OTKA jelentés, 2010, március
Az elmúlt esztendőben kísérleteink olyan stádiumba jutottak, hogy eredményeinket
nyilvánosságra hozhattuk. A publikációk nagy érdeklődést keltettek, több meghívást is kaptunk
előadásokra. Tervezzük, hogy ezen a területen tovább dolgozunk.
A részletes jelentés.
1) Glikopeptideket dúsítottunk affinitás-kromatográfiával. Marha szérumot használtunk
forrásként, és elsősorban O-glikozilált glikoproteinek jellemzésére fókuszáltunk. Az általunk
használt lektin, Jacalin, a mucin-típusú glikoziláció 1 alapszerkezetéhez (Gal 1-3GalNAc ) mutat
affinitást, amennyiben az nincs a 6-os pozicióban szubsztituálva. Így a módosított peptideken
diszacharidokra vagy a lezáró sziálsavval együtt triszacharidokra számíthatunk. A dúsítási eljárás
reprodukálható, viszont sajnálatos módon jelentős mennyiségű módosítatlan peptid is kötődik az
oszlophoz. Ennek ellenére triptikus emésztés után kb. 150 glikopeptidet tudunk izolálni anélkül,
hogy a szérum kb. 98%-át alkotó, többségükben nem O-glikozilált fehérjéket eltávolítanánk
valamilyen módon az emésztés előtt.
A glikopeptid-elegyek hazai analízise zömében csak jelenlétüket tudta igazolni. Ennek az az oka,
hogy a proteomikában általánosan használt tömegspektrometriás rendszerekben alkalmazott
ütközéses aktiválás (CID) hatására a glikozidos kötés sokkal könnyebben hasad, mint a
peptidkötés, így jobbára a módosító szénhidrátról sikerül csupán információt szereznünk. 2008
végétől mintáink analízisét a University of California San Francisco tömegspektrometriás
laboratóriumában végeztük egy új fragmentációs technika, az elektron-transzfer disszociáció
(ETD) segítségével. Ez az analizációs módszer hazánkban nem elérhető.
Az analízisek eredményeképpen kb. 40 O-glikozilációs helyet azonosítottunk – ezek zöme eddig
ismeretlen volt. Miután az ETD analízis viszonylag új MS/MS technika, az adatokat-értelmező
szoftvert is ki kellett fejleszteni. Glikopeptid-analízisünk az egyik hajtómotorja volt a Protein
Prospector adatbáziskereső program ilyen irányú fejlesztésének.
Az analízishez szükséges eszközök fejlesztése után, ismét az izolálási módszerek fejlesztésére
kerül a hangsúly, és ezen a területen szeretnénk tovább munkálkodni.
2) Analitikai szempontból az O-glikoziláció körébe tartozik a sejten belüli, regulációs feladatokat
ellátó, szintén Ser és Thr oldalláncon előforduló GlcNAc módosítás. Erre a poszt-transzlációs
módosításra is dolgoztunk ki egy dúsítási eljárást. Az eljárás kémiai változásokon alapul: a
GlcNAc vicinális hidroxilcsoportjait perjodát oxidációval karbonillá alakítjuk, amelyek hidrazidgyantával reagálnak. Az ily módon izolált glikopeptidek hidroxilaminnal elereszthetők. A
módosított peptidek azonosítására, a glikozilációs helyek meghatározására CID és ETD analízist
is használtunk. Ennek a módszernek az optimalizálásán, továbbfejlesztésén is dolgozunk.
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