2) vizsgáltuk. A C-terminálison lévő
módosítás (-Arg helyett –Lys-Gly) jelentős változást eredményezett a peptid
kemotaktikus jellegében (4.11 ábra). A H-TKPKG-NH2 attraktáns volt 10-9 – 10-6 M-os
tartományban. A korábbiakban már említett összefüggés, miszerint az SEA kisebb
értéke attraktáns jelleggel párosul, e modellpár (TKPR: R=93,8; TKPKG: G=25,2)
esetében is fennáll.
A TKPKG tetrapeptid módosítása, az N -terminálison történő acetilálása a
kemoattraktáns karakter eltűnését eredményezte. A molekula széles tartományban (10-12
– 10-10 M) neutrális, 10-9 M-on repellens és 10-7 M-on enyhe attraktáns karaktert
mutatott (4.11 ábra).
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4.11. ábra: Tuftsin derivátumok koncentrációfüggő kemotaktikus hatása (n=10)
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4.1.4.2. Oligotuftsin származékok kemotaktikus hatása

A kísérletek második szakaszában oligotuftsin származékokat (T20, T30, T40)
karakterizáltunk,

melyek

a

TKPKG

szekvenciát

4-6-8

ismétlődő

clusterben

tartalmazzák.
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) A T20 és a T40 esetén a koncentráció-függésre kapott két-csúcsú görbék, egy 10-12
M-os, illetve egy szélesebb 10-9 10-7 M-os tartományban lévő koncentráció optimumra
utalnak, nagymértékű hasonlóságot mutatnak az alapmolekula, TKPKG hatásával. Az
egyezőség jelentőségét az is növeli, hogy a 20, illetve 40 aminosavat tartalmazó
ligandok között nem mutatható ki teljes konformációs egyezés (4.12. ábra).
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4.12. ábra: TKPKG alegységekből felépülő oligomer származékok kemotaktikus hatásának
koncentráció függése, az alegység (TKPKG) hatásához viszonyítva (n=10)

A 6 db TKPKG szekvenciából álló T30 széles koncentráció tartományban
megfigyelhető repellens kemotaktikus hatása némi ellentmondásban van a T20 és a T40
attraktáns jellegével.
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4.1.4.3. A kemotaktikus szelekció vizsgálata

A kemotaxis koncentráció-függésének vizsgálatakor attraktánsnak bizonyuló 3
molekula esetében elvégeztük a kemotaktikus szelekció kibővített vizsgálatát, melyben
a két oligomer keresztszelekcióját is elemeztük (4.13. ábra).
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) A Tetrahymenák kemotaktikus szelekciót követő, kb. 70. generációjával végzett
ismételt kemotaxis vizsgálatok során a TKPKG monomer szignifikánsan pozitívabban
hatott a korábban TKPKG–vel szelektált populációban. A szelekciós koefficiens
viszonylag magasabb értéke (Chsel=1,39) arra utal, hogy a liganddal szembeni pozitív
válaszreakció mögött a Tetrahymena sejtek által „long-term” expresszált, a
membránban karakterisztikusan jelen levő kemotaxis receptorok állhatnak. Meg kell
említenünk azonban, hogy ilyen hosszú távú indukálhatóság e modellsejt és tuftsin
vonatkozásában csak most a kemotaktikus válaszkészség vizsgálata során volt
kimutatható, korábbi fagocitózis vizsgálatok e sejtben nem utaltak hosszútávon
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4.13. ábra: Kemotaktikus szelekció vizsgálata oligotuftsin száramazékokkal /T20=4x( TKPKG)
; T40= 8x(TKPKG) / és a monomer alegységgel /TKPKG/) (n=16)
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(ii) A két oligomer (T20, T40) származék esetében az utódgenerációk nem mutattak
fokozott kemotaktikus válaszkészséget. Ennek alapján nem zárható ki, hogy e ligandok
esetében a membránban ad hoc megjelenő kemotaxis receptorok vesznek részt a
kemoattraktáns által indukált válaszreakció kialakításában.
(iii) A keresztreakciók esetében a másik liganddal szemben mindkét esetben csökkent
válaszreakciót kaptunk, mely felveti annak a lehetőségét, hogy a ligandok hatásáért
esetleg több receptor indukciója is felelős lehet.
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4.2. Kísérletek magasabb rendű modell-sejtekkel
4.2.1. Tuftsin és származékainak kemotaktikus vizsgálata monocita (J774) és
fibroblaszt (MRC5) sejtvonalakon

A tuftsin immunmoduláló jellege az egyes immunsejtek, mint monociták és neutrofil
granulociák esetében azok kemotaktikus viselkedésére gyakorolt pozitív hatásában is
megnyilvánul. Ennek keretében megfigyelték, hogy egyes autoimmun betegségekben
(pl. SLE) szenvedő, illetve Hodgkin limfomás betegekből izolált sejteken a tuftsin
kemoattraktáns hatású, stimulálja a kemotaxist és fokozza a random migrációt [116,
117].
Munkánk során a fenti megfigyelésekre és a Tetrahymena pyriformis sejteken kapott
eredményekre támaszkodva két vegyületcsoportnak, tuftsin derivátumoknak és
oligotuftsin származékoknak a hatását vizsgáltuk J774 egér monocita modellen, illetve
egy fibroblaszt sejtvonalon (MRC-5). A monociták professzionálisan kemotaxist végző
sejteknek tekinthetők, míg a fibroblasztok általában sokkal kisebb aktivitással mutatnak
migrációt.
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) A két sejtvonalon nyert eredmények azt mutatják, hogy a humán tuftsin (H-TKPROH) monocitákra a vizsgált koncentrációtartományban enyhe attraktáns, míg a
fibroblaszt sejtekre neutrális hatást gyakorolt (4.14. ábra).
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4.14. ábra: Tuftsin és származékainak kemotaktikus hatása J774 monocita, ill. MRC5

fibroblaszt sejteken (n=15)
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Ha az N- terminális felőli rész eltávolításával rövidítjük a peptidet (H-KPR-OH),
akkor a kemoattraktáns jelleg fokozódik, s ez mindkét sejttípuson megfigyelhető.
Monociták esetében ez a megnövekedett attraktáns hatás koncentrációfüggő (10-12 – 10-8
M), a maximális hatást a H-KPR-OH 10-12 M koncentrációja idézte elő. Fibroblasztok
esetében is ebben a koncentrációban jelentkezett a maximális hatás
(ii) A kutya tuftsin (H-TKPKG-NH2) monocitákra nem hatott, ugyanakkor széles
koncentrációtartományban gyengén repellens volt fibroblaszt sejtekre. Az N-terminális
vég acetilezése megváltoztatta a molekula kemotaktikus viselkedését: monociták
esetében szignifikánsan attraktánsnak, míg fibroblasztok esetében neutrálisnak
bizonyult.
(iii) A kutya tuftsinból képzett oligomerek (T20, T30, T40) a monomerétől eltérő,
jellegzetes

kemotaktikus

viselkedést

mutattak

(4.15.

ábra).

A

vizsgált

koncentrációtartomány teljes egészében mindhárom molekula attraktánsként hatott
monocitákra. Ezzel szemben fibroblasztokon az eredetileg repellens monomerhez
képest inkább neutrális hatás volt regisztrálható.
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4.15. ábra: Oligotuftsin származékok kemotaktikus hatása monocita és fibroblaszt sejteken
(n=15)
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4.3. Kemotaktikus drug – targeting (CDT)
Napjainkban számos kutatás irányul új, szelektív és egyben célzott gyógyszer célbajutattási eljárások
kidolgozására, melyek - mint a bevezetőben is említettük - többségükben magas specificitású
vektormolekulák alkalmazásával próbálják a hagyományos, a kórós szövetekhez kis affinitást mutató,
szisztémásan alkalmazott gyógyszerek nemkívánatos hatásait kiküszöbölni.

E technikák közös

jellemzője, hogy a gyógyszermolekula képezi a mozgó fázist. Az utóbbi évtizedben azonban számos
sejttípusról nyertünk egyre több adatot, nem csupán migrációra képes voltukról, de arról is milyen
szerepet tölt be a kemotaxis kóros, fokozott vagy csökkent volta egyes kórformákban. Mivel e képesség
és annak változásai, mint a bevezetőben láttuk számos betegség pathogenezisében alapvető fontosságú, a
kemotaxis pozitív, illetve negatív irányú befolyásolása is terápiás jelentőséggel is bírhat. Ebben a
vonatkozásban nem csupán a kórfolyamat kialakulásáért felelős sejtek migrációjának a befolyásolása
lehet a cél, de a gyógyszerek specifikus, vagy hatékonyabb célbajuttatása – pl. metabolizáló sejtek
távoltartása - révén is kialakítható kedvező hatás a célsejtek kemotaxisának modulálása révén.
Fenti megfontolásokból kiindulva fogalmazódott meg munkacsoportunkban, egy új, specifikus,
kemotaxis jelenségén alapuló gyógyszercélbajuttatási eljárás, a kemotaktikus drug-targeting (CDT)
kidolgozásának gondolata.
Az elgondolás alapján a CDT elve (4.16., 4.17. ábra) olyan konjugátumok kialakításán alapul, melyek
(i) kemotaktikusan aktív ligandból, (ii) hordozó molekulából és (iii) hatóanyagból épülnek fel.

A

hatóanyag pontos célbajuttatását a konjugátumok kemotaktikus jellege biztosítja. E szisztémában a
kemoattraktáns komponens a hatóanyag gyors és szelektív célbajutását biztosítja a pozitív kemotaktikus
válaszkészségű sejtek esetében, míg repellens karakterű ligandok alkalmazása megvédi a molekulát a
gyors, nem-célsejtek általi lebomlástól.
A kemotaktikus drug-targeting vizsgálata során az egyes ligandok, illetve konjugátumok hatásait
elemző modell kísérletek több lépésben kerültek kivitelezésre. A kemotaxis vizsgálatának már a
Módszerek fejezetben is taglalt relatíve egyszerű volta, valamint a számos utódgenerációra kiterjeszthető
kísérletek elvégzésének lehetősége indokolták a kísérletek csillós egysejtű modellen, Tetrahymena
pyriformison való kezdését, melyet humán eredetű monocita sejtvonal (THP-1) vizsgálata követett.
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4.16. ábra: Kemotraktikus drug-targeting hatásmechanizmusának sémás rajza
Kemotaktikus ligad:
f-Met-Leu-Phe (f-MLF)
f-Nle-Leu-Phe (f-NleLF)

f-Met-Met-Met (f-MMM)

Hordozó
Hatóanyag:
MTX

Tuftsin oligopeptidek
(T20)
Spacer: ‘GFLGC’K

4.17. ábra: CDT konjugátuma

4.3.1.1. Tuftsin konjugátumok hatása Tetrahymena sejteken

E kísérletek során Tetrahymena pyriformis sejtek kemotaktikus válaszát elemeztük
három különböző formilpeptiddel (fMLF, fNleLF, fMMM), mint kemotaktikus liganddal
konjugált tetratuftsin (T20) származék expozícióját követően.

Az újonnan szintetizált,

CDT-konjugátumokban a T20 alaplánc minden második lizinjének oldalláncához
kapcsolódott a kemotaktikus formil-peptid (lásd: Módszerek fejezet). Az így kialakított új
molekulák esetében célunk volt annak megállapítása, hogy az eredetileg eltérő
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kemotaktikus potenciállal rendelkező formil-peptidek és a kísérleteinkben kemotaktikusan
szintén aktívnak bizonyult T20 oligotuftsin konjugálásának eredményeként az új molekulák
kemotaktikus karaktere mennyiben tér el az alkotórészekétől.
Fentiek mellett célunk volt annak vizsgálata is, hogy a kialakított konjugátumokban
hordozó szerepet betöltő T20 kémiai módosítása képes-e befolyásolni a formil-peptideket
tartalmazó molekula kemotaktikus karakterét.
Az alábbi összehasonlításban szereplő formil-peptidekre vonatkozó adatok saját mérési
eredményeinkből származnak, ezeket részben már a 4.1.3. fejezetben ismertettünk, az
fNLF-ra vonatkozó mérések eredményei pedig szintén saját munka eredményét tükrözik,
azonban ezt, a munkacsoport egy korábbi, már publikált adatával [93] való 100%-os
átfedés miatt nem kívánjuk új adatként bemutatni, csupán mint referencia adatot
szerepeltetjük.
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) Mint korábban láttuk a vizsgált csillós modell-sejten önmagában a T20 enyhe, az
fMLF erős attraktánsként viselkedett. A két molekula 4 fMLF-et tartalmazó konjugátuma
(T20-fMLF) azonban a teljes vizsgált koncentráció tartományban semleges hatást mutatott
(4.18. ábra).
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4.18. ábra: fMLF, fMMM és fNleLF tartalmú T20 konjugátumok kemotaktikus
hatása Tetrahymena modellen (n=10)
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(ii) A T20-fNleLF molekula esetében maga a konjugálás potencírozta a formilált
tripeptid már regisztrált kemoattraktáns hatását. A konjugálás eredményeként az eredeti
kemotaktikus ligandhoz képest jóval szélesebb koncentráció tartományban (10-12-10-11
M és 10-9-10-6 M) attraktáns molekula keletkezett (4.18. ábra)
(iii) A T20 oligotuftsin származék a korábban repellens hatást mutató fMMM-naltörténő konjugálása neutrális hatású molekulát eredményezett, mely alacsony
koncentráción (10-12M) gyenge attraktáns jelleget mutatott (4.18. ábra).
(iv) A kísérletek következő lépésében az T20 alaplánca kémiai karakterének
kemoattraktáns jelleget befolyásoló voltát vizsgáltuk fMLF peptidet tartalmazó
konjugátumokban. Ennek során a T20 olyan módosítása történt, melyben a szabad Lysekhez formil-, vagy szukcinil- csoportok kötődnek, megváltoztatva ezáltal a molekula
töltését. E derivátumok vizsgálata azt mutatja, hogy Tetrahymena modellen a módosítások
hatásosabb kemoattraktáns vegyületeket eredményeztek: a formilálás hatására a molekula
10-8–10-6 M-os tartományban attraktánssá vált, míg alacsony koncentráción (10-12 M)
enyhén repellens hatást mutatott.

A szukcinil csoportok szubsztitúciója szintén egy

bifázisos hatásgörbét mutató molekulát eredményezett, melynek pozitív optimuma 10-7 Mon, míg a negatív csúcs 10-11 M koncentráción volt megfigyelhető (4.19. ábra).
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4.19. ábra: fMLF tartalmú T20 konjugátum formilezéssel ill. szukcinilezéssel módosított

származékainak kemotaktikus hatása (n=10)
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Mint a fenti eredményekből is leolvasható a konjugátumok fentiekben jelzett hatásai jelentős

eltérést mutattak a korábban már elemzett formil-peptidek kemotaktikus hatásaihoz
viszonyítva. Fontos megemlítenünk azt a lényeges eltérést, ami a fMLF és fNleLF
valamint konjugátumaik hatáserőssége között megfigyelhető volt. A kísérletek
eredményei alapján általánosságban elmondhatjuk, hogy Tetrahymena esetében az
fMLF jelentős kemoattraktáns hatását a képzett konjugátumok nem érték el, a T20
oligotuftsinnal képzett konjugátumok rontják a kemoattraktáns jelleget e sejteken. Az
fMMM esetében látható volt, hogy a konjugálás nem képes az egyébként gyengén
repellens ligand hatását szignifikánsan megváltoztatni. Fentiekkel ellentétesnek
mutatkozik a Tetrahymena fNleLF iránti kemotaktikus válaszkészsége, mely az fNleLFkonjugátumok esetében erősebb volt, mint maga a formilált peptid hatása, tehát itt a
konjugálás potencírozó jelleggel bírt.
4.3.1.2. Methotrexát tartalmú konjugátumok

A fent ismertetett eredményekre alapozva a Módszerek c. fejezetben jelzett
kollaboráció keretében készítette el munkacsoportunk a gyógyszermolekulaként,
methotrexátot (Mtx) tartalmazó Mtx-T20-fNleLF CDT konjugátumokat. Az alkalmazott
hatóanyag kiválasztását a következő elméleti és gyakorlati szempontok indokolták:


A methotrexat karboxil csoportjai (α és γ pozícióban, lásd 1.6. ábra)

révén egyszerűen, peptidkötéssel konjugálható a korábbi molekulák Nterminális részéhez


A hatóanyag a klinikai indikációk viszonylag széles körében használt

antimetabolit,

mely

esetében

az

alkalmazott

koncentrációtartomány

is

viszonylag széles (alacsony koncentrációban gyulladás gátló, míg magasabb
koncentrációban citosztatikum)


A gyógyszer egyik jellemző biológiai/klinikai hatása a citotoxicitás,

ennek mérése segítségével viszonylag könnyen értékelhető a képzett
konjugátumokban a methotrexát-hatás megőrzött vagy sérült volta.
Fenti megfontolások alapján, munkacsoportunk Mtx-ot tartalmazó konjugátumok
szintézise mellett döntött. A Mtx γ-karboxilcsoportjának a felhasználásával kerültek a
T20-fMLF, illetve T20-fNleLF konjugátumok kialakításra. A későbbiekben szerkezet-
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hatás összefüggések vizsgálatának céljából a T20-fNleLF-ből α-karboxil formát is
létrehoztunk. A Mtx hordozó molekulához való konjugálására egy olyan (GFLGC)2K
spacer szekvencián keresztül került sor, mely lizoszómális enzimek számára
hasítóhelyet tratalmaz [137]. Mtx lizoszómális enzimekre rezisztens volta révén e
szekvencia az internalizáció során biztosítja a hatóanyag hatásos formában való
felszabadulását a sejtben.
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) Első lépésként a kontrollként, csak spacer szekvenciát tartalmazó T20-fMLF
konjugátummal végzett kísérlet eredményei alapján látható, hogy Tetrahymena esetében
ezzel a módosítással szintén a T20-fMLF-nél karakteresebb, széles spektrumú (10-12-10-6
M) szignifikánsan attraktáns molekulát kaptunk (4.20. ábra)
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4.20. ábra: Spacer szekvenciát tartalmazóT20- fMLF konjugátum kemotaktikus hatása (n=10)

(ii) A két Mtx-konjugátum a vizsgálatok során eltérő kemotaktikus hatással
rendelkezett (4.21. ábra).

A Mtxγ-T20-fNleLF forma hatásgörbéje két-csúcsú

karakterisztikát mutatott. Magas koncentráció tartományban (10-7-10-6M) szignifikánsan
attraktáns, míg 10-9 és 10-12 M koncentráción szignifikánsan repellensnek bizonyult. Az
Mtxα-T20-fNleLF forma a vizsgált koncentrációk mindegyikén, erős repellens hatást
fejtett ki a vizsgált csillósokra.
A fenti eredmények jelzik, hogy a molekulák kemotaktikus karakterének kialakítása
során nem csak a kemotaktikus ligand, illetve a hordozó molekula van jelentős hatással
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a ligand kemotaktikus potenciáljára, a kialakított konjugátum kemotaktikus karakterét a
spacer szekvencia és a hatóanyag (Mtx) is szignifikáns mértékben befolyásolhatja.
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4.21. ábra: Mtx- tartalmú CDT konjugátumok kemotaktikus hatása Tetrahymena sejteken
(n=10)

4.3.1.3. Konjugátumok intrenalizációjának vizsgálata

A CDT-re alkalmas ligandok, illetve konjugátumok fejlesztése során – így a Mtxtartalmú konjugátumoknál is – lényeges szempont annak elemzése, hogy a kialakított új
molekulák kedvező kemotaktikus karakterük mellett, képesek-e a célsejtekbe jutni,
internalizációjuk révén a targetáló szerep terminális fázisában (ld. hatóanyag sejtbe
juttatása) is megfelelően működnek-e.
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) A T20, illetve a T20-fMLF vizsgálatai azt mutatják, hogy a konjugátum az egyszerű
hordozómolekulánál nagyobb mértékben jut be a sejtekbe.
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A molekulának

internalizációjának időfüggés-vizsgálatai azt mutatják, hogy viszonylag nagy mennyiségű
moelkula jut be a sejtekbe már az inkubáció 1. perce alatt is. Ezt követően az idő
előrehaladtával az internalizáció mértéke tovább fokozódik és 15 percnél éri el
maximumát.

1’

2’

T 20
T 20 -fMLF
Contr.

15’

5’

4.22. ábra: FITC-cell jelölt T20 ill. T20-fMLF konjugátumok időfüggő internailázációja
Tetrahymena pyriformis sejteken

4.3.1.4. Citotoxicitás mérése Tetrahymena sejteken

A klinikumban a methotrexátot (Mtx) kis dózisban gyulladásos kórképek kezelésére,
míg nagyobb dózisban citosztatikumként alkalmazzák. Ez utóbbi esetben a plazma
koncentrációja elérheti, sok esetben meg is haladhatja a 10-6 M. A különböző szervek
közötti megoszlása és ennek következtében a koncentrációja is jelentős eltéréseket
mutat [69]. Vizsgálatainkban a terápiás tartománynak megfelelően 10-10–10-6 M
koncentráción elemeztük a konjugátumoknak és alkotóelemeiknek Tetrahymena
sejtekre kifejtett citotoxikus hatását az idő függvényében. Kontrollként Mtx, illetve
spacer szekvenciához kötött Mtx-et (spr-Mtx) alkalmaztunk.
A vizsgálatok során 15 órán keresztül követtük nyomon a sejtek szaporodását Mtx-ot
tartalmazó konjugátumok, illetve a referencia anyagnak számító Mtx derivátumok
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jelenlétében. 15 óra elteltével mind az α-, mind a γ-formában Mtx-ot tartalmazó
konjugátumok esetén erős, koncentrációfüggő citotoxikus hatást tapasztaltuk (4.23.
ábra). Mindkét vizsgált molekulánál - a szabad Mtx-hoz hasonlóan -, 10-6 M-on közel
70%-os hatás figyelhettünk meg. Ezzel szemben a Mtxγ-GFLGC csak mintegy 30%
hatást fejtett ki ugyanezen a koncentráción.
A hordozó és a gyógyszer molekulát nem tartalmazó konjugátum esetében enyhe
citotoxikus hatás volt megfigyelhető, míg a T20 10-9 M-on fejtett ki enyhe gátló hatást, a
T20-fNleLF 10-7 – 10-6 M hatott, míg a spacert tartalmazó forma nem befolyásolta a
sejtek szaporodását.
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4.23.ábra: Citotoxicitás vizsgálatok eredménye Tetrahymena sejteken, 15 órás inkubáció
mellett (n=8)
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4.3.2. Kemotaktikus drug- targeting vizsgálata humán monocita modellen

A Tetrahymen pyriformison nyert eredmények birtokában, a magasabbrendű
modellen, THP-1 monocytákon is igazolni kívántuk a kemotaktikus drug targeting
alkalmazhatóságát.
4.3.2.1. Tuftsin konjugátumok kemotaktikus hatása

Elsőként a CDT konjugátumokban építőelemekként alkalmazott vegyületek
kemotaktikus aktivitásának vizsgálatára került sor, így a formil-peptidekére, illetve a
hordozóként alkalmazott oligotuftsinéra (T20).
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) A formil-tripeptidek közül a természetben is előforduló fMLF hatott a
legerősebben, az irodalmi adatoknak megfelelően attraktánsként viselkedett mind 10-9 M
mind 10-8 M koncentrációban (4.24. ábra). Szintetikus származéka magasabb
koncentrációban (10-8 M) megőrizte attraktáns karakterét, míg a fMMM molekula
mindkét koncentrációban neutrálisnak bizonyult.
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4.24. ábra: Formil-peptidek kemotaktikus hatása THP-1 monociták kemotaxisára (n=15)

(ii) A T20 hordozómolekula enyhén attraktáns jelleget mutatott a magasabb
koncentrációkon (4.25. ábra).

99

T20

250

200

y

Ktx. akt. [%]

Ktx. akt [%]
[Kontroll= 100%, SD=10,1

x

x

150

100

50

0
-10

-9

-8

-7

-6

Konc. log molar [M]

4.25. ábra: T20 hordozó molekula kemotaktikus hatása monocitákon (n=15)

(iii) E molekulák kombinációiból kialakított 3 kemotaktikus ligand -hordozó
konjugátum vizsgálatakor minden esetben attraktáns hatást regisztráltunk. A T20-

fMLF esetében a konjugálás nagymértékben felerősítette az attraktáns jelleget, 219% os maximumot mutatott 10-7 M-nál, mely eredmény csupán az építőelemek
kemotaktikus hatásának összegzésével nem magyarázható (4.26. ábra). A T20-fNLeLF
konjugátum enyhe attraktáns (10-6 M -131 %) jelleget mutatott megőrizve a
komponensek kemotaktikus aktivitását. A T20-fMMM - annak ellenére, hogy maga a
formil-peptid komponens önmagában neutrálisnak bizonyult -, jelentős attraktáns hatást
eredményezett, majdnem a teljes koncentráció tartományban. Mindhárom vizsgált
esetben a konjugálás potencírozta a ligandok kemoattraktáns karakterét.
(iii) A továbbiakban a szerkezet-hatás összefüggések vizsgálatát az alaplánc (szabad
lizin oldalláncok) kémiai módosításával nyert formilezett, illetve szukcinilezett -T20fMLF konjugátumokkal folytattuk. Eredményeink mutatják, hogy e modellen az
alaplánc módosítása kedvezőtlenül befolyásolta a ligand karakterét. Mind a formilezett,
mind a szukcinilezett forma esetében megszűnt a T20-fMLF molekulára jellemző
attraktáns hatás (4.27. ábra).
(iv) A spacer szekvenciát tartalmazó konjugátum megtartotta a T20-fMLF re jellemző
karakterisztikát, 10-7 M -on mutatott maximális hatást, bár alacsonyabb mértékű
aktivitás volt itt regisztrálható (4.28. ábra).
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4.26. ábra: Formil-peptid kemotaktikus ligandot tartalamzó oligotuftsin (T20) alapú
konjugátumok kemotaktikus hatása (n=15)
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4.27. ábra: Módosított alapláncú molekulák hatása
spacer-T20-fMLF
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4.28. ábra: Spacer szekvenciát hordozó T20-fMLF konjugátum (n=15)
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(v) Munkánk következő fázisában a hatóanyagot tartalmazó konjugátum formákat
teszteltük, melynek eredményét a 4.29. ábra mutatja. Magas koncentráción 10-6 M-nál
mind az fMLF, mind a fNLeLF tartalmú vegyületeknél, az irodalomban is
számottevőnek számító mértékű (395-534%) attraktáns hatást tapasztaltunk. A két
kemotaktikus ligand közül ezúttal is az fMLF mutatkozott hatásosabbnak.
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4.29. ábra: Methotrexát tartalmú konjugátumok (n=15)

4.3.2.2. Kemotaktikus konjugátumok egyéb sejtfiziológiai hatásának vizsgálata

A konjugátumok kedvező kemotaktikus hatásán túl, az esetleges jövőbeni terápiás
alkalmazás szempontjából, a molekulák fiziológiai hatásával kapcsolatban további
kérdések merülnek fel, melyek tisztázásra szorulnak:


Eljut-e a hatóanyag a kívánt célhelyre, azaz internalizálódik-e a

célsejtekbe?


Megtartja-e

a

hatóanyag

antiproliferatív

hatását

a

kialakított

konjugátumokban-melyre a terápiás alkalmazás épül;
Továbbá azt is figyelembe kell venni mennyire specifikus, azaz milyen mértékben
köszönhető a kiváltott kemoattraktáns jelleg a kemotaktikus ligandnak.
Ezen kérdések eldöntése végett a kialakított konjugátumok további sejtfiziológiai
paramétereinek elemzésére került sor.
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4.3.2.2.1. Formil-peptid receptor gátlása lektinekkel

Vizsgálatok igazolták, hogy a formil-peptidek 7 transzmembrán receptorának
extracelluláris hurkaihoz (E1, E3) oligoszacharid oldalláncok kapcsolódnak, melyek
jelentős szerepet kapnak a receptor membránba történő kihelyeződése során,
hiányukban pedig a Gi aktivációját kiváltó GDP/GTP kicserélődés sebessége jelentősen
lecsökken (1.3. ábra) [181]. WGA lektinnel végzett korábbi vizsgálatok adatai arra
utalnak, hogy a szénhidrát oldalláncok a kemotaktikus válaszreakció kialakításában is
szerephez jutnak, azonban minden részletében ez a szignalizációs kapcsolat még mind a
mai napig nem tisztázott [135].
Fentiek ismeretében merült fel a kérdés, vajon a formil-peptid tartalmú CDTkonjgátumok indukálta kemotaktikus válaszreakció milyen mértékben függ a szénhidrát
oldalláncok jelenlététől? E kérdésnek a megválaszolására, a liganddal optimális
koncentráción végzett kemotaxis vizsgálatokat megelőző előkezelés formájában került
sor, részben eltérő szénhidrát specificitást mutató lektinekkel (ConA és Lens).
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) Elsőként a kemotaktikus ligandok, fMLF és a fNleLF által létrehozott
válaszreakcióra kifejtet hatásokat vizsgáltuk. A 4.12. táblázatban látható eredmények
azt mutatják, hogy mind a két lektin szignifikánsan csökkentette mindkét formil-peptid
hatását. Az fNleLF esetében minden esetben fokozottabb gátlás alakult ki.
Molekula

Konc.

Kemotaxis
[%]

Con-A

Lens

[gátlás %]

[gátlás %]

fMLF

10-8

149

69 y

78 x

fNleLF

10-8

129

43 y

68 x

T20

10-7

145

86,7 x

79 x

T20- fMLF

10-7

280

80 x

107

T20-fNLF

10-7

125

76 x

102

Mtx-spr-T20-fMLF

10-6

534

84 x

111

Mtx-spr-T20-fNLF

10-6

385

83 x

109

4.12. táblázat: Lektinekkel végzett gátlási reakció eredménye(Con-A: α -mannóz, α-glükóz
specifikus; Lens: α -mannóz specifikus) (n=15)
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4.3.2.2.2. PI3K szignalizációs útjának vizsgálata specifikus gátlószerekkel

Az FPR indukálta kemotaktikus válaszreakció elsődlegesen az inhibitoros
heterotrimer G-fehérjéhez kötötten, a PI3K-PIP3 rendszer aktivációjának következtében
valósul meg, bár kimutatták egyes tirozin- kinázok által közvetített jelátviteli útvonal
szerepét is (1.3. ábra). Annak bizonyítására, hogy a CDT-konjugátumok indukálta
kemotaktikus válaszreakció kialakításában a formil-peptid komponens központi
szerepet játszik - specifikus receptor antagonista hiányában – indirekt módon került sor,
PI3 kináz inhibítorok (Wortmannin és LY294002) segítségével, melyeket az optimális
ligand koncentráción végzett kemotaxis kísérletet megelőzően, előkezelés formájában
alkalmaztunk.
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) A 4.13. táblázatban feltüntetett gátlási indexek (3.5. fejezet) értékein látható, hogy
a wortmannin-os kezelés, minden formil-peptid tartalmú vegyület esetén igen erősen
gátolta a kemotaktikus válaszreakció kialakulását. A hordozó molekula esetében
azonban csak jóval kisebb mértékű (87%-os gátlás) gátlás volt megfigyelhető.
(ii) A LY294002 esetében ettől eltérő eredményt kaptunk, csak a T20 és az egyik
konjugátum (T20-fNleLF) hatása csökkent szignifikánsan. A T20-fMLF hatását a
gátlószer nem befolyásolta. Érdekes, hogy a gátlószer hatására a Mtx tartalmú
vegyületeknél enyhén fokozott kemotaktikus válaszreakció figyelhető meg.
Az irodalomban fMLF-FPR szignalizáció elsődleges gátlószereként számon tartott
wortmanninnal kapott eredmények, a CDT-konjugátumban lévő formil-peptidek
kiemelt szerepére utalnak. A két szer eltérő hatására eltérő támadáspontjuk is részleges
magyarázatot adhat.
Molekula

Konc.

Kemotaxis
[%]

Wortmannin

LY 294002

[gátlás %]

[gátlás %]

x

79 x

T20

10-7

145

87

T20- fMLF

10-7

280

23 z

88 x

T20-fNLF

10-7

125

24 z

79 x

Mtx-spr-T20-fMLF

10-6

534

17 z

111

Mtx-spr-T20-fNLF

10-6

385

11 z

120

4.13. táblázat: PI3 kináz gátlók hatása a ligandok kemotaktikus hatására (n=15)
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4.3.2.2.3. Konjugátumok internalizációjának vizsgálata

A molekulák internalizációjának vizsgálata két lépcsőben történt: az 3.5. fejezetben
ismertetett protokoll szerint kezelt sejteket, először FACS analízissel értékeltük, majd a
kapott eredményeket konfokális mikroszkóppal ellenőriztük.
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) A Mtx helyén FLUOS jelölést tartalmazó molekulák alkalmazásával kapott FACS
eredményeken, a görbék fluoreszcencia intenzitás növekedést mutatnak FLUOS-spacerT20-fNLeLF molekula esetén.
(ii) A konfokális mikroszkópiával készült felvételek alapján látható, hogy a beadott
konjugátum 1 perc múlva még nem, 60 perces inkubáció után viszont jelentős
mértékben internalizálódik a modell-sejtbe. Egy óra elteltével a molekulák jól
körülhatárolt, vezikuláris képletekben jelennek meg, ami felveti a receptor mediált
folyamat lehetőségét, amely a jövőben további elemzésre szorul.

15 ‘

1’

60’

4.30. ábra: FLUOS-T20-fMLF internalizációjának időfüggése

1’

60’

4.31. ábra: FLUOS-T20-fMLF internalizációja 1 és 60 perc elteltével konfokális mikroszókos
felvételen
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4.3.2.2.4. Citotoxicitás mérése

Annak a kérdésnek eldöntésére, hogy a hatóanyag (Mtx) konjugátum formájában is
képes-e kifejteni hatását, citotixicitás méréseket végeztünk.
Mérési eredmények és rövid értelmezésük:
(i) Elsőként a kontrollként alkalmazott methotrexát hatásgörbéjének felvétele történt
meg, (4.30. ábra - lila görbe). Az irodalmi adatokkal egyezően [63] már 48 óra elteltével
szignifikáns toxicitás volt megfigyelhető a vizsgált koncentrációtartományban. Mind a
három konjugátum esetében szignifikáns sejtszám csökkenés mutatkozott ezen a
koncentrációtartományban mind 48, mind 72 óra elteltével. Ezt sem a formil-peptid
fajtája, sem a Mtx karbolxil-csoportjának pozíciója nem befolyásolta, ezért itt csak egy
konjugátum a Mtxγ-T20-fMLF –re kapott eredményeket tüntettem fel.
72 óra

48 óra
100

100

75

z

y

50

25

Mtxγ-T20 fMLF

75

Z

Z

Z
Z

y
(%)

(%)

[%]
[Kontroll= 100%, SD=4,9]

Mtx

y

50

Z

25

z

Z

Z

-10

-9

-8

-7

-6

-10

Z

Z

Z

0

0

Z

-9

Z
-8

-7

-6

Konc. log molar (M)

Konc. log. mol ar (M)

4.32. ábra: Mtxγ-T20-fMLF citotoxikus hatása az idő függvényében (n=8)
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5. MEGBESZÉLÉS

Az

előző

fejezetekben

ismertetett

eredmények

azon

kísérletes

munkáink

összefoglalását adták, melyeket a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt és
Immunbiológiai Intézet, Kemotaxis Munkacsoportjában folyó kemotaxis kutatás
keretében, az „Optimális kemotaktikus ligand” tárgykör vizsgálatai során nyertünk.
Munkánk célja a kemotaxis kiváltására képes, aminosav és peptid típusú ligandok
karakterizálása, egyes a kemotaktikus ligandokra, illetve szignalizációjukra jellemző
jelenségek felismerése és mindezen ismeretek alapján egy új, kemotaxis alapú
gyógyszer célbajuttatási eljárás modell-kísérleteinek elvégzése volt.
A munka során, a kemotaktikus szignalizáció mind alaposabb jellemzése céljából, két,
egymástól viszonylag távoli modell vizsgálatát tűztük ki célul. Elsőként az eukaryóta
csillós Tetrahymena pyriformis kemotaktikus válaszkészségét elemeztük, majd
magasabb rendűekből származó sejtvonalak (kísérleteink döntő hányada THP-1
monocita sejtvonalon történt) vizsgálatával igyekeztünk információt nyerni a
kemotaktikus szignalizáció esetleges hasonlóságairól illetve eltéréseiről.
Mivel eredményeink ismertetésekor igyekeztünk nem csupán a szűk adatközlésre
szorítkozni, hanem bizonyos mértékben értelmezni is azokat, a jelen fejezetben az a
célunk, hogy a kapott eredmények összefüggéseit keresve értékeljük a nyert adatokat.
5.1. Tetrahymena modell

1. A kísérletes munka első szakaszában, - előzetes célkitűzéseinknek megfelelően , mintegy referencia érték megállapítása végett végeztük vizsgálatainkat
aminosavakkal. Kísérleteink célja e molekulák kemotaktikus karakterének mind
sokrétűbb leírása volt (e viszonylag egyszerű ligand karakterizálásának
szükségletét az adta, hogy a molekula-csoportra vonatkozó előzetes kutatások
eredményei jelentős eltéréseket mutatnak – ld. 1.1. és 4.1.1.1. fejezet).
Eredményeink jelzik, hogy az egyes, kémiai szempontból azonos csoportba
sorolt aminosavak esetében ugyan sok esetben a kemotaktikus válasz tendenciája
megegyezik, de jelentős eltérések mutatkoznak annak mértékében.
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Fenti jelenség magyarázatát, korábbi, kemotaktikus ligandokat vizsgáló munkák
eredményeiből kiindulva [97] a ligandok fiziko-kémiai karakterében kerestük.
Mivel jó egyezést találtunk a kemoattraktás/repellens karakter és a ligandok pKa
értékei, valamint azok hidropátiás indexei között, már a vizsgálatok ezen
szakaszában felmerült, hogy a molekulák töltésviszonyai, azok eloszlása komoly
hatással lehetnek a ligand-kemotaxis receptor interakció, illetve indukció
mértékére. E vizsgálatok másik eredménye annak leírása volt, hogy maga a
ligand, illetve oldalláncainak összesített felülete (solvent exposed area = SEA) jó
korrelációt mutat a kiváltott kemotaktikus hatással. Kis értékek esetében a
receptorral való jó interakciót és attraktáns hatást feltételezhetünk, míg az érték
növekedésével ez a hatás egyre csökken, repellensbe fordul.
Természetesen már a munka e fázisában egyértelművé vált, hogy egy-egy fizikokémiai karakter kiemelése nem lehet mindig általános érvényű, sem ha a
ligandok szélesebb spektrumát, sem a modell-sejteket tekintve. Éppen e
megfontolás indokolta azt is, hogy számos a molekulák jellemzésére alkalmas
fiziko-kémiai index és a kemotaktikus aktivitás viszonyát elemeztük, és mint az
Eredmények fejezetben is utaltunk rá, csupán egyes esetekben találtunk
említésre méltó trendeket.
Az aminosavakkal végzett kísérletek során is felmerült annak a problémája,
hogy vajon e kis szerves molekulák táplálék jellege mennyiben függ össze a
tapasztalt kemotaktikus aktivitás mértékével. Tetrahymena sejtek esetében
számos aminosavról tudjuk, hogy esszenciális aminosavnak tekinthetők. A
szakirodalom azonban ezek számát tekintve igen megoszlik. Egyes adatok
szerint 11 ilyen esszenciális aminosav van (Arg, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe,
Ser, Thr, Tyr, Val) [169], míg más adatok ennél lényegesen többet, 17-et
említenek (Ala, Arg, Asn, Glu, Gln, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro,
Ser,Thr, Tyr, Val) [187]. Ezen adatokat összevetve saját megfigyeléseinkkel
érdekesnek tűnik, hogy az első felsorolás esetében a kimaradó 9, nem
esszenciális aminosav közül 6 kemoattraktánsnak bizonyult, mely talán arra utal,
hogy e molekulák - annak ellenére, hogy a sejtek számára nélkülözhetőnek
tűnnek -, jelentős szignál karakterrel bírnak.
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2. Fenti kísérleteinket egészítette ki az a munka, melyben már az előzőekben
működőképesnek ítélt receptorok dinamizmusáról gyűjtöttünk adatokat. E
kísérletekben a kemotaktikus szelekció technikáját alkalmazva állítottunk elő az
egyes aminosavakkal szubpopulációkat.

Ezeket továbbtenyésztve kb. 70

generáció elteltével, arra kerestük a választ, hogy ismételt vizsgálat esetén
megfigyelhető-e a szelektáló ligand iránti megváltozott válaszkészség, esetleg
annak fokozott formája? A kemotaktikus szelekció irodalmi adatai jelzik, hogy
az e téren jól megkülönböztethető „long-term” és „short-term” válaszkészség,
illetve ennek receptoriális alapjai nem csupán funkcionális karakterét jelentik
egy-egy, adott liganddal szelektált szubpopulációnak. A szelekcióval kialakított
szubpopulációk RAPD analízise bizonyította, hogy több eltérő méretű és
természetű peptid típusú kemotaktikus ligand (pl. formil peptidek, endothelin-1,
inzulin) esetében a szelektált populációkban karakterisztikus genetikai markerek
azonosíthatók [85]. Mindezek alapján jól elkülöníthetők azok a szignalizációs
mechanizmusok, amelyek receptorainak jelenléte genetikailag meghatározott és
generációról generációra („long-term”) továbbadódik, és azok a hatások,
melyeknél a membrán szinten ható kemotaktikus ligand jelenléte, mintegy ad
hoc indukálja a működő receptor-komplex („short-term”) kialakulását.
Eredményeink alapján elmondhatjuk: Tetrahymena esetében csupán három
aminosavról (Ile, His, Thr) tételezhetjük fel egyértelműen, hogy a membránban
„long-term”

jelleggel

megtalálhatók

lennének

adott

aminosavak

által

indukálható kemotaxis receptorok, míg igen jelentős azoknak az aminosav
típusú ligandoknak a száma melyek – a Tetrahymena plasztikus, a környezeti
hatásokra gyorsan reagáló membránjáról alkotott képünknek megfelelően -,
„short-term” jellegű receptorokkal rendelkeznek. Utóbbi receptorok jelenléte a
membránban, az előzőekben említetteknek megfelelően, nem tekinthető
állandónak. Sőt itt is feltételezhetjük, hogy csupán az egyes aminosavak
jelenlétében, azok közvetlen hatására összeépülő membrán komponensek
receptoriális szignalizációját mérjük ezekben az esetekben [96].
3. Munkánk eredményének tekintjük annak az összefüggésnek a leírását is, melyre
a 4.1 táblázat utolsó oszlopában utalunk. Az irodalmi [172] és a számítógépes
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adatbankok adatainak összehasonlító elemzése [57] alapján párhuzamot vontunk
az egyes aminosavak általunk Tetrahymena modellen mért kemotaktikus
aktivitása és ugyanezen aminosavak „őslevesben” való feltételezett megjelenési
sorrendje között.
40
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5.1. ábra: Kapcsolat az aminosavak kemotaktikus aktivitása és feltételezett
„ősleves”-beli megjelenésük szekvenciája között.
Mint az alábbi ábra mutatja, számításaink eredménye a kemotaxis esszenciális
sejtfiziológiai jellegét támasztja alá. Jelzi, hogy a filogenezis legkorábbi
szakaszában megjelent aminosavak – több adatbázis ú.n. konsenzus szekvenciája
által megadott sorrendet véve alapul -, csillós modellen ma is egyben a leginkább
kemoattraktánsnak bizonyulnak, míg a folyamat utolsó fázisában megjelenők
kifejezetten kemorepellensek. Ez az összefüggés – értelmezésünk szerint –, jelzi
hogy a korábban már ismertetett Lenhoff elmélet [108], mely a receptorok
eredetét táplálék receptorokból eredezteti, folytatásaként a kemotaxis receptorok,
illetve

aminosav

természetű

ligandjaik

szelekciója

mehetett

végbe.

Eredményeink értelmezésekor figyelembe vettük a baktériumok aminosavak
által

kiváltott

kemotaxisának,

illetve

receptoriális

és

intracelluláris

szignalizációjának jól ismert jelenségét is, mely szintén e sejtfiziológiai reakció
alapvető voltára utal. Ugyanakkor fontosnak tartjuk annak kiemelését, hogy
ismereteink szerint az attraktáns - repellens jelleg és a molekuláris filogenezis
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közötti kapcsolat munkánkhoz hasonló leírására sem prokaryóta sem eukaryóta
szinten eddig nem történt erőfeszítés.

4.

A viszonylag egyszerű szerves ligandok tanulmányozását egy mind szerkezeti,
mind immunológiai szempontból jelentős ligand-család, az SXWS/WSXWS
molekulák elemzésével folytattuk. Az SXWS ligandok karakterizálása során, az
aminosavaknál alkalmazott kiértékelési szempontokat követve, szintén jelentős
eltéréseket kaptunk az egyes tagok kemotaktikus aktivitása között. Kimagaslóan
erős kemoattraktáns karakterű ligandok leírására is sor került: SEWS, STWS.
Ezek aktivitásának értelmezésekor a fiziko-kémiai paraméterek elemzésekor
látható volt, hogy egyes karakterek pl. a hidropátiás index már nem tekinthető a
kemoattraktáns jelleg egyértelműen prediktív tényezőjének, bár kétségtelen,
hogy ebben az esetben is a hidrofil karakterhez kapcsolódott a kemoattraktáns
hatás. Az aminosavaknál tapasztalt trendtől való eltérés vélhető magyarázata
lehet, hogy a ligand méretének és egyéb jellemzőinek változása módosítóan hat
e jellegre. Fentivel szemben a ligandok SEA értéke, illetve tömegre
vonatkoztatott indexeik, eredményeink szerint egyértelműen meghatározóak, s
nem csupán aminosavak, de az SXWS és formil peptid típusú ligandok esetében
is jó előjelzői lehetnek a ligand kemotaktikus jellegének. Ez utóbbi tényező
azért tűnik igen fontosnak, mivel e tetrapeptid variánsok a citokin-receptorok –
és előalakjaik -, extracelluláris doménjeinek részét képezve meghatározói
lehetnek nem csupán a kemotaxis indukciójának, hanem változó összetételük
révén az általuk kiváltott kemotaxis értelmét is befolyásolhatják. A
kísérleteinkben tapasztalt, SXWS ligandok szintjén megnyilvánuló, finom
szerkezeti változásoktól függően ható kemotaxist moduláló jelleg, egy citokin
receptor konzervált tetrapeptidjének szintjén mutat példát a citokin szabályozás
hálózatszerű, szakirodalomból jól ismert jelenségére [77]. Ez utóbbinak a
hátterében filogenetikai szinten is jól kimutatható a ligandok és receptoraik
párhuzamos molekuláris szintű evolúciója [53].
Itt kell megemlítenünk azt az érdekes kapcsolatot, melyre az SXWS peptidek
esetében figyeltünk fel: a koncentráció-függés vizsgálata során egyes ligandok a
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klasszikus egy-csúcsú dózis-hatásgörbe helyett kétcsúcsú görbét vettek fel
(SHWS, SIWS, SQWS). A jelenség számos után-vizsgálatot követően is
megfigyelhető,

a

ligand

kemotaktikus

jellegére

karakterisztikus

volt.

Magyarázatot keresve a jelenségre irodalmi és saját munkacsoportunk korábbi
munkáinak elemzése azt bizonyította, hogy olyan esetekben fordul elő hasonló
görbelefutás, amikor több, ugyanazon liganddal eltérő koncentráció-optimumon
indukálható receptor is megtalálható ugyanazon a modell-sejten. Ilyen hatásokat
írtak le bradykinin BK1 és BK2 receptora és endothelin ET1 és ET2 receptora
esetében is kemotaxisra [91, 98], így feltételezzük, hogy esetleg fenti
ligandoknál is megtalálhatók eltérő receptor-alosztályok.
5. Itt kell megemlítenünk az aminosav (X) - SXWS ligandpároknál tapasztalt
átfedő hatásokat. Eredményeink alapján a két ligand-csoportnál 84%-os átfedés
volt tapasztalható a kemotaktikus hatásban. E jelenség sejtbiológiai, ligandreceptor interakciót elemző értelmezése felveti annak lehetőségét, hogy az
SXWS ligandok ’X’ helyén lévő 2. tag a molekula szerkezetének különlegesen
expresszálódó része, mely egymaga képes, az aminosavhoz hasonlóan, a
receptorral interakcióba lépni.
Feltételezésünk igazolására az SXWS molekulacsalád számítógépes szerkezeti
modellezését elvégezve az Eredmények c. fejezetben bemutatott szerkezeti
modelleket kaptuk. Ezek igazolták feltevésünket – a molekula ’X’ helyén
található szubsztituáló komponens adja az egyes ligandok közötti egyetlen
szerkezeti eltérést. Megfigyelésünket azért is figyelemre méltónak tartjuk, mivel
ennek tükrében és a korábbi aminosavakkal nyert adatok birtokában felvetődik
annak a lehetősége, hogy akár nagyobb ligandok esetében is a kemotaxis
receptor csupán egy aminosav méretű kötőhelyen képes azokkal interakcióba
lépni. E lehetőség magyarázatát adhatná a kemotaktikus szignalizáció alacsony
és magasabb rendűekben tapasztalható igen érzékeny voltának, és új
lehetőséggel szolgálna a ligand/gyógyszertervezés terén is.
6. A fent említett érzékenység speciális esetét tapasztalhattuk a WSXWS ligandok
esetében is, melyeknek egy N-terminális Trp többlet következtében, lényeges
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megváltozik a kemotaktikus karaktere. A molekulák 78% -nak változik a
kemotaktikus potenciálja, ebből a kétharmadának jelentősen csökken. Ez a
változás a ligandok szelekciós potenciáljának nagymértékű esésében is
megmutatkozik – csupán egy, a WSPWS ligand képes, „long-term” szelekcióra.
Utóbbi példa, tehát egyetlen aminosav számbeli eltérése és az azzal járó
kemotaktikus potenciálban is bekövetkező változás, azonban nem tekinthető
egyedi

jelenségnek.

Ha

az

általunk

használt

modell

kemotaktikus

válaszkészségét tekintjük, szignifikáns eltérések voltak tapasztalhatók a
láncvégi Arg jelenlétében, illetve hiányakor a nonapeptid bradykinin esetében
[160]. Hasonó kemotaktikus érzékenységet lehetett kimutatni a munkánkban
használt molekulák EWS motívumot tartalmazó rokon szekvenciáinál, melyek
melyeknél a lánc hosszabbítása, illetve a C-terminális vég amidálása is
érzékenyen befolyásolta a ligandok kemoattraktáns karakterét [86].
7. Kísérleti munkánk, több ligand-csoportra kiterjedő adat értékeléséből nyert
eredménye, az ú.n. kemotaktikus range fitting jelenségének leírása is. Ebben az
esetben nem a ligandok kemotaktikus potenciáljának abszolút értékét értékeltük,
hanem azt az amplitúdót, amelyen belül egy-egy ligand vizsgálatakor a sejtek
kemotaktikus válasza mozgott. Mint az eredményeink ismertetésekor is látható
volt, ennek az amplitúdónak viszonylag jó illeszkedését (fitting) találtuk a
kemoattraktáns, illetve kemorepellens karakterű ligandoknál. Így mind
amionosavak, mind SXWS ligandok esetében jól látható volt, hogy az attraktáns
molekulák esetében széles, míg repellenseknél keskeny az a sáv, amelyen belül
a válaszadó sejtek aktivitása mérhető. Fentiekkel ellentétben, és igen jól
korrelálva egyéb adatokkal, a WSXWS peptidek esetében ez az illeszkedés már
nem található meg. Mindezen eredmények is jelzik, hogy a jelenség hátterében
a funkcionális kemotaxis receptor repertoir széles vagy keskenyebb sávját
feltételezhetjük.
8. A vizsgált ligandok negyedik nagy csoportját a formil-peptidek képezték. Ezek
esetében jól láthatóvá vált, hogy ugyan számos ilyen peptid vizsgálható, de a
természetben leggyakoribb forma, a fMLF a leghatásosabb kemoattraktáns
Tetrahymenában is. E molekula-csoport elemzése világított rá arra a tényre is,
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hogy a formil csoport jelenléte önmagában nem meghatározó a molekulák
kemoattraktáns karakterében (ld. formil-Met), s az egyes akár dipeptidet
felépítő aminosavak hatása sem tekinthető additívnak, hanem inkább bizonyos
köztes értékek lehetnek felelősek a ligand optimális kemotaktikus karakterének
kialakításáért.
9.

Az első kísérleti szakasz utolsó jellemzett molekula-családja a tuftsin és
derivátumai voltak. Koncentráció-függést és szelekciót vizsgáló munkáink
egyértelműen jó korrelációt mutattak ki az egyes ligandok szerkezete, kémiai
tulajdonságai és kemotaktikus hatásuk között. A SEA értékek alacsony volta és
az attraktáns hatás közötti kapcsolat ismételt leírása jelezte, hogy e tényező a
későbbiekben jó eséllyel használható lehet, mint a kemotaktikus jelleget jósló
faktor kicsi és nagyobb peptid típusú ligandok esetében. A TKPKG szekvencia
esetében

kimutatott

„long-term”

receptor

jelleg

megerősítette

munkahipotézisünknek azt a pontját, mely szerint e molekula-család tagjait a
későbbiekben, mint hordozó molekulákat használhatjuk modell-kísérleteinkben.

5.2. Kemotaktikus drug-targeting - Magasabb rendű modellek

Kísérleteink további szakaszában a célkitűzéseinknek megfelelően arra tettünk
kísérletet, hogy egy új, általunk kidolgozott gyógyszer célbajuttatási technika modellvizsgálatai elvégezzük. Validáljuk annak a mérésére szolgáló rendszereket, és
értékeljünk az újonnan szintetizált, már hatóanyagot is tartalmazó molekula
komplexeket.
A fenti vizsgálatok, illetve a szintetikus munka, a molekula-csoportok lépésről lépésre
történő elemzéséből és a tapasztalatok alapján új vagy módosított szerkezetek
felépítéséből tevődött össze. A kezdeti szakaszban számos már Tetrahymena modellen
elvégzett, tájékoztató jellegű kísérlet megismétlésére került sor monocita és fibroblaszt
sejteken.
Eredményeink jelezték, hogy a tuftsin-molekula család esetében jelentős eltérés
tapasztalható a monocita és a fibroblaszt sejtek válaszkészsége között, kielégítő
attraktáns jelleg volt mérhető minden oligotuftsin esetében.

114

1. Ezen eredményeink birtokában történt meg magának a kemotaktikus drugtargeting-nek (CDT) felvázolása, valamint annak az elvi molekuláris
szerkezetnek a megtervezése, melynek fő alkotói a hordozó molekula, a
kemoattraktáns ligand és a gyógyszer molekulák. Célunk olyan konjugátum
előállítása volt, amely több kedvező biológiai tulajdonságot egyesít magában.
Így esett a választásunk a tuftsin alapú hordozóra, mely fagocitózis fokózó
hatása révén (annak megtartottsága esetén) a konjugátum internalizációját
segítheti elő. Fenti okból választottuk az előkísérletek során kedvezőnek
bizonyuló két formilált tripeptidet (fMLF, fNLF), mint kemoattraktáns
hatásaikban kiemelkedő komponenseket, és fenti célból alkalmaztuk a ’GFLGC’
spacer szekvenciát, mely a lizoszómális kompartmentbe jutott komplex
enzimatikusan emészthető részeként lehetőséget ad a gyógyszer felszabadítására
[137]. Végül, de nem utolsó sorban, igen kedvezőnek tűnt a methotrexát, mint a
leukémiás megbetegedésekben alkalmazott antimetabolit kapcsolása a fent leírt
komplexhez és a leukémiás THP-1 human monocita modell alkalmazása is.
Fenti szerkezetek és modell-sejtek (Tetrahymena és THP-1) alkalmazása
természetesen nem jelentheti azt, hogy ezeknél kedvezőbb összeállítások
megtervezését lehetetlennek tarjuk. Így hasonlóan jó jelöltnek tűnik e
vizsgálatok során a polilizin alapú hordozók felhasználása éppúgy, mint egyes
penetrációt elősegítő egyéb komponensek beépítése. A munkánk első részében
vizsgált SXWS peptidek alkalmazása kemoattraktáns ligandként is részét
képezte vizsgálatainknak, azonban ezen eredményekről – azok szerteágazó volta
miatt – itt szólni nem tudtunk.
2. A megtervezett, formil-peptid-T20 összetételű konjugátumok első kiértékelése
Tetrahymena modellen történt. Eredményeink jelezték, hogy a hordozó
molekula a formil-peptid natív biológiai hatását jól mérhető fokban képes
befolyásolni, és annak előjele az alkalmazott formil-peptid karakterétől függő.
Egyéb kísérleteink arra is utaltak, hogy magának a hordozó molekulának kémiai
módosítása (ld. formil és szukcinil csoportok elhelyezése a hordozó molekulán)
szintén képes e hatást befolyásolni. A tapasztalt hatások eltérő voltának pontos
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okát nem ismerjük, azonban a korábbi kísérletek alapján okunk van feltételezni,
hogy a komplex módosítása és az azzal járó töltéseloszlásbeli változások,
valamint az egyes derivátumok méret-beli eltérsei is magyarázhatják a
tapasztaltakat.
A csillós modellen végzett ezen vizsgálati eredményeink megerősítették a
Tetrahymena

és

egyéb

protozoonok

kemotaktikus

szignalizációjának

érzékenységéről az irodalomból már ismert és jelen munkánk korábbi adatai
által is alátámasztott adatokat. Leick, Levandowsky és Kőhidai korábbi munkái
jelezték, hogy már protozoonokban jelentős diszkriminációs képesség figyelhető
meg. Így sikerült már korábban kimutatni, hogy nem csupán olyan kis
molekulák között mint az L-cisztein és az L-homocisztein [110], de egyes, jelen
munkánkban nem vizsgált formil peptidek [105], valamint dipeptidek [97] és
más oligopeptidek [91, 83] esetében is e sejtek igen érzékenynek bizonyulnak
kemotaktikus válaszaikban. A szabad környezetben élő egysejtűek kemotaktikus
ligandok terén mutatkozó ilyen nagyfokú érzékenysége nem meglepő,
mondhatni a kemotaxis alapvető sejtfiziológiai funkciójából adódik. Ez teszi
lehetővé, hogy az egyéb védekező mechanizmusokkal nem rendelkező
egysejtűek számára a káros és kedvező - néha molekulaszerkezetileg nem
sokban különböző -, ligandok már igen kis koncentrációban detektálhatók
legyenek.
3. Kísérletünk harmadik fázisában már a gyógyszer molekulát (Mtx) is tartalmazó
formák vizsgálatát végeztük el. Mivel ez esetben is több sztereokémiai formát
vizsgálhattunk, lehetőség nyílt annak felderítésére, hogy már az egysejtű csillós
modell is jelentős érzékenységet mutat az ilyen kis szerkezeti eltérések iránt.
A jelenség – egy szintetikus úton előállított anyag (gyógyszer) iránti
kemotaktikus válasz – további, elméleti szempontból elgondolkodtató vonzata,
túl az érzékenység korábbi pontban már említett jelentőségén, hogy rámutat,
milyen, a kemotaktikus válaszreakciók szintjén is értelmezhető veszélyeket
jelenthetnek napjaink szintetikus úton előállított gyógyszer és egyéb molekulái,
a környezetbe kerülve annak mikroszkópikus élővilágára.
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4. Továbbiakban a fenti leírt kísérleteket a kemotaktikus drug targeting későbbi
alkalmazása szempontjából ígéretesnek tűnő, humán leukémia modellen, THP-1
monocita sejtvonalon is elvégeztük. Eredményeink összefoglalását és azok
csillós modellen kapott eredményekkel való összevetését az 5.1. táblázat
mutatja.
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5.1. táblázat: Kemotaktikus drug-targeting ligandjainak és konjugátumainak
kemotaxisra kifejtett hatása THP-1 monocita és Tetrahymena pyriformis egysejtű
modellek esetében

Mint az látható, az egyező válaszok mellett sok esetben jelentős eltéréseket is
találunk. Míg a formil-peptidek által a két sejttípusban kiváltott kemotaktikus válasz
mind előjelében, mind annak mértékében megegyezik, a konjugátumok esetében
már csak két esetben (T20- fNleLF, spacer-T20-fMLF) találunk egyezést, míg a
legjelentősebb eltérések a Mtx-ot tartalmazó konjugátumoknál tapasztalhatók.
Utóbbi esetben kiemelkedően erős kemotaktikus hatást regisztráltunk THP-1
sejteken, a Tetrahymena modell ennek ellenkezőjét mutatta. Fenti eltérés pontos
okát nem ismerjük, azonban feltehetően a két modell folsav metabolizmusának
eltérő volta, illetve az arra való érzékenység fokának különbözősége is közrejátszhat
kialakulásában [75]. Feltételezhető, hogy a Tetrahymenára kifejtett erős repellens
hatás hátterében annak gyors internalizációs és metabolikus folyamatai állhatnak. Ez
utóbbi következtében a folát antagonista Mtx, már a vizsgálat inkubációs ideje alatt
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képes e sejtekre negatív hatást gyakorolni, jelentősen csökkentve ezzel migrációs
aktivitásukat is [81].
Már a fenti eredmények értelmezése is felvetette annak szükségességét, hogy az
egyes vizsgált ligandok esetében azok egyéb szignalizációs és sejtélettani hatásait is
elemezzük. E kísérletek sorában négy nagyobb vizsgálattal igyekeztünk a kérdéseket
felderíteni: vizsgáltuk (i) a FPR szénhidrát komponenseinek szerepét a
konjugátumok hatásában, (ii) a kemotaxis egyik fókuszban lévő intracelluláris
szignalizációs komponensének, a PI3 kináz szerepét, (iii) internalizációjukat és (iv) a
konjugátumok citotoxicitását.
5. Mivel

a

konjugátumok

targetálásánál

formil-peptideket

alkalmaztunk

kemoattraktáns komponensként, magától értetődő igényként merült fel a ligand
receptorának vizsgálata, annak blokkolás útján történő gátlása. Mivel
erőfeszítéseink ellenére nem sikerült FPR-ellenes antitestek, illetve kompetitív
antagonisták beszerzése, a receptor szénhidrát komponensein keresztül történő
gátlás vetődött fel lehetőségként. Erre az

-Man és

-Glu specifikus Con-A és

Lens lektineket választottuk ki. Eredményeink szerint mind a formil peptidek,
mind konjugátumaik hatását sikerült gátolni ezekkel a lektinekkel, jelezve az
általunk vizsgált kemotaxis formil-peptid specifikus voltát. Ugyan szakirodalmi
adatok WGA gátlás hatását vizsgálva bizonyították az FPR N-acetil-Dglükózamin tartalmát és annak szerepét fMLF hatásában PMN sejteken [135], de
az irodalomban nem találunk utalást arra az általunk tapasztalt erős gátló hatásra,
mely a FPR szénhidrát komponensei közül az

mannóz és

glükóz láncok

funkcionális szerepét bizonyítják a kemotaktkus válasz kialakítása során.
6. Az egyes hordozó molekulák internalizációját vizsgáló kísérletek eredményei
jelzik, hogy a konjugátumok változó kinetikával ugyan, de mindkét modellsejtbe bejutnak. Ebben az esetben is a Tetrahymena csillós jellegéből adódó,
avval magyarázható az igen gyors, már 1 perc alatt mérhető eredmény, azonban
megnyugtató, hogy a monocita modell esetében is jó dinamikát ír le az
internalizáció görbéje, és a bejutott molekulák is detektálhatók a sejtek
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vezikuláris kompartmentjében. A konjugátum fent jelzett intracelluláris
lokalizációja az Mtx-et tartalmazó konjugátum szempontjából kedvező, mivel,
mint azt már fentebb említettük a molekula tervezésénél a hatóanyag
hordozóhoz kapcsolása olyan spacer szekvencián keresztül történt, melyből a
sejt

vezikuláris

kompartmentjében,

lizoszómális

enzimek

hatására

felszabadítható. Eredményeink jelzik, hogy jó esély van arra, hogy a kialakított
targetáló komplex intracelluláris szinten is a kívánt lokalizációt biztosítsa a
hatóanyagnak.
7. A vizsgált folyamatok szignalizációs profilja karakterizálásaként fontosnak
éreztük, hogy a kemotaxis intracelluláris szignalizációjában kulcs-szerepet
betöltő PI3-kináz enzim szerepét tisztázzuk a vizsgált ligandok által indukált
folyamatokban. A két alkalmazott PI3K inhibitor (wortmannin és LY294002)
mindegyike e rendszer klasszikus gátlószerének mondható. Számos irodalmi
adat jelzi ezek hatását a kemotaktikus ligandok kiváltotta reakciókban a
filogenezis eltérő fokait reprezentáló modellek esetében [113, 129, 138, ].
Esetünkben a hordozó molekula és a gyógyszer nélküli valamint a gyógyszert
tartalmazó konjugátum esetében is jelentős gátlást tapasztalhattunk, mely jelzi,
hogy a kialakított konjugátumok nem csupán a membrán kemotaxisért felelős
receptorainak indukcióját képesek előidézni, de e folyamat intracelluláris
szignalizációja is a klasszikus útvonalakon halad és gátolható.
8. Vizsgálataink befejezéseképpen a konjugátumok citotoxicitását vizsgálva jól
látható volt, hogy a Mtx mind Terahymena, mind THP-1 sejtek esetében
megtartja citotoxikus jellegét, szemben az ellentétesen ható hordozó T20
molekulával. Eltérést csupán a hatás idő-függésében tapasztalhattunk, mely
Tetrahymena esetében jóval korábbi hatást jelzett, szemben a THP-1 48-72 órás
maximális hatásával. (Fenti eltérések okára már e fejezet 4. pontjában
igyekeztünk magyarázatot találni.) Vizsgálataink eredményei jelezték, hogy a
kialakított

konjugátumok,

nem

csupán

jó

kemotaktikus

képességgel

rendelkeznek, de magasabb rendű (tumoros) célsejt esetén is megőrizték a
terápia szempontjából kulcsfontosságú, citotoxikus hatásuk mértékét. A
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citotoxikus hatás idő-függésének irodalomból ismert adatokkal egyező lefutása
szintén arra enged következtetni, hogy a kialakított Mtx-ot tartalmazó
konjugátumok jó jelöltek lehetnek későbbi in vivo kísérleteink során.

Összefoglalva, tudjuk, hogy munkánk végeztével több a felvetett kérdések száma,
mint amennyit megoldani sikerült - ez további munkánk célja. Bízunk abban, hogy a
fentiekben összegyűjtött adatok, illetve leírt jelenségek is segítenek a jövőben a
kemotaktikus szignalizáció, az abban szereplő hatásos ligandok további
jellemzésében és egy kemotaxis alapú új gyógyszer célbajuttatási technika
kialakításában egyaránt.
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6. KÖVETKEZTETÉSEK

Fentiekben ismertetett illetve megbeszélt kísérleti eredmények alapján munkánk főbb
eredményeit az alábbiakban összegezhetjük:


Karakterizáltuk és új prediktív fizikokémiai jellemzőkkel írtuk le az aminosav és
oligopeptid típusú ligandok által kiváltott kemotaxist.



Molekulaszerkezeti magyarázatot találtunk az SXWS ligand-család és az
identikus aminosavak kemotaktikus hatásának átfedő voltára.



A kemotaktikus range-fitting jelenségének leírásával javaslatot adtunk a
kemotaktikus válaszkészség további értelmezéséhez.



Megfogalmaztuk a kemotaktikus drug-targeting elméleti alapjait és annak
ligand-szintű feltételeit.



Kemotaktikusan

aktív

molekula-családok

elemzése

révén

kandidátus

molekulákat terveztünk és ellenőriztük azok kemotaktikus hatását mind csillós,
mind monocita modellen.


Elemeztük a kemotaktikus drug-targeting hatóanyagot (Mtx) tartalmazó
molekulájának

hatását

a

kemotaxis,

a

receptorral

való

kölcsönhatás,

internalizáció, az intracelluláris szignalizáció folyamatsora és citotoxicitás
szempontjából.
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7. ÖSSZEFOGLALÁS
A sejtfiziológiai válaszok sorában a kemotaxisnak, mint a kémiai anyagok
koncentráció gradiense által meghatározott helyváltoztató mozgásnak, a filogenezis
alacsonyabb és magasabb szintjén egyaránt fontos szerepe van. Míg az evolúció kezdeti
szakaszában a táplálék molekulák megtalálása és a toxikus anyagok elkerülése révén
biztosította az egysejtűek túlélését, magasabb rendűekben számos fiziológiás illetve
kóros folyamat (pl. ivaros szaporodás, gyulladás) alapját képezi. Jelentős szerepet
tulajdonítanak a kemotaxisnak a szignalizáció molekuláris evolúciójában is.
Munkánk első szakaszában egysejtű eukaryóta csillóson Tetrahymena pyriformis-on,
L-aminosavakat és kisméretű peptidtárakat (W/SXWS, formil-peptidek, tuftsin
származékok) alkalmazva vizsgáltuk, miként függ a kiváltható kemotaxis mértéke a
ligand
kémiai,
fiziko-kémiai
tulajdonságaitól.
SXWS
peptidek
esetén
molekulaszerkezeti magyarázatát adtuk a ligandcsoport kemotaktikus hatásának. Ezt
követően magasabb rendűekben (többnyire monocita sejtvonalakon) elemeztük e
szerkezet-hatás összefüggések érvényességét. Ezek alapján vetettük fel egy új, a
kemotaxis jelenségén alapuló gyógyszer célbajuttatási eljárás, a kemotaktikus drugtargeting (CDT) lehetőségét.
Egysejtűeken az aminosavak vizsgálata során jó egyezést találtunk a ligandok egyes
fiziko-kémiai paraméterei (oldódási felelület, hidropátiás index stb.) és azok
kemotaktikus hatása, illetve kemotaktikus szelekciós potenciálja között. Ezek közül az
oldódási felület oligopeptid ligandoknál is a kemotaktikus karakter prediktív
tényezőjének bizonyult. Ezen ligand csoportok kemotaktikus hatástartományának
elemzése során írtuk le a „kemotaktikus range fitting” jelenségét, mely a modell-sejtek
attraktánsokra széles, míg repellensekre beszűkült válaszkészségét jelenti.
A fentiekre alapozva fogalmaztuk meg a kemotaktikus ligandokhoz konjugált
gyógyszermolekulák alkalmazásával történő gyógyszer célbajuttatási eljárás
lehetőségét, a CDT-et. Ennek során a hatóanyag pontos targetálását a konjugátumok
kemotaktikus jellege adja, az attraktáns komponens gyors, szelektív célbajuttatást
biztosít, míg a repellens karakterű megvédi a molekulát a nem-célsejtek általi
lebontástól. A kialakított oligotuftsin alapú, formil-peptidet tartalmazó konjugátmokról,
melyek hatóanyagként metotrexátot tartalmaztak bizonyítottuk, hogy mind
kemotaktikus karakterüknek, mind egyéb sejtfiziológiai paraméterüknek (internalizáció,
citotoxicitás) köszönhetően alkalmasak ezen eljárásra.
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ABSTRACT

Chemotaxis is a cell-physiological response of migratory cells induced by chemical
gradients. It has an underlined significance in phylogeny: in the early phases chemotaxis
provides a survival factor as it supports detection of food molecules and helps to avoid
toxic substances. In higher levels chemotaxis is a basic process of several physiological
and pathological processes (e.g. sexual reproduction, inflammation). Chemotaxis is also
considered as a significant factor of molecular evolution of signal molecules.
In the first part of our work L-amino acids and peptide libraries of small peptides
(W/SXWS and formyl peptides, tuftsin derivatives) were tested in the eukaryotic ciliate
Tetrahymena pyriformis. Relationships of chemotactic activity and the chemical,
physico-chemical characters of the ligands were analysed. Chemotactic character of
SXWS peptides was explained by experiments based on molecular conformational
studies. Then, validity of structure-function relations described before were tested in
human cells lines (mostly in monocytes).
Theory of a novel drug targeting technique – chemotactic drug targeting (CDT) -,was
suggested based on chemotactic behaviour of target cells.
There was a good correlation between the physico-chemical characters (solvent
exposed area, hydropathy index etc.) and the chemotactic ability, chemotactic selection
potential of the ligands. Among others, solvent exposed area (SEA) index proved to be
predictive of chemotactic ability of oligopeptide ligands. Wide amplitude of
responsiveness to attractants and a narrow one to the repellent molecules were detected
in this group of ligands and it was described as „Chemotactic range fitting”.
Model experiments of chemotactic drug targeting (CDT) were done by screening
structures for the best efficiency in drug-targeting. In this system chemoattractant
ligands provide fast, close and selective targeting, while chemorepellents could be also
used as protectors from degradation by non-target cells.
Carrier components of the tested conjugates were oligotuftsins. Formyl peptides were
substitued as chemoattactants and methotrexate as the drug component to the carrier. In
the experiments it was proved that due to their chemotactic characters and other cellphysiological parameters, the novel molecular complexes are good candidates for
chemotactic drug targeting.
 Kőhidai, L., Láng, O., Csaba, G.: Chemotactic-range-fitting of amino acids and its correlations to physicochemical parameters in
Tetrahymena pyriformis – phylogenetical consequences. Cell. Mol. Biol. 49:OL487-495, 2003.
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based branched oligopeptide conjugates for chemotactic drug targeting (CDT) J Pept Sci. 2006. 12(5):328-36 *Megosztott
elsőszerző
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MELLÉKLET
1. Aminosavak kémiai szerkezete (Forrás: www.biologydaily.com/ biology/Amino_acid)

Arginin
(Arg/ R)

Lizin
(Lys/ K)

Glutamin
(Gln/ Q)

Fenilalanin

Tirozin

(Phe/ F)

(Tyr/ Y)

Triptofán
(Trp/ W)

Alanin
(Ala/ A)

Hisztidin
(His/ H)

Glutamin sav
(Glu/ E)

Aszparagin sav

Treonin
Treionin

Cisztein

(Asp/ D)

(Thr / T)

(Cys/ C)

Leucin
(Leu/ L)

Aszparagin
(Asn/ N)

Glicin
(Gly/ G)

Szerin
(Ser/ S)

Prolin
(Pro/ P)

Metionin
(Met/ M)
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Isoleucin
(Ile/ I)

Valin
(Val/ V)
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