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Hitzaurrea
Tesi-lan hau 2003 eta 2010 urteen bitartean egin zen UPV/EHUko Zientzia eta
Teknologia Fakultateko Biokimika eta Biologia Molekularra sailean, Jesus Mari
Arizmendi eta Asier Fullaondo irakasleen zuzendaritzapean, eta Ana M.
Zubiaga irakaslearen ezinbesteko laguntzaz. Oro har, bi ataletan bana daiteke
lan honetan bildutako informazioa. Lehenik, E2F2-gabeko saguetatik
eratorritako T linfozitoek modu diferentzialean adierazten dituzten proteinak
detektatu eta identifikatu egin ziren hurbilketa proteomiko baten bitartez.
Ondoren,
lehen
karakterizazio-fase
horretan
lortutako
informazio
interesgarriena jarraituz, desrregulatutako bidezidor baten karakterizazio
sakona egin zen, biologia molekularreko teknikak erabiliz batez ere. Tesi
gehienetan bezala, emaitzarik interesgarrienak lortzen ari ginenean tesia
amaitzeko eta aurkezteko momentua heldu zen, baina lan osatua aurkeztu
genuela uste dut. Gaur egun, egindako zenbait gauza aldatuko nituzkeen arren,
horrelako lan bat ikasketa-prozesu bat den neurrian, ikasketa horren atal baten
moduan hartzen ditut, besterik gabe. Tesi honek gaur egun CIC bioGUNEn
dudan lanaren ateak zabaldu zizkidan, lehenik 2DE tekniko bezala eta gaur
egun masa-espektrometriako tekniko moduan. Oker ez banago, proteomikaren
alorrean euskaraz idazten zen lehen tesia izan zen eta, beraz, neurri batean
terminologia finkatzeko eta estandarizatzeko erabilgarria izatea espero dut.
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Nire esker ona azaldu nahi diet hurrengoei:
Tesi-lan honen zuzendariei, Asier Fullaondo eta Jesus Mari Arizmendi, tesia egiteko
aukera emateagatik eta urteetan zehar nerekin izandako pazientzia guztiarengatik, eta Ana
Zubiaga irakasleari, bere laguntza hainbat arrazoiengatik lan hau aurrera eramateko
ezinbestekoa izan delako.
Proteomikako laborategiko Miren Josu eta Kerman-i, lankide ezinhobeak izateagatik,
eta bereziki Nereari, laborategi barruan zein kanpoan emandako guztiarengatik.
Genetikako laborategiko ikasle eta irakasleei, urte tʼerdiz ni “adoptatzeagatik” (eta
hurrengo urteetan zehar ni “pairatzeagatik”) eta beti aurpegi onez laguntzeko prest
egoteagatik. AZ taldeko guztiei (“zahar” eta “berriei”) 2003. urtean handik agertu nintzenean
irakatsi zenidaten guztiarengatik, urte hauetan lagundu didazuen guztiarengatik, eta beti
txantxarako astia izateagatik (y por tomaros tan a buenas mis “liadas”). Genetikako
laborategiko beste taldetako guztiei eta orokorrean urteetan zehar genetikako laborategitik
pasatako jende guztiari, laborategi barruan eta bazkalorduan zein kafeorduan sortzen den
giro ona posible egiteagatik.
Biokimikako saileko ikasle eta irakasleei, edozein mesede eskatzen nuenean beti
laguntzeko prest egoetagatik.
Begoña Ochoa-ren laborategiko jendeari gelen irudiak jasotzeko scanner-a erabiltzen
uzteagatik.
Lizentziatura zein tesian zehar izandako lagunei, bereziki Naroa, Asier R., Karlos,
Ekaitz, Itsaso eta Oihana-ri, bazkalorduan zein unibertsitatetik kanpo burua argitzen
laguntzeagatik. Eta, oro har, tesi-lan honen ondorioak pairatu izan dituzten senide eta lagun
guztiei.
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D) Laburdurak

LABURDURAK:
2DE: Bi dimentsioko elektroforesia
ACAD: T zelulen heriotz autonomoa
AcH: Azido azetikoa
ACN: Azetonitriloa
AICD: Antigenoen bitarteko T zelulen heriotza
AK: Aldakortasun-koefizientea
APC: Zelula antigeno-aurkezlea
APS: Amonio persulfatoa
CDK: Ziklinen-menpeko kinasa
CHAPS: 3-[(3-Kolamidopropil)dimetilamonio]-2-hidroxi-1-propanosulfonatoa
ChIP: Kromatinaren immunoprezipitazioa
CKI: Ziklinen menpeko kinasen inhibitzailea
Ct: Muga-zikloa
DKO: Knockout bikoitza
DTE: Ditioeritrotiola
DTT: Ditiotreitola
EDTA: Azido etilendiamino-tetraazetikoa
ESI: Elektro-spray bitarteko ionizazioa
ET: Erauzkin totala
EtOH: Etanola
FBS: Idi-umeki seroa
FiTC: Fluoreszeina isotiozianatoa
GO: Gene-Ontologia
Hcca: Azido alfa-ziano-4-hidroxizinamikoa
HDAC: Histona desazetilasa
Hepes: 4-(2-hidroxietil)-azido 1-piperazina etanosulfonikoa
IA: Iodoazetamida
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D) Laburdurak
IEF: Fokapen isoelektrikoa
IMP: Image Master Platinum
IP: Immunoprezipitazioa
IPG: pH-gradiente ibilgetua
KO: Knockout-a
LES: Lupus eritematoso sistemikoa
m: Masa molekularra
MW: Pisu molekularra
m/z: Masa/karga erlazioa
MALDI: Matrizearen bitarteko laser desabsortzio-ionizazioa
MEF: Sagu-enbrioetatik eratorritako fibroblastoak
MeOH: Metanola
MHC: Histobateragarritasun konplexua
MOPS: Azido 3-(N-morfolino) propanosulfonikoa
MS: Masa-espektrometria
MS/MS: Tandem masa-espektrometria
PAGE: Poliakrilamidazko gelen bitarteko elektroforesia
PBS: Fosfatoarekin tanponatutako gatz-soluzioa
PCR: Polimerasaren kate-erreakzioa
PE: Fikoeritrina
PFF: Peptidoen zatikien hatz-marka
PI: Propidio-ioduroa
pI: Puntu isoelektrikoa
PMF: Peptidoen hatz-marka
ppm: Miloiko parte
PSD: Iturriaren ostean gertatutako deskonposizioa
PSS: Progenesis Same Spots
PTM: Itzulpen-osteko eraldaketa
Q-PCR: Polimerasaren kate-erreakzio kuantitatiboa
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D) Laburdurak
R: Errestrikzio-puntua
rpm: Biraketak minutuko
qRT-PCR: Alderantzizko transkripzio-polimerasaren kate-erreakzio kuantitatiboa
S: Sintesi-fasea
SDS: Sodio-lauril sulfatoa
SSO: Same Spots Outline
TBS: Tris-arekin tanponatutako gatz-soluzioa.
TCDD: 2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-p-dioxina
TCR: T zelulen hartzailea
TE: Tris-EDTA
TELIS: Transcription Element Listening System
TEMED: N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamino
TFA: Azido trifluoroazetikoa
TOF: Hegada-denbora
Tris: Tris(hidroximetil)aminometano
TTBS: Tween 20-dun tris-arekin tanponatutako gatz-soluzioa.
XRE: Xenobiotikoen aurkako erantzunerako elementua
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1. Sarrera: Zelula-zikloa

1.1. ZELULA-ZIKLOA
Zelula-zikloa zelula baten bi zatiketen arteko gertaeren sekuentzia bezala defini
daiteke. Ziklo honen bitartez zelula hazi, DNA edukina bikoiztu eta, azkenik, bitan banatu
egiten delarik, bi zelula berdin-berdin sortzen dira. Prozesu honi esker organismoaren zelulak
bikoiztu eta berriztatu egiten dira, eta berriztapen hau ezinbestekoa da organismoaren
homeostasiaren mantenurako (Alberts 1996).
Urrats ezberdinen erregulazioa eta bertan gerta daitezkeen akatsen konponketa
garrantzi handikoak dira zelula-zikloa modu egoki batean aurrera eramateko (Harbour &
Dean 2000a). Izan ere, zelula-zikloan gerta daitezkeen desregulazioek kontrolik gabeko
zelula-zatiketa bidera dezakete. Zatiketa kontrolgabe hau patologia ezberdinen jatorri da,
zenbait eritasun autoimmune eta minbizia kasu. Hainbat bidezidor eta proteina daude
erregulazio honetan inplikatuta, konplexutasun handiko kontrol-sare erraldoi bat eratuz.
Hauen artean, E2F familiako kideek zelula-zikloaren zenbait urratsen erregulazioan
ezinbesteko parte-hartzea dute (Bernards 1997).
Esan bezala, zelula-zikloak hainbat urrats biltzen ditu bere baitan. Oro har, zelulazikloa bi fase nagusitan gertatzen da: interfasea eta mitosia (Nashmyt 1996) (1.1. irudia.).
Interfasean zelula zatiketarako prestatzen da: hazi egiten da eta kromosomak
erreplikatzen ditu. Interfaseak hainbat fase ditu:
1-G1 (Gap 1 fasea, lehen hazkuntza-fasea): Kinada egokien aurrean (hazkuntza
faktore zein mitogenoen presentzia, adibidez) zelula bikoizteko prestatzen hasten da.
Zikloaren lehen fase honetan zelularen aktibitate metabolikoa areagotzen da, RNA eta
proteinen sintesia aktibatuz eta zelula-tamaina handituz. Horrela, zelula DNAren
bikoizketarako prestatzen da. R kontrol puntuan zelula hurrengo fasera igarotzeko prest
dagoela baieztatzen da.
2-S (Sintesi-fasea): Fase honetan zelularen DNA-edukina bikoizten da. Horrela,
zelula zikloaren amaieran sortuko diren zelula biek DNA edukin berdina izango dute. S
fasean zelularen jarduera metabolikoaren gehiengoa DNAren bikoizketara bideratuta dago
eta, ondorioz, RNA eta proteinen ekoizpen-tasak baxuak dira S fasean, histonei dagozkienak
izan ezik.
3-G2 (Gap 2 fasea, bigarren hazkuntza-fasea): DNA edukina bikoiztuta, zelula
zatitzeko prestatu egiten da. Beraz, fase honetan zelularen jarduera metabolikoa areagotu
egiten da, RNA- eta proteina-ekoizpena handituz. G2 amaieran zelula zatitzeko prest dagoela
baieztatzen da kontrol-puntu baten bitartez. Kontrol-puntu hori igaroz gero, zelula mitosian
barneratu eta zatitu egiten da.
Mitosian, beraz, zelula zatitu egiten da eta bi zelula guztiz berdin sortzen dira.
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Zatiketa horren ondorioz sortutako zelula alaba biek zelula-ziklo berri bat hasi dezakete, G1
fasera igaroz. Halere, posible da ziklotik kanpo dagoen beste fase batera igarotzea, G0 fasea
edo kieszentzia deritzona. Fase honetan zelula-zikloan zehar jarraitzeko makinaria eten
egiten da eta zelula hazkuntzarik gabeko egoera itzulgarri batean sartzen da. Egoera hau
estuki lotuta dago zelulen desberdintzapenarekin.

R

G0

G1

G2

1.1 irudia: Zelula-zikloko faseak. Orohar, zikloak bi fase ditu: Interfasea (G1, S, G2) eta Mitosia (M).
Halere, G1 eta S faseen artean zelulak ziklotik irten eta kieszentzia-egoera batean sar daitezke, G0
fasea deritzona. Fase hau itzulgarria da eta, beraz, baldintzak egokiak direnean ziklora itzul daiteke.
G1 eta S faseen artean R kontrol-puntua aurkitzen da, tesi-lan honen ikuspegitik zelula-zikloaren
kontrol-punturik interesgarriena.

1.1.1. ZELULA-ZIKLOAREN ERREGULAZIOA
Zelula-zikloaren progresioaren molekula-mailako erantzule nagusiak ziklinak
(CCNak) eta hauekin elkarrekiten duten ziklinen menpeko kinasak (CDKak) dira. Prozesu
honen urrats ezberdinen desregulazioak organismoarentzat oso kaltegarriak izan daitezkeen
ondorioak sortu ditzake, minbizia eta eritasun autoimmuneak kasu. Beraz, beharrezkoa da
erregulazio hau oso zorrotza eta zehatza izatea. Horrela, CCN/CDK molekulen ekoizpena eta
konplexuen eraketa oso estuki erregulatuta dagoen prozesua da. Hainbat gertaerek konplexu
hauen sorrera eta aktibitatea erregulatzen dute (mitogenoen presentzia, DNAren bikoizketaprozesua etab.), baldintzen arabera zelula-zikloaren aurreratzea bermatuz zein erreprimituz.
Zikloaren fase bakoitzean CCN/CDK konplexu jakin batzuk sortzen dira, eta hauek
beraien itu-proteinak fosforilatzen dituzte. Fosforilazio horien ondorioz zelula-zikloaren
progresioa eta fase ezberdinen arteko trantsizioa bermatzen duten molekula-mailako
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bidezidorrak pizten dira (Obaya & Sedivy 2002). CCNak konplexuaren azpinuitate
erregulatzaileak dira, CDKen ekintzarako ezinbestekoak direnak. Beraien adierazpena zelulazikloarekiko guztiz menpekoa da: zikloko urrats bakoitzean beharrezkoak diren CCNen
adierazpena bideratzen da, eta beharrezkoak ez direnean suntsitzen dira. 4 CCN klase
daude: A, B, D eta E. Klase bakoitzaren barnean ere hainbat azpliklase daude. CDKak,
berriz, konplexu hauen katalisi-azpiunitateak dira: serina-treonina kinasak dira, eta gaitasuna
dute serina eta treonina aminoazidoen fosforilazioaren bitartez itu-proteinen aktibitatea
erregulatzeko. Beraien adierazpena zelula-ziklo osoan zehar konstante mantentzen da eta,
ondorioz, ziklinen presentzia izango da beraien aktibitatea erregulatuko duen gertaera (1.2.
irudia). Bestalde, konplexu hauen aktibitatea erregulatzen duten inhibitzaileak ere badaude,
CDK inhibitzaileak (CKIak), alegia. Bi familia daude proteina hauen artean: INK4 eta CIP/KIP.
INK4 familiako CKIek CDK4 zein CDK6 kinasen katalisi-azpiunitateari eragiten dieten
bitartean, CIP/KIP familiakoek ziklina guztiek sortutako konplexuei eragiten diete (Obaya &

Ziklinen adierazpen erlatiboa

Sedivy 2002).

CCNA

CCNB

CCNE

CCND

CCND/CDK4
CCNE/CDK2

G1

CCNE/CDK2
CCNA/CDK2

CCNA/CDK2

G2

S

CCNB/CDK1

M

1.2. irudia: Zelula-zikloko fase ezberdinetan ekoizten diren ziklinak eta sortzen diren CCN/CDK
konplexu nagusiak: Urrats bakoitzean ekoiztutako ziklina-motak fase horretan sortuko den CCN/CDK
konplexua baldintzatuko du. Modu horretan fase bakoitzean beharrezkoak diren konplexuak ekoiztuko
dira, zelula-zikloaren progresioa bermatuz.

Bestalde, kontrol-puntuak zelula-zikloan zeharreko progresioa egokia dela bermatzen
duten puntuak dira, beraietan kontrolatzen bait da zelulak zikloan jarraitzeko baldintzak
betetzen dituela. Igarotzeko baldintza onik ez dagoenean (mitogeno eskasia, DNA duplikazio
akastuna) baldintzak hobetu edota arazoak konpondu artean proliferazioa kontrol-puntu
hauetan geldiarazten da. Horrelakoak G1 fasearen amaieran (R edo errestrikzio-puntua
deritzona), S, M eta G2 faseetan daude. S eta G2 faseetan DNAren osotasuna eta gene-
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edukinaren bikoizketa modu egoki batean egin dela ziurtatzen dira. M fasean, berriz,
mitosiaren ondorioz sortuko diren zelula-alaba biek gene-edukina modu egoki batean jasoko
dutela ziurtatzen da (Bartek & Lukas 2001, Lukas et al. 2004, Lew & Burke 2003, Gottifredi &
Prives 2005).
Baina tesi-lan honen ikuspegitik R edo errestrikzio-puntua da kontrol-punturik
interesgarriena. G1 fasearen amaieran kokatzen da, eta ingurune-baldintzak desegokiak
direnean (mitogenoen eskuragarritasun baxua, adib.) proliferazioa bertan gelditzen da,
zelulak berriz ere kieszentziara abiatuz. Zelulak kontrol-puntu hau igaroz gero, berriz, ziklo
osoa betetzeko gai da, ingurune-baldintzekiko inolako mendekotasunik gabe. R puntuaren
zeharkaketa hazkuntza-faktoreen eskuragarritasunaren araberakoa da. Zenbait hipotesiren
arabera, urrats honen gaindiketa R proteina edo R faktorea deritzon aktibitate biokimikoaren
pilaketak bideratuko luke: mitogenoen presentzian ekoiztu, pilatu eta aktibatzen den
egonkortasun txikiko proteina edo proteina-multzoa litzateke hau, zelula-zikloaren progresioa
induzitzeko ahalmena duena. Faktore honen aktibitatearen maila gutxieneko neurri batetara
iritsi ezean, ez litzateke R puntua gaindituko. Aldiz, mitogenoek gutxieneko ekoizpen horren
gaindiketa bideratuz gero, R kontrol puntua igaroko litzateke. CCND R faktore modura
proposatu izan den arren, gaur egun R faktore hori proteina bakarra baino, hainbat aktibitate
biokimikoren emaitza dela proposatzen da (Blagosklonny & Pardee 2002). Horrela, G1 faseko
CCN/CDK konplexuek RB eta E2F familiako proteinekin duten harremana R puntuaren
erregulazioan garrantzi handikoa izan daitekeela uste da, E2F familia eta G1/S trantsizioa
estuki lotuz. E2F gene familiako kideak (E2F1-8) zelula-zikloaren progresioaren
erregulaziorako ezinbestekoak diren transkripzio-faktoreak kodetzen dituzte. RB familiako
proteinak dira E2F aktibitatearen erregulatzaile nagusiak: RB proteinek hauekin konplexuak
eratzerakoan E2Fren transaktibazio-ahalmena erreprimitzen dute eta, beraz, proliferazioak
aurrera jarraitzeko E2F aktibitatea askatzea beharrezkoa da.
Hipotesi honen arabera, askapen hori CCN/CDK konplexuen aktibitatearen bitartez
letorke: E2Fei lotzeko eta, ondorioz, hauen aktibitatea erreprimitzeko, RB forma
hipofosforilatuan egon behar du. Zelulak proliferatzeko kinadak jasotzean sortutako
CCND/CDK4-6 konplexuak (mitogenoekiko sentikorrak diren CCN/CDKak) RB proteinak
fosforilatzeaz arduratuko dira, hauek forma hiperfosforilatura igaro araziz. RB
hiperfosforilatuak ez duenez E2Fekiko afinitaterik, hauek eratutako konplexua suntsitzen da,
E2F aktibitate askea sortuz. Era berean, E2F aktibitate askeak CCNE/CDK2 konplexuen
sorrera estimulatzen du. Konplexu hauek RBren hiperfosforilazioa eta E2Fren askapenprozesua amaitzen dute, zelula-zikloaren aurreratzea bultzatuz (Blagosklonny & Pardee
2002) (1.3. Irudia).
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1.3. irudia: E2F familia zelula-zikloaren R puntuaren erregulatzaile moduan: G1 faseko ziklinen
ekintzak E2F/RB konplexuak suntsitzen ditu, E2F aktibitatearen askapena bideratuz. E2F aktibitate
askeak G1 faseko CCN/CDK konplexu gehiagoren ekoizpena bideratzen du, E2F aktibitate aske gehiago
sortuz eta G1/S faseen arteko aurreratzea bermatuz.

Beraz, CCN/CDK-RB-E2F aktibitateak ezinbesteko garrantzia izango du zelulazikloaren erregulazioan. Izan ere, CCN/CDK-RB ardatzean akatsak dituzten giza-tumoreen
%100ak E2F aktibitate desregulatua du: mutante horiek ez dute E2F aktibitatea
erreprimitzeko ahalmenik, eta ezintasun horren ondorioz sortzen da proliferazio akastuna
(Johnson & DeGregori 2006). Horrela, laburbilduz, CCND, CCNE, RB eta E2Fen
aktibitatearen erregulazioa R errestrikzio puntuaren adierazpen biokimikoa dela esan daiteke,
R puntua igarotzeko beharrezkoa den R faktorea alegia, aipatutako gertaerak ezinbestekoak
bait dira zelulak G1 fasea igaro eta S fasean sartzeko.
Zelula-zikloaren erregulazioan duen zeregin garrantzitsuaren ondorioz, E2F
ikerketarako interes handiko gene-familia da. Halere, aurrerago ikusiko dugun moduan, E2F
aktibitatea ez da soilik zelula-zikloaren urrats honetan garrantzitsua izango. Ikerketa berriek
E2Fen aktibitatearen aurpegi berriak jarri dituzte agerian, jatorrian uste zena baino funtzioaniztasun handiagoa duela iradokiz eta ikerketarako interesa handituz.
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1.2. E2F PROTEINA-FAMILIA
E2F familia transkripzio-faktore familia bat da. Aurreko atalean ikusi den moduan,
familia honetako kideak zelula-zikloaren progresioaren erregulazioan ezinbesteko partehartzea dute. Apoptosia, desberdintzapena edota garapena bezalako prozesu garrantzitsuen
erregulazioan hartzen dute parte ere. Beraz, E2F aktibitate egokia ezinbestekoa da
organismoaren garapen egokirako eta homeostasiaren mantenurako (Bernards 1997).
Jatorrian, E2F proteina adenobirusaren E2 sustatzailea eragiteko gai den aktibitatea
bezala deskribatu zen (Kovesdi et al. 1986). Aurrerago, E2F aktibitatea geneen
adierazpenaren erregulazioarekin lotu zen, E2Fren transkripzio-faktore izaera ezarriz (Dyson
1998). Ondoren, transkripzio-faktore familia honen azterketa sakonagoak E2F kide gehiago
deskribatu zituen (Ivey-Hoyle et al. 1993, Helin et al. 1992, Ginsberg et al. 1994, Itoh et al.
1995, Trimarchi et al. 1998, de Bruin et al. 2003, Maiti et al. 2005), ustezko baino funtzioaniztasun handiagoa iradokiz. Gaur egun, 8 E2F gene ezagutzen dira (E2F1-8), eta hauek 10
E2F proteina kodetzen dituzte: E2F1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7a, 7b eta 8 (Fang et al. 2006). Bi
talde nagusitan sailkatzen dira: E2F aktibatzaileak (E2F1, 2 eta 3a), itu-geneen adierazpena
eta zelula-zikloaren aurreratzea bultzatzeaz arduratzen direnak; eta E2F errepresoreak
(E2F3b, 4, 5, 6, 7a, 7b eta 8), ituen adierazpena eta proliferazioa erreprimitzen dutenak.
Sailkapen hau, aurrerago ikusiko dugun moduan, guztiz zaharkituta dago eta gaur egun
ezaguna da kontestuaren arabera E2F aktibatzaileek ituen adierazpena eta zelula-zikloaren
progresioa erreprimi dezaketela, eta baita kontrakoa ere. Halere, sailkapen hau oraindik oso
erabilia da eta E2F kideen behin-behineko sailkapen moduan onartzen da.
E2F aktibitatea beste proteinekin dituzten elkarrekintzen bitartez erregulatzen da
nagusiki. E2F aktibitatea erregulatzen duten proteinen artean DP proteinak eta RB familiako
proteinak (edo “pocket” proteinak) dira garrantzitsuenak. Alde batetik, E2F eta DP proteinen
arteko heterodimerizazioa ezinbestekoa da hainbat E2F aktiboak izan daitezen (La Thangue
1994). Lotura honek E2Fren DNA lotzeko afinitatea eta transaktibazio-ahalmena handitu
egiten ditu (Bandara et al. 1993, Rogers et al. 1996). Bestalde, hiru proteinak osatzen dute
RB familia: Retinoblastoma-associated protein (pRb), Retinoblastoma-like protein 1 (pRb1
edo p107) eta Retinoblastoma-like protein 2 (pRb2 edo p130) (Cobrinik 2005). Hauek E2Fen
transaktibaziorako domeinua ezkutatu egiten dute, E2Fen transaktibaziorako ahalmena
erreprimituz (Ferreira et al. 1998).
Ezaguna da E2F familiako kideek zelula-zikloaren progresioa, apoptosia, DNAren
konponketa, desberdintzapena edota garapena bezalako prozesuak erregulatzen dituztela
(Bracken et al. 2004, Rogoff et al. 2004, McClelan et al. 2007). E2F kide ezberdinen arteko
funtzio-teilakatze handia egon arren, funtzio espezifikoak betetzen dituzte ehun zein zelula
zehatzetan (Kong et al. 2006, De Gregori et al. 2006). Knockout saguen garapenak garrantzi
handia izan du funtzio espezifikoen zehazpenean (Field et al. 1996, Yamasaki et al. 1996,
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Murga et al. 2001, Wu et al. 2001). Halere, guztiz argitu gabe dirau kide bakoitzaren funtzio
teilakatu eta espezifikoak zeintzuk diren. Beraz, beharrezkoa da gehiago sakontzea E2Fen
funtzioetan, kide bakoitzaren funtzio espezifikoak eta zelula zein ehun konkretuetan duten
betebeharra zehazteko.

1.2.1. EGITURAZKO EZAUGARRIAK
Egiturari begira, E2F kideen artean homologia dagoen arren, ezberdintasun
nabarmenak daude. Izan ere, kide guztien arteko domeinu komun bakarra DNAri lotzeko
domeinua da. E2F proteinetan aurki ditzakegun domeinuak 1.4. irudian agertzen dira:
E2F1
E2F aktibatzaileak

E2F2
E2F3a
E2F3b
E2F4
E2F5

E2F errepresoreak
E2F6
E2F7
E2F8
DNAri lotzeko domeinua
Dimerizaziorako domeinua (marked box)
CCNAri lotzeko domeinua
NLS
NES
Transaktibazio domeinua
“Pocket” proteinak lotzeko domeinua
1.4. irudia: E2F kide ezberdinen egiturazko domeinuak: E2F kide guztiek dute DNAri lotzeko
domeinua, baina kide bakoitzak bere egiturazko berezitasunak ditu.

Esan bezala, DNAri lotzeko domeinua da E2F guztiek duten domeinu bakarra, DNA
sekuentzia espezifikoari lotzeko ezinbestekoa. TTT(G/C)(G/C)CGC da E2F itu-sekuentzia
(Mudryj et al. 1990, Nevins 1992). Itu-sekuentzia hau hainbat geneen sustatzaileetan aurki
daiteke: Myc, Cdc2, Cdc6, Dhfr edota Tk1 kasu (Müller et al. 2000). Halere, domeinu hau ez
da DNAri lotzeko nahikoa, eta E2F gehienek DP proteinekin heterodimerizazioa ezinbestekoa
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dute DNA lotzeko, aurrerago ikusiko dugun moduan. Bestalde, E2Fak adostasunsekuentziarekiko desberdinak diren bestelako sekuentziei lotzeko gai direla ikusi izan da
(Lavrrar & Franham 2004, Kanai et al. 2009, Kherrouche et al. 2006). Lotura-gune alternatibo
hauei “lotura-gune ez-kanoniko” deritze, eta E2Fek transkripzioaren erregulaziorako dituzten
baliabideak aniztu egiten dituzte. Horrela, ohikoa da zenbait analisietan E2F lotura-gune
kanonikorik ez duten hainbat gene desregulatuta agertzea. Hauek, orain arte, itu ez-zuzen
edo sekundario moduan sailkatu izan dira, hau da, E2F aktibitate desregulatuaren ondorioz
desregulatutako bestelako faktoreen aktibitatearen emaitza. Horrelako zenbait ez lukete
zertan itu sekundarioak izan beharrik, E2Fek zuzenean leku ez-kanonikoen bitartez
erregulatutakoak baizik.
Dimerizaziorako domeinua (marked box) ezinbestekoa da DP familiako proteinekin
heterodimeroak eratzeko. DP familiako proteinak ezinbestekoak dira E2F gehiengoen
aktibitaterako, heterodimero hauen eraketa nahitaezkoa bait da E2Fek DNA itu sekuentzia
ezagutu eta lotzeko (La Thangue 1994). Lehen esan bezala, E2F7 eta 8 dira arau honen
salbuespenak, DP proteinen beharrik gabe ere DNAri lotzeko gai bait dira.
CCNAri lotzeko domeinuaren bitartez CCNA bitarteko erregulazioa ahalbidetzen da.
S fasetik irtetzea beharrezkoa denean CCNA/CDK2 konplexuek E2F/DP elkarrekintzak
desegiten dituzte fosforilazioaren bitartez, E2F aktibitatea suntsituz (Xu et al. 1994). E2F1, 2,
3a eta 3b kideetan agertzen da.
NLS eta NES sekuentzien bitartez nukleorainoko inportazioa (NLS) zein esportazioa
(NES) bideratzen da. NLSa E2F1, 2, 3a, 3b, 7 eta 8n agertzen da, eta proteina hauen
kokapen nuklear konstitutiboa bermatzen du. Bestalde, NESa E2F4 eta E2F5en agertzen da
soilik. Honen ondorioz, proteina hauek nukleora igarotzeko eta funtzionalak izateko bestelako
proteinekin lotzea ezinbestekoa izango dute (Puri et al. 1998, Apostolova et al. 2002). Hortaz,
bestelako proteinekin dituzten elkarrekintzak garrantzi handikoak izango dira E2F hauen
funtzioan.
Transaktibaziorako domeinua geneen transkripzioa aktibatzeko beharrezkoa da.
Domeinu honen bitartez molekula-mailako tresneriarekin elkarrekintza bideratzen dute
E2Fek, eta beraz traskripzio-jardueraren erantzulea da (Martin et al. 1995). E2F1-5en
agertzen da, eta ondorioz kide hauek izango dira gene-transkripzioa induzitzeko ahalmena
dutenak. Bestelako kideak, berriz, gene-transkripzioa erreprimitzeaz arduratuko dira batez
ere.
Azkenik, zenbait E2F-tan “pocket” proteinak lotzeko domeinua aurki daiteke.
“Pocket” proteinak (pRb, p107, p130) E2Fren jarduera erregulatzen duten proteina nagusiak
dira (Cobrinik 2005). E2F ezberdinen transkripzioa aktibatzeko ahalmena inhibitzen dute
beraiei lotuta, baina DNAri lotzeko gaitasunari eragin gabe (Weintraub et al. 1995). Horrela,
E2F konplexu inaktiboak sortzen dira, eta transaktibaziorako ahalmenik ez izateaz gain, itugeneen transkripzioa erreprimitzen dute hauen sustatzaileei lotuta. Domeinu hau E2F1-5en
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esklusiboa da.

1.2.2. E2F AKTIBITATEA
Transkripzio-faktore familia bat izanik, E2Fen zeregin nagusia gene-adierazpena
erregulatzea izango da. Oro har, E2F kideen artean bi azpitalde bereiz daitezke beraien
funtzio-ezaugarrietan oinarrituta: E2F aktibatzaileak eta E2F errepresoreak. E2F
aktibatzaileek itu-geneen transkripzioa eragiten dute nagusiki, nahiz ta errepresioa
bideratzeko gai diren ere (Ishida et al. 2001, Müller et al. 2001). Hauen artean E2F1, 2 eta 3a
daude. E2F errepresoreek, berriz, itu-geneen transkripzioa erreprimitzen dute. Kasu honetan
ere kontrako aktibitatea deskribatu izan da, zenbait E2F errepresoreek itu-geneen
transkripzioa eragin bait dezakete (Wang et al. 2000, Wells et al. 2000). Talde honetan
E2F3b, 4, 5, 6, 7a, 7b eta 8 daude. Esan bezala, sailkapen hau oso onartuta dagoen arren,
ez du E2Fen benetazko funtzio-aniztasuna islatzen. Halere, hasierako irizpide moduan
erabiliko da tesi-lan honetan.

1. E2F aktibatzaileak
Azpitalde honetan E2F1, E2F2 eta E2F3a daude. Proteina hauek ezaugarri komun
ugari dituzte: egiturazko homologia handia, RB familiako pRb besterik ez dute lotzen, eta
beraien adierazpena zikloaren menpekoa da. Izan ere, kieszentzian adierazpen txikia dute,
eta zikloan zehar adierazpen hori handituz doa, maximoa G1/S puntuan emanez (Trimarchi &
Lees 2002). Orohar, zelula-zikloaren aldeko kinadetan inplikatuta daude, nahiz eta bestelako
ekintzak burutu ditzaketela ere deskribatu izan den.
E2F1 deskribatu zen lehen E2F kidea da. Bere adierazpenak zelula kieszenteak
zikloan sartzera behartzen dituela ikusi zen (Johnson et al. 1993) eta, aurrerago, S fasearen
progresiorako beharrezkoak diren hainbat ituren transaktibazioa eragiten duela frogatu zen.
Hauen artean Dhfr, Tk1, Pola1, Ccnd1 eta abar aurkitzen dira (Sala et al. 1994). Guzti honek
iradoki zuen E2F1 S fasean aurrera egiteko beharrezko aktibitatea dela. Halere, zelulazikloaren kontrako ekimenetan ere estuki inplikatuta dago E2F1. Horrela, zelula-zikloa
gelditzeaz arduratzen diren zenbait kontrol-puntuen aktibazioa bideratzen du (Stevens & La
Thangue, 2004). Horrez gain, E2F1ek apoptosiarekin erlazio zuzena du, izan ere zenbait
baldintzatan zelulak proliferaziora eraman beharrean apoptosira eramaten bait ditu (Pützer
2007). E2F1, beraz, zenbait zelulen patuaren zehazketan garrantzi handiko molekula-mailako
tresna da.
E2F2ren karakterizazio goiztiarrak zelula-zikloaren progresioa eragin dezakeela
frogatu zuen. Horrela, zelula-kultibo mailan gainadierazterakoan, S fasea eragiteko gai dela
ikusi zen (DeGregori et al. 1997), eta E2F2 gainadierazten duten sagu transgenikoek hainbat
timoma garatzen dituztela ikusi zen (Scheijen et al. 2004), E2F2ren proliferazioaren aldeko
ekintza frogatuz. Berriki ikusi izan da ere E2F2ren adierazpenak kardiomiozitoen proliferazioa
eragin dezakeela (Ebelt et al. 2008). Hau guztiarengatik E2F2 aktibatzaileen artean sailkatu
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zen. Halere, beste zenbait ikerketek E2F2 zelula-zikloaren kontrako ekintzatan inplikatuta
-/-

dagoela frogatu zuten. E2F2-gabeko saguen garapenak (E2F2 ) gene honen gabeziak T
linfozitoen hiperproliferazioa bideratzen duela erakutsi zuen, zelula hauen homeostasiaren
mantenuan garrantzi handia duela erakutsiz (Murga et al. 2001, Zhu et al. 2001). Horrela,
E2F2ren gabeziak kinada antigenikoekiko askoz sentikorragoak bihurtzen ditu T linfozitoak,
-/-

hauek atari-azpiko kinaden aurrean erantzuten dutelarik. Gainera, E2F2 pankrea-zelulek eta
zelula hematopoietikoek DNAren bikoizketarako ahalmen handitua dute, E2F2k prozesu
honen errepresioan parte har dezakeela iradokiz (Murga et al. 2001, Iglesias et al. 2004).
DNAren sintesia erreprimitzeko ahalmen hau E2F2ren ezaugarri espezifikoa izan daiteke, ez
bait da ikusi bestelako E2F aktibatzaileek horrelakorik egin dezaketenik. DNA microarray
bitarteko eskala-handiko ikerketek E2F2ren funtzio errepresore hau berretsi zuten (Infante et
-/-

al. 2008). Horrela, E2F2 saguetatik eratorritako T linfozito zein MEFetan G1/S trantsiziorako
beharrezkoak diren hainbat gene G0 fasean jadanik adierazten ziren. Berriki ikusi izan da ere
Myc gainadierazten duten E2F2

-/-

saguen azal-zelulek gehiegizko proliferazioa dutela

(Pusapati et al. 2010), E2F2 zenbait egoeretan tumore supresore bat dela azpimarratuz.
E2F3a azpitalde honetako azken kidea da. Gene berak kodetzen ditu E2F3ren a eta
b isoformak, desberdintasuna amino-muturrean dagoelarik (He et al. 2000). Isoforma honek
E2F1 eta E2F2ren antzerako ezaugarriak ditu, hau da, bere adierazpena zelula-zikloaren
menpekoa da, mitogenoen aurrean erantzuteko gai da, eta bere gainadierazpenak zelulazikloaren progresioa eragiten du (Adams et al. 2000). E2F3a gabeko saguek proliferazio
akastuna duten arren, akats hori ez da nahikoa proliferazioa gelditzeko (Danielian et al.
2008). Azkenik, E2F1ek bezala, kinada proproliferatiboetan parte hartzeaz aparte, apoptosian
ere zeregin zuzena du (Paulson et al. 2006).
Esan bezala, E2F aktibatzaileek itu-geneen transkripzioa eragiten dute batez ere.
Halere, gero eta arrazoi gehiago daude E2F hauek transkripzioaren errepresoreak ere izan
daitezkeela pentsatzeko. Alde batetik, E2F aktibatzaile hauek konplexuak eratu ahal dituzte
RB familiako proteinekin eta korrepresoreekin, MYC-ek egiten duen antzera (Wanzel et al.
2003). Bestalde, posible da E2F1-3k antisense molekulen transkripzioa aktibatzea. Molekula
hauek itu-geneen mRNArekiko osagarriak dira, eta hauen presentzian ez lirateke mRNA
horiek itzuliko, gene-adierazpena erreprimituz (Yelin et al. 2003). Horrela, berriki deskribatu
izan da E2F1ek transkribatutako mikroRNA molekulek TGFBren bidezidorra oztopa
dezaketela, honek bideratutako apoptosia eragotziz (Petrocca et al. 2008).
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1.2. E2F errepresoreak
Azpitalde honetan dauden E2F kideek kieszentziaren mantenuan eta itu-geneen
errepresioan hartzen dute parte (Fang et al. 2006). E2F3b, 4, 5, 6, 7 eta 8 daude talde
honetan.
E2F3b E2F3 genearen lehen introiko promotore batetik hasita transkribatzen da (He
et al. 2000). Forma honek E2F3a-k baino N-terminal mutur motzagoa du. Isoforma honek
faltan duen mutur hori ziklinen bitarteko erregulazioarako zein ubikitinazio-bitarteko
degradazioarako garrantzitsua dela ikusi izan da (Krek et al. 1994, Marti et al. 1999). Halere,
adierazpen-zinetika da E2F3a eta E2F3b gehien desberdintzen dituena. E2F3a ez bezala,
E2F3b zelula-ziklo osoan zehar adierazten da, eta ondorioz E2F errepresore klasikoekiko
(E2F4-5) zinetika antzerakoagoa du. E2F3b-k pRb-rekin eratzen ditu konplexuak, zelulen
kieszentzian parte hartuz (Leone et al. 2000). Proposatu izan da ere E2F3b-k p19ARF
tumore-supresorearen errepresioa eragiten duela (Aslanian et al. 2004).
Errepresore bezala sailkatutako lehen kideak E2F4 eta E2F5 izan ziren (Li et al.
1997, Chen et al. 2002). E2F hauek ez dira zelula kieszenteak zikloan sarrarazteko gai, eta
transkripzioa eragiteko ahalmen txikia dute. E2F4 eta E2F5ek ez dute NLSrik baina bai NES
bat. Hortaz, proteina hauek berezko kokapen zitoplasmatikoa izango dute. Hori dela eta,
behartuta daude itu-geneei eragin ahal izateko NLSa duten eta nukleora translokatuko diren
bestelako proteinekin elkarrekintzak izatera. Horrela, RB familiako p107 eta p130 proteinak
lotzean, nukleora translokatu eta konplexu errepresoreak eratzen dituzte (Magae et al. 1996,
Allen et al. 1997). Ondoren, ziklinen aktibitatearen ondorioz konplexu hauek suntsitzean
proteina hauek nukleoa uzten dute, aktibitate errepresorea desagertuz. Halere, laborategiko
gainadierazpen-saioek iradoki zuten E2F4k eta E2F5ek bestelako koaktibatzaileekin
elkarrekin eta transkripzioaren eragile bezala joka dezaketela (Wang et al. 2000, Wells et al.
2000). Beraz, kide hauen funtzio-aniztasuna hasieran uste zena baino handiagoa da ere.
Bestelako E2F errepresoreei buruzko informazio gutxiago dago. E2F6, 7 eta 8k duten
berezitasun nagusia transaktibaziorako eta “pocket”-proteinekin elkarrekiteko beharrezkoa
den domeinurik ez izatea da. Proposatu da E2F6k geneen transkripzioa PcG edota
MGA/MAX proteinekin eratutako konplexuen bitartez erreprimitzea (Ogawa et al. 2002). E2F7
eta 8 are bereziagoak dira, dimerizaziorako domeinurik ez bait dute eta, ondorioz, DNAri
lotzeko DP proteinen beharrik ere ez dute izango. Gainera, DNAri lotzeko bi domeinu dituzte
beraien egituran. Honek iradokitzen du E2F hauek bestelako mekanismo alternatibo baten
bitartez betetzen dutela beraien funtzioa. Baliteke hain zuzen homodimeroen zein E2F7/8
heterodimeroen eraketaren bitartez izatea (Li et al. 2008). S fasean dute adierazpen maximoa
eta zelulen proliferazio-ahalmena erreprimitzeko gai dira (Di Stefano et al. 2003, Christensen
et al. 2005). Bestalde, berriki jakin da DNA kalteen aurrean erantzuteko gai ere badirela
(Zalmas et al. 2008).
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1.2.3. E2F AKTIBITATEAREN ERREGULAZIOA
Bestelako proteinekiko elkarrekintzak dira E2F aktibitatearen erregulatzaile nagusiak.
Elkarrekintza hauek E2F ezberdinek DNAri lotzeko duten gaitasuna baldintzatzeaz gain, gene
hauen transkripzioa eragin edo erreprimituko duten ere finkatuko dute. Bestalde, E2Fen
zelula-azpiko kokapena baldintzatzen duten elkarrekintzek ere hauen aktibitatea
baldintzatuko dute, nukleora igaro ezean ez bait dira itu-geneei lotzeko gai izango.
Esan bezala, E2F gehienek DP proteinekin elkarrekitea ezinbestekoa dute DNA itusekuentzia ezagutu eta bertara lotu ahal izateko. DP eta E2F familiako kideen DNAri lotzeko
domeinua oso antzerakoa da (Girling et al. 1993), eta biek hartzen dute parte lotura horretan.
Heterodimeroen afinitate areagotuaren arrazoia E2F eta DP proteinen arteko elkarrekintzan
datza. Izan ere E2F zein DP homodimeroek DNArekiko oso afinitate txikia duten bitartean,
E2F eta DP bana elkarrekitean hauen DNAri lotzeko domeinuek hartzen duten konformazioak
lotura faboratzen du (Zheng et al. 1999). Beraz, E2F aktibitatea E2F/DP heterodimeroetan
dagoela onartzen da (Johnson et al. 1998). DP familiako proteinek E2Fen aktibitatea erregula
dezakete hauen nukleorako translokazioaren erregulazioaren bitartez. E2F5 DP familiako
proteinekin elkarrekitean nukleora translokatzen da, eta proliferazioaren aldeko kinadetan
hartzen du parte. Aldiz, E2F5ek prozesu berdina “pocket”-proteinekin burutzean,
proliferazioaren aurkako kinadetan hartzen du parte (Allen et al. 1997). Bi DP forma ezberdin
daude gizakietan, DP1 eta DP2, eta E2Fek bezala DNAri lotzeko domeinu bat eta
heterodimerizaziorako beste domeinu

bat dute. DP1 kantitate handietan eta non-nahi

adierazten da (Slansky et al. 1996). DP2, berriz, maila txikiagoan adierazten da, eta bere
adierazpena zenbait ehunetara mugatzen da (Wu et al. 1995). Saguetan DP3 genea dago,
gizakien DP2 genearekiko homologoa dena (Ormondroyd et al. 1995). Aukerazko moztuitsatsi prozesuen bitartez isoforma ugari sor daitezke gene honetatik.
R B familiako proteinek (pRb, p107, p130) elkarrekintzak dituzte E2F kide
ezberdinekin (E2F1-5), E2Fek karboxilo muturrean duten domeinu baten bitartez. RB
familiako proteinek, berriz, bestelako domeinuak dituzte E2Fekin elkarrekintzak izateko, eta
domeinu hauen poltsiko itxuraren ondorioz “pocket” proteina bezala ezagutzen dira. RB
familiako proteinak E2Fen transkripzio-aktibitatearen errepresoreak dira (Cobrinik 2005).
Egiturazko ezaugarriei dagokionez, Rb familiako kide guztiek dute E2Fekin lotura
ahalbideratzen duen “pocket” domeinua. pRbk E2F1 lotzeko domeinu gehigarri bat duelarik,
E2F1ek induzitutako apoptosia erreprimi dezake (Dick & Dyson 2003). Bestalde, p107 eta
p130ek CDKekin elkarrekintzak izateko eta CCN/CDK konplexuekin harremanak izateko
domeinu esklusiboak dituzte. Hauen bitartez zelula-zikloa E2Fekiko mekanismo
independente baten bitartez erregulatzen dute, CIP/KIP familiako CKIek egiten duten antzera
CCN/CDK konplexuen gainean zuzenean eraginez (Zhu et al. 1995, Coats et al. 1999,
Chibazakura et al. 2004) (1.5. irudia).
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pRb

p107
p130

“Pocket” domeinua
E2F1 lotzeko domeinu gehigarria
CDK inhibitzeko domeinua
CCN/CDK konplexuak lotzeko domeinua
1.5. irudia: RB familiako proteinen egiturazko ezaugarriak: Kide guztiek dute E2Fekin
elkarrekiteko “pocket” domeinua, baina pRb-k E2F1ekin lekarrekiteko domeinu esklusibo bat du.
Bestalde, CCN/CDK konplexuak inhibitzeko domeinuak p107 eta p130en esklusiboak dira.

E2F ezberdinek RB familiako kide ezberdinekiko espezifikotasuna dute. Horrela,
E2F1, 2 eta 3k pRb besterik ez dute lotzen, eta E2F4k eta E2F5ek, berriz, batez ere p107 eta
p130 (Cobrinik 2005). E2F ezberdinen adierazpena bezala, RB familiako proteinen
adierazpena zelula-zikloaren menpekoa da. pRb zelula kieszenteetan zein proliferatzen ari
diren zeluletan adierazten da, p107 proliferatzen ari diren zeluletan agertzen da batez ere, eta
p130 zelula kieszenteetan agertzen da (Classon eta Dyson 1998). Horrela, pRb/E2F
konplexuak G1/S trantsizioan sortzen dira, p130/E2F konplexuak zelula kieszenteetan
agertzen dira, eta p107/E2F konplexuak, berriz, S fasean.
RB familiako proteinek E2Fren aktibitatea bi modutara baldintzatzen dute: alde
batetik, E2Fen transaktibazio-ahalmena erreprimitzeko gai dira eta, beste alde batetik, E2Fen
zelula-azpiko kokapena baldintza dezakete. E2Fen transaktibazioaren inhibizioa bi modutara
bete dezakete Rb familiako proteinek (1.6. irudia) (Harbour & Dean 2000b). Alde batetik,
aktibazioaren inhibizioa deritzon mekanismoaren bitartez RB familiako proteinek E2Fen
transaktibazio-domeinua ezkutatu egiten dute hauei lotuta, E2Fek transkripzioa bideratzeko
beharrezkoa duten makinariaren lotura oztopatuz. Honen ondorioz E2Fek ez dute izango
geneen transkripzioa aktibatzeko ahalmenik, eta horrelako konplexuek itu-geneen
promotoreetara lotuz gero E2F aktiboen lotura eragotzi eta transkripzioa oztopatuko lukete
(Flemington et al. 1993). Bestalde, RB familiako kideek aktiboki erreprimi dezakete
transkripzioa. Histona desazetilasa zein DNA/histona metiltransferasekin elkarrekiten dute,
hauen bitartez inguruko DNAren eskuragarritasuna murriztuz eta transkripzioa erreprimituz
(Ferreira et al. 1998, Strobeck et al. 2000, Muchardt & Yaniv 2001, Ferreira et al. 2001).
Zenbait birusek, E1A adenobirusak kasu, RB bahitu eta E2F aktibitate askea uzten dutelarik
zelularen proliferazioa aktibatzen dute beraien onurarako (Yee et al. 1989, Reichel et al.
1988, Bandara et al. 1991).
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1.6. irudia: E2F aktibitatearen errepresioa RB familiako proteinen bitartez. (A) E2F eta DP
proteinek eratutako heterodimeroek geneen transkripzioa induzitzen dute (B) Aktibazioaren
inhibizioa. RB-familiako proteinen loturak E2F/DP konplexuen transaktibaziorako ahalmena
erreprimitzen du eta, beraz, sortuko diren konplexuek ez dute geneen transkripzioa induzitzeko
ahalmenik. (C) Errepresio aktiboa. E2F/DP/RB konplexuek histona desazetilasak (HDAC) zein metiltransferasak (MET) lotzen dituzte. Proteina hauek kromatina eraldatzen dute, bere eskuragarritasuna
murriztuz, eta geneen adierazpena aktiboki erreprimituz.

RB familiako proteinek zelula-azpiko kokapenaren finkapenaren bitartez ere baldintza
dezakete E2F aktibitatea. Esan bezala, E2F4 eta E2F5ek ez dute NLSrik eta, beraz, ez dira
beraien kabuz nukleora translokatzeko gai. Ahalmen hau p107 eta p130 proteinekin
elkarrekitean jasotzen dute (Allen et al. 1997, Verona et al. 1997, Puri et al. 1998). Halere,
“pocket”-proteinekiko elkarrekintza ez da E2Fen zelula-azpiko kokapena baldintzatuko duen
mekanismo bakarra: baliteke zenbait E2Fek inportinen bitarteko nukleorako sarrera zein
CRM1 bitarteko irteera pairatzea zenbait baldintzatan (Apostolova et al. 2002).
CCN/CDK konplexuekin elkarrekintza da E2F aktibitatearen erregulazioa bideratzeko
beste mekanismotariko bat. Esan bezala, E2F kide batzuek (E2F1-3) CCNArekin
elkarrekintzak izateko domeinu bat dute. Domeinu honen bitartez CCNA/CDK2 konplexuekin
elkarrekintzak dituzte, eta hauek E2F/DP konplexuak fosforilatu egiten dituzte. E2F/DP
konplexu fosforilatu hauek DNArekiko afinitatea galtzen dutelarik, itu-geneen transkripzioa
bideratzeko ahalmena ere galtzen dute. Horrela, S fasetik irten eta G2 fasera igarotzeko
ezinbestekoa da CCNA/CDK2 bitarteko E2F1en inaktibazioa (Shan et al. 1996, Dynlacht et
al. 1997). CCNArekin elkarrekintzak izateko domeinua duten bestelako E2F kideek ere
horrelako erregulazioa jasaten dutela proposatu da, nahiz eta oraingoz erregulazio honen
frogarik ez dagoen. Bestalde, E2F4 eta E2F5en aktibitatea ere horrela erregula daitekeela
uste da: CCNArekin elkarrekintzak izateko domeinurik ez izan arren, p107 eta p130 konplexu
hauekin lotzeko gai dira, eta honek posible egingo du horrelako konplexuen bitarteko E2F4
eta 5en aktibitatearen erregulazioa (Zhu et al. 1995, Hauser et al. 1997).
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1.2.4. E2F FAMILIAKO KIDEEN FUNTZIO BIOLOGIKOA
E2F aktibitatea hasieratik lotu izan da zelula-zikloaren kontrolarekin. Horrela, ikusi da
gainadierazterakoan E2F gehienek zelula-zikloaren progresioa eragin dezaketela. Baina
knockout saguen garapenak eta bestelako eskala-handiko ikerketek uste baino funtzioaniztasun handiagoa iradokitzen dute E2Fentzako.

1. Proliferazioaren kontrola
Orain arte, E2Fen funtzioen artean hoberen ezagutzen dena zelula-zikloko G 1/S
faseen arteko trantsizioaren bideraketa da. Lehenago azaldutako moduan, E2F aktibitatea
ezinbesteko gertakizun bat da zelulak R errestrikzio-puntua igaro eta proliferatzen jarraitzeko.
Izan ere, E2F itu-generik ezagunenak zelula-zikloaren progresioarekin (Ccne, Cdc25a) zein
DNAren bikoizketarekin (Dhfr, Tk1, Pola1, Cdc6, Orc) lotuta daude. CCN/CDK konplexuek
RB fosforilatu egiten dute, eta RB hiperfosforilatuak E2Fekiko afinitate baxua duelarik,
RB/E2F konplexu errepresoreak desegiten dira. Proposatutako modeloaren arabera,
kieszentzian E2F4 eta E2F5 izango dira E2F itu geneak erreprimituko dituzten E2F nagusiak
(Takahashi et al. 2000), nahiz eta bestelako zenbait E2Fk funtzio hau ere bete dezaketen
(Murga et al. 2001). Zelula-zikloaren hasierako urratsetan CCND/CDK4 konplexuek “pocket”proteinak fosforilatzen dituzte, eta E2F4 eta E2F5ekin sortzen dituzten konplexuak desegiten
direlarik, azken hauek nukleotik alde egiten dute. Hauek utzitako lekua E2F aktibatzaileek
(E2F1, 2 eta 3a) betetzen joango dira, S faserako sarrerarako beharrezkoak diren geneen
transkripzioa bideratuz. Hauen artean CCNE aurkitzen da. CCNEk “pocket”-proteinen
fosforilazioarekin jarraitzen du, E2F aktibitatea guztiz askatuz eta zelula-zikloan zeharreko
progresioa bermatuz (1.7. irudia).
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1.7. irudia: E2F aktibitatea eta G1/S trantsizioaren koordinazioa: A) G0 fasean eta G1 fasearen
hasieran E2F errepresoreek eratutako konplexuek E2F-ituen adierazpena erreprimitzen dute. B)
Mitogenoen ekoizpenak G1 faseko CCN/CDK konplexuen sorrera ahalbideratzen du, RB-familiako
proteinak fosforilatuz eta E2F-konplexu errepresoreak suntsituz. C) E2F-aktibatzaileek E2F-ituen
sustatzaileak lotzen dituzte eta hauen adierazpena bideratzen dute, G1 eta S faseen arteko
trantsizioa bermatuz.

Azkenik, zelula S fasetik irten behar denean, E2F aktibitatearen ondorioz sortu diren
CCNA/CDK2 konplexuek DP proteinak fosforilatu eta E2F/DP konplexuak suntsitzen dituzte,
E2F aktibitatea desagertaraziz (1.8. irudia).
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CCNA CDK2
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P
E2F1-3a

P P
DP

E2F1-3a

DP

S FASEA

S BERANTIARRA

1.8. irudia: E2F aktibitatearen galera S fasearen amaieran: A) S fasetik irtetzea beharrezkoa
denean CCNA/CDK2 aktibitatea sortzen da. Konplexu hauek E2F aktibatzaileek DP proteinekin
eratutako konplexuak fosforilatzeaz arduratzen dira. B) S fase berantiarrean E2F/DP konplexu
fosforilatuak suntsitu egingo dira, S fasea aurrera eramateko beharrezkoa zen E2F aktibitatea ere
suntsituz.

Beraz, E2F aktibatzaileen ezaugarri nagusia G1/S faseen arteko trantsizioa
bultzatzeko proliferazioaren aldeko ekintza hau da. E2F2 ekintza honetan inplikatuta
dagoenaren aldeko froga ugari dago (DeGregori et al. 1997, Scheijen et al. 2004, Ebelt et al.
2008). Halere, egoeraren arabera, E2F aktibatzaileak proliferazioaren aurkako jardueratan
inplikatuta egon daitezke. E2F2 zelula-zikloaren progresioaren aurka jotzeko gai denaren
ebidentzia ugari dago, aktibatzaile bezala taldekatu izanaren egokitasuna zalantzan jarriz, eta
proteina honen tumore-supresore jarduera garrantzi handikoa izan daitekeela iradokiz.
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Horrela, E2F2k T linfozitoen proliferazioaren aurka egiteko ahalmena duela erakusten duten
hainbat ebidentzia daude, hauen homeostasiaren eta kieszentziaren mantenuan, eta G1/S
trantsizioaren erregulazioan garrantzi handiko betebeharra izan dezakeela erakutsiz (Murga
et al. 2001, Iglesias et al. 2004, Infante et al. 2008).

2. Apoptosiaren eragiketa
Zelula-zikloaren progresioan duten garrantziaz gain, E2Fek apoptosian parte hartzen
dute ere. Apoptosia programatutako zelula-heriotzerako mekanismoa da: zelulak hainbat
alditan bikoiztu ostean prozesu honen bitartez hiltzen dira. Beraz, apoptosia zelulen heriotz
“naturala” gertatzeko mekanismoa bezala uler daiteke. Heriotz hau ezinbestekoa da zelulen
berriztapena eta ehunen homeostasia bermatzeko (Evan et al. 1995). Bestalde,
organismoarentzat kaltegarriak izan daitezkeen egoeren aurrean ere apoptosia areagotu
daiteke. Honen adibide bat DNA-kalteen aurrean eragindako apoptosia litzateke: DNA-kalteek
sor ditzaketen ondorioak ekiditeko, zelularen proliferazioa gelditu egiten da eta, kaltea
konpontzea ezinezkoa bada, zelula apoptosiaren bitartez hil egiten da (Roos et al. 2006).
Beraz, apoptosiaren funtzionamendu eta erregulazio egokiak ezinbestekoak dira ehunen
homeostasiarako eta organismoarentzat kaltegarriak izan daitezkeen zenbait egoerei aurre
egiteko.
Orain arte apoptosiarekin inplikatu izan den E2F kide nagusia E2F1 den arren,
bestelako E2Fek apoptosiaren eragiketan zerikusia izan dezaketela iradokitzen duten hainbat
lan daude (Lazzerini et al. 2005, Paulson et al. 2006). E2F1en gainadierazpenak apoptosia
eragin dezake zenbait baldintzatan (Kowalik et al. 1995), p53 proteinarekiko modu
dependente batean zein independente batean (Hsieh et al. 1997). E2F1 genearekiko
-/-

knockout saguek (E2F1 ) garapen normala duten arren, T zelula heldu gehiegi ekoizten
dituzte (Field et al. 1996). Hau T linfozitoen hautespen negatiboarentzako beharrezkoa den
apoptosian akats bat dutelako gertatzen da (Garcia et al. 2000). Beraz, E2F1ek parte-hartze
zuzena du homeostasiaren mantenurako beharrezkoak diren apoptosi-prozesuetan. Ikusi
izan da ere E2F1 DNA-kalteen aurrean eragindako apoptosian inplikatuta dagoela. DNAkalteen aurrean gertatzen den E2F1en pilaketak eta aktibitate areagotuak erakutsi zuten hau
(Höfferer et al. 1999). Bestalde, E2F3a-ren gainadierazpenak hiperproliferazioa eta apoptosia
eragin ditzake (Paulson et al. 2006), baina beti ere E2F1en menpeko modu batean: E2F1en
ausentzian E2F3a-k ez du apoptosirik eragiten (Lazzerini et al. 2005). Baliteke E2F1ek soilik
izatea apoptosia eragiteko ahalmena, eta E2F3ak apoptosia eragitea E2F1en bitarteko modu
ez zuzen batean. Izan ere, E2F1en transkripzioa bestelako E2Fen bitartez erregulatzen da.
Bestalde, baliteke E2F1ek garrantzi handiena izatea apoptosiaren eragiketan, baina
bestelako E2F aktibatzaileen presentzia ezinbestekoa izatea apoptosia gertatzeko: E2F
aktibatzaileen kantitatea muga batetatik igaro ezean, E2F1ek ezin izango luke apoptosia
eragin. Hau estres onkogenikoko zenbait baldintzatan posible litzateke.
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E2F2 ere apoptosiaren erregulazioarekin lotuta dago, baina lotura honen aldeko
ebidentziak askoz berriagoak dira. E2F2ren galerak T zelulen MYC-bitarteko linfomagenesia
azkartzen du, eta E2F2ren berradierazpenak, berriz, egoera leheneratu egiten du, neurri
batean apoptosiaren eragitearen bitartez (Opavsky et al. 2007). Bestalde, berriki ikusi izan da
E2F2k erreprimitzen duela apoptosiaren inhibitzailea den Survivin genearen transkripzioa
(Raj et al. 2008).

3. Desberdintzapenaren erregulazioa
Orokorrean, itu-geneen errepresioarekin lotu izan da funtzio hau: E2F4, E2F5, p107,
p130 edota pRb gabeko saguek desberdintzapen-arazoak dituzte hainbat zelula-lerrotan
(Trimarchi & Lees 2002). Sagu hauetan CCNE1 edota CCNA2 E2F-ituen gainadierazpena
ikusi izan da. Honek zelula-ziklotik irteera eragozten du zelula-lerro hauetan,
desberdintzapena oztopatuz. Hala ere, deskribatu izan da E2F aktibatzaileek aktiba
ditzaketela desberdintzapenerako beharrezkoak diren hainbat generen transkripzioa. Honen
adibide bat Tead4 edota Ppar gamma geneak lirateke (Müller et al. 2001, Fajas 2002). Kasu
bietan, E2F ituak izanik, beraien adierazpena beharrezkoa da gihar-ehunaren zein
adipozitoen desberdintzapenerako. Bestalde, ikusi izan da E2F aktibatzaileen aktibitate
errepresorea zenbait ehunen desberdintzapenerako beharrezkoa izan daitekeela. Horrela,
E2F2k eritropoiesian parte-hartze garrantzitsua du. GATA-1, E2F2, eta pRb proteinek
eratutako konplexuek eritrozitoen proliferazioa gelditu eta desberdintzatzera bultzatzen
dituzte (Kadri et al. 2009).

1.2.5. E2F KNOCKOUT SAGUEN EZAUGARRIAK
E2Fei buruzko informazio asko gainadierazpen-saioen bitartez lortu izan da (Johnson
et al. 1993, Chen et al. 2000). Saio hauetan, E2F proteinak egoera fisiologikoan baino askoz
ere maila altuago batean adierazten dira. Hau dela eta, lortutako emaitzak E2Fren benetazko
funtzioaren ondorio izan beharrean, gainadierazpen ektopikoaren ondorio izan daitezke:
E2Fak gainadieraztean egoera fisiologikoan betetzen ez dituzten bestelako funtzioak
burutzen egon daitezke. Beraz, lortutako emaitzen zati bat artefaktuala izan daiteke.
Knockout (KO) saguen garapenak arazo hau gainditzen lagundu zuen (Field et al.
1996, Yamasaki et al. 1996, Murga et al. 2001, Iglesias et al. 2004, Li et al. 2003a, Li et al.
2003b, Saavedra et al. 2003). KO saguetan gene baten funtzioa birkonbinaketa homologoz
desagertarazten da, eta desagerpen horren ondorioak aztertzen dira. Sistema honen bitartez
gene horren funtzioaren galeraren ondorioak baldintza fisiologikoetan azter daitezke.
Bestalde, eredu bezala animalia osoa erabiltzea abantaila da funtzioaren azterketaren
ikuspegitik.
Gaur egun 6 E2F kideentzako garatu dira KO saguak. Beraien ezaugarri orokorrak
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honakoak dira (1.1. taula):
1.1. taula: E2F-kide ezberdinekiko KO diren saguen ezaugarri nagusiak: E2F1, 2, 3, 4, 5 eta
6rentzako KO bakunak, E2F1/2, E2F1/3 eta E2F4/5 KO bikoitzak (DKO), eta E2F1/2/3 KO hirukoitzak
(TKO) daude.
GENOTIPOA
-/- -

E2F1

EZUGARRI NAGUSIAK

ERREFERENTZIAK

Linfozitoen hipoproliferazioa

Field et al. 1996

Barrabilen atrofia

Garcia et al. 2000

Aukeraketa timiko negatibo akastuna
Tumoreen garapena
-/- -

E2F2

T linfozitoen hiperproliferazioa

Murga et al. 2001

Autoimmunitatearen garapena

Zhu et al. 2001

Tumoreen garapena
T linfozitoen aurreaktibazio egoera proteina mailan
-/- -

E2F3

Enbrioien hilgarritasun partziala

Humbert et al. 2000

Bihotz-akatsak
MEFen hipoproliferazioa
-/- -

E2F4

Garapen eritropoietikoan arazoak

Humbert et al. 2000

Kraneo eta aurpegiaren garapen akastuna

Rempel et al. 2000

Zoldurekiko sentikortasun handia
-/- -

E2F5

Hidrozefalia

Lindeman et al. 1998

Hilgarritasun goiztiarra
-/- -

Arazoak hezurduraren garapenean

Storre et al. 2002

-/- -

T linfozitoen hiperproliferazioa

Zhu et al. 2001

Hematopoiesi akastuna

Iglesias et al. 2004

E2F6
E2F1/E2F2

Diabetesa
Tumoreen garapena
-/- -

E2F1/E2F3

Enbrioien hilgarritasuna

Cloud et al. 2002

Arazoak MEFen proliferazioan
E2F1/E2F2/E2F3

-/- -

-/- -

E2F4/E2F5

Enbrioien hilgarritasuna

Wu et al. 2001

p53ren menpeko MEFen proliferazio eza

Sharma et al. 2006

Enbrioien hilgarritasuna

Wu et al. 2001

MEFen prolierazioa ez da p16ren gainadierazpenaren bitartez
gelditzen

Sharma et al. 2006

E2F2 gabeko 4-8 hilabetetako saguak fenotipikoki normalak dira, baina 15
hilabetetarako sagu basatien %67a bizirik jarraitzen duen arren, sagu knockouten %27a
-/-

besterik ez dirau bizirik. Hildako E2F2

saguen azterketak sindrome autoimmune bat

pairatzen zutela erakutsi zuen. Sindrome honen ezaugarrien artean esplenomegalia,
glomerulonefritisa, infiltratuak birika eta gibelean eta seroan anti-dsDNA antigorputzen
presentzia aurkitzen dira. Sindrome hau gizakiek pairatzen duten lupus eritematoso
sistemikoarekiko (LES) oso antzerako ezaugarriak ditu (Murga et al. 2001). Sindrome
autoimmunearen jatorria aztertzean sagu hauek timozitoen aukeraketa negatibo normala
dutela ikusi zen. Honek arazoa T linfozito periferikoetan egon daitekeela iradoki zuen.
Linfozito periferiko hauen azterketak agerian jarri zuen anti-CD3 bitarteko estimulazioaren
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aurrean hiperproliferatzeko joera dutela. Gainera, linfozitoek anti-CD3 maila suboptimoekin
ere erantzuten dutela ikusi zen, hiperproliferatzeaz gain hipersentikorrak ere badirela
erakutsiz, eta pre-aktibazio egoera batean egon daitezkeela agerian utziz. Guzti honek E2F2k
T linfozitoen proliferazioaren kontrako kinadatan inplikatuta dagoela erakusten du.
-/-

-/-

E2F1 eta E2F2ren galera konbinatuak (E2F1 /E2F2 ) antzerako ondorioak dakartza
T zeluletan. Hau da, DKO T linfozitoak hipersentikorrak eta hiperreaktiboak dira kinada
antigenikoen aurrean, eta S faserako sarrera aurreratua dute baldintza horietan (Zhu et al.
2001, Infante et al. 2008). Izan ere, hipersentikortasun horren ondorioak E2F2

-/-

T zeluletan

baino nabarmenagoak dira DKO zeluletan. Honek iradokitzen du E2F2k zelula zikloaren
errepresiorako duen funtzioak E2F1ek proliferazioa eragiteko duen funtzioak baino garrantzi
handiagoa duela T zeluletan. Hau da, E2F1 eta E2F2ren galeraren aurrean, zelula-zikloaren
progresioaren aldeko funtzioak orekagarriak diren arren, kontrako funtzioak ezin dira orekatu
zelula mota hauetan. Gainera, honek iradokitzen du ere E2F2ren galeraren ondorioz
garatutako fenotipoa ez dela gertatzen E2F2k aske uzten dituen geneak E2F1ek okupatzen
dituelako, E2F2ren funtzioaren galeraren ondorio zuzena dela baizik.
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1.3. T LINFOZITOAK
T linfozitoak edo T zelulak leukozitoak dira, hau da, globulo zuriak, eta organismoak
patogeno edota sustantzia arrotzen aurrean ematen duen erantzun immunean ezinbesteko
zeregina dute. Hauen garapenerako organo nagusia timoa da. Bertan aukeraketa
negatiboaren eta positiboaren bitartez hazi egiten dira timozitoak, eta behin helduta hainbat
ehun periferikotara barreiatzen dira beraien zeregina betetzeko. Hauen artean linfa-noduloak
izango dira linfozitoak bilduko dituzten organo nagusiak, baina hauek odolean ere aurki
daitezke (Abbas et al. 1994).
Mintz plasmatikoan hartzaile berezi bat dute T linfozitoek: TCRa. TCRa izango da
molekula arrotzak (antigenoak) detektatzeaz eta hauen aurkako erantzuna pizteaz arduratuko
den T linfozitoen atal nagusia. Halere, TCRaren aktibazioa ez da nahikoa, eta CD3 mintz
hartzailearen kitzikapena beharrezkoa da T zelulen aktibazio eraginkor bat lortzeko.
Kitzikapen hauen ondorioz hainbat bidezidor pizten dira, T zelulen proliferazioa, barreiapen
klonala eta desberdintzapena bideratuko dutenak. Antigenoen aurkako erantzun honi T
zelulen aktibazioa deritzo. Antigenoekin elkarrekiteko ezinbestekoak dira zelula antigenoaurkezleak (APCak). Hauek duten MHC mintz-hartzailearen bitartez antigeno eta TCRaren
arteko elkarrekintza gertatzen da, antigenoen aurkako erantzuna piztuz T linfozitoetan (Dustin
1998). Aktibazio honen azken ondorioa patogeno edota sustantzia arrotzen eramaleak diren
zelulen suntsipena da. Bertan parte hartzen duten linfozitoen artean T linfozito laguntzaileak
(Th), zitotoxikoak (Tc) eta erregulatzaileak (Treg) daude.
Azkenik, linfozitoek bideratutako erantzuna denboran mugatua izan dadin,
apoptosiaren bitartez hil egiten dira. Bi bide daude honetarako: aktibatutako T zelulen heriotz
autonomoa (ACAD) eta antigenoek bideratutako heriotza (AICD) (Krammer et al. 2007).
T linfozitoak zelula-zikloaren ikerketarako maiz erabiltzen diren ereduak dira.
Periferian daudenean, hau da, helduak baina oraindik estimulatu gabeak direnean, G0-n
daude. Beraz, zelula-ziklotik kanpo mantentzen dira egoera kieszente batean. Kieszentzia
honen mantenuan ezinbestekoa da Rb familiako proteinek bideratutako E2F aktibitatearen
errepresioa. Kinada egokiekin kitzikatuz gero (antigeno baten aurkezpena, adibidez), T
zelulak aktibatu egiten dira, hau da, zikloan barneratu eta proliferatzen hasten dira.
Horretarako CCN/CDK konplexuen bitarteko E2F aktibitatearen askapena gertatzea
beharrezkoa da, eta honen bitartez zelula-zikloan zehar aurrera egiteko agindua jasotzen du
zelulak, linfozitoen barreiapen klonala eta desberdintzapena gertatzen direlarik. Antigorputzen
bitarteko CD3 hartzailearen kitzikapenak erantzun berdina sortzen du, eta zelula hauen
aktibazioa “in vitro” bideratzeko maiz erabiltzen da (Holter et al. 1985). Honek populazio
kieszente baten proliferazioa eragiten du modu errez eta bateratu batean, zelula-ziklorako
sarrera eta progresioa ikertzeko aukera emanez. Hau guztia dela eta, T linfozitoak zelulazikloa zein E2F familia aztertzeko eredu oso erabiliak dira.
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1.3.1. T LINFOZITOEN GARAPENA
Esan bezala, T linfozitoen ekoizpenerako organo nagusia timoa da. Timoa lepoaren
oinarrian kokatzen den eta bihotzaren gainetik eta aurretik hedatzen den organo bilobulatua
da. Bere ekintza linfopoietikoa izakien hasierako urteetan burutzen du, eta heldutasunera
heltzean, hau da, T zelulen errepertorioa finkatuta dagoenean, funtzionalitatea galtzen du.
Hezur-muinetik datozen zelula-ametatik eratorritako zelula-progenitorez beteta dago timoa.
Progenitore hauen kitzikapenaren eta hautespenaren bitartez timozito-mota ezberdinak
ekoiztuko dira bertan. Timozito hauek T linfozito periferiko helduen aitzindari heldugabeak
dira. Honen arabera, bi ataletan bana daiteke timoa: kortexa eta muina. Timozitorik
heldugabeenak kortexean kokatzen diren bitartean, muinean heltze-prozesuaren urrats
aurreratuenetan dauden timozitoak kokatzen dira (Abbas et al. 1994).
Timoan ematen den timozitoen heltze-prozesuan ezinbestekoa da timozitoen
aukeraketa deritzon prozesua. Aukeraketa honek bi atal ditu, aukeraketa positiboa eta
aukeraketa negatiboa, eta hauen helburua erreaktibitate egokia duten T linfozitoen ekoizpena
baimentzea da. Prozesu hau oso zorrotza da, eta hasiera batean ekoizten diren timozitoetatik
%2ak besterik ez ditu prozesu biak gainditzen eta timozito heldu izatera heltzen (1.9. irudia)
(Saito et al. 1999).

-

CD4
CD8
TCR

PERIFERIA
KORTEX
Aukeraketa
A
positiboa

CD4+
CD8+
TCRlow

T laguntzaileak (Th)

MUINA
CD4 +
CD8
TCR +

T erregulatzaileak (Treg)

-

-

Aukeraketa

CD4
CD8+
TCR+

negatiboa

T zitotoxikoak (Tc)

1.9. irudia: Timozitoen garapena timoan, periferiako linfozito helduak sortzen diren arte:
Jatorrian CD4/CD8 negatibo bikoitzak diren timozitoak positibo bikoitzak bilakatzen dira. Aukeraketa
positiboaren eta negatiboaren ondoren CD4 edo CD8 positibo bakunak bihurtzen dira, periferian T
laguntzaileak edo T erregulatzaileak (CD4+tatik eratorritakoak) zein T zitotoxikoak bihurtuz (CD8+tatik
eratorriak).

+

+

Lehen aukeraketa urratsa aukeraketa positiboa da, eta CD4 /CD8

timozitoen

gainean gertatzen da. Bertan, autoantigenoak ezagutzeko gai diren timozitoei biziraupenkinada bat ematen zaie, elkarrekiteko gai ez diren timozitoen biziraupena eragotziz (Kisielow
et al. 1995). APCen MHC hartzailearen bitartez gertatzen da. Aukeraketa urrats honetan
timozitoen izaera finkatzen da ere. Elkarrekiten duten MHC-motaren arabera, timozitoek
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+

+

mintz-hartzailetariko bat galdu eta CD4 zein CD8 bihurtzen dira (Killeen et al. 1993). Honek
timozito hauetatik sortuko diren T linfozito helduen izaera guztiz baldintzatzen du.
Ondoren, aukeraketa negatiboa gertatzen da. Urrats honetan berezko antigenoak
gehiegizko afinitatearekin ezagutzen dituzten timozitoei apoptosi-kinada bat ematen zaie,
hauek suntsituz (Chen 2004). Beraz, antigenoekiko erantzun egokia duten timozitoak
aukeratzen dira bakarrik, eta organismoaren periferiara abiatzen dira. Behin timotik odoljariora pasatzen direnean, timozito heldu hauek T linfozito heldu kontsideratzen dira.
Periferian daudenean kinada egokiak jasoz gero, T linfozito hauek desberdintzatu
+

egiten dira. Jatorrian CD4 diren linfozitoetatik T linfozito laguntzaileak (Th) eta T linfozito
+

erregulatzaileak (Treg) sortu daitezke. CD8 diren timozitoetatik, berriz, T linfozito zitotoxikoak
(Tc) sortzen dira (Abbas et al. 1994). Th-ek ez dute bestelako zelulak suntsitu edo erasotzeko
ahalmenik. Beraien betebeharra erantzun immunearen aktibazioa eta koordinazioa da:
antigeno baten presentzian zelula hauek aktibatu egiten dira eta hainbat zitokina ekoizten
dituzte. Zitokina hauen bitartez bestelako zelula efektoreen ekintza erregulatzen eta
kooordinatzen dute, T linfozito zitotoxikoena kasu. Hiru mota nagusi daude: Th1, Th2 eta
Th17. Treg-ak, berriz, erantzun immunea gelditzeaz arduratzen dira. Ekintza
immunosupresorea dute, erantzun immunea denboran mugatzeko eta homeostasia
+

mantentzeko CD4 zelulak dira, eta timoan sortzen direla uste da, baina azpimota honen
sorrera-prozesua ez da guztiz ezaguna oraindik. Azkenik, Tc-ek infektatutako zelulak erasotu
eta suntsitzeko ahalmena dute. Horretarako, infektatutako zelularen apoptosia induzitzen
dute perforina eta granulisina bezalako sustantzien bitartez edota zelulen arteko kontaktu
zuzenaren bitartez. Tesi-lan honetan erabilitako estimulazio-metodoa dela eta (antigorputzen
+

bitarteko CD3 hartzailearen kitzikapena) CD4 linfozitoak aktibatuko dira.

1.3.2. T LINFOZITOEN AKTIBAZIOA
T linfozitoen aktibazioa ezinbesteko gertaera da hauek molekula zein organismo
arrotzen aurkako betebeharra burutu dezaten. APC zelulak izango dira antigenoa T linfozitoei
aurkezteaz arduratuko direnak eta, ondorioz, T linfozitoen aktibazioaren erantzule nagusiak.
Aktibazioa T azpimota ezberdinen araberakoa den arren, Th linfozitoen aktibazioa hartzen da
eredu bezala, hauek izango bait dira erantzuna koordinatzeaz eta bideratzeaz arduratuko
direnak.
T zelulen eta APCen arteko bi elkarrekintza dira ezinbestekoak aktibazioa
eraginkorra izan dadin (1.10. irudia) (Mondino & Jenkins 1994, Green & Thompson 1994):

1. TCR/MHC elkarrekintza
Atzerago aipatu den bezala, APC zelulek antigenoak jaso, prozesatu, eta MHC
hartzailearen bitartez T linfozitoei aurkezten dizkiete. T linfozitoen TCR hartzailea izango da
MHC zelulak prozesatutako antigenoaren seinalea jaso eta barreiatzeaz arduratzen dena.
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Seinale horren barreiapenean ezinbestekoa da CD3 hartzailearen ekintza. CD3 molekula
TCRarekin konplexu bat eratzen agertzen da alde zitosolikoan (Ashwell & Klusner 1990), eta
TCRa eta zelula-barnearen arteko lokailu bezala jokatzen du. Izan ere, TCRak ez du ia
zelula-barneko domeinurik (Kuhns et al. 2006). CD3-k alde zitosolikoan hainbat proteinekin
elkarrekintzak ditu, LCK edota ZAP-70 besteak beste. Elkarrekintza horien bitartez zelulazikloaren aktibaziorako beharrezkoak diren hainbat gene aktibatzen dira, hauen artean
ziklinak eta ziklina-hartzaileak kodetzen dituztenak (Abbas & Janeway 2000). Dena den,
MHC-bitarteko kitzikapen hau ez da nahikoa T zelulen aktibazio egoki bat bideratzeko:
horrelako kasuetan aktibazioak anergian amaitzen du, eta ez da erantzun immunerik
gertatzen (linfozitoa ez da modu eraginkor batean zikloan sartzen). Halere, erakutsi izan da
CD3 hartzailearen kitzikapena bakarrik ere mitogenikoa izan daitekeela, eta T linfozitoen
zelula-ziklorako sarrera induzi dezakeela (Holter et al. 1985).

2. CD28/B7 elkarrekintza
T linfozitoen aktibazioa egokia izan dadin, beharrezkoa da bigarren elkarrekintza bat
gertatzea, T zelulen CD28 eta APCen B7 hartzaileen artekoa hain zuzen. Honek beharrezko
sustapena ematen dio aktibazioari, eta TCR-bitarteko seinalizazioarekin batera linfozitoak
zelula-zikloan barneratzen laguntzen du. Bidezidor honek GRB2, LCK eta PI3K bezalako
bitartekariak erabiltzen ditu aktibazioa laguntzeko. Koaktibazio honen ondorioz piztutako
bidezidorrek zenbait transkripzio-faktore aktibatzen dituzte. Hauek izango dira T linfozitoak
aktibatzeko beharrezkoak diren molekula-mailako aldaketen erantzuleak. Hauen artean
NFKB, AP-1, C-FOS edota ELK1 aurkitzen dira.
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APC
MHC
TCR

B7
CD3

CD28

T linfozitoa

LCK
FYN ZAP70
LAT
GRB2

PKC

SHC

VAV1

SOS1

1

NFkB AP-1

C-FOS ELK1

1.10. irudia: MHC/TCR eta B7/CD28 elkarrekintzen bitarteko T linfozitoen aktibazioa:
Antigenoaren ezaguketa MHC eta TCRaren artean gertatzen den arren, CD3 hartzailearen estimulazioa
eta B7/CD28 elkarrekintza ezinbestekoak dira aktibazioa egokia izan dadin. Aktibazio honen ondorioz
NFKB, AP-1 edota C-FOS bezalako transkripzio-faktoreak aktibatuko dituzten bidezidorrak piztuko
dira, T linfozitoen aktibazioa gertatuz.

Behin aktibatuta, T linfozitoen erantzuna hurrengo urratsetan betetzen da (Noble
2000):
1-Proliferazioa: T zeluletan hainbat zitokinen bitarteko proliferaziorako bidezidor
autokrinoak pizten dira. T zelula-motaren arabera zitokina desberdinek hartzen dute parte
prozesu honetan. Horrela, Il2 zitokinak Th linfozitoen proliferazioa eragiten du. Eragite hau
modu autokrino zein parakrino batean gerta daiteke, aktibazio-seinalea inguruko zeluletara
barreiatuz. Honen ondorioz hedapen klonala gertatzen da: antigeno zehatz horrekiko
espezifikoki erantzuten duten T zelula ugari sortzen dira. Horrela, T zelularen aktibazioa
efektiboa denean, kieszentziatik irten eta proliferatzen hasiko da, G1 fasera igaroz. Tesi-lan
honetan erabilitako balditzetan aktibatu osteko 36 ordutara zelulen proportzio handi bat G1/S
trantsizioan aurkitzen dela ikusi zen (Infante et al. 2008). Beraz, zelula-zikloaren une hori
aztertzeko denbora-puntu egokitzat hartu ziren 36 orduak.

2-Desberdintzapena: Aktibatu ostean, Th zelulak desberdintzatu egiten dira.
Desberdintzapen honen izaera infekzioaren edo antigenoaren araberakoa izango da. Horrela,
sortuko diren Th zelula espezifikoek erantzunaren espezifizitatea finkatzen dute, beharrezko
bidezidorrak eta zelula laguntzaileak aktibatuz. Esan bezala, hiru T zelula laguntzaile
azpimota daude: Th1, Th2 eta Th17. Azpimota bakoitzak zitokina espezifikoak ekoizten ditu.
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Horrela, Th1 azpimotak IFNG eta IL2 ekoizten ditu, eta Th2-k IL4 (Mosmann et al. 1986).
Th17 zelulen sorrera ez dago horren argi, baina ikusi izan da TGFB, Il17, Il21 edota Il22
bezalako zitokinek parte hartzen dutela prozesu honetan (Veldhoen et al. 2008).

3-Antigenoaren aurkako aktibitate biologikoa: Esan bezala, Th zelulek erantzuna
koordinatzen dute hainbat zitokinen ekoizpenaren bitartez, eta Tc linfozitoak zelula arrotzak
suntsitzeaz arduratzen dira. Horretarako, Tc zelulek hainbat zitokina jariatzen dituzte. Hauen
artean perforina edo granulisina bezalakoak daude. Perforinak infektaturiko zelularen mintz
plasmatikoa zulatzen du, granulisina zelula hauetan barneratu dadin. Granulisinak kaspasen
bitarteko apoptosia aktibatzen du kutsatutako zeluletan, hauen heriotza bideratuz. Bestalde,
Tc aktibatuek FASL molekula ekoiztu dezakete, itu-zelulen FAS mintz-proteina aktibatu
dezakeena. FAS molekula horren bitartez ere apoptosiaren aldeko zenbait bidezidor
aktibatzen dira zelula horietan, hauek akatuz.

4-Memoriaren garapena: Aktibatutako zelulen artean portzentai bat “memoria”
bezala gordetzen da. Zelula hauek pilatu egiten dira organismoan modu inaktiboan, eta
lehenengoz ezagutu zuten antigenoarekin topo eginez gero honen aurrean erantzungo dute
modu askoz azkarrago eta eraginkorrago batean.

1.3.3. T LINFOZITOEN HERIOTZA
Baina behin erantzun immunea piztuta eta erasoaren aurkako defentsa amaitu
denean, beharrezkoa da T zelulen aktibazioa gelditzea. Aktibatutako linfozitoen ahalmen
proliferatibo izugarriak sortu ditzakeen kalteak ekiditzeko ezinbestekoa da hauen suntsipena.
Horretarako, zelula hauen apoptosia aktibatzen da. Izan ere, aktibatutako T linfozitoak
heriotz-kinadekiko errefraktarioak dira

erantzun immunearen

hasierako faseetan

(erantzunaren espansioan), baina erantzunaren amaieran (atzera-egite fasean) sentikorrak
bihurtzen dira. Erantzun immunearen geldiketarako bi mekanismo nagusi daude, biek ere
apoptosiaren bitarteko bideak jarraitzen dituztenak (Arnold et al. 2006):
Batetik, aktibatutako T zelulen heriotz autonomoa (ACAD) dago. T linfozitoen
aktibaziorako bidezidorrek proliferaziorako eta desberdintzapenerako kinadekin batera
apoptosiaren aldeko kinadak pizten dituzte. T zelulen ekintza beharrezkoa den bitartean,
kinada apoptotikoen aurkako bideen bitartez hauen biziraupena bermatzen da. Denborarekin,
T linfozitoak beharrezko betebeharrak burutu ostean, biziraupenaren aldeko kinaden indarra
galtzen joango da, eta hasieran piztutako apoptosiak aurrera egin eta zelula hilko du.
Heriotza-mota honen aktibazioak barne-kinadak besterik ez ditu behar, hasierako TCR
estimulazioak bideratutakoak hain zuzen ere.
Bestalde, antigenoek bideratutako heriotza (AICD) gerta daiteke. Jadanik
aktibatuta dagoen T zelula batek antigeno-kinada berri bat jasoz gero, honen heriotzerako
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apoptosi-programa berezi bat pizten da. Horrela, aktibatutako zelula hauen gehiegizko
erantzun bat ekiditzen da, linfozitoen homeostasia mantenduz. Kasu honetan, AICDak barne
zein kanpo kinadak (antigenoaren bitarteko TCRaren berrestimulazioa) behar ditu.

1.3.4. E2F FAMILIA eta T LINFOZITOAK
1. E2F familia linfozitoen aktibazioan
Aurretik esan bezala, linfozito periferiko kitzikatugabeak kieszenteak dira, hau da,
zelula-ziklotik kanpo daude. Beraz, kinada antigenikoen aurrean erantzuteko beharrezkoa
dute egoera kieszente hori utzi eta zelula-zikloan barneratzea. TCRaren aktibazioak RAS,
AKT edota PKC bezalako bidezidorren pizketa bideratzen du, eta hauek azkenik ziklinen
ekoizpena eta aktibitatea bideratzen dute. Ziklinak, dakigun moduan, RB/E2F
elkarrekintzaren gainean eragiten dute, E2F aktibitatea askatuz eta honek bideratzen duen
zelula-zikloan zeharreko progresioa baimenduz. E2F aktibtatea, beraz, ezinbesteko gertaera
da bai linfozitoen kieszentziaren mantenurako zein T linfozitoen aktibazio eta proliferaziorako.
Knockout saguen karakterizazioak argi utzi zuen E2F familiako kideek garrantzi
handia dutela T linfozitoen funtzionamenduan. E2F2ren galeraren aurrean T linfozito
hiperreaktibo eta hipersentikorrak garatzen dira, kinada antigenikoen aurrean
hiperpoliferatzeko joera dutenak (Murga et al. 2001). Zelula hauek zelula basatiak baino
azkarrago sartzen dira S fasera. Honek iradokitzen du E2F2k zelula-zikloaren aurkako
betebeharra duela T linfozitoetan, eta baliteke G1/S fasearen kontrolean inplikatuta egotea.
Gainera, E2F1 eta E2F2ren galera konbinatuak fenotipo hau areagotu egiten du,
hipersentikortasun hori handiagoa bihurtuz eta T linfozitoetan E2F2ren zelula-zikloaren
gaineko funtzio negatiboek E2F1en funtzio positiboek baino garrantzi handiagoa dutela
iradokiz (Zhu et al. 2001). Bestalde, ezaguna da T linfozitoen aktibazioan garrantzitsua den
Il2 zitokinak E2F4ren ekoizpena erregulatzen duela (Herblot et al. 1999), E2F familiak T
zelulen aktibazioan eta desberdintzapenean duen zereginaren garrantzia handituz.

2. E2F familia linfozitoen heriotzean
Baina E2F aktibitateak ez du bakarrik T zelulen proliferazioaren aldeko bideetan
parte hartzen: aktibazioaren-osteko T zelulen heriotzerako ezinbestekoa da. Hemen E2F1en
aktibitate proapoptotikoa izango da ekintza nagusia.
E2F aktibitatea garrantzi handikoa da bai aktibatutako T linfozitoen heriotz
autonomoan (ACAD) zein antigenoen bitarteko heriotzean (AICD). Badirudi T zelulen
aktibazioak pizten duen proliferazioaren aldeko E2F-aktibitatearekin batera, apoptosiaren
aldeko E2F-aktibitate bat ere pizten dela, ACADaren erantzulea izango dena. Ziklinek
bideratutako E2F-menpeko zelula-zikloaren aktibazioa pizteaz gain, apoptosiaren-aldeko
E2F1/p73 bidezidorra ere piztuko dute (Wan et al. 2003). Hasiera batean, NFKB transkripziofaktoreak bidezidor hori isiltzeaz arduratuko da, T zelulen biziraupena denbora batez
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ahalbideratuz. E2F1 eta p73ren bitarteko bidezidorraren pizketa beharrezko gertaera bat da
AICDa gertatzeko (Lissy et al. 2000). Gainera, E2F1ek bestelako bidezidorrak ere jarrai
ditzake T zelulen apoptosia induzitzeko: p53rekiko dependenteak zein independenteak (Cao
et al. 2004). Azkenik, AICDan gertatzen den ICBP90 transkripzio-faktorearen ekoizpenaren
errepresioa ere E2F-menpeko prozesu bat da (Abbady et al. 2005), izan ere E2F/RB
konplexuek lotzen bait dute proteina hori kodetzen duen genearen sustatzailea.
Beraz, E2F aktibitatea linfozitoen aktibaziorako bidezidorren integrazioan parte
hartzen duten faktoreen artean garrantzitsuenetariko bat izango da, proliferazio eta
biziraupenerako zein heriotzerako beharrezkoak diren seinaleak integratuz eta koordinatuz
(1.11. irudia).
TCR

CD3

CCN / CDK

RB

E2F

PROLIFERAZIOA

APOPTOSIA

1.11. irudia: E2Fen zeregina T linfozitoen aktibazioaren erregulazioan: TCRren bitarteko T zelulen
kitzikapenak zelula-zikloan barneratzeko beharrezkoa den CCN/CDK konplexuen ekoizpena bultzatzen
du. Honek RB-familiako proteinen aktibitatea erreprimitzen du, E2F aktibitate askea sortuz. E2F aske
honek T zelulen proliferazioa bideratzeaz gain, T zelulen heriotzean ere parte-hartze zuzena izango
du.
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1.4. PROTEOMIKA DIFERENTZIALA
Gene-teknologia eta DNAren sekuentziazioak garapen handia izan dute azken
urteotan. Hasiera batean geneak banan-banan aztertu behar ziren arren, sekuentziaziotekniken garapenak posible egin zuen organismo osoen gene-edukinaren azterketa
sistematikoa. Horrela, mikroorganismo txikien sekuentziazioa egin zen 70. hamarkadan. 90.
hamarkadan, berriz, zenbait eukariotoren genoma (organismo baten gene-edukin osoa)
argitaratu zen lehenengoz (Goffeau et al. 1996, C. elegans Sequencing Consortium., 1998,
Adams et al. 2000) eta, azkenik, 2001. urtean giza-genoma argitaratu zen (Lander et al.
2001, Venter et al. 2001).
Giza-genomaren azterketak gizakion gene-kopurua ustezkoa baino txikiagoa zela
erakutsi zuen: 20.000-25.000 gene (International Human Genome Sequencing Consortium,
2004). Honek erakutsi zuen ez dagoela ezberdintasun handirik organismo ezberdinen gene
kopuruan, hauen konplexutasun-maila oso ezberdina izan arren. Horrela, gizaki eta saguen
gene-kopurua oso antzerakoa da, eta hauen %99a komunak dira organismo bientzako.
Bestalde, zizarea bezalako organismo sinpleek 18.000 gene dituzte: organismo
konplexuagoekiko desberdintasuna ez da espero zitekeen bezain handia. Beraz, genekopurua ez da izango organismoaren konplexutasuna finkatzen duen faktore bakarra,
beharrezkoak dira goi-mailako organismoen konplexutasun handia azaltzen duten bestelako
ekintzak. Hauen artean aurkitzen dira aukerazko moztu-itsatsi prozesua (Mironov et al. 1999),
geneen arteko elkarrekintzak, edota zelula-barneko bidezidorren konplexutasunaren
handipena (Weng et al. 1999).
Beraz, gene-edukinak eskaintzen duen informazioa garrantzi handikoa izan arren, ez
du organismoaren barneko gertaeren informaziorik ematen, hau da, estatikoa da, eta ez ditu
gene edota hauen produktuen arteko elkarrekintzak kontutan hartzen. Zelula batek une eta
egoera jakin batzuetan adierazten ari den geneen azterketak informazio handiagoa ematen
du funtzio-ikuspegi batetatik. Organismo bateko zelula-mota ezberdin bik genoma berdina
izan arren (adibidez, fibroblastoak eta neuronak), gene-adierazpena eta proteina-edukina
ezberdinak izango dituzte, eta hau izango da hain zuzen ere desberdinak egingo dituena.
Gene-adierazpena bi mailatan azter daiteke: mRNA mailan (zelula baten transkripto-edukina
edo transkriptoma) edota proteina mailan (zelula baten proteina-edukina edo proteoma).
Gaur egun transkriptoma DNA-array teknikaren bitartez azter daiteke (Schena 1996,
Hayashi et al. 2010, Pascual et al. 2010). Teknika honek mRNA adierazpen-patroiaren
azterketa sakona ahalbideratzen du. Halere, mRNA adierazpen-maila eta proteina
kantitatearen arteko erlazioa ez da guztiz lineala: mRNAren zein proteinaren egonkortasunak,
mRNAren itzulpen-mailak, edota proteinen itzulpen osteko eraldaketek (post-translational
modifications edo PTM) mRNA jakin batetik sortuko den proteina kantitatea eta aktibitatea
baldintzatuko dute. Beraz, proteinen analisia ezinbestekoa izango da organismo eta zelulen
funtzionamendua aztertzeko eta ondo ulertu ahal izateko. Proteomikak proteina-mailako
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eskala-handiko hurbilketak ahalbideratzen ditu. Halere, garrantzitsua da azpimarratzea
proteomika ez zela bideragarria izango genomikarik gabe. Aipatutako organismoen eskalahandiko sekuentziazioak geneei buruzko informazio izugarria jarri du eskuragarri,
proteomikako esperimentuak bideragarri bihurtzeko ezinbestekoa izan dena, aurrerago
azalduko den moduan.
“Proteoma” hitza 1994. urtean erabili zen lehenengoz, eta zelula batek une eta
egoera jakin batzuetan adierazten duen proteina-multzoa definitzen du. Hortaz, proteomaren
izaera dinamikoa ezartzen da definizio honetan: egoera ezberdinetan zelula mota jakin batek
adierazten duen proteina-multzo hori aldatu egiten da, baldintzen aldaketei erantzunez zein
aldaketa horien ondorioz (Anderson et al. 1998). Proteomika proteinen identifikazioa eta
hauen izaera eta molekula-mailako funtzioaren eskala handiko azterketa bermatzen duen
disziplina bezala defini daiteke. Horrela, proteomika diferentziala kasu/kontrol,
basati/knockout eta abarreko egoeratan proteoman sortutako aldaketen azterketarako
teknika-multzoa da. Adierazpen-patroi hauen karakterizaziorako eta konparaziorako, bi
dimentsioko elektroforesiaren (2DE) bitarteko proteina banaketan eta masaespektrometriaren (MS) bitarteko proteinen identifikazioan oinarritzen den proteomika
diferentzialeko estrategia izan da urte askotan zehar aukeratuena (Görg et al. 2004).
2DEan oinarritutako estrategia erabiliena izaten jarraitzen duen arren, azken urteotan
gelik gabeko eta MSan oinarritutako zenbait teknika kuantitatibo garatu izan dira. Horrela,
gelen erabilpenak dakartzan mugak saihesteko asmoz, markaketa isotopikoa eta masaespektrometrian oinarritutako gelik gabeko hurbilketa kuantitatiboek onespen handia izan
dute (Gevaert et al. 2007, Haqqani et al. 2008). Halere, markaketa isotopikoen beharrak
zenbait muga ezartzen dizkie hurbilketa hauei, eta analisi kuantitatiboa oraindik gehiago
sinplifikatzeko asmoz markaketa isotopikorik gabeko estrategiak diseinatu dira. Masaespektrometrian oinarritutako markaketarik-gabeko teknika hauen alorrean garatu izan da
E

MS estrategia (Haqqani et al. 2008), tesi-lan honetan 2DEan oinarritutakoa osatzeko erabili
dena.

1.4.1. BI DIMENTSIOKO ELEKTROFORESIA (2DE)
2DE teknikak ahalmen handia du proteinak banatzeko, eta maiz erabili ohi da lagin
konplexuen ebazpenerako. Dimentsio bakarreko banaketek 80-100 ataletan bana ditzakete
konplexutasun handiko laginak. 2DEak, berriz, bi parametro fisikotan oinarritutako banaketa
metodoak konbinatzen ditu, puntu isoelektrikoa (pI) eta pisu molekularra (MW), eta proteinen
banaketarako ahalmen askoz handiagoa du: 2DE gel batean 1.000 orbain bana daitezke
ohiko prozedura erabiliz, nahiz eta 10.000 orbainen banaketaraino ere heldu izan den (López
et al. 2007).
OʼFarrellek erabili zuen teknika hau lehenengo aldiz 1975. urtean (OʼFarrell et al.
1975). Ikertzaile honek Escherichia coli zeluletatik erauzitako proteina-nahastura pI eta MW-
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aren arabera banatu zuen, eta aukera izan zuen 2DE gel bakar batetan 1100 orbain
bereizteko. Denbora aurrera joan ahala, teknika hau garatuz joan zen, batez ere
errepikagarritasunaren aldetik. pH-gradienteak biltzen dituzten akrilamidazko gelen
prestaketarako

IPG

metodoaren

garapenak

teknikaren

estandarizazioa

eta

errepikagarritasuna hobetu zituen (Görg et al. 2000). Bestalde, lagin kopuru handiak (6-12
bitartean) migrazio bakarrean banatzea baimentzen duten aparatuen garapena aurrerapausu
handia izan zen, migrazioen arteko aldakortasuna neurri batean ekiditzen bait da. 2DEan
oinarritutako hurbilketen artean DIGE teknologia izan da sistemarik berriena (Friedman 2007).
Teknika honen ezaugarririk adierazgarrienak fluoroforoen bitarteko proteinen markaketa eta
barne-estandar baten erabilpena dira. Azken honen erabilpenak errepikakortasun handia
ematen dio teknika honi, 2DEan oinarritutako teknikarik errepikagarriena bihurtuz.
2DEan banatutako proteinak ez dira behagarriak eta, ondorioz, ez dira ez
kuantifikagarriak ez eta konparagarriak ere. Hortaz, hauek agerian uzteko tindaketak egitea
beharrezkoa da. Hauen artean zilar nitratoan oinarritutakoa, Coomassie Blue eta Sypro Ruby
dira ohikoenak. DIGE teknikarekin ez bezala, proteinak ez dira gelean banatu aurretik
tindatzen, banatu ostean baizik. Hauekin tratatu ostean proteinak behagarriak eta
kuantifikagarriak bihurtzen dira, eta gelak analizatzeko eta konparatzeko prest leudeke.
Tindaketaren ostean, diferentzialki adierazten diren proteinak lokalizatzeko asmoz,
geletan banatutako proteinek eratutako adierazpen-patroiak konparatzen dira. Horretarako
irudi analisirako software bereziak erabiltzen dira, orbain bakoitzaren kuantifikazioa,
taldekatzea eta konparazioa egin ahal izateko. Diferentzialki adierazitako proteinak zeintzuk
diren erabaki ostean, hauek masa-espektrometriaz identifikatzen dira (1.12. irudia).
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IEF

IEF
MW

MW

SDS-PAGE

SDS-PAGE

Proteina ikustarazpena A egoera

2DE

B egoera

IDENTIFIKAZIOA
Irudi analisia
Adierazpen diferentziala

MASA ESPEKTROMETRIA

1.12. irudia: 2DE bitarteko proteomika diferentzialeko esperimentu baten eskema orokorra.
2DEaren ostean proteinak pI eta m-aren arabera banatuko dira gelean, baina proteina horiek
tindakarien bitartez ikustarazi beharra dago kuantifikatu eta detektatu ahal izateko. A eta B
terminoen bitartez konparatu nahi diren egoera biak definitzen dira (basati vs. mutante, kontrol vs.
tratatuak, etab.). Egoera bakoitzeko hainbat erreplika egiten dira, teknikoak zein biologikoak.
Ondoren, proteinak ikustarazi ostean, irudi analisiaren bitartez desregulatutako proteinak zeintzuk
diren zehazten da, hauek masa-espektrometriaren bitartez identifikatuz.

Esan bezala, fokapen isoelektrikoan (IEF) proteinak pI-aren arabera banatzen dira.
Proteinak molekula anfoterikoak dira: talde basiko zein azidikoak dituzte (-COOH, -NH2, -SH
etab…), eta ondorioz azido zein base bezala joka dezakete, hau da, protoiak eman zein jaso
ditzakete. Proteina bakoitzak horrelako talde kopuru finko bat izango du aminoazido
sekuentziaren arabera, eta talde protonagarri guztien kargaren batuketak proteina horren
karga netoa definituko du. Horrela, proteina bat, eremu elektriko baten menpean egonez
gero, bere karga netoaren arabera polo positiborantz zein negatiborantz mugituko da.
Proteina hori, eremu elektrikoaz gain, pH-gradiente baten menpean kokatuz gero, karga
netoaren arabera mutur azidorantz zein basikorantz mugituko da. Baina bide horretan zehar,
bere karga netoa nulua deneko pHra helduz gero, proteinaren mugimendua bertan geldituko
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da: eremu elektrikoak ez du eraginik izango karga netorik gabeko proteina horren gainean.
Karga netoa nulua deneko pH horri puntu isoelektrikoa edo pI deritzo (1.13. irudia).
Puntu isoelektrikoa (pI)

+ + +
pI 5

+ -

+

-

pI 5

+

- pI 5

+

pH 6

pH 5

pH 4

-

-

-

1.13. irudia: IEFaren oinarria. pH gradiente batean dagoen proteina bati eremu elektriko bat
aplikatuz gero, bere karga netoaren arabera alde positibo zein negatiborantz abiatzeko joera izango
du, karga neto nuluko pHraino (pI) heldu arte.

Printzipio honetan oinarritzen da IEF teknika. Erauzitako proteinak pH-gradiente
jakineko akrilamidazko geletan kargatzen dira (1.14.A irudia), IPG strip izenarekin ezagutzen
direnak. Merkataritza-etxeek ekoiztutako strip hauen akrilamida-portzentaia horren txikia da
(%4 ingurukoa) non tamainaren araberako banaketarik ez dagoen. Behin proteinak gelean
daudela, hauek boltai-protokolo zehatz baten eraginpean jartzen dira. Horretarako strip holder
deritzen zeramikazko ontzi fin eta luzeak erabiltzen dira (1.14.B irudia). Strip-ek boltaialdaketa progresibo bat jasaten dute aparatu espezifiko batean. Tesi-lan honetan erabilitako
IEFrako aparatua 1.14.B irudian ikusi ahal da. Ikusi dugun moduan, pH-gradiente batean
dauden proteinei korronte elektrikoa aplikatuz gero hauek gelean zehar migratuko dute
beraien pI-a aurkitu arte (1.14.C irudia).

A

B

Strip

C
pH 7

pH 4

1.14. irudia: IEFa aurrera eramateko sistema. A) IPG strip bat, proteinak pIaren arabera banatzeko
pH gradientedun akrilamidazko gela alegia. B) Strip Holder-ak IEF burutzeko beharrezkoa den
IPGPHORean. C) IEFa egin ostean strip baten itxura. Ikus daitekeen moduan, proteinak bandak eratuz
banatzen dira.

41

4. Sarrera: Proteomika diferentziala
Ondoren, pI-aren arabera banatutako proteinak MW-aren arabera banatuko dira
SDS-PAGEaren bitartez. Halere, IEFa eta SDS-PAGEa konpatibilizatzen dituen urrats bat
tartekatzea ezinbestekoa da. Urrats honi ekilibrazioa deritzo, eta bertan proteinak SDSarekin,
DTTarekin eta IArekin tratatzen dira. Horrela, IEFa eta SDS-PAGEa konpatibilizatzeaz gain,
proteinen disulfuro zubiak erreduzitu eta alkilatu egiten dira, masa espektrometriaren
bitarteko identifikazioa errazagoa izan dadin. SDSaren erabilpena ezinbestekoa da proteinak
MW-aren arabera banatzeko. SDS detergente anioniko bat da (karga negatiboa du) eta
proteinen polipeptido-kateak bildu eta denaturatu egiten ditu (Smith et al. 1994). Horretaz
gain, proteinei ratio jakin batean lotzen zaio: 1.4g SDS proteina gramo bakoitzeko. Honek
SDSarekin trataturiko proteina guztiek masa/karga erlazio berdintsua izango dutela esan nahi
du, eta ondorioz migrazio elektroforetikoa MW-aren menpekoa izango da, proteinaren
berezko karga arbuiagarria bihurtuz.
Tesi-lan honetan erabilitako aparatuak sei gel aldiberean migratzea ahalbideratzen
du, esperimentu berean migratzen diren gelen errepikakortasuna asko handituz. Horrez gain,
21 x 24 zentrimetrotako gelen banaketa baimentzen du, adierazpen-patroiaren erresoluzio
handia emanez (1.15. irudia).

1.15. irudia: Proteinen SDS-PAGEa egiteko erabilitako Ettan Dalt Six sistema: pI-aren arabera
banatutako proteina duten stripak akrilamidazko geletan banatuko dira, proteina hori MW-aren
arabera bertikalean migratuz. Sistema hau erabiliz erresoluzio handiko 21x24 zm-tako 6 gel migratu
ahal dira aldiberean.

IEF eta SDS-PAGEaren ostean proteinak orbainak eratzen banatuko dira. Halere,
proteina-orbain hauek ez dira begi bistaz behagarriak eta ikustarazteko beharra dago
proteinak kuantifikatu eta adierazpen-patroia aztertu ahal izateko. Tindaketa-protokolo
espezifikoen erabilpena beharrezkoa da gelean banaturiko proteinak behagarriak eta
kuantifikagarriak bihurtzeko. Hainbat metodo daude helburu honetarako, erabilienak
coomassie-tindaketa, zilar-tindaketa eta fluoreszentzia-tindaketak dira. Coomassie-tindaketa
erraza, errepikagarria, merkea eta masa-espektrometriarekin bateragarria da, baina
sentikortasun oso txikia du. Zilar-tindaketa, coomassiea baino askoz sentikorragoa den arren
(Görg et al. 2004), protokoloa konplexuagoa da eta proteina-kantitatea eta tindaketa42
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intentsitatearen arteko linealtasun txikia du (saturaziorako joera du). Ondorioz, zilar-tindaketa
mugak ditu analisi kuantitatibotarako. Azkenik, fluoreszentzia-tindaketek kuantifikazioaren
ikuspegitik emaitzarik onenak emate dute. Izan ere, coomassie eta zilarraren bitarteko
sentikortasuna dutelarik, linealtasun handia dute. Hauen artean ezagunenak Sypro Ruby
(Molecular Probes) eta Deep Purple (GE Healthcare) dira.
Prozesu luze honen ostean, proteinak orbainak eratuz banatuko dira gelean (1.16.
irudia).
IEF
pH4

IEF
pH4

pH7

SDS-PAGE

pH7

SDS-PAGE

1.16. irudia: Proteina nahastura baten 2DEaren bitarteko banaketaren laburpen-eskema.
Ezkerreko eskeman ikus daitekeen moduan, IEF eta SDS-PAGEaren ostean proteinak pI eta m-aren
arabera banatzen dira, orbainak eratuz. Orbain hauek tindaketarako metodo egokiak erabiliz
ikustarazten dira, eskuman ikusi ahal den bezalako proteina-mapak eratuz.

2DE gel batean milaka orbain bana daitezke. Bertan bildu daitekeen informazio
guztia modu sakon eta eraginkor batean aztertzeko ezinbestekoak dira irudi-analisirako
programa ahaltsu eta fidagarriak. Gaur egun irudi-analisirako programa asko daude, baina
hauen arteko desberdintasunek eta erabiltzailearen menpeko urratsek desadostasunak
eragin ditzakete lortutako emaitzatan (Arora et al. 2005, Rosengren et al. 2003). Hori dela
eta, beharrezkoa da geroz eta potenteagoak eta automatizatuagoak diren programen
garapena. Hasiera batean eskuragarri zeuden programek esperientzia handia eta
erabiltzailearen gehiegizko manipulazioa eskatzen zuten. Urrats ezberdinen eskuzko
zuzenketa beharrezkoa zen analisiari guztizko etekina atertzatzeko. Baina zenbat eta
erabiltzailearen esku-hartze handiagoa izan, analisiaren subjetibotasuna handiagoa izango
da. Beraz, geroz eta programa automatizatuagoak ekoizteko joera dago.

Oro har, irudi analisiko programa gehienek jarraitzen dituzten urrats nagusiak
hurrengoak dira:
1-Orbain-detekzioa:
Urrats honetan gelean banatutako orbainak detektatzen ditu programak. Horretarako
orbainak definitzen dituen algoritmo zehatzak erabiltzen ditu programa bakoitzak. Urrats
honen ostean orbain bakoitza azalera eta intentsitate batez definituta egongo da eta, beraz,
orbain bakoitzak bolumen jakin bat izango du (1.17. irudia) Bolumen hau izango da orbain
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horretan banatu izan den proteinaren kantitatearen neurria ematen duen parametroa. Izan
ere, bolumen totalekin lan egin beharrean, programa gehienek bolumen normalizatuekin
egiten dute lan. Normalizazio prozesu hori programa bakoitzaren espezifikoa da ere.
Normalizaziorik sinpleena bolumen portzentaiak kalkulatzen dituena da (%V). Sistema
honekin orbain bakoitzaren bolumena gel horretan banatutako orbain guztien guztizko
bolumenarekiko normalizatzen da. Horrela, gel bakoitzean kargatutako proteina-kantitatea
desberdina izanez gero karga desberdin horretatik sortu daitezkeen desberdintasunak
normalizatuko lirateke.

A

B

C

1.17. irudia: Orbainen detekzioaren adibide bat. A) Gel baten irudia eskanerraren bitartez jaso
ostean, orbainak detektatu aurretik. B) Gel irudia orbainak detektatu ostean. C) Orbain eskualde bati
dagokion 3D irudia. Ikus daitekeen moduan, detekzioaren ostean orbain bakoitzari azalera eta
intentsitate jakin batzuk dagozkie, kuantifikagarria den bolumen jakin bat emango dutenak.

2-Uztarketa:
Behin orbainak detektatuta, gelak uztartu egiten dira erreferentzia-gel sintetiko
batekiko. Erreferentzia-gel honek gel guztietan banatutako orbain guztiak biltzen ditu
(orbainen unibertsoa deritzona). Uztarketa honen bitartez gel ezberdinetan banatutako
orbainak taldekatu egiten dira gelean duten kokapenaren arabera. Horrela, hainbat gel
ezberdinetan proteina berari dagozkion orbainek talde bat osotuko dute (1.18. irudia). Gelak
egoera edo genotipoka banatuz gero (kontrolak knockouten aurka, adibidez) diferentzialki

44

4. Sarrera: Proteomika diferentziala
adierazitako proteinak aurkitu daitezke. Horretarako beharrezkoa izango da estatistikaanalisia.
A gela

B gela
1

1

6

6
2

2

3

3
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4

1.18. irudia: Gelen uztarketa prozesua: Gel desberdinetan proteina berdinari dagozkien orbainek
taldeak eratuko ditzute, hauek aurrerago estatistika bitartez aztertzeko. Gelaren zati honi
dagokionez, uztarketaren ostean orbainak irudian ikusten den moduan taldekatzen dira.

3-Estatistika-analisia:
Esan bezala, gelak taldekatu egiten dira eta orbain bakoitzaren bolumena taldeka
konparatu egiten da. Horretarako studentʼs t-test deritzon estatistika-testa aplikatzen da (1.19.
irudia). Test honek talde bakoitzaren batazbestekoa eta desbidazio estandarra kontutan
hartuz, desberdintasunaren adierazgarritasuna zehazten duen p balio bat emango du. Muga
batetik behera (orokorrean p<0.05) emaitza adierazgarria dela onartzen da, hau da, orbain
jakin horren bolumena adierazgarriki desberdina da da egoera bien artean. Adierazgaritasunmaila hori erabiliz gero behatutako emaitza zoriz gertatzeko probabilitatea %5ekoa dela
onartzen da.
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Kontrol

A

Knockout

P<0,05

normalizatua

Bolumen

B

Kontrol

Knockout

1.19. irudia: Diferentzialki adierazitako orbain baten detekzioa irudi-analisiaren bitartez. A)
Orbainen irudia aztertutako geletan. B) Normalizatutako bolumenekin egindako irudikapena eta ttestaren emaitza. Kontrol eta knockoutaren artean diferentzialki adierazten den orbain horrek, ttestaren bitartez aztertu ostean, p<0.05 balioa ematen du eta, beraz, adierazgarriki desregulatua
dagoela onartzen da.

Oinarrizko urrats hauetatik aparte, zenbait irudi-analisirako programak oso
baliogarriak izan daitezkeen aplikazio gehigarriak dituzte. Arlo honetan, tesi-lan hau egiterako
orduan programarik aurreratuenetariko bat Progenesis Same Spots (PSS) zen (Nonlinear
Dynamics). Imagemaster Platinum (IMP, GE Healthcare) bezalako programa “klasikoak” ez
bezala, w a r p eta Same Spots Outline (SSO) aplikazio gehigarriak ditu. Warp deritzon
aplikazioaren bitartez gelak erreferentzia gelarekiko doitu egiten dira, ia %100eko gainjarpena
lortu arte (1.20. irudia). Horrela, orbainen arteko uztarketa askoz errazagoa da, eta prozesu
honen eskuzko zuzenketa ez da horren beharrezkoa izango. Urrats hau orbainen
detekzioaren aurretik egiten da, pixel mailan hain zuzen ere, eta prozedura errazteko irudia
zatiki errektangeluarretan banatzen da (Smilansky 2001, Gustafsson et al. 2002).
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A

B

1.20. irudia: Warp irudi-analisirako tresnaren erabilpena. A) Aztertu behar diren bi gel warp erabili
aurretik (morea erreferentzia gela, berdea uztartu beharreko gela). Ikus daitekeen moduan, gelen
arteko aldakortasun teknikoa dela eta orbainen irudiek ez dute bat egiten. Honek uztarketa zailtzen
du. B) Gelen irudia warp ostean. Orain, software-ari emandako erreferentziatan oinarrituta (borobil
gorriak), gel-irudiak gainjarri egiten dira eta uztarketa askoz errezagoa eta fidagarriagoa da.

Ondoren, Same Spots Outline (SSO) aplikazioaren bitartez gel guztien orbainen
silueta erreferentzia-geleko orbainen siluetarekin ordezkatzen da. Ordezkaketa horren
bitartez orbainen detekzioaren ondorioz sor daitezkeen desberdintasunak desagertarazten
dira. Orohar, Progenesis Same Spots azkarragoa eta automatikoagoa da. Honen ondorioz,
PSS errepikakorragoa eta fidagarriagoa dela esan daiteke.

2DEaren onurak eta mugak
1. ONURAK
Proteinak banatzeko ahalmen handia
IEFak eta SDS-PAGEak proteinak banatzeko ahalmen txikia dute baldin eta modu
isolatu batean erabiltzen badira. Hauetariko teknika baten bitartez lagin konplexu batetako
100 proteina ugarienak besterik ez lirateke banatuko. 2DEan, berriz, lagin jakin bat banatzeko
bi teknika hauek bata bestearen atzetik erabiltzen dira. Honek teknikaren erresoluzioahalmena izugarri handitzen du, gel bakarrean proteina ugari aztertzeko aukera emanez.
Gainera, pH tarte ezberdinetako IPG stripak erabiliz lagin jakin bat sakonean azter daiteke.
pH 4-7 erabiliz laginaren azpiproteoma azidoa aztertuko da, eta 7-10 tartekoak erabiliz,
berriz, azpiproteoma basikoa. Gaur egun posible da oso pH tarte estuko IPG stripak
erabiltzea (pH 3.5-4.5, adibidez), azterketaren sakonera izugarri handituz.

Proteina-adierazpenaren informazio kuantitatiboa
Proteinak ikustarazteko erabiltzen diren tindaketa-metodo gehienek proteinakantitatearen kuantifikazioa ahalbideratzen dute. Orokorrean, orbain batean banatu den
proteinaren kantitatea eta orbain horren intentsitatea proportzionalak dira: zenbat eta proteina
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gehiago egon, orbainaren intentsitatea eta, ondorioz, bolumena, handiagoak izango dira.
Erlazio lineal hori mantentzen deneko proteina kantitate-tartea tindaketa-metodoaren
araberakoa izango da. Metodo fluoreszenteak dira proteinen kuantifikaziorako egokienak, eta
SYPRO edota DIGE (CyDyes) bezalako tindaketak dira hauen artean onenak.

Itzulpen osteko eraldaketak aztertzeko aukera
Itzulpen osteko eraldaketak proteina batek sintetizatu ostean pairatutako eraldaketa
kimikoak dira. Hauen artean fosforilazioa edota glikosilazioa aurkitzen dira. Itzulpen osteko
eraldaketek proteina baten konformazioa edota aktibitatea baldintza ditzakete. Hau dela eta,
proteinen itzulpen osteko eraldaketak aztertzea oso interesgarria da. Horrelako aldaketek pI-a
edota MW bezalako ezaugarri fisiko-kimikoak aldatzen dituzte eta, ondorioz, bi dimentsioko
gel batean isla daitezke. Beraz, 2DEak, kuantitatiboa izateaz gain, itzulpen osteko eraldaketei
buruzko informazioa eskaintzen du.

2. MUGAK
Errepikakortasun txikia
IPG strips edota hainbat gel aldi berean migratzeko aukera ematen duten sistemen
garapenak teknikaren errepikakortasuna handitu duten arren, 2DEak zenbait
errepikakortasun-arazo ditu. Horrela, egun berdinean migratutako gelak oso errepikakorrak
diren arren, desadostazunak sortu daitezke egun ezberdinetan egindako esperimentuen
artean: proteinen banaketa-ereduak aldaketa txikiak ditu, eta hauen arteko gainezarpena ez
da osoa. Honek arazoak sor ditzake irudi analisian, gel hauen arteko konparazioa zaila bait
da.

Proteina urrien azterketa mugatua
2DEak proteina ugarienen azterketa kuantitatiboa ahalbideratzen du, baina proteina
urriak analisi honetatik kanpo gera daitezke. Hau dela eta, kantitate txikian dauden baina
zelularen funtzionamendurako oso garrantzitsuak diren proteina asko (transkripzio-faktoreak,
adib.) nekez azter daitezke horrelako hurbilketetan. Arazo hau saihesteko zenbait estrategia
erabili ohi dira, laginaren prefrakzionamendua (karga netoa, mugikortasuna, tamaina edota
hidrofobizitatea bezalako ezaugarritan oinarrituta) zein zelula-azpiko prefrakzionamendua
kasu.

Oso hidrofobikoak diren zein muturreko pI edota MW duten proteinen azterketa
mugatua
2DEak ez du zelula baten benetazko proteina-aniztasuna islatzen. Ohiko prozedurak
erabiliz gero, proteina oso hidrofobikoak eta mutureko pI edota MW duten proteinak analisitik
kanpo gelditu ohi dira. Intereseko proteinak horrelako ezaugarriak izanez gero, laginaren
prestaketa eta 2DE baldintzak bereziak izan behar dira.
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2DEaren mugak kontutan hartuta, hauek neurri batean saihesten dituzten proteomika
kuantitatiborako hurbilketa alternatiboak garatu izan dira azken urteotan. Metodo hauek
masa-espektrometrian guztiz oinarrituta daude, eta ez dute inolako gel-oinarririk erabiltzen;
kuantifikazioa zuzenean espektrometroan egiten da peptido-mailan. Halere, teknika
alternatibo hauek beraien mugak ere badituzte, eta azken batez bertan lortutako emaitzak eta
2DEan lortutakoak elkar osagarriak dira.

1.4.2. MASA-ESPEKTROMETRIA (MS)
Masa-espektrometria teknologia oso erabilia da proteinen identifikazioan. Proteinak
eta peptidoak bezalako analitoen masa molekularra zehaztasun handiz neurtzeko gai diren
aparatuak dira masa espektrometroak, eta bertan lortutako informazioa datu-base
proteomikoetako informazioarekin batera uztartuz fidagarritasun handiarekin identifikatu
daiteke proteina. Lehenik, proteina osoak zein peptidoak ionizatu eta gas fasera pasatzen
dira. Ondoren, ioi hauen masa/karga (m/z) erlazioa zehazten da beraien ezaugarri fisikoen
azterketaren bitartez. Bildutako informazioa sekuentzien datu-base batetako informazioarekin
alderatzen da eta, antzekotasun adierazgarriak aurkituz gero, proteina identifikatutzat eman
daiteke. Proteinak ez diren bestelako makromolekulak ere teknika honen bitartez azter
daitezke. Horrela, ohikoa da gantz azidoen (Tsikas 1998) edota azido nukleikoen (Polo et al.
2001) masa-espektrometriaren bitarteko azterketa.
Masa-espektrometria aspaldiko teknika den arren, XX. mendeko 60.hamarkada arte
ez zen azterketa biologikotarako erabili. Halere, MALDI eta ESI ionizazio-teknikak garatu arte
(Whitehouse et al. 1985, Hillenkamp & Karas 1990) ez zen masa-espektrometriaren
benetazko potentziala antzeman. Teknika hauek molekula handien gas-bilakaera eta
ionizazioa ahalbideratu zituzten. Honek biologiaren ikuspuntutik oso interesgarriak diren
molekulen analisia (peptidoak eta azido nukleikoak besteak beste) baimendu zuen. Gaur
egun masa-espektrometria garrantzi handiko teknika da proteinen azterketan. Molekulamasaren determinazioan duen zehastasunak eta azken urteotako garapen teknologikoak
bultzatutako automatizagarritasunak izan ditzakeen aplikazioak aniztu egin ditu. Horrela,
proteinen identifikazioan, itzulpen osteko eraldaketen analisian, proteina-egituraren analisian
edota proteina-proteina eta proteina-azido nukleiko elkarrekintzen azterketan erabiltzen da
masa-espektrometria (Aebersold et al. 2003).

Oro har, masa espektrometro guztiek oinarrizko hiru osagai dituzte:
-Ionizaziorako atala: Peptidoen ionizazioa eta gas-faserako bilakaera bideratzeko
atala. Sistemarik ohikoenak MALDI (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization) eta ESI
(Electrospray ionization) dira.
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-Masa analizatzailea: Ioien m/z erlazioa zehazteko eta honen arabera aukeratzeko
balio duen atala. TOFa (Time-Of-Flight), kuadrupoloa (Q), ioi-tranpa eta orbitrap-a dira
sistemarik erabilienak. Espektrometro batzuek masa-analizatzaile bakarra duten bitartean,
beste batzuek bat baino gehiago dituzte.
-Detektorea: ioiak detektatzeko atala.
Horrela, ionizaziorako eta masa-analisirako atalen arteko konbinazio ezberdinetatik
hainbat espektrometro-mota sortzen dira. Tesi-lan honetan bi espektrometro-mota erabili izan
dira: MALDI-TOF eta ESI-Q-TOF. MALDI-TOFa oso egonkorra eta azkarra da, baina batez
ere peptidoen masen hatz-markan oinarritutako identifikazioak baimentzen ditu eta, beraz,
identifikaziorako ahalmen mugatua du. ESI-Q-TOFak, berriz, MS/MSak egiteko ahalmena du,
konplexuagoa da, eta identifikaziorako ahalmen handiagoa du.

1. Masa-espektrometroak
1.1. MALDI-TOF
MALDI-TOF motako espektrometroak maiz erabiltzen dira proteinen identifikaziorako.
Esan bezala, MALDI (Matrix-assisted laser desorption ionization) ionizaziorako atala TOF
(Time of Flight) detekziorako atal batekin bateratzen du. Sistema honetan lagina UV argia
xurgatzeko gai den matrize batekin kokristalizatzen da. Matrizea laginaren ionizazioa eta
lurrunketa laguntzen dituen konposatu organiko bat izan ohi da.

Lagina eta matrizeak

osotutako kristalak metalezko plaka batean kokatzen dira (1.21. irudia). Ondoren, plaka
espektrometroan sartu eta UV nitrogeno-laser batekin (337 nm) tratatzen da lagina, peptidoen
ionizazioa eta lurrunketa bideratuz (Hillenkamp & Karas 1988).

A

B

1.21. irudia: MALDI-TOF sistema. A) Tesi-lan honetan erabilitako Ultraflex MALDI-TOF baten irudia.
B) MALDI-TOFean aztertuko diren laginak kargatzeko plaka. Puntu bakoitzean liseriketa bakoitzari
dagozkion peptidoak kargatuko dira, ondoren laserrarekin tratatuz.

Matrizerik erabilienak azido sinapinikoa, azido ∝-ciano-4-hidroxizinamikoa (HCCA)
(Pfenninger et al. 1999) eta azido 2,5-dihidroxibenzoikoa (DHB) (Snovida et al. 2006) dira.
Matrizearen zeregina laserraren energia xurgatu eta peptidoari ematea da. Honek
peptidoaren protonazioa eta askapena eragingo ditu, eta espektrometroan sortutako
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potentzial-diferentzia bati esker bertara garraiatuko dira. MALDI ionizazio-sistema erabiltzean
karga bakarreko ioiak lortzen dira nagusiki (1.22. irudia).

Laserra
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1.22. irudia: Peptidoen ionizazio eta desorpzioa MALDI ionizazio iturri batean. Peptidoak (berdez)
eta matrizea (horiz) MALDI-plaka batean kokristalizatu egiten dira, eta laserrarekin tratatzen dira.
Matrizeak laserraren energia jaso eta peptidoei igorriko die, protoi batekin batera. Peptidoak,
prozesu horren ondorioz, ionizatu eta gas-fasera igaroko dira, ezarritako potentzial-diferentziari
esker espektrometroan barneratuz.

Masa-analisirako atalari dagokionez, TOF sistema erabiltzen da. Sistema honetan
ioien m/z erlazioa hegada-tutua zeharkatu eta masa espektrometroaren detektoreraino
heltzeko behar duten denboraren arabera kalkulatzen da. Ionizaziorako atalean eratutako
ioiak eremu elektriko baten menpean jarri eta azeleratu egiten dira hegada-tutuaren hasieran.
Printzipioz, karga bereko ioi guztiek energia zinetiko berdina jasotzen dute hasieran, eta
beraz ioiek hegada-tutua zeharkatzeko beharko duten denbora m/z erlazioaren araberakoa
izango da; zenbat eta m/z txikiagoa izan, ioien abiadura handiagoa izango da, eta lehenago
helduko dira detektorera (1.23. irudia).

m/z = 2eU (t/L)2
1.23. irudia: MALDI-TOF batean hegada-denbora eta m/z-ren arteko erlazioa kalkulatzeko
erabiltzen den formula: m/z = masa/karga erlazioa, e = oinarrizko karga, U = aplikatutako eremu
elektrostatikoa, t=denbora, L = bidearen luzeera.

TOF berriek funtzionatzeko bi modu dituzte: lineala eta erreflektroiduna. Linealean
ioiak zuzenean abiatzen dira detektorera. Erreflektroidun TOFean, berriz, ioiak bigarren
eremu elektriko batekin elkarrekiten dute, erreflektroi deritzona. Honek ioien ispilu moduan
jokatzen du, ioiak islatuz eta detektorera bidaliz. Sistema honen bitartez, hegada-luzeera
luzatzeaz gain, m/z berdineko ioiek hasierako azelerazio-urratsean jasotako energia
zinetikoan izan ditzaketen desberdintasun txikiak berdintzen dira, sistemaren erresoluzioa
handituz. Halere, modu linealean sentsibilitate handiagoa lortzen da, izan ere erreflekzioprozesuan hainbat ioi galtzen bait dira. Bestalde, modu lineala zenbait aplikaziotarako
ezinbestekoa da, proteina osoen masa aztertzeko kasu. Hau dela eta, TOF detekzio-
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sistemadun espektrometro gehienek bi modutara funtzionatzeko aukera ematen dute,
beharren arabera modu bat edo bestea aukeratu ahal izateko (1.24. irudia).
Detektorea (2)

Hegada-tutua

Detektorea (1)

Ioiak

Erreflektroia
Laserra

1.24. irudia: MALDI-TOF espektrometro batetako TOF-aren funtzionamendua modu lineal zein
erreflektroidun moduan. Modu linealean laserraren bitartez lortutako ioiak hegada-tutuan sartu eta 1.
detektoreraino heltzen dira. Erreflektroidun moduan, berriz, erreflektroiak ioi horiek erreflektatzen
ditu, eta hauek 2. detektorean detektatzen dira. Azaldutako moduan, erreflektroia erabiliz gero
erresoluzio handiagoa lortzen da, nahiz eta modu lineala erabilgarria izan zenbait baldintzatan.

MALDI-TOFa oso erabilia da proteomikan, eta peptidoen hatz-marka bitarteko
proteinen identifikaziorako erabiltzen da batez ere. Halere, peptidoen frakzionamendua ere
azter daiteke horrelako espektrometroetan, lortutako informazioa hatz-markari gehituz.
Horretarako, bi sistema erabili daitezke. Batetik, LIFT sistema dago. LIFTean ez da peptidoen
hausturarik induzitzen, hauen berezko haustura erabiltzen bait da informazioa lortzeko, eta ez
da MS/MS prozeduratzat hartzen. Bestalde, MALDI-TOF/TOF espektrometroetan peptidoen
haustura CID bitartez induzitzen da, benetazko MS/MS eginez. LIFT sistemaren oinarria Post
Source Decay (PSD) deritzon gertaeran datza. Peptidoek, laserrak igorritako energia
jasotzean, ionizatzeaz gain, fragmentatu daitezke. Zatiki hauek metaegonkorrak dira, hau da,
peptido parentalarekin batera migra dezakete eta, nahiz eta m/z erlazio desberdina izan, ez
dira TOFean banatuko zen. LIFT sisteman erreflektroia modu berezi batean erabiltzen da, eta
zatiki hauek ioi parentaletik banatu eta azter daitezke (1.25. irudia). Horrela, hatz-markari
buruzko informazioaz gain, peptidoaren fragmentazioari buruzko informazioa lortzen da.
Halere, MALDI-TOF espektrometroek fragmentazio hau aztertzeko ahalmen mugatua dute
eta lagin bakoitzeko peptido gutxi batzuk besterik ezin dira aztertu sistema honen bitartez.
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Detektorea

Erreflektroia

Laserra

1.25. irudia: PSD eta LIFTaren oinarria. Laserrerakin ionizatzerakoan, peptidoak jasotako energia
dela eta fragmenta daitezke. Zatiki hauek peptido parentalarekin (laranjaz) egitura metaegonkorrak
era ditzakete, detektoreraino batera migratuz. Erreflektroiaren baldintzak doituz gero, zatiki horiek
tamainaren arabera banatu eta detekta daitezke, peptidoaren fragmentazioaren inguruko informazioa
lortuz.

Bestalde, MALDI-TOF/TOF espektrometroetan, peptidoen zatiketa CID bitartez
induzitzen da. Aukeratutako peptidoen eta gas baten arteko talka arazten da
espektrometroan, peptidoen zatiketa bideratuz, eta ondoren zatiki hauei buruzko informazioa
eskuratuz. Horrela, LIFTarekin baino zatiketa eraginkorragoak lortzen dira, peptidoari buruzko
informazio gehiago eskuratuz.

1.2. ESI-Q-TOF
Analizatzaile hibridoa duen istema honetan ESI (Electrospray ionization) ionizazioiturri bat bi kuadrupolo (Q) eta TOF batekin bateratzen da. Honek proteinen identifikaziorako
ahalmena izugarri handitzen du, proteinaren sekuentziari buruzko informazio handia lortu bait
daiteke: kuadrupoloan ioien aukeraketa eta fragmentazio oso onak burutu daitezke, sortutako
zatikiak ondoren TOFean aztertuz (Chermusevich et al. 2001). Gainera, kromatografiasistema batekin akopla daiteke espektrometro hau, lagin oso konplexuen azterketa
ahalbideratuz. Kromatografia-sisteman peptidoak banatu egingo dira, eta banatzen diren
neurrian espektrometrora helduz joango dira, eta aztertu egiten dira. Modu horretan lagin oso
konplexuak (milaka proteinaz eraturiko nahasturak, adibidez) liseritu eta sistema honekin
sakonki azter daitezke.
ESI ionizazio-sisteman peptidoen ionizazioa ur-fasean bideratzen da. Lehenik,
disolbatuta dauden peptidoak kapilar estu batetik pasarazten dira, eta eremu elektriko baten
presentzian (+2-4 Kv) jartzen dira. Ionizazio-prozesua kapilarearen puntan gertatzen da.
Kapilarearen eta espektrometroaren arteko potentzial-diferentziak sortutako tentsioaren
ondorioz disolbatzaileak kono itxura hartzen du du kapilarearen puntan. Kono itxuradun
egitura

horri Taylor konoa deritzo. Potentzial diferentziak berak konoaren puntatik

disolbatzaile-tanten askapena bideratzen

du. Tanta hauetako disolbatzailea lurruntzen

delarik, tantaren tamaina murriztuz doa. Tantaren tamaina muga batetara hel daiteke
(Rayleigh limitea), non ezin duen karga gehiagoz mantendu. Orduan, tantak eztanda egiten
du, bertan dauden peptidoak ionizatuz, gas fasera igaroz eta masa-espektrometrora
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barneratuz (1.26. irudia). Metodo honen bitartez lortzen diren ioien karga-kopurua aldakorra
da, peptidoaren tamaina bezalako parametroek ioi bakoitzak jasotzen duen karga kopurua
baldintza bait dezakete. Honen ondorioz, oso ohikoa da sistema honen bitartez ionizatutako
peptidoek gutxienez 2 karga izatea, eta honek peptidoen zatiketa asko errazten du. Ionizazio
modu hau oso erabilgarria da proteinen analisirako, fase likidoan lan egitean kromatografiasistemekin batzeko aukera ematen bait du.

Taylor konoa
(1)

+

+

Peptidoa

+

++ + +

+
+
+

+

+

(4)
Disolbatzailea

+

+
+
+

++

+
+
+
+
++

(2)

+ + ++
+
+
+
+
+
+
+ + ++
(3)

+

+
+ +

+
+
+
+
+
+ +

1.26. irudia: Ioien sorrera ESI sisteman. (1) Lagina kromatografia sistemaren kapilarearen
puntaraino heltzen da. 2) Karga positibodun disolbatzaile-tantak sortzen dira. Hauetan peptidoak
biltzen dira. (3) Disolbatzailea lurrundu egiten da, tantaren tamaina murriztuz. (4) Tanta Raleygh
limitera heltzen da, eztanda eginez. Tantaren eztandaren ondorioz karga anitzdun disolbatzailetantekin batera, kargadun peptidoak sortzen dira. Hauek masa-espektrometroan aztertzen dira

Masa-analisirako atalari dagokionez, oraingoan horrelako hiru atal izango ditugu: bi
kuadrupolo eta TOF bat. Honek peptidoen analisi askoz sakonago bat ahalbideratzen du.
Kuadrupolotan ioiak m/z erlazioaren arabera aukera daitezke. Kuadrupoloa tutu-itxuradun
egitura bat eratzen duten lau zilindroz osotuta dago. Bertan bi eremu-mota aplikatzen dira:
irrati frekuentzia-boltai bat (RF) eta korronte-boltai bat (DC). Eremu horiek zeharkatzean,
ioiek beraien m/z erlazioaren arabera ibilbide zehatz bat jarraituko dute: m/z jakineko ioiek
ibilbide zuzena jarraituko dute, kuadrupoloa zeharkatuz, baina bestelako m/z-dun ioiek
ibilbide ez-zuzena jarraituko dute, honen hormaren kontra talka eginez (1.27. irudia). Hortaz,
kuadrupoloan aplikatzen diren boltaien arabera m/z jakineko ioiak aukera daitezke.
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1.27. irudia: Kuadrupolo baten funtzionamendua. RF eta DC boltaien zehazpenaren bitartez m/z
jakineko ioiak aukeratu daitezke, hurrengo atalean zatitu zein zuzenean detektatuz.

Aukeraketa hau ioi bakarra hautatzeko zein espektrometroan momentu jakin batean
sartu diren ioi guztiak aukeratzeko erabilgarria da. Horrela, milisegundo gutxitako RF eta DC
scan bat eginez gero, peptido guztiak espektrometroaren hurrengo atalera igaro arazi
daitezke, inolako hautaketarik egin gabe. Hau erabilgarria da espektrometrora sartu den
peptido-multzoa karakterizatzeko. Bestalde, gas bat gehituz gero, kuadrupoloa oso
erabilgarria zain daiteke ioiak zatitzeko. Gas horrekin talka egin eta zatitu egiten dira ioiak,
ondoren ioi-zatiki hauen azterketaren bitartez proteina identifikatzeko informazio handia
eskuratuz. Kuadrupolo bakarrak ez du aplikazio handirik proteomikan. Halere, espektrometro
batean zenbait kuadrupolo batzea oso erabilgarria izan daiteke proteinen identifikaziorako.
Horrela, ESI-Q-TOF batean, lehen kuadrupoloan TOFean detektatuko diren peptidoak
aukeratu daitezke. Bigarren kuadrupoloan, berriz, peptidoen zatiketa gertatzen da. TOFean,
azkenik, peptido parentalen zein hauen zatikien azterketa egin daiteke. Oraingoan
fragmentazioa peptidoen eta gas baten talkaren bitartez bideratzen da bigarren kuadrupoloan
eta, beraz, zatiketa hau oso eraginkorra da, zatiketari buruzko informazio asko lortuz.
ESI-Q-TOF batean datuak jasotzeko modu arruntena DDA (Data-Dependent
Acquistion) deritzona da. Lehen urrats batean kromatografia-zutabetik heldutako peptidoen
scan bat egiten da, hau da, kuadrupoloetan peptido guztiak aukeratzen dira eta TOFean
detektatzen dira. Horretarako, 1. eta 2. kuadrupoloetan ez da peptidorik desbideratuko ez eta
fragmentatuko ere (1.28.A irudia). Ondoren, bigarren urrats batean, Q1 kuadrupoloan
peptidorik intentsoenak aukeratu eta Q2 kuadrupolora igarotzen dira. Peptido hauek ez dira
batera igaroko Q2ra, banan-banan baizik. Q2a kolisio-zelula bezala erabiltzen da, eta bertan
peptidoak fragmentatu egiten dira. Peptido horretatik sortutako zatikiak TOFean detektatzen
dira, fragmentazio-patroiaren inguruko informazioa lortzen delarik (1.28.B irudia).
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A

Masa-analisirako atala

Ionizaziorako
atala

TOF
Q1

Q2
Detektorea

B

Masa-analisirako atala

Ionizaziorako
atala

TOF
Q1

Q2
Detektorea

Ar

1.28. irudia: ESI-Q-TOF baten funtzionamendua. A) Lehen hurbilketa batean peptido guztiak
aukeratzen dira eta TOFean detektatzen dira. B) Ondoren, ioirik intentsoenak Q1ean aukera daitezke,
eta Q2an zatitu. Zatiki hauek TOFean detektatzen dira.

Halere, badago ESI-Q-TOFean proteinak eta peptidoak identifikatzeko metodo berezi
E

bat, M S deritzona. Hurbilketa honetan, DDAn ez bezala, ez da peptidoen aukeraketarik
egiten, eta ondorioz detektatutako ioi guztiak zatitu eta identifikatzen dira. Horretarako,
espektrometroak bi modutara funtzionatzen du. Alde batetik, talka-energia baxuko
funtzionamenduaren bitartez momentu jakin batean eluitutako peptidoen masa-molekularra
zehaztasun handiz kalkulatzen da. Ondoren, espektrometroa talka-energia altuko
funtzionamendura igarotzen da, peptido horiek zatituz (1.29. irudia). Funtzionamendu modu bi
hauek tartekatuz espektrometroan detektatutako peptido guztiak zatitzen dira, identifikatutako
peptido-kopurua eta laginaren identifikazio-eztaldura handituz. Lagin desberdinekin lortutako
informazioa konparagarria izan dadin, ezinbestekoa da kromatografia-sistema bereizmen
handikoa eta oso errepikakorra izatea. Bestalde, beharrezkoak dira ere software oso
ahaltsuak, peptido-zatikiak beraien aitzindariekin bateratu ahal izateko.
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A

B

1.29. irudia: MSEaren funtzionamendua. Peptidoak kromatografia bitartez espektrometroan sartzen
dira eta aztertu egiten dira. Peptidoen masa zehaztasun handiz kalkulatzen da (A), eta ondoren
peptido horiek hainbat aldiz zatitu egiten dira identifikatzeko (B), baina ohiko MS/MS prozeduretan ez
bezala ez da peptidoen intentsitatearen araberako aukeraketarik egiten.

E

Gainera, MS eta MS

moduen arteko txandakatzea oso azkarra denez,

kromatografiaren bitartez banatutako peptidoen azterketa sakona egin daiteke. Honi esker,
aurrerago erakutsiko den moduan, inolako markaketarik gabeko kuantifikazioa egin daiteke
E

MS sistema erabilita.

Orohar, MALDI-TOF sistema egonkorragoa eta azkarragoa da. Interferente
kimikoekiko sentikortasun txikiagoa du eta lagin “zikinak” errazago azter daitezke hau
erabilita, baina ESI-Q-TOFak baino proteinen identifikaziorako ahalmen txikiagoa du. ESI-QTOFa, berriz, motelagoa da, eta lagin zikinek arazoak eman ditzakete, baina askoz ere
identifikaziorako ahalmen handiagoa du. Peptidoen zatiketarako duen ahalmen handiak
proteinen identifikaziorako tresna oso baliogarria bihurtzen du ESI-Q-TOFa, batez ere
proteina nahasturekin lanean ari garenean.

2. Proteinen identifikazioa masa-espektrometriaren bitartez
Masa-espektrometriak proteina osoen azterketa baimentzen duen arren, proteinen
identifikaziorako ez dira proteina osoak aztertzen, hauen liseriketatik sortutako peptidoak
baizik. Peptido hauek masa-espektrometroan aztertzen dira eta identifikazioaren oinarria
zatiki hauen masaren zehaztasun handiko determinazioan datza. Azterketa hau bi mailatan
egin daiteke, PMF zein PFF estrategiak erabiliz. Bi hurbilketa hauetan lortutako emaitzak
bateragarriak dira.
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Peptidoen masen hatz-markaren analisia (PMF)
Proteinak masa espektrometroan sartu aurretik proteasa batekin tratatzen dira, eta
liseriketa horretatik sortutako peptidoak aztertuko dira proteina identifikatzeko. Bere
ezaugarriak direla eta, tripsina da helburu honetarako gehien erabiltzen den proteasa.
Tripsina espezifikotasun handiko proteasa da, eta lisina (K) eta argininaren (R) osteko
peptido-lotura mozten du espezifikoki (baldin eta hurrengo aminoazidoa prolina (P) ez bada)
(1.30. irudia).

MDDDIAALVVDNGSGMCKAGFAGDDAPRAVFPSIVGRPRHQGVMVG

(-)MDDDIAALVVDNGSGMCK(A)
(K)AGFAGDDAPR(A)
(R)AVFPSIVGRPR(H)
(R)HQGVMVG(-)
1.30. irudia: Proteinen liseriketa triptikoaren adibide bat. Letra beltzez idatzitako aminoazidoak
sekuentzia honetako lisina eta argininak lirateke, hau da, tripsinarentzako mozketa-guneak zehaztuko
lituzkeenak. Azpimarratuta, berriz, prolinak agertzen dira. Gezi gorriek tripsinaren mozketa-guneak
adierazten dituzte, eta gezi beltzak mozketa-gune bat izan beharko litzatekeena adierazten du, baina
prolinaren posizioak tripsinaren ekintza ezinezkoa bihurtzen du. Hau dela eta, aminoazido-sekuentzia
honen liseriketak jarraian agertzen diren peptidoak sortuko lituzke.

K eta R-ren izaera basikoa eta agerpen-maiztasuna direla-eta (%5.9 L eta %5.1 A
(Nelson 2006)), tripsinarekin tratatutako proteinetatik masa-espetrometriaren bitarteko
analisirako izaera eta tamaina egokiko peptidoak lortuko dira. Proteina baten liseriketa-eredu
triptikoa aminoazido-sekuentziaren menpekoa denez, proteina bakoitzak liseriketa-eredu
triptiko espezifiko bat izango du. Peptidoek aminoazido-edukinaren araberako masa zehatz
bat izango dutenez, peptidoen masen zerrenda proteinaren marka espezifikoa izango da,
peptidoen masen hatz-marka alegia. Ondoren, peptidoen masari buruz lortutako informazio
hori, programa bilatzaileak erabiliz, datu-base bateko informazioarekin alderatu eta,
antzekotasunek adierazgarritasun-maila minimo bat gaindituz gero proteina identifikatu
daiteke. Bilatzaile honek datu-base batean bildutako proteinen liseriketa birtuala egiten du,
eta liseriketa-patroi teoriko hori esperimentuan lortutako patroiarekin alderatzen du. Patroi bi
hauen arteko antzekotasuna puntuazio baten bitartez neurtzen du programak. Puntuazioak
hainbat parametro hartzen ditu kontutan, uztartutako zein uztartu gabeko peptido kopurua
edota uztartutako peptidoekin lortutako proteina-sekuentziaren eztaldura-portzentaia, besteak
beste. Puntuazio horrek maila minimo bat gaindituz gero, proteina fidagarriki identifikatu dela
onartzen da (1.31. irudia).
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1.31. irudia: Peptidoen masen hatz-markan oinarritutako proteina baten identifikazioa. Liseriketa
triptikoaren ostean sortutako zatikiak masa-espektrometriaz aztertzen dira. Zatiki hauen masa
zehaztu ostean lortutako informazioa datu-base batean bilatzen da, eta bilaketaren emaitzak
jatorrian liseritutako proteina HSP60 dela esaten du, emaitzaren adierazgarritasunaren arabera
proteina identifikatutzat emanez.

Peptidoen zatikien masen hatz-markaren analisia (PFF)
PMF analisiaz gain, peptido baten zatikien analisia egin daiteke. Askotan PMFa ez
da proteinen identifikaziorako nahikoa izaten, proteina-nahasturen analisia kasu. PFFaren
analisirako liseriketa triptikoz sortutako peptidoen fragmentazioa eragiten da. Espektrometro
bakoitzak sistema desberdinak erabiliko ditu fragmentazioa eragiteko. Batetik, sistema
batzuetan ionizazioan erabilitako energia bera da hausturaren eragilea. Horrela, zenbait
MALDI-TOF sistemek duten LIFT sisteman ionizazioan igorritako energiaren ondorioz
hautsitako peptidoen zatikiak banatu eta detekta daitezke, peptidoaren sekuentziari buruzko
informazioa eskuratuz. Fenomeno honi iturriaren osteko hondatzea (Post Source Decay,
PSD) deritzo. Bestetik, peptidoen haustura induzitu daiteke ere. Talkaren bitarteko
disoziazioan (Collision Induced Disociation, CID), adibidez, peptido eta gas baten arteko talka
bideratzen da hauen hausturarako. Azkenik, elektroien igorpenaren bitarteko disoziazioan
(Electron Transfer Dissociation, ETD) peptidoa elektroiekin erreakziona arazten da, honen
haustura leuna bideratuz. Peptidoen haustura hainbat tokitatik gerta daiteke. Karga positiboa
amino muturrean mantentzen duten zatikiak hiru motatan sailkatzen dira, haustura-gunearen
arabera: a, b eta c. Karga positiboa karboxilo muturrean mantentzen dutenak, berriz, beste
hirutan: x, y eta z (1.32. irudia). CIDa erabiltzerakoan ohikoa da b eta y serietako ioiak
lortzea. ETDarekin, berriz, c eta z serietakoak lortzen dira nagusiki (Mikesh et al. 2006).
Haustura horretatik sortutako zatikien tamaina ere aminoazido-sekuentziaren araberakoa
izango da eta, beraz, espezifikoa izango da, peptidoaren hatz-marka alegia.
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1.32. irudia: Peptido baten zatikien analisia. Peptido zehatz bat espektrometroan hausterakoan
irudian ikus daitezkeen ioi-serieak ematen ditu. Horrelako zatiketa patroiak
aminoazido–sekuentziaren araberakoak direnez, peptidoa identifikatzeko baliogarriak dira. Ondoren,
identifikatutako peptidoaren informazioa proteina identifikatzeko erabili daiteke.

Espektrometroak sortutako zatiki hauek detektatu eta beraien masa kalkulatuko
du. Aurreko moduan, lortutako peptidoaren fragmentazio-patroia datu-base batetako
proteinen peptidoen fragmentazio birtualarekin konparatzen da bilatzaile bat erabiliz, eta
oraingoan ere antzekotasunek adierazgarritasun-maila minimo bat gaindituz gero peptidoa
fidagarriki identifikatu dela esan daiteke. Ondoren, peptido hori zein proteinari dagokion
jakiteko bilaketak egiten dira. Sistema honek peptidoen identifikaziorako ahalmen oso handia
duelarik, peptido bakarrarekin proteinak identifikatzea posible da.

1.4.3. MASA-ESPEKTROMETRIAN OINARRITUTAKO KUANTIFIKAZIOHURBILKETAK

Urte askotan zehar 2DEa izan da proteomaren analisi kuantitatiborako teknika
bakarra. Dakigun moduan, 2DEak baditu bere muga eta desabantailak, eta teknika beraren
garapenarekin batera muga horiek neurri batean sahiestu diren arren, 2DEarekiko hurbilketa
kuantitatibo alternatiboak bilatu izan dira. Horrela, masa-espektrometriaren eta sistema
informatikoen garapenak bestelako hurbilketa kuantitatiboen garapena ahalbideratu du.

Hasiera batean, hurbilketa berri hauek peptido zein proteinen markaketa espezifikoan
oinarritzen ziren, konparatu nahi diren proteina-erauzkinak masa-molekular ezberdineko
isotopoekin zein tamaina ezberdineko molekulekin markatuz. Hauen artean SILAC, ICAT
edota iTRAQ aurkitzen dira. SILAC hurbilketan (Stable Isotope Labeling by Amino Acids in
Cell Culture) zelulak medio normalean zein isotopoekin markaturiko aminoazidoak dituen
medio batean hazten dira, adibidez L deuteratua (L-d3) duena. Aminoazido eraldatu honen
presentziak ez du zelulen hazkuntza eta garapena baldintzatzen, eta ondorioz medio
normalean eta deuteratuan hasitako zelulen proteinek masa-molekular desberdina izango
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dute. Beraz, kontrol-zelulak medio normalean has daitezke, eta tratatuak, berriz, deuteratuan.
Baldintza bietako proteinak liseritu aurretik nahasten dira eta, ondorioz, liseriketa triptikoa eta
kromatografia zein MS baldintzak berdin-berdinak izango dira bientzat. Ondoren, Leu-d3 horri
esker, masa-espektrometroan baldintza bakoitzeko leuzinadun peptidoak desberdindu
daitezke, eta intentsitatearen arabera konpara daitezke (Ong et al. 2002). ICAT hurbilketa
(Isotope-coded Affinity Tags) markaketa isotopikoan oinarritzen da ere, baina oraingoan
proteinak konposatu kimiko berezi batekin markatzen dira. Konposatu kimiko honek hiru atal
nagusi ditu: proteinen tiol taldeekin elkarrekiteko atala, hidrogeno zein deuteriodun atal
aldakorra, eta biotina bat. Horrela, baldintzatariko bateko proteinak hidrogenodun
konposatuarekin markatzen diren bitartean, beste baldintzakoak deuteriodun konposatuarekin
markatzen dira. Behin markatuta, proteina-erauzkinak nahastu egiten dira eta liseritu egiten
dira. Ondoren, markatutako peptidoen biotina erabiliz isolatu egiten dira, eta masaespektrometroan aztertzen dira (Han et al. 2001). Talde isotopikoen erabilpenean
oinarritutako beste teknika bat iTRAQ (Isobaric Tag for Relative and Absolute Quantitation)
deritzona da. Teknika honetan konparatu beharreko egoerak desberdintzeko erabiltzen diren
konposatu kimikoek “balancer” deritzon taldea dute. Honen bitartez markaketa diferentzialak
sortzen duen masa-desberdintasuna orekatu egiten da eta, ondorioz, egoera desberdinetako
peptidoak aldiberean eluituko dute kromatografian. Masa-espektrometroan sartu eta
fragmentatzen ez diren arte ez dira hauek bereizten. Beraz, kuantifikazioa ez da peptidomailan egiten, MS/MS mailan baizik (Aggarwal et al. 2006). Gainera, sistema honek bi egoera
baino gehiago konparatzea baimentzen du, esperimentu konplexuagoak aurrera eramatea
ahalbideratuz.
Azken urteotan masa-espektrometrian oinarritutako hurbilketa kuantitatiboak
E

sinplifikatzeko asmoz, markaketarik gabeko metodoak garatu izan dira. MS peptidoen
zatiketarako metodoan lortutako informazioa markaketarik-gabeko kuantifikaziorako oso
erabilgarria da (Silva 2004). Metodo honetan, proteina-erauzkin osoa liseritu eta
kromatografia-zutabe batetatik pasatu ostean espektrometroan sartzen da, inolako
tratamendu edo markaketarik gabe. Oso garrantzitsua da kromatografia errepikakorra izatea,
peptidoen atxikitze-denbora errepikakorra izatea ezinbestekoa bait da estrategia hau
bideragarria izateko. Lehen azaldutako moduan, espektrometroan, intentsitatearen araberako
aukeraketarik egin gabe ahal bezain beste peptido zatitu eta aztertzen dira. Sistemaren
funtzionamendurako bi moduen arteko tartekatzea oso azkarra denez (1.29. irudia), momentu
jakin batean eluitutako peptidoen azterketa sakona egin daiteke, DDA erabiliz baino askoz
sakonagoa, eta honek intentsitatean oinarritutako kuantifikazioa bideragarri bihurtzen du,
identifikazioa eta kuantifikazioa aldi berean egiten direlarik. Ondoren, bilatzaileak hainbat
parametro erabiltzen ditu peptidoen eta proteinen identifikaziorako. Hauen artean peptidoen
atxikitze-denbora eta karga kopurua, eta peptido zein peptido-zatikien masa eta intentsitatea
daude. Sistemaren errepikakortasunak eta algoritmo konplexu eta boteretsuen erabilpenak
intentsitatean oinarritutako kuantifikazio erlatibo zein absolutoak
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bermatzen ditu.

4. Sarrera: Proteomika diferentziala
E

Kuantifikazio erlatiboa MS sistemaren bitartez detektatutako peptidoen intentsitatearen eta
jatorrizko proteinaren kantitatearen arteko erlazio proportzionalean oinarritzen da. Bestalde,
proteina baten hiru peptidorik intentsoenen intentsitatearen media proteina horren mol
batekiko zuzenki proportzionala dela onartzen da (Silva et al. 2006). Hau dela eta, laginean
erauzkinarekiko arrotza den proteina jakin baten kantitate ezagun bat jarriz gero
identifikatutako proteinen kuantifikazio absolutoak ere egin daitezke, fmol zein ng-tan. Beraz,
teknika honek proteina-adierazpen analisi globala pI edota m-aren araberako inolako mugarik
gabe burutzea ahalbidetzen du, eta bere sinpletasun eta merketasuna direla eta bestelako
markaketa isotopikotan oinarritutako gelik-gabeko sistemekiko ere abantaila argia da.
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2.1. SAGUAK
-/-

E2F2 saguak Michael E. Greenberg doktorearen laborategian ekoiztu ziren Murga
eta azaldu zuten moduan (Murga et al. 2001). Sagu hauek 129/Sv x C57BL/6 jatorrikoak
ziren. E2F2 alelo mutatua duten saguak basatietatik desberdintzeko hainbat hasle erabiltzen
dituen PCRa erabili zen. E2F2 genearen 3. exoiaren 5ʼ eskualdea hibridatzen duen haslea
(TACTGTTCCTGGCCCCGC),

3ʼ

eskualdea

ezagutzen

duena

(TGGAGAAGACCCCAGGCTG), eta azkenik neomizinarekiko erresistentzia ematen duen
genea ezagutzen duen haslea (CAAGTGCCAGCGGGGCTGCTAAAG) erabili ziren. Azken
hasle honek E2F2 genearen funtzioa suntsitzeko txertatutako DNA sekuentzia ezagutzen du.
Horrela, alelo basatia anplifikatzean sortutako DNA zatikiak 350 base-pare dituen bitartean,
mutatuak 200 base-pare ditu eta, ondorioz, anplifikatutako DNA zatikiaren tamainaren
arabera bereiz daitezke sagu basatiak eta knockout-ak. Saguen DNA lortzeko buztan-zati
txikiak moztu eta DNA erauzi eta purifikatu egin zen (Murga et al. 2001). PCR emaitza
agarosa %2 geletan migratu eta etidio bromuroa (EtBr) erabiliz ikustarazi zen.

2.2. LINFOZITOAK
2.2.1. T LINFOZITOEN ERAUZKETA
1. Linfa-noduloen erauzketa eta disgregazioa
Saguak CO2-z betetako atmosfera bitarteko asfixiaz akatu ziren. Linfa-noduloak
erauzi eta RPMI mediodun plakatan jarri ziren, izotzetan. Zelulen erauzketa porta
esmerilatuen bitarteko disgregazio mekanikoz egin zen. Portaren alde esmerilatuarekin
suntsitzean, ehun konektiboa portan gelditzen den bitartean, zelulak likidoan gelditzen dira.
Horrela, noduloen atal konektiboa linfozitoetatik bana daiteke. Behin noduloak disgregatuta,
zelulak zituen soluzioa zentrifugatu egin zen (1500 rpm 5 min-z, 4ºC-tan), eta lortutako jalkina
medio berrian berreseki zen. Zelulak, erabili bitartean, izotzetan mantendu ziren.
2. Eritrolisia
Saguaren noduloak ateratzerakoan ohikoa zen odol-isuriak egotea eta, ondorioz,
lagina odolarekin kutsatzea. Zelula kutsatzaile hauek laginetik kentzeko, zelula-nahasketa
jaso eta tanpoi hipotoniko batean (%0.85 NH4Cl, 17mM Tris pH 7.4) izotzetan 5 min-z
inkubatu zen. Horrela, eritrozitoen lisia bideratzen da, eta nagusiki T eta B linfozitoz osatutako
nahasketa lortzen da. Zelula hauek berriz ere zentrifugazioz jaso ziren (1500 rpm 5 min-z,
4ºC-tan), eta erabili bitartean izotzetan mantendu ziren.

3. Zelulen zenbaketa
Lortutako zelula-kopurua zehazteko hemozitometroa erabili zen. Soilik zelula
bideragarriak zenbatzen ari ginelaz ziurtatzeko PBStan diluitutako Tripan Urdina (Invitrogen)
erabili zen (1:5 diluzioa). Zelula osasuntsuak hildako zelulataz desberdintzea ahalbideratzen
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du tindatzaile honek, hildako zelulek tindatzailearen sarrera ezin bait dute ekidin, tindatzen
direlarik. Zelula osasuntsuak, berriz, ez dira metodo honen bitartez tindatzen. Tindatzailea
gehitu eta 5 min itxaron ostean, nahasketaren tanta bat hemozitometroan jarri eta
mikroskopio inbertitu batean kokatu zen. Hemozitometroko lau koadrantetan bildutako zelula
osasuntsuak zenbatu ziren. Lortutako balioei diluzio-faktorea aplikatu zitzaien, eta jatorrizko
bolumena kontutan hartuta zelula-kopuru osoa kalkulatu zen.

4. T Linfozitoen purifikazioa
Lortutako T eta B linfozitoen nahasketatik B linfozitoak baztertu ziren antigorputz
biotinilatu espezifiko bat (anti-B220, BD Biosciences) eta estreptabidinadun bola magnetiko
komertzialak (Dynabeads, Dynal Biotech) erabiliz. Linfa-noduloetan B zelulak nahasketaren
7

%30a inguru direla onartuz, 10 µl antigorputz eta 100 µl bola magnetiko erabili ziren 10 B
zelula bakoitzeko. Bola magnetikoak eta antigorputza elkarren artean lotzeko %1 PBS-BSAn
ordubetez inkubatu ziren. Ondoren, %1 PBS-BSAn zeuden zelulei anti-B220dun bola
magnetikoak gehitu zitzaizkien eta ordubetez inkubatu ziren izotzetan, antigorputza eta B
linfozitoen arteko lotura ahalbideratzeko. Nahasketa iman komertzial espezifiko batean (Dynal
Biotech) inkubatu zen 15 minutuz. Bola magnetikoak tutuaren paretara itsatsi ziren, B zelulak
laginetik baztertuz. Markatu gabeko bestelako zelulak, berriz, suspentsioan gelditu ziren.
Likidoa jasota T linfozitoetan aberatsa zen zelula-nahasketa lortu zen. Nahasketa honen
purutasuna zitometroaren bitartez aztertu zen.

2.2.2. T LINFOZITOEN AKTIBAZIOA
Lehenik, erabili beharreko plakak anti-CD3rekin tratatu ziren. Horretarako anti-CD3
antigorputza (BD Biosciences) 1.5 µg/ml kontzentrazioan prestatu zen PBStan. 6 putzutako
plaka bateko putzu bakoitzari soluzio honen 1.5 ml gehitu zitzaion, eta plakak 3 orduz
inkubatu ziren inkubadorean. Purifikatutako T linfozitoak, berriz, %10 FBS, %0.1 ß6

merkaptoetanol, eta %0.1 sodio pirubatodun RPMI medioan berreseki ziren 10 zelula/mililitro
kontzentrazioan. 3 ordu igaro ostean, PBSa kendu eta zelulak gehitu ziren anti-CD3dun
plakatara, ondoren inkubatzailean gorde zirelarik.

2.2.3. TCDD-AREKIN TRATAMENDUA
Aktibatutako zelulei TCDDa (Supelco) gehitzeko, medio zaharra plakatik kendu eta
TCDDdun medioa zegokion kontzentrazioan gehitu zitzaien. TCDDa gehitu ostean zelulak
beharrezko denboraz inkubatzailean gorde ziren.
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2.3. PROTEINAREN ERAUZKETA
2.3.1. ERAUZKIN TOTALA (ET)
1. 2DErako proteina erauzketa
2DE bitartez aztertu beharreko T linfozito osoen proteina erauzteko hauek 2DE-lisi
tanpoian (7 M urea, 2 M tiourea, %4 CHAPS eta %1 DTE) inkubatu ziren ordubetez 24ºC-tan
agitaziopean eta noizbehinka vortex-etik pasatuz. Ondoren, erauzkina 13000 rpm-tan
zentrifugatu zen 5 minutuz. Gainjalkina (proteina erauzkin totala) –20ºC-tan gorde zen. 2DE
bitartez aztertu aurretik 2D-Clean Up Kit-a erabiliz (GE Healthcare) proteina prezipitatu egin
zen. Horrela, erauzkin gordinean egon zitezkeen kutsatzaileak (medioa, mintzak) laginetik
kentzen ziren, 2DEan banaketa hobeak lortuz. Prezipitazioa kit-ak azaldutako moduan
aurrera eraman zen, eta proteina ondo garbitzeko gau osoz utzi zen –20ºC-tan “wash”
tanpoian. Ondoren, 2DE lisi-tanpoi berrian berreseki zen. Horretarako, lortutako proteinajalkinari lisi-tanpoia zegokion kantitatean gehitu eta ordubetez inkubatu zen 24ºC-tan. Erabili
artean erauzkina –20ºC-tan gorde zen. Proteina prezipitatu aurretik eta ostean kuantifikatu
egin zen 2D-Quant Kit-a erabiliz (GE Healthcare).
2. Western plapaketarako erauzketa
Western plapaketan erabili beharreko proteina erauzkin totala prestatzeko zelulak
karga-tanpoian (0.5 M Tris-Cl pH 6.8, %5 glizerol, %1.67 SDS, %1.67 ß-merkaptoetanol)
berreseki ziren eta 10 min-z irakin ziren, tarteka vortex-a erabiliz nahastuz. Ondoren,
erauzkina 13000 rpm-tan zentrifugatu zen 5 min-z. Gainjalkina (proteina erauzkin totala)
–20ºC-tan gorde zen.

2.3.2. NUKLEOTAN ABERASTUTAKO ERAUZKINA (NAE)
T linfozitoak bi aldiz garbitu ziren garbiketa tanpoiarekin (PBS, 1 mM Na3VO4, 5 mM
NaF), eta behin A tanpoiarekin (10 mM Hepes pH 7.9, 10 mM KCl, 1.5 mM MgCl2, 0.1 mM
EDTA, 1 mM Na3VO4, 5 mM NaF, 0.5 mM DTT, 0.4 mM PMSF, “Complete” proteasa
inhibitzaileen nahasketa (Roche)). Ondoren, zelulak %0.1 NP-40dun A tanpoian berreseki
ziren eta 30 min-z 4ºC-tan inkubatu ziren. Modu honetan zelulen mintz plasmatikoaren
apurketa bideratu zen, nukleoen eta bestelako organuloen egitura eraldatu gabe. 13000 rpmtan zentrifugatu ostean, gainjalkinean proteina-erauzkin zitosolikoa gelditzen zen bitartean,
jalkinean nukleotan aberastutako erauzkina zegoen. Gainjalkina jaso eta –20ºC-tan gorde
zen. Ondoren, NAEko proteina erauzteko bi metodo erabili ziren, aurrerago erabili beharreko
teknikaren arabera:
1. 2DErako NAEaren erauzketa
Nukleotan aberastutako frakzio horren proteina erauzteko 45 min-z B tanpoian (20
mM Hepes pH 7.9, 420 mM NaCl, %25 glizerol, 1 mM EDTA, 1mM Na3VO4, 5 mM NaF, 0.5
mM DTT, 0.4 mM PMSF, “Complete” proteasa inhibitzaileen nahasketa (Roche)) inkubatu
zen izotzetan. Ondoren, ultrasonikadorea erabiliz (Misonix), erauzkina izotzetan sonikatu zen,
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7 s-tako 10 pultso emanez eta pultsuen artean 30 s utziz. Nahasketa 13000 rpm-tan
zentrifugatu ostean gainjalkinean NAEa lortu zen. Hau erabili artean –20ºC-tan gorde zen.
2DEa egin aurretik proteina prezipitatu egin zen 2DE Clean Up Kit-a erabiliz (GE Healthcare),
2DE lisi-tanpoian berresekiz, eta erabili bitartean –20ºC-tan gorde zen.
2. Western plapaketarako NAEaren erauzketa:
NAEa karga-tanpoian berreseki zen eta 10 min-z irakin zen. Ondoren, erauzkina
13000 rpm-tan zentrifugatu zen 5 min-z. Gainjalkina –20ºC-tan gorde zen.

2.4. BI DIMENTSIOKO ELEKTROFORESIA (2DE)
2.4.1. FOKAPEN ISOELEKTRIKOA (IEF)
2DE azterketarako esperimentu bakoitzean 6 gel migratu ziren, 3 gel genotipoko, eta
150 µg proteina kargatu ziren gel bakoitzean. pH 4-7 tarteko 18 cm-ko IPG strips (GE
Healthcare) erabili ziren. Strip-ak berhidratatzeko 350 µl tanpoi beharrezkoak ziren. Beraz,
lagina kargatu aurretik 350 µl-taraino diluitu zen berhidratazio-tanpoia erabiliz (7M urea, %1
DTE). Berhidratazio-tanpoiaren bolumena guztizko bolumenaren %50a baino handiagoa
zenean, 2DE lisi-tanpoia erabiltzen zen laginaren lehen diluzio bat egiteko, ondoren
berhidratazio tanpoia erabiliz 350µl-taraino heldu arte. Behin diluituta, 4-7 pH tarteko
anfolitoak gehitu zitzaizkion laginari, bukaerako kontzentrazioa %1ekoa izan zedin. Lagina
strip-holder barruan kargatu eta honen azalera osoan zehar modu uniforme batean banatu
zen, eta ondoren strip-a laginaren gainean jartzen zen. Tanpoairen lurrunketa ekiditzeko 2 ml
olio gehitu zitzaizkien strip-ei.
IEFa burutzeko 2.1. taulan agertzen den boltai-protokoloa aplikatu zitzaion laginari
IPGPHORa (GE Healthcare) erabiliz.
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2.1. taula: 18cm-tako pH 4-7 tarteko strip-ak fokatzeko erabilitako IEF protokoloa: Azaltzen den
protokoloaren erabilpena nahikoa da 150 µg proteina 18 cm-tako strip batean fokatzeko.

BOLTAIA

DENBORA

50v

15h

300v

2h

300v-3000v

1h

3000v

2h

3000v-5000v

1h

5000v

2h

5000v-8000v

2h

8000v

2h

Guztira: 50 Kvh

Guztira: 27h

Strip-a errehidratatzeko urratsaren ostean (lehen 15 orduak) IEFa hasten da.
Laginaren fokapena ziurtatzeko aplikatutako boltai osoa neurtzen da, hau da, aplikatutako
Kvh-ak (IEF protokoloak irauten zuen denboran zehar aplikatutako guztizko Kv-ak). Oro har,
18 cm-tako pH 4-7 tarteko strip-ak berhidratatzeko eta lagina behar bezala banatzeko
nahikoa da 50 Kvh aplikatzearekin. Strip-ak IEFa amaitu ostean erabili behar ez baziren
–80ºC-tan gorde zitezkeen.

2.4.2. EKILIBRAZIOA
15 min-ko bi inkubazio dira beharrezkoak proteinak ekilibratzeko. Lehen urratsean
ekilibrazio-tanpoiari (6M urea, %2 SDS, 60 mM Tris-Cl pH 8.8, %30 glizerol) %2 DTT gehitu
zitzaion. Soluzio horretan 15 min-z inkubatu ziren strip-ak (5 ml/strip). Ondoren, strip-ak
soluzio horretatik atera eta %2.5 IA-dun ekilibrazio-tanpoian inkubatu ziren beste 15 min-z.
Ekilibrazioaren ostean proteinak bigarren dimentsioan banatzeko prest zeuden.

2.4.3. SDS-PAGE
%12 akrilamidadun 21x24 cm-tako gelak erabili ziren 2. dimentsioan. Printzipioz, 150
eta 15 Kda bitarteko proteinak banatuko ziren gel hauetan. Bigarren dimentsioko gelak
aurreko egunean prestatu eta gau batez uzten ziren polimerizatzen giro-tenperaturan.
Horrela, polimerizazio makroskopikoaz gain, mikroskopikoa gertatzen zela ere ziurtatzen zen.
Horretarako Tris-a, ura, akrilamida eta SDSa nahastu eta nahasketa huts-ponpa bat erabiliz
desgasifikatzen zen. Ondoren, polimerizazioa hasteko, APSa eta TEMEDa gehitzen
zitzaizkion nahasketa horri. Erabilitako tanpoi eta bolumenak 2.2. taulan agertzen dira.
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2.2. taula: %12.5 akrilamidazko 6 gel prestatzeko behar diren tanpoi eta bolumenak.

KONPOSATUA

KANTITATEA

%40 akrilamida

168.75 ml

1,5M Tris-Hcl pH

113 ml

H2O

158.75 ml

%10 SDS

4.5 ml

%10 TEMED

0.8 ml

%10 APS

4.5 ml

Guztira

450 ml

Ekilibratutako strip-ak akrilamidazko gelaren gainazalean kokatzen ziren, eta strip-a
eta gelaren gainazalaren arteko kontaktua egokia izan zedin (proteinak strip-etik gelera modu
egoki batean igaro zitezen) strip-ak %0.5 agarosaz estali ziren proteina migratu aurretik.
Ettan Dalt Six-aren goiko ganbaran 2X elektroforesitanpoia jarri zen (50 mM Tris, 0.385 M
glizina, %0.2 SDS), eta beheko ganbaran, berriz, 1X elektroforesi-tanpoia (25 mM Tris, 0.192
M glizina, %0.1 SDS). Migraziorako baldintzak honakoak izan ziren:

1. urratsa: 30 min, 1 w/gel
2. urratsa: 30 min, 5 w/gel
3. urratsa: Bromofenol urdinaren frontea beheraino heldu arte 17 w/gel (max. 100w).

Baldintza hauetan 5-6 ordu behar izaten ziren proteinak guztiz migratzeko. Behin
2DEa amaituta, proteinak tindaketa espezifiko baten bitartez ikustarazi behar ziren. Tesi-lan
honetan kuantifikaziorako Sypro Ruby tindaketa fluoreszentea erabili zen arren, orbainak
pikatzeko bestelako tindaketak ere erabili ziren.

2.4.4. PROTEINEN IKUSTARAZPENA
1. Sypro Ruby
Sypro Ruby (Molecular Probes) erabiltzeko prest datorren tindatzaile fluoreszentea
da. Syproa gehitu aurretik gelak 30 minutuz fixatu ziren %40 EtOH, %7 AcH-tan. Ondoren,
gelak agitaziopean utzi ziren Sypro Ruby soluzioan (350 ml/gel) gau osoz. Syproa argiarekiko
sentikorra denez, gelak estali egiten ziren. Hurrengo egunean gelak bi aldiz %30 EtOH, %10
AcH-tan garbitu ziren ordubetez, eta irudiak jaso aurretik ur bidestilatua gehitu zitzaien.
Irudiak Molecular Imager FX eskanerra eta Quantity One 4.1-0 software-a (Bio Rad) erabiliz
jaso ziren. Erresoluzioa 50 µm-tan ezarri zen.
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2. Coomassie tindaketa
2.1. R250 coomassie-a
Gelak %50 MeOH, %10 AcH-tan 30 min-z fixatu ziren. Soluzio berdinarekin garbitu
ostean, gelak aldez aurretik filtratutako %50 MeOH, %10 AcH, %0.1 R250 coomassie-tan
inkubatu ziren gau osoz. Ondoren, gelak %50 MeOH %10 AcH erabiliz garbitu ziren.
Aukeran, gelak hozkailuan %3 AcH-tan gorde zitezkeen.

2.2. G250 coomassie koloidala
Gelak tindatzeko GelCode Blue Stain Reagent (Pierce) tindatzailea erabili zen. Gelak
hiru aldiz urarekin garbitu ostean zuzenean tindatzailean jarri ziren, 2 orduz gutxienez.
Tindatu ostean beste ordubetez uretan garbitu ziren gelak, background-a kentzeko.

3. Zilar tindaketa
Gelak 30 min-z fixatu ziren %30 EtOH, %10 AcH-tan. %30 EtOH-ez hiru garbiketa
egin ostean, proteinak zilarrarekiko sentsibilizatu ziren %0.02 Na2SO3 soluzioa erabiliz. Ur
bidestilatua erabiliz (20 s/garbiketa) gelak 3 aldiz garbitu eta %0.2 AgNO3 soluzioan inkubatu
ziren 20 minutuz. Ura erabiliz beste hiru aldiz garbitu ziren gelak (20 s/garbiketa) eta ondoren
proteinei lotutako zilarra ikustarazi zen %6 Na2CO3, %0.0004 Na2SO3 eta %0.02
formaldehidodun soluzio bat erabiliz. Gela saturatu aurretik errebelazioa gelditu egiten zen.
Errebelazio-erreakzioa gelditzeko 5 min-z %10 AcH-tan inkubatu ziren gelak. Ondoren,
urarekin garbitu ziren gelak bi aldiz, eta hozkailuan gorde zitezkeen.
Esan bezala, zilar tindaketan erabilitako zenbait erreaktibok masa-espektrometriaren
bitarteko identifikazioarekin interferitzen zutenez, gelak zilarrarekin tindatu eta berehala
orbainak moztu eta tripsinarekin liseritu ondoren lortutako peptido-nahaskia gorde egin zen.
Horrela, interferentzia horrek sortarazitako arazoak ekiditzen saiatu zen, ahalik eta
identifikazio arrakastatsu gehien lortzeko.

2.4.5. IRUDI-ANALISIA
Irudi-analisirako bi programa erabili ziren tesi-lan honetan: Imagemaster 2D Platinum
(IMP) eta Progenesis Same Spots (PSS). Programa bakoitzak urrats desberdinak jarraitzen
ditu gelen irudi-analisia egiteko, eta beraz software bakoitzak ezarritako lan-fluxua jarraitu
zen.
IMPan lehen urrats batean orbainak detektatu ziren, saliency 90, minimum area 100
eta smooth 5 parametroak finkatuz. Orbainak detektatu ostean gelen arteko uztarketa egin
zen, 10 landmark gehituz gel-bikote bakoitzeko. Uztarketa eskuz zuzendu zen, gaizki
uztartutako eskualdeak beruztartuz. Akenik, estatistika analisia egin zen SPSS v14.0
programa erabiliz. Sudentʼs t-test bat egin zen, adierazgarritasun-maila p<0.05an ezarriz, hau
da, ikusitako desberdintasuna zoriz gertatzeko probabililtatea %5ekoa baino txikiagoa dela
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onartuz. Horretaz gain, desberdintasun bat kontutan hartua izateko gutxienez %20ko
aldaketa izan behar zen, gora zein behera.
PSSan, berriz, orbainen detekzioa egin aurretik warp programa erabili zen gelen
irudiak doitzeko. Warp urratsaren emaitzak eskuz zuzendu ahal ziren arren, orbainen
detekzioa eta uztarketa guztiz automatikoak ziren. Ondoren, programak berak integratutako
studentʼs t-test bat aplikatu zen desregulatutako orbainak detektatzeko asmoz. T-test honen
adierazgarritasun-maila p<0.05n jarri zen ere. Oraingoan ere, desberdintasun bat kontutan
hartua izateko gutxienez %20ko aldaketa izan behar zen, gora zein behera.

2.5. MASA-ESPEKTROMETRIA (MS)
2.5.1. GELEAN EGINDAKO LISERIKETA TRIPTIKOA
Irudi-analisia egin ostean aukeratutako orbainak masa-espektrometriaz identifikatu
ziren. Horretarako, orbain horietan banatutako proteina tripsinarekin liseritzea beharrezkoa
zen. Lehenik, orbainak mikropipeta-punta egokituak erabiliz geletik moztu ziren. Zilarrarekin
tindatutako orbainak izanez gero, hauek destintatzea beharrezkoa zen. Horretarako 50 mM
FeCN eta 15 mM Na2SO3-dun soluzioaren 20 µl erabili ziren. Soluzio horretan 5 min-z
inkubatu ostean, orbaina Milli-Q urarekin bi aldiz garbitu zen. Ondoren, honako urratsak
burutu ziren: 20 µl ACN, vortex, 20 µl 50 mM NH4CO3, vortex, 20 µl ACN, vortex, 20 µl 50 mM
NH4CO3, vortex, 20 µl ACN, vortex, eta azkenik 20 µl ACN. Vortex bakoitzaren ostean
gehitutako likidoa kendu egiten zen hurrengoa bota aurretik. Azkenik, ACNa kendu eta
tripsina soluzioa gehitu zitzaion orbain bakoitzari (10 µl tripsina NH4CO3-n prestatua, 12.5
ng/µl kontzentrazioan). 45 min-z izotzetan inkubatu ondoren gainjalkina kendu eta 10 µl 25
mM NH4CO3 gehitu zitzaien. Soluzio horretan 37ºC-tan inkubatu ziren orbainak gau osoz
tripsinak bertako proteina liseritu zezan. Hurrengo goizean ACNa gehitu zitzaien orbainei
bertako peptidoak erauzteko, eta peptidoak zituen gainjalkina jaso eta –20ºC-tan gorde zen.

2.5.2. MALDI-TOF ANALISIA
MALDI-TOF bitartez aztertu beharreko peptido-nahaskiak espektrometroan sartu
aurretik, peptidoak purifikatu beharra zegoen. Honetarako POROS R2 materialarekin
(PerSeptive) paketatutako zutabeak erabili ziren. Horrelako materialaren 100 µl Gel Loader
Tip-etan (Eppendorf) gehitu eta xiringatxo batez baliatuta paketatu zen. Ondoren, zutabea
%0.1 TFA erabiliz ekilibratu eta liseriketa triptikoan lortutako peptidoak bertan kargatu ziren.
%0.1 TFA erabiliz zutabea garbitu eta peptidoak zuzenean 0.5 µl matrizedun prestakin bat
erabiliz eluitu ziren (20 mg/ml CHCA %70 ACN %0.03 TFAn prestatuta). Askatutako
materiala zuzenean MALDI plakara gehitu zen. Karga positibodun peptidoak detektatu ziren
erreflektorea erabiliz. Seinaleare kalitatea handitzeko asmoz 200-300 laser-tiro erabili ziren
orbain bakoitzean. Espektrometroaren kalibraziorako peptide calibration standard (Bruker
Daltonics) kanpo-kalibratzailea erabiliz egin zen.
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2.5.3 ESI-Q-TOF ANALISIA
ESI-Q-TOF bitartez aztertu beharreko peptidoak, berriz, Speed Vac batean liofilizatu
ziren eta %0.1 FAtan berreseki eta sonikatu ziren. Ondoren, lagina Symmetry 300 C18
NanoEase Trap (Waters) pre-zutabe batean kargatu zen. Zutabea 5 min-z garbitu zen %0.1
FArekin. Bertara lotutako peptidoak ACN %5etik %60ra zihoazten 30 min-ko gradienteak
erabiliz askatu ziren eta nanospray-era zuzenean eraman ziren. Kapilarean aplikatutako
boltaia 3000-35000v bitartekoa zen. Peptidoei buruzko informazioa jasotzeko DDA (DataDependent Acquisition) sistema erabili zen, non scan bakoitzeko hiru peptidorik intentsoenak
aukeratu eta fragmentatzen diren. 400-1500 m/z tarteko +2, +3 edota +4 kargadun peptidoak
aukeratu ziren azterketarako. Ondoren, esklusio-zerrenda bat erabili zen, aldez aurretik
detektatutako eta fragmentatutako peptidoak berriz ere ez aztertuak ez izateko.
Proteinen identifikaziorako MASCOT bilatzailea erabili zen bai MALDI-TOF zein ESIQ-TOF sistemetan (www.matrixscience.com). Sistema bakoitzak bere berezitasunak ditu
bilaketak egiterako orduan. Proteinak MALDI-TOF bitartez identifikatzeko baldintzak
honakoak izan ziren: peptido monoisotopikoen masa-zehaztasuna <50 ppm, baimendutako
missed cleavage bakarra, eraldaketa finkoak: zisteinen karbamidometilazioa, eraldaketa
aldakorrak: metioninen oxidazioa. Bestalde, ESI-Q-TOF bitarteko identifikazioentzako
baldintzak hurrengoak izan ziren: peptido monoisotopikoen masa-zehaztasuna <50 ppm,
baimendutako MS/MS tolerantzia 0.1 Da, missed cleavage bakarra, eraldaketa finkoak:
zisteinen karbamidometilazioa, eraldaketa aldakorrak: metioninen oxidazioa. Kasu guztietan
Uniprot Swissprot datu-basearen kontra egin ziren bilaketak, eta identifikazioak fidagarritzat jo
ziren baldin eta Mascot bilatzaileak ezarritako mugatik gorako puntuazioa lortzen bazen.

2.5.4 MSE ANALISIA
50 µg proteina 2D Clean Up Kit (GE Healthcare) erabiliz prezipitatu ziren, eta %0.1
RapiGest 50mM NH4HCO3-tan (Waters) berreseki ziren. Ondoren, tripsina gehitu zen (Roche)
eta gau osoz inkubatu zen 37ºC-tan. Rapigest-a inaktibatu ostean, proteina %0.1 FA erabiliz
0.1 mg/ml-taraino diluitu zen. Ondoren, MassPREP Enolase Digestion Standard (Waters)
gehitu zitzaion, 20 fmol/µl-tako bukaerako kontzentrazioan. LC-MS/MS analisia SYNAPT
HDMS (Waters) masa-espektrometroan egin zen. Sistema hau NanoAcquity UPLC (Waters)
sistemarekin konektatuta zegoen. Lagin bakoitzeko 5µl (0.5 µg proteina) Symmetry 300 C18,
180mm x 20mm prezutabean (Waters) kargatu zen, eta %0.1 FArekin garbitu zen 3 min-z, 5
µl/min-ko fluxua erabiliz. Prezutabea BEH130 C18, 75 mm x 200 mm, 1.7 mm (Waters)
zutabearekin konektatu zen. Zutabe hau %3 ACN %0.1 FArekin ekilibratuta zegoen.
Peptidoek zutabetik askatzeko honako gradienteak erabili ziren: 120 min-ko %3–%40 ACN
gradientea, 15 min-ko %40-%60 ACN gradientea, eta azkenik 10 min-z %97 ACN pasatu zen
zutabetik. Peptidoak zuzenean NanoEase Emitter-ean (Waters) eluitu ziren. Masa-espektroak
E

lortzeko LCMS sistema erabili zen (Silva et al. 2004). Segundu batetako MS irakurketak egin
ziren talka-energia baxuko (6eV) zein altuko (12-35 eV igokada) sistemak tartekatuz. RF
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offset-a m/z 300 eta 2000 m/z tarteko peptidoak jasotzeko doitu zen. NanoLockSpray iturria
1

erabiliz (Glu ) fibrinopeptidoa (50 fmol/µl) 30 s-ro jaso zen. Lortutako espektroak ProteinLynx
Global Server 2.3 (Waters) programa erabiliz prozesatu ziren. Proteinen identifikaziorako
Uniprot SwissProt datu-basea erabili zen. Datu-base honi ENO1_YEAST (P00924) sarrera
gehitu zitzaion. Proteinak identifikatzeko parametroak azetilazio N-terminala, N eta Q
deamidazioak, eta M oxidazioak erabili ziren eraldaketa aldakor bezala. Guztizko
kuantifikazioak egiteko gehitutako enolasa erabili zen erreferentzia moduan, honen hiru
peptidorik intentsoenen intentsitatea eta identifikatutako proteina bakoitzaren hiru peptidorik
intentsoenen intentsitatea alderatuz. Lagin bakoitzaren 5 erreplika tekniko egin ziren, eta
proteinak analisian kontutan hartua izateko 5 erreplikatatik gutxienez 3-tan eta gutxienez hiru
peptidorekin identifikatuta egon behar zen. Diferentzialki adierazitako proteinak detektatzeko
asmoarekin aipatutako baldintzak betetzen zituzten proteinen kantitate absolutoak WT eta
-/-

E2F2 laginetan konparatu ziren Studentʼs t-test baten bitartez (p<0.05).

2.6. WESTERN PLAPAKETA
Western plapaketa egiteko proteinak %10 edo %12 akrilamidazko SDS-PAGE
geletan banatu beharra zegoen. Horretarako lagina 6x karga tanpoiarekin nahastu zen (310
mM Tris pH 6.8, %30 glizerol, %10 beta-merkaptoetanol, %10 SDS). 1x karga tanpoian
zeuden laginak zuzenean irakin eta gelean kargatu ziren. Nahasketa hau 100ºC-tan berotu
zen 5 min-z. Ondoren, 13.000 rpm-tan zentrifugazio txiki bat eman eta jasotako likidoa gelean
zuzenean kargatu zen. Urrats honetan, zenbait kasutan, proteinen arteko elkarrekintzak
hautsi ziren iodoazetamida erabiliz. Horretarako 100ºC-tan 20 s-z berotu eta %20 IA gehitzen
zitzaion proteina-nahasturari, amaierako kontzentrazioa %2koa izan arte. Ilunetan eta giro
tenperaturan 30 min-z inkubatu ostean, laginaren pHa neutralizatu egin zen 0.5 µl Tris 1M
gehituz. Tratamendu honen bitartez erresoluzio txikiko plapaketen kalitatea hobetu zen. Bi
antigorputzekin besterik ez zen erabili tratatamendu hau: anti-CYP1A1 eta anti-GSTA1.
Plapaketa egiteko Sigma Semidry sistema erabili zen proteinak geletik mintz
sintetikora igaro arazteko. Erabilitako mintza Immun-blot PVDF (Bio-Rad) izan zen. Bertan,
mintza eta transferitu beharreko proteina zuen gela kontaktuan jartzen ziren Whatman
paperez eratutako “sandwich” batean. Paperak, mintza eta gela transferentzia-tanpoian (25
mM Tris, 192 mM glizina, %15 metanol) busti behar ziren aldez aurretik. “Sandwich”aren
muntaia hurrengo moduan burutu zen (2.1. irudia):
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+
3 whatman paper
Gela
Mintza
3 whatman paper

2.1. irudia: Western plapaketa egiteko beharrezkoa zen muntaiaren irudikapena: Bi elektrodoen
artean gela eta mintza kontaktuan jarri ziren, Whatman paperez inguratuta. Ondoren, korrontea
aplikatuta, proteina geletik mintzera igaro arazi zen.

Transferentzia 250 mA-tan burutu zen 2 h-z, 25 v-tako limitazioa jarrita mintz edo
gelaren gehiegizko beroketa ekiditzeko. Behin proteina mintzera transferitu zela, mintza
blokeatu egiten zen blokeo soluzioa erabiliz (TTBS + %5 esne gaingabetua soluzioan
ordubetez). Ondoren, mintzari antigorputz primarioa gehitu zitzaion 10 ml blokeo soluzioan.
Inkubazioak ordubetekoak giro tenperaturan zein gau osokoak 4ºC-tan izan zitezkeen,
antigorputzaren arabera (2.3. taula). Antigorputz primarioaren ostean 5 min-ko 3 garbiketa
egin ziren TTBS soluzioa erabiliz, eta antigorputz sekundarioa gehitu zitzaion 10 ml blokeo
soluzioan diluituta.
2.3. taula: Western plapaketarako antigorputzen erabilera laburbiltzen duen taula. 1h RT:
ordubetez giro-teperaturan inkubatutako antigorputzak. O.N. 4ºC: Gau osoz 4ºC-tan inkubatutako
antigorputzak.

Antigorputza Merkataritza-etxea Erreferentzia
AHR
AIP

Abcam
Abcam

ab2770
ab468

Proteinaren
Akrilamida Antigorputz
Diluzioa
Inkubazioa
M (Kda)
%
sekundarioa
95
1:1000
10
Mouse
O.N. 4ºC
37
1:1000
12
Mouse
1h RT

ACTB

Sigma

A5441

42

1:1000

12

Mouse

1h RT

ARNT

Abcam

ab2771

87

1:2000

12

Mouse

1h RT

CRKL

Abcam

ab49930

38

1:1250

12

Rabbit

1h RT

CYP1A1

Santa Cruz

sc-25304

56

1:200

12

Mouse

O.N. 4ºC

E2F2

Santa Cruz

sc-2281

55

1:500

12

Rabbit

1h RT

GSTA1

Abcam

ab53940

26

1:1000

12

Goat

1h RT

HNRPK

Abcam

ab32969

60

1:1000

12

Goat

1h RT

LAMB1

Abcam

ab20396

68

1:200

12

Mouse

1h RT

PHB

Abcam

ab1836

30

1:200

12

Mouse

1h RT

RUVB1

Santa Cruz

sc-15259

54

1:200

12

Goat

1h RT

RUVB2

Abcam

ab36569

52

1:285

12

Rabbit

1h RT

TUBB

Exbio

11-251-C100

50

1:1000

12

Mouse

1h RT

Inkubazio honen ostean 10 min-tako 3 garbiketa egin ziren TTBS soluzioarekin, eta
mintza errebelatzeko prest zegoen. Antigorputzak lotutako proteinak ikustarazteko ECL Plus
(GE Healthcare) erabili zen. ECL-a gehitu ostean mintza transparentziatarako plastikoarekin
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egindako “sandwich” batean kokatu zen, eta ChemiDoc (Bio-Rad) irudiak jasotzeko sisteman
jaso ziren irudiak.

2.7. PROTEINA-IMMUNOPREZIPITAZIOA
Protein A sepharose (GE Healthcare) prestatzeko 0.125 g eretxina mili-Q uretan
berreseki ziren. 15 min-z noria txiki batean irabiatu eta 1000 rpm-tan minutu batez
zentrifugatu ostean, bi aldiz garbitu zen mili-Q urarekin. Azkenik, Protein A sepharose TE
tanpoi mililitro batean berreseki zen eta 100 µg salmon sperm DNA (Invitrogen) eta 500 µg
BSA gehitu zitzaizkion. Nahasketa hau gau osoz utzi zen 4ºC-tan agitaziopean. Lotura
inespezifikoak analisitik kanpo uzteko “pre-clearing”

deritzon

urratsa

egin

zen

immunoprezipitazioa egin aurretik. Horretarako immunoprezipitatu beharreko proteinaerauzkinari 100 µl Protein A/Sepharose gehitu zitzaizikion, eta nahasketa 30 min-z 4ºC-tan
inkubatu zen agitaziopean. 7000 rpm-tan zentrifugatu eta gainjalkina jaso egin zen.
Garbitutako proteina-erauzkinari 5 µg antigorputz eta 500 µl 2x IP tanpoia (20 mM Tris-Cl pH
7.4, %0.02 Triton X-100, 300 mM NaCl, 2 mM EDTA, 2 mM EGTA pH 8, %0.01 NP-40, 0.4
mM Na3VO4, “Complete” proteasa inhibitzaileen nahasketa (Roche)) gehitu zitzaizikion, eta
ura erabiliz laginaren guztizko bolumena mililitro batetaraino eraman zen. Antigorputza eta
proteina gau osoz utzi ziren 4ºC-tan agitaziopean, eta hurrengo goizean nahasketari 100 µl
Protein A/sepharose gehitu zitzaizkion, ordubetez 4ºC-tan agitaziopean inkubatuz. Protein
A/sepharose erabiliz bi aldiz garbitu zen 1x IP tanpoi hotza (10 mM Tris-Cl pH 7.4, %0.01
Triton X-100, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA pH 8, %0.005 NP-40, 0.2 mM
Na3VO4, “Complete” proteasa inhibitzaileen nahasketa (Roche)) erabiliz eta, azkenik, lotutako
proteina eluitu zen 0.1M glizina pH 2.5etan 10 min-z inkubatuz. 13000 rpm-tan 5 min-z
zentrifugatu ostean, immunoprezipitatutako proteina-lagina gainjalkinetik jaso eta aztertu
bitartean –20 ºC-tan gorde zen. Erabili aurretik 1M Tris pH 8.0 mikrolitro bat gehitu zitzaion
laginari honen pH azidoa neutralizatzeko.

2.8. KROMATINA-IMMUNOPREZIPITAZIOA (ChIP)
Kromatina immunoprezipitatzeko T linfozitoak %1.1 formaldehido erabiliz elkarlotu
ziren. 10 min igaro ostean, glizina erabiliz gelditu zen erreakzioa. Ondoren, zelulak garbitu
egin ziren PBS erabiliz, eta 5 mM PIPES pH 8.0, 85 mM KCl, %0.5 NP-40, 1 mM PMSF
tanpoia erabiliz lisatu ziren 10 min-z. Nukleoak zentrifugatu eta 50 mM Tris-Cl pH 8, 10 mM
EDTA pH 8, %1 SDS, 1mM PMSF tanpoian berreseki ziren. 10 min-z izotzetan inkubatu
ostean kromatina sonikatu egin zen Misonix sonikadorea erabiliz 300-400 bp-tako DNA
zatikiak lortuz. Gainjalkina 10 aldiz diluitu zen ChIP diluzio-tanpoia erabiliz (%0.01 SDS, %1.1
Triton X-100, 1.2 mM EDTA, 16.7 mM Tris-Cl pH 8.0, 167 mM NaCl, 1 mM PMSF, proteasa
inhibitzaileak) eta garbitu egin zen Protein A/Sepharose erabiliz 3 orduz 4ºC-tan. Ondoren,
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100-120 µg kromatina 4-5 µg E2F2-antigorputzarekin (sc-633) inkubatu ziren gau osoz 4ºCtan. Lagin hauei Protein A/Sepharose gehitu zitzaien eta 2 orduz inkubatu zen nahasketa
4ºC-tan. Immunoprezipitatutako konplexuak zentrifugazioz jaso eta garbitu egin ziren, lehenik
gatz-edukin txikiko tanpoia erabiliz (20 mM Tris-Cl pH 8.0, %0.1 SDS, %1 Triton X-100, 2 mM
EDTA, 150 mM NaCl), ondoren gatz-edukin altuko tanpoiarekin (20 mM Tris-Cl pH 8, %0.1
SDS, %1 Triton X-100, 2 mM EDTA pH 8, 500 mM NaCl), eta azkenik LiCl Garbiketa
Tanpoiarekin (10 mM Tris-Cl pH 8.0, 0.25 M LiCl, %1 NP-40, %1 Na-deoxikolato, 1 mM
EDTA pH 8.0). Ondoren, nahasketa beste hiru aldiz garbitu zen TE tanpoia erabiliz, eta
immunokonplexuak 0.1M NaHCO3, %1 SDS erabiliz askatu ziren. Lotura NaCl 200 mM-etan
65ºC-tan gau osoz inkubatuz itzuli egin zen, eta lagineko RNA 10 µg RNAsa gehituz kendu
zen. 80 µg proteinasa gehitu eta 42ºC-tan 2 orduz inkubatuz proteina laginetik kendu zen.
Azkenik, fenol/kloroformo eta EtOHean oinarritutako erauzketa baten bitartez DNA laginetik
erauzi zen. Ondoren, hasle espezifikoak erabiliz intereseko DNA-sekuentzia anplifikatu zen
(2.4. taula). PCRa aurrera eramateko baldintzak hurrengoak ziren: 94ºC 30s, 60ºC 30s, 72ºC
45s. DNA-immunoprezipitatuen kuantifikazioa PCR bitartez egin zen, 7900 Fast Real-Time
PCR sistema eta PCR SYBR Green PCR Master Mix-a erabiliz (Applied Biosystems)
ondorengo atalean azalduko den moduan. Lagin bakoitzaren hiru erreplika egin ziren, eta
analisia SDS 2.2.1 software-a erabiliz egin zen.

2.4. taula: ChIPetan gene interesgarrien detekzioarako erabilitako hasleak.
GENEA

FW

RV

Ahr

GGCACCATTTGTTGTTCTTAGTTTT

TGGGAGTCAGGTAGGTGATGC

Ahrr

TAGGACCAGGTGGGATTTGG

TGTTTTTACCCGGGCCTTT

Aip

CAAGGACATAAATCTGGATGAGCA

GTCTCACCCTCTTGTCCAGGATA

Arnt

CTCACTGGCCGAGTCACTAGC

CCATCCTGGGCAGAAGACAC

Cyp1a1

TGAGAAGAGCATGTAAGCAGCAA

TTCTTCCATGGTTTCTCATCTCTGT

E2f1

GTTTGCTGAGCCTCGCTCC

CAAAGCCTGAGCGTGCACTA

E2f2

GGCATATAGTTTGGCGCTAAAAA

TCCCGTCCCTTGCTTGG

E2f3

CTGGAATGGGCGTGGC

CCTGACTGGCTGGAAGCAG

E2f4

GTGTCAGAAAATGCCTTAAAGGCTT

ATACAGTTCACAGTGGCCAGGA

E2f5

CAGCCGGCACGAGAAGA

CAGCAACGACACGAATTTGGT
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2.9. qRT-PCRa
Zelulak lisatzeko 5 min-z inkubatu ziren TRIzol konposatuan giro tenperaturan (0.5-1
ml). Ondoren, RNA isolatu eta purifikatu zen. Horretarako erabilitako TRIzol mililitro
bakoitzeko 200 µl kloroformo gehitu zitzaizkion saiodi bakoitzari. 15 s-z nahastu eta 2-3 min-z
inkubatu ziren giro tenperaturan. 15 min-z 12000 rpm eta 4ºC-tan zentrifugatu ostean
banatutako fase urtsua jaso eta isopropanoldun tututara pasatu zen. 5 min-z 12000 rpm 4ºCtan zentrifugatu eta lortutako pelleta bi aldiz garbitu zen RNAsa-rik gabeko EtOH %75rekin.
7500 rpm-tan 5 min-z zentrifugatu eta lortutako jalkin garbia 12 µl H2O DEPCtan berreseki
zen. RNA erauzkin hau NanoDrop-a (Thermo Scientific) erabiliz kuantifikatu zen.
RNAren kalitatea neurtzeko agarosazko gel txiki batean migratu ziren laginak.
Horrelako gelak prestatzeko kantitateak honakoak ziren (2.5. taula).

2.5. taula: RNAren kalitatea testatzeko gelak prestatzeko beharrezko kantitateak.
Konposatua

Kantitatea

Agarosa

0.72 g

H2O

49 ml

MOPS 10x

6 ml

Formaldehidoa

4.95 ml

Lehenik, ura eta agarosa nahastu eta mikrouhin-aparatu batean berotu ziren irakin
arte. Ondoren, MOPSa eta formaldehidoa gehitu zitzaizkion nahasketari, eta hau R N A
migratzeko mix espezifiko batekin nahastu zen. Mix hau prestatzeko kantitateak hurrengoak
ziren (2.6. taula).

2.6. taula: RNA geletan migratzeko Mix-a prestatzeko beharrezko kantitateak.
Kantitateak (µl)
Tutu kop.
Formamida

1

4

8

10

14.6 29.2 58.5 117.1 146.4

Formaldehido 2.4
MOPS 10X

2

2.9

4.8

9.7

19.4

24.3

5.8 11.7

23.4

29.3

2 µg RNA hartu eta 10 µl-raino eraman ziren H2O bidestilatuarekin. RNA diluitu honi
10 µl mix gehitu eta 10 min-z berotu zen 60ºC-tan. 6 µl karga-tanpoia gehitu eta gelean
kargatu eta migratu ziren 50 v-tan ordubetez.
Behin RNA degradatu gabe zegoela ziurtatu zenean, purifikazioa hasi zen. RNA
purifikatzeko RNeasy kita (Invitrogen) erabili zen, kit honek dakarren protokoloari jarraituz.
100 µg RNA hartu eta 100 µl-taraino eraman ziren RNAsa-rik gabeko urarekin. 350 µl RLT
tanpoia gehitu eta ondo nahastu ostean, 250 µl EtOH gehitu zitzaizkion alikuota bakoitzari.
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Lagina spin column-etara pasatu eta 10000 rpm-tan 15 s-z zentrifugatu zen. Kitak dakarren
RPE tanpoia erabiliz bi garbiketa egin eta 10000 rpm-tan zentrifugatu ziren laginak. Ezer
gehitu gabe 14000 rpm zentrifugazio labur bat eman eta 30-50 µl RNAsa-rik gabeko urarekin
RNA zutabetik eluitu zen. Azkenik, qRT-PCR bitarteko adierazpen-analisiak egiteko RNA
cDNA bilakatzea zen beharrezkoa. Horretarako High Capacity cDNA Reverse Transcription
Kit (Applied Biosystems) erabili zen. Mix-a prestatzeko nahastu beharreko kantitateak 2.7.
taulan agertzen dira.

2.7. taula: cDNA ekoizteko mix-a prestatzeko nahastu beharreko konposatuak.
Konposatua

Kantitatea

10x RT Tanpoia

2 µl

25x dNTP

0.8 µl

10x Random primers

2 µl

Multiscribe rev. transcrptase

1 µl

H2O RNAsa free

4.2 µl

Mix honen 10 µl gehitu zitzaizkion 2 µg RNAri, eta termoziklatzailea erabiliz cDNA
ekoiztu zen. Horretarako jarraian zehaztutako programa erabili zen: 10 min 25ºC-tan, 120 min
37ºC-tan, 5 s 85ºC-tan eta 4ºC-tan plaka termoziklatzailetik atera arte.
Q-PCRak egiteko Sybr Green (Applied Biosystems) fluoroforoa erabili zen. Fluoroforo
hau harizpi-bikoitzeko DNA molekulei lotzen zaio espezifikoki. Horrelako molekuletara lotuta
dagoenean fluoreszentzia igortzen du 580 nm-tan. Beraz, zenbat eta PCR-ekoizkin gehiago
egon, argi-igorpena handiagoa izango da. Abi-Prism 7900 software-aren bitartez argi
intentsitate hori kuantifika daiteke, eta laginen arteko konparazioak egin daitezke. Horretarako
“Threshold Cycle” puntua edo Ct erabiltzen da. Puntu honek laginaren fluoreszentziaigorpenak muga minimo bat gainditzen duen PCR-zikloa definitzen du. Beraz, zenbat eta
cDNA gehiago egon laginean, geroz eta Ct balio baxuagoak lortuko dira PCRan.
Laginak Abi Prism 7900 SDS termoziklatzailean sartu ziren, eta hurrengo protokoloa
aplikatu zitzaien: polimerasa aktibatzeko 20 s 95ºC-tan, DNA desnaturatzeko 1 s 95 ºC-tan
eta, azkenik, 20 s 60 ºC-tan hasleak itu-sekuentzietara lotu zitezen. Azken bi urrats hauen 40
ziklo egin ziren. DNAren kuantifikazio totala laginaren diluzio seriatuak erabiliz egin zen,
lortutako Ct balioak eta DNA-kantitatea erlazionatzen zituen zuzen bat lortuz. DNA-kantitate
balio hauei, ng-tan neurtuak, quantity deritze. Intereseko genearen cDNA-kantitatea jatorrizko
cDNA-kantitate totalarekiko normalizatzeko adierazpen egonkorreko gene bat erabili zen.
eEf1a1 genea erabili zen normalizaziorako. Laginen arteko geneen adierazpena
konparatzeko normalizatutako balio erlatibo hauek erabili ziren. Gene bakoitza aztertzeko
erabilitako hasleen sekuentziak 2.8. taulan ikus daitezke.
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2.8. taula: qRT-PCR erreakziotan erabilitako hasleak.
GENEA

FW

RV

Ahr

CGCAGGTGGAGCGGG

TGTGTCGCTTAGAAGGATTTGACT

Aip

CCTCTGTGACATCAAGCACGTAG

GCGGAGGCTCTTGGCC

Arnt

AGCTAACCCAGAAATGACATCAGAT

AAGCAATGGTGGGACCCAG

Bax

ATCCAGGATCGAGCAGGGA

TCCTCTGCAGCTCCATATTGC

Crkl

AACCGGCGCCCAGGT

AGGTAAGTTGGGTGCTGAGACAG

Cyp1a1

CATGAAGAAGTTAATCAAAGAGCACTACA

CCTGACAATGCTCAATGAGGC

Fasl

GAGTGTGGCCCATTTAACAGG

CAGAGATCAGAGCGGTTCCATA

Foxp3

GCTGGAGCTGGAAAAGGAGA

GGCTACGATGCAGCAAGAGC

Gata3

TGACGGAAGAGGTGGACGTACT

GGCATACCTGGCTCCCG

Gsta1

AGTGGAGAAGAAGCCAGGACTCT

CATTGCAGCAACTGTGGTTCA

Ifng

CTGGCTGTTACTGCCACGG

CCACATCTATGCCACTTGAGTTAAAATA

Il17a

CCACCGCAATGAAGACCCT

CTGGTGGCGGCACTGAG

Il17f

CGTGAAACAGCCATGGTCAA

CTCAGAATGGCAAGTCCCAAC

Il22

CAGAAGGCTGAAGGAGACAGTGA

TTCTCGCTCAGACGCAAGC

T-bet

AGGACGGCGAATGTTCCC

TCCACAAACATCCTGTAATGGCT

2.10. FLUXU-ZITOMETRIA
2.10.1. T LINFOZITOEN PURIFIKAZIOAREN KONTROLA
T linfozitoen purifikazioa fluxu-zitometriaz kontrolatu zen. Horretarako, purifikatu
gabeko zein purifikatutako zelula-nahasketak antigorputz ezberdinekin tindatu eta zitometrotik
pasatu ziren. Batetik, T linfozitoak espezifikoki markatzeko anti-Thy/Fitc antigorputza erabili
zen (BD Biosciences). Antigorputz honek T linfozitoen espezifikoa den CD90 mintz-hartzailea
ezagutzen du. Fitc (fluoreszeina-5-isotiozianatoa) zuen lotuta eta, beraz, kitzikapen uhinluzeera optimoa 488 nm-takoa zuen, eta floureszentzia optimoa, berriz, 540 nm-takoa. B
linfozitoak markatzeko, berriz, anti-B220-PE antigorputza erabili zen. Honek, berriz, B
linfozitoen espezifikoa den CD45R mintz hartzailea ezagutzen du. Antigorputz honek PE
(fikoeritrina) lotua zuenez, kitzikapen maximoa 488 nm-tan zuen, baina igorpen-uhin luzeera
optimoa 578 nm-tan zuen. Beraz, bi antigorputz hauekin markatutako zelulak igorritako
fluoreszentziaren arabera bereiz daitezke. Fluoreszentzien arteko konpentsazioak egiteko
arratoien aurkako antigorputzen bitarteko tindaketak egin ziren (IgG Rat-FITC eta IgG RatPE). Konpentsazio hauek burutzeko purifikatu gabeko zelulak erabili ziren. %1 PBS-BSAtan
zeuden zelulak antigorputzekin inkubatu ziren, kono-formadun putzutako plakatan (200000
zelula/putzu) (2.9. taula). %1 PBS-BSA erabiliz garbitu ostean, zelula eta antigorputzen
arteko lotura paraformaldehidoz fixatu zen 15 minutuz 4ºC-tan inkubatuz, zelulak zitometrotik
pasatzeko prest utziz. Behin fluoreszentziak konpentsatuta, purifikatu gabeko zein
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purifikatutako lagin markatuak zitometroan aztertu ziren, eta lortutako T zein B linfozitoen
portzentaiak konparatu egin ziren.

2.9. taula: Zitometroaren bitarteko T linfozitoen purifikazioaren kontrolerako antigorputzen
erabilera. Rat-Fitc eta Rat-PE antigorputzak inespezifikoak dira eta fluoreszentziak konpentsatzeko
erabili ziren. Anti-Thy-FITC antigorputzak T linfozitoen CD90 hartzailea ezagutzen du espezifikoki, eta
Anti-B220-PE antigorputzak B linfozitoen CD45R hartzailea.
Rat-FITC

Rat-PE

-/-

X

X

-/+

X

Thy-FITC

B220-PE

Purifikatu gabeak

X

+/-

X

+/+

X
X

X

X

X

Purifikatuak
+/+

2.10.2. ANEXINA / PI NEURKETA
TCDDak induzitutako apoptosia kuantifikatzeko anexina/PI tindaketa erabili zen (BD
Biosciences). Sistema honen bitartez apoptosia pairatzen ari diren zelulak zitometroan azter
6

daitezke. Horretarako 10 zelula PBS hotzarekin bi aldiz garbitzen ziren eta kitak dakarren 1x
5

Binding Buffer-ean berreseki ziren. Zelula-prestakin horretatik 10 zelula hartu eta 5 µl FITCAnnexina V eta 5 µl PI gehitu zitzaizkion. Nahasketa 15 min-z inkubatu zen giro-tenperaturan
eta, azkenik, zelulak zitometrotik pasatu aurretik, 400 µl 1x binding buffer gehitu zitzaien.
FITC-dun antigorputzak aurreko atalean azaldutako moduan detekta daitezke, eta PI-ak 488
nm-tako kitzikapen uhin-luzeera eta 562-588 nm-tako igorpen uhin-luzeera ditu.
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3. HELBURUAK
E2F transkripzio-faktore familia 8 genez osotuta dago (E2F1-8), eta nahiz eta
luzaroan aztertu izan diren, kide bakoitzaren funtzio espezifikoak eta teilakatze-maila zeintzuk
diren ezezaguna da oraindik neurri handi batean. Horrela, E2F2 zelula-zikloaren induktore
bezala sailkatu den arren, saguen T linfozitoen proliferazioa erreprimi dezakeela ikusi izan da
-/-

(Murga et al. 2001, Infante et al. 2008). E2F2 knockout (E2F2 ) saguen T linfozitoek
hiperproliferatu egiten dute senale antigenikoei erantzunez, S faserako sarrera azkartua
dutelarik. Beraz, E2F2k sagu hauen proliferazioaren aurkako prozesuetan inplikatuta
dagoelarik, sagu hauen tolerantzia periferikoaren mantenurako oso garrantzitsua izan
daiteke.
E2F transkripzio-faktoreen azterketarako orain arte egin izan diren eskala-handiko
hurbilketa nagusiak genomika funtzionalaren bitartekoak dira, geneen adierazpen-maila
microarray-en bitartez aztertuz (Kinross et al. 2004, Infante et al. 2008). Baina mRNAren
bitarteko azterketak ez ditu molekula-mailako efektoreen, hau da, proteinen, desregulazioa
-/-

aztertzen. Beraz, E2F2 saguen fenotipoa ikuspuntu proteomiko batetatik aztertzea interes
handikoa izan daiteke transkripzio-faktore honek jarraitzen duen molekula-mailako funtzioa
aztertzeko.
Hau guztia kontutan hartuta, tesi-lan honen helburuak honakoak dira:
-/-

I) E2F2

saguen T linfozito kieszente zein aktibatuen proteina adierazpen-patroiak

aztertu 2DE eta masa-espektrometrian oinarritutako proteomika diferentzialeko estrategia
jarraituz.
II) E2F2k proteina hauen desregulazioan izan dezakeen zeregina aztertu, eta
desregulatutako proteinek E2F2-gabeko T linfozitoen fenotipoan izan dezaketen zeresanean
sakondu.
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4.1. 2DE EMAITZAK
Sarreran aipatuta moduan, E2F2-ren gabeziak kinada antigenikoen aurkako T
linfozitoen hiperproliferazioa bideratzen du. E2F2-gabeko T zelulak azkarrago eta errezago
(kinada txikiagoekin) irtetzen dira kieszentziaktik eta hasten dira proliferatzen. Honek E2F2k
zelula hauen kieszentziaren mantenuan zeresana izan dezakeela iradokitzen du (Murga et al.
2001, Infante et al. 2008). Bestalde, E2F2ren funtziorik deskribatuena G1/S trantsizioaren
erregulazioan parte hartzea da (Zhu et al. 2004). Beraz, E2F2k T linfozitoen zelula-zikloaren
erregulazioan izan dezakeen betebeharra aztertzeko erizpide bikoitza erabili zen. Batetik,
E2F2k zelula hauen kieszentziaren mantenuan izan dezakeen betebeharra aztertzeko
kinadarik jaso gabeko T linfozito kieszenteen proteina-adierazpena aztertu zen. Bestetik,
G1/S trantsizioan izan dezakeen betebeharra aztertzeko 36 orduz aktibatutako linfozitoen
proteina-adierazpena aztertu zen. Kasu bietan, E2F2ren gabezian desregulatutako ituak
aztertzeko asmoarekin, erauzkin totala (ET) zein nukleotan aberastutako erauzkina (NAE)
aztertu ziren, bakoitza bere aldetik.

4.1.1. E2F2-/- KIESZENTEAK (0h)
Duela gutxi arte uste izan da E2F2k esklusiboki zelula-zikloaren progresioa
induzitzen duela. Halere, zenbait ikerketek transkripzio-faktore hau zenbait egoeratan zelulazikloaren errepresioan inplikatuta egon daitekeela erakutsi zuten. Honen adibide argia E2F2gabeko saguen T linfozitoek pairatzen duten fenotipo hiperproliferatiboa da, non zelula hauek
kinada antigenikoen aurrean erantzun areagotua duten, eta S faserako sarrera azkartua
pairatzen duten. Linfozito hipererreaktibo hauen presentziaren ondorioz sagu hauek
sindrome autoimmune bat pairatzen dute, Lupus Eritematoso Sistemikoarekiko (LES) oso
antzerako ezaugarriak dituena (Murga et al. 2001). Are gehiago, T zelula hauen
karakterizazioak erakutsi zuen inolako kinadarik jaso gabe ere transkriptoma sakonki
eraldatua dutela (Infante et al. 2008). Horrela, G1/S faseetan tipikoki adierazten diren hainbat
-/-

E2F itu, Mcm faktoreak, ziklinak edota Cdcd2a bezalakoak, E2F2

T zelula kieszenteetan

dagoeneko maila altuan agertzen dira. E2F1 zein E2F3ren funtzioaren galerak ez zuen
linfozito hauen fenotipoa horren nabarmenki aldatzen eta, beraz, behatutako efektua E2F2ren funtzioaren galeraren ondorio zuzena zela pentsa zitekeen. Izan ere, sagu basatietan
E2F2 gene horien sustatzaileetara lotuta zegoela ikusi zen. Honek guztiak E2F2k T zelulen
zelula-zikloaren errepresioan izan dezakeen zeregina azpimarratu zuen, eta zelula hauen
kieszentzia mantentzeko garrantzitsua izan daitekeela erakutsi zuen. Hortaz, E2F2-gabeko T
linfozito kieszenteen proteomaren azterketa interes handiko puntua zen. Proteomaren
analisiak ikuspegi berri bat eman ziezagukeen transkripzio-faktore honek zelula-zikloaren
progresioan duen betebeharrean sakontzeko.
T zelula kieszenteen proteoma bi modutara aztertu zen. Batetik, proteina-erauzkin
totala aztertu zen (ETa) eta, bestetik, nukleotan aberastutako erauzkina (NAEa) (4.1. irudia).
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Horrela, E2F2ren gabeziak sortarazitako proteina-adierazpenaren desregulazioa aztertu nahi
izan zen.

-/WT
E2F2
Linfa-noduloen erauzketa eta disgregazioa

T linfozitoen purifikazioa

2. NUKLEOTAN ABERASTUTAKO
ERAUZKINA (NAE)

1. ERAUZKIN TOTALA (ET)

2 DE

2 DE

IRUDI ANALISIA

IRUDI ANALISIA
Desregulatutako orbainak

Desregulatutako orbainak
(p<0.05)

-/-

WT

E2F2

(p<0.05)

MASA ESPEKTROMETRIA

MASA ESPEKTROMETRIA

IDENTIFIKAZIOA

IDENTIFIKAZIOA

4.1. irudia: E2F2-/- T linfozito kieszenteen proteina-adierazpena aztertzeko jarraitutako laneskema. ETa zein NAEa aztertu ziren esperimentu independenteen bitartez.

1. Erauzkin totalaren azterketa (ET)
ETaren azterketarako genotipo bakoitzeko 3 saguz osoturiko nahasketak (pool
deritzonak) erabili ziren. Hau da, genotipo bereko 3 saguen T linfozitoak kantitate berdinean
nahastu ziren genotipo horren ordezkari zen lagin bat lortzeko. Horrelako laginak erabilita,
genotipo bakoitzeko 3 gel migratu ziren. Beraz, lagin bakoitzeko hiru erreplika tekniko migratu
ziren, sei gel guztira. Gelak Sypro Ruby tindatzailearekin tindatu eta irudiak jaso ziren,
material eta metodoak atalean azaldutako moduan. Ez zen genotipoen orbain esklusiborik
aurkitu. Aldaketa kualitatiboak aztertzeko esperimentuko gel guztietan azaltzen ziren
orbainak besterik ez ziren aukeratu. Image Master Platinum (IMP, GE Healthcare) programa
erabiliz gel guztietan detektatutako orbainak 342 izan ziren, eta hauetatik 69 zeuden
adierazgarriki desregulatuta (t-test p<0.05) (4.1. taula). Ez zen orbain esklusiborik aurkitu, ez
-/-

WT ezta E2F2 geletan.
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4.1. taula: Linfozito kieszenteen ETaren azterketarako egindako esperimentuaren datuak.
Desregulazioa adierazgarria zen zehazteko t-test bat erabili zen (p<0.05). Gora: E2F2-/-tan
gainadieraziak. Behera: E2F2-/-tan azpiadieraziak.
Gel guztietan
Gelak /

detektatutako

Desregulatutako

genotipo

Erreplika mota

orbainak (6/6)

orbainak

Gora

Behera

3

Teknikoak

342

67

31

36

Desregulatutako 67 proteina horiek identifikatzeko analisian erabilitako zenbait gel
coomassie zein zilar-tindaketa erabiliz ikustarazi ziren. Begibistaz behagarriak zirenean,
orbainak moztu eta liseritu egin ziren, eta masa-espektrometria bitartez identifikatzen saiatu
zen. Esperimentu honetan MALDI-TOF masa-espektrometroa erabili zen eta, beraz, PMFan
oinarritutako identifikazioak izan ziren gehienak, zenbait kasutan LIFT bitartez informazio
gehigarria lortu zelarik. Mascot bilatzaileak zehaztutako puntuazio minimoa kontutan hartuta,
67 orbain horietatik 41 identifikatu ahal izan ziren masa-espektrometriaz (%69a).
Zenbait orbainetan proteina bera identifikatu zenez, guztira 37 proteina desberdin
identifikatu ziren (4.2. taula eta 4.2. irudia). Emaitzen azalpena eta diskusioa errazteko,
hemendik aurrera proteinak izendatzeko taula honetan agertzen den sarrera erabiliko da,
organismoari dagokion atala erabili gabe, hau da “MOUSE” hitza kenduta.
4.2. taula: E2F2-/- T linfozito kieszenteen ETan adierazgarriki desregulatutako (p<0.05)
proteinak. Orbaina: Irudi-analisian orbain-talde bakoitzari emandako zenbakia. Sarrera: Uniprot
Swissprot datu-basean proteina horrek duen identifikatzailea. Izena: Uniprot Swissprot datu-basean
proteina horrek duen izena. Ratioa: E2F2-/-/WT orbain-bolumen normalizatuen arteko erlazioa.
Puntuazioa: MASCOT bilatzailean lortutako puntuazioa.
Orbaina

Sarrera

Izena

Ratioa Puntuazioa

1

TPM3_MOUSE

Tropomyosin alpha-3 chain

1.47

91

2

IF35_MOUSE

1.59

135

3

SORCN_MOUSE

Eukaryotic translation initiation factor 3
subunit 2
Sorcin

1.55

133

4

PEBP1_MOUSE

1.39

124

5

PARK7_MOUSE

Phosphatidylethanolamine-binding
protein 1
Protein DJ-1

1.48

73

6

ASC_MOUSE

1.43

107

7

TCTP_MOUSE

Apoptosis-associated speck-like protein
containing a CARD
Translationally-controlled tumor protein

1.28

125

8

GLO1_MOUSE

Glyoxalase 1

1.55

162

9

GRB2_MOUSE

Growth factor receptor-bound protein 2

1.42

115

10

PRDX6_MOUSE

Peroxiredoxin-6

1.40

88

11

GDIR_MOUSE

Rho GDP-dissociation inhibitor 1

1.26

250

12

ACTB_MOUSE

Actin, cytoplasmic 1

1.54

106

13

PSME1_MOUSE Proteasome activator complex subunit 1 1.25

119

14

CAPZB_MOUSE

F-actin-capping protein subunit beta

1.42

139

15

STRAP_MOUSE

Serine-threonine kinase receptorassociated protein

1.20

90
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16

ACTB_MOUSE

Actin, cytoplasmic 1

1.69

70

17

NMI_MOUSE

N-myc-interactor

1.72

74

18

HNRPH1_MOUSE

3.24

141

19

COR1A_MOUSE

Heterogeneous nuclear
ribonucleoprotein H1
Coronin-1A

1.85

166

20

ATPB_MOUSE

1.26

223

21

TCPE_MOUSE

ATP synthase subunit beta,
mitochondrial precursor
T-complex protein 1 subunit epsilon

1.36

102

22

RUVB1_MOUSE

RuvB-like 1

1.34

198

23

PAK2_MOUSE

Serine/threonine-protein kinase PAK 2

1.87

80

24

PRDX2_MOUSE

Peroxiredoxin-2

1.86

116

25

PSME2_MOUSE Proteasome activator complex subunit 2 0.56

133

26

Q6P8Z5_MOUSE

Predicted

0.56

74

27

1433T_MOUSE

14-3-3 protein theta

0.28

70

28

1433G_MOUSE

14-3-3 protein gamma

0.43

120

29

ACTB_MOUSE

Actin, cytoplasmic 1

0.58

126

30

GIMA4_MOUSE

GTPase IMAP family member 4

0.38

125

31

Q8BK60_MOUSE

EIA homolog

0.72

145

32

AHSA1_MOUSE

0.77

106

33

IF4A1_MOUSE

Activator of 90 kDa heat shock protein
ATPase homolog 1
Eukaryotic initiation factor 4A-I

0.25

122

34

Q3TWJ4_MOUSE

0.46

125

35

IF35_MOUSE

0.77

93

36

ATPB_MOUSE

0.68

228

37

TB1AB_MOUSE

ARP3 actin-related protein 3 homolog
(yeast), full insert sequence
Eukaryotic translation initiation factor 3
subunit 5
ATP synthase subunit beta,
mitochondrial precursor
Tubulin alpha-1B chain

0.50

126

38

TCPA2_MOUSE

T-complex protein 1 subunit alpha B

0.54

180

39

WDR1_MOUSE

WD repeat-containing protein 1

0.61

165

40

PLSL_MOUSE

Plastin-2

0.33

225

41

PLSL_MOUSE

Plastin-2

0.33

162
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pI

4,5

6,5

pI
150 kDa

46

48
27

47

44

25 45

42
41
40

43 24
21

m

18

26

22
23

37
19

35 36

34

1

2

17
29
32

16
15

30
13

31

11
9

25 kDa

6

4
7

28

10

5

3

4.2. irudia: Linfozito kieszenteen azterketan identifikatutako proteinen kokapena 2DE gelean. pI
eta m balio hurbilduak dira, orbainek gelean duten kokapenaren araberakoak.

Behin E2F2ren gabeziak bideratutako proteina-adierazpen patroi desregulatua
karakterizatuta, patroi honen izaera aztertu zen. Horretarako, desregulatutako proteinen
zenbait analisi orokor egin ziren. Batetik, patroi desregulatua E2F2ren gabeziaren ondorio
zuzena zen aztertzeko, TELIS programa erabili zen (http://www.telis.ucla.edu/). Bestetik,
proteina horien izaera aztertu zen Gene-Ontologiak (GO) definitutako terminoak erabiliz.
Identifikatutako proteinen zelula-azpiko kokapena eta funtzio biologikoa aztertu ziren metodo
honekin.
Lehenik, TELIS programa erabiliz, desregulatutako proteinak kodetzen zituzten
geneetan E2F-ek ezagutzen dituzten adostasun-sekuentzien agerpena aztertu zen.
Programa hau erabilgarria da desregulatutako geneen sustatzaileetan transkripzio-faktore
jakinentzako lotura-guneen gainagerpen adierazgarririk dagoen edo ez aztertzeko. Hau dela
eta, desregulazio horren erantzuleak izan daitezkeen transkripzio-faktoreak identifikazteko
oso erabilgarria da. Horretarako desregulatutako geneen sustatzaileetan agertzen diren
transkripzio-faktoreentzako lotura-gune kopurua eta maiztasuna kuantifikatzen dira, eta
background batekiko konparatzen dira. Desregulazio horren erantzulea transkripzio-faktore
jakin bat izanez gero, background-arekiko aberasketa
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Background egokiena saguen T linfozitoetan adierazten diren proteinak kodetzen dituen
gene-multzoa litzateke, baina programak ez zuen horrelakoen erabilpena baimentzen.
E

Horrela, background egokiagorik erabiltzeko aukerarik ez zegoenez, MS

hurbilketan

identifikatutako proteina guztiak kodetzen dituzten geneak erabili ziren background moduan.
Guztira 737 gene erabili ziren. Emaitzek erakutsi zuten ez zegoela E2F lotura-gunedun
geneen aberasketa adierazgarririk desregulatutako geneen artean eta, beraz, E2F2 ez zen
izango adierazpen-patroi desregulatu horren erantzule zuzena. Halere, zenbait transkripziofaktorerentzat lotura-guneak adierazgarriki aberastuta agertu ziren (4.3. taula).

4.3. taula: TELIS programa erabiliz aberastutako transkripzio-faktoreentzako lotura-guneak
linfozito kieszenteen ETean. Frekuentzia: Sustatzaile bakoitzean transkripzio-faktore jakin
batentzako lotura-gune kopurua. Intzidentzia: Transkripzio-faktore jakin batentzako gutxienez
lotura-gune bat duen geneen portzentaia. Desregulatutako gene-multzoan lortutako balioak
background-ean lortutakoekin konparatzean lortutako ratioak dira aurkeztutako balioak. Ratio guztiak
frekuentzia zein intzidentziarentzako adierazgarriak ziren (p<0.05).

Transkripzio-faktorea

Frekuentzia-ratioa

Intzidentzia-ratioa

SRF

5.3

5.3

YY1

4.8

4.8

Bestalde, desregulatutako gene-multzoaren izaera finkatzeko asmoz DAVID
bioinformatika-baliabideak erabiliz (http://david.abcc.ncifcrf.gov/) Gene-Ontologia (GO)
azterketa egin zen. GOaren helburua geneen eta gene hauek kodetzen dituzten produktuen
izaeraren karakterizazio bateratu bat egitea da. Horretarako, GO terminoak definitzen dira
bertan. GO termino hauek maila desberdinetan antolatzen dira, karakterizatu nahi den
ezaugarriaren arabera. Horrela, geneek kodetzen dituzten produktuen molekula-mailako
funtzioa, funtzio biologikoa edota zelula-azpiko kokapena karakteriza daitezke. Hau guztia
dela eta, oso erabilgarria da desregulatutako gene edo proteina-multzo baten izaera
begirada azkar batean aztertzeko. Sailkapen honen bitartez lortutako informazioa osatzeko
asmoz, bilaketa bibliografikoak ere egin ziren. Modu horretan desregulatutako proteinen
izaera modu zuhurrago batean karakterizatu nahi izan zen. Tesi-lan honetan bi GO maila
aztertu ziren: zelula-azpiko kokapena eta funtzio biologikoa.
Desregulatutako proteinen zelula-azpiko kokapenari zegokionez, hauen gehiengoak
kokapen zitosolikoa zuen, nukleoko proteina oso gutxi aurkitu zirelarik (%10a besterik ez, 4.3.
irudia). Beraz, gure lehen hurbilketa honetan, lortutako datuek iradokitakoaren arabera, batez
ere proteina zitosolikoak aztertzen ari ginen. Ondorioz, zelula hauen proteomak biltzen zuen
informazioaren zati handi eta interesgarri bat galtzen ari ginen.
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4.3. irudia: E2F2-/- infozito kieszenteetan desregulatutako proteinen zelula-azpiko kokapena.

Bestalde, desregulatutako 37 proteina hauen molekula-mailako funtzioa aztertzean,
gure sistemaren azterketarako interesgarriak ziren hainbat kategoria agertu ziren, apoptosia,
TCR seinalizazioa edota oxidazio-estresaren aurkako erantzuna kasu (4.4. irudia eta 4.4.
taula).

4.4. irudia: E2F2-/- infozito kieszenteetan desregulatutako proteinen molekula-mailako funtzioa.
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4.4. Taula: E2F2-/- T linfozito kiesenteetan adierazgarriki desregulatutako (p<0.05) proteina
interesgarriak. TCR seinalizazioarekin erlazionatutakoak, apoptosiaren erregulazioarekin
erlazionatutakoak, eta oxidazio-estresaren aurkako erantzunarekin erlazionatutakoak. Izena: Uniprot
Swissprot datu-basean proteina horrek duen izena. Sarrera: Uniprot Swissprot datu-basean proteina
horrek duen identifikatzailea. Orbaina: Irudi-analisian orbain-talde bakoitzari emandako zenbakia.
Ratioa: E2F2/WT orbain-bolumen arteko erlazioa. Puntuazioa: MASCOT bilatzailean lortutako
puntuazioa.
Izena
Coronin-1A
Growth factor receptor-bound
protein 2
Rho GDP-dissociation
inhibitor 1
Serine/threonine-protein
kinase PAK 2
GTPase IMAP family member
4
Apoptosia eta
Glyoxalase I
biziraupena
Apoptosis-associated specklike protein containing a
CARD
RuvB-like 1
Translationally-controlled
tumor protein
Oxidazio-estresaren
Protein DJ-1
aurkako erantzuna
Peroxiredoxin-2
Peroxiredoxin-6
TCR seinalizazioa

Sarrera
Orbaina Ratioa Puntuazioa
COR1A_MOUSE
23
1.85
166
GRB2_MOUSE
10
1.42
115
GDIR_MOUSE

13

1.26

250

PAK2_MOUSE

27

1.87

80

GIMA4_MOUSE

35

0.38

125

GLO1_MOUSE
ASC_MOUSE

9
6

1.55
1.43

162
107

RUVB1_MOUSE
TCTP_MOUSE

26
7

1.34
1.28

198
125

PARK7_MOUSE
PRDX2_MOUSE
PRDX6_MOUSE

5
28
11

1.48
1.86
1.40

73
116
88

Proteina hauen adierazpen-patroiak E2F2-gabeko T zelulen fenotipoarekin bat
datorren “preaktibazio” egoera iradoki zuen. GRB2 eta PAK2 TCR-bitarteko aktibazioarekin
eta seinalizazio-bidezidorrarekin inplikatuta daude. GRB2 proteina adaptadore bat da, hau
da, inolako entzima-aktibitaterik izan ez arren, aktibaziorako seinalearen transdukzioa
laguntzeaz arduratzen da, prozesu horretan parte hartzen duten proteinen arteko
elkarrekintzen lagunketaren bitartez (Zhang & Samelson 2000). Bestalde, T zelulen
aktibazioaren ostean PAK2 proteinaren kantitatea handitu egiten da, eta proteina honen
jarduera T zelulen aktibazioa modu eraginkor batean gerta dadin ezinbestekoa da (Chu et al.
2004). Aktibaziorako beharrezkoak diren sinapsi immuneen sorrerarekin lotuta dauden
proteinen gorakada ere ikusi zen gure analisian. Sinapsi immuneak APCen MHC hartzailea
eta T linfozitoen TCR hartzaileen arteko elkarrekintza-guneak dira. Elkarrekintza horien
ondorioz TCRaren alde zitosolikoaren berrantolaketa bat gertatzen da, seinalearen
transdukzioa bideratzeaz arduratzen den molekula-mailako tresneria bertara gerturatu dadin.
GDIR eta COR1A-k horrelako prozesutan hartzen dute parte (Allenspach et al. 2001, Mugnier
-/-

et al. 2008) eta, ondorioz, E2F2 T linfozito kieszenteetan egitura hauen eraketa faboratuta
-/-

egon daiteke. Gainera, E2F2

T zelula kieszenteetan ikusitako GIMA4 proteinaren

beherakada aktibatutako T zelulen ezaugarria den gertaera da (Cambot et al. 2002). Honek
guztiak T zelula horiek inolako kinadarik jaso aurretik molekula-mailako tresneria
aktibaziorako prest dutela erakutsi zuen eta, beraz, linfozito hauek molekula-mailako
preaktibazio egoera batean aurkitzen direla iradoki zuen.
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Apoptosia zein biziraupenean inplikatutako proteinen gorakadak (GLO1, ASC,
RUVB1, TCTP) (Sakamoto et al. 2000, Ohtsuka et al. 2004, Dugan et al. 2002, Bommer et al.
2004) zelula hauek duten abantaila proliferatiboa azaltzen lagundu zezakeen. T linfozito
aktibatuetan proliferazioaren aldeko kinadarekin batera apoptosiaren aldeko kinada bat
sortzen da, hauen erantzuna denboran mugatua izan dadin. E2F2-gabeko T linfozitoen
kinada proapoptotiko hori moteldu egiten da, eta honek erantzunaren luzapena bideratzen
du. Proteina hauen desregulazioak bi kinada pro- eta antiapoptotiko horien arteko borroka
isla dezake.
Azkenik, oxidazio-estresaren aurkako erantzunean parte hartzen duten zenbait
proteina gainadierazita agertzen ziren gure analisian. PARK7 proteina zelula-barneko ROS
maila jeisteko gai da (Lev et al. 2008). PRDX2 eta PRDX6, bestalde, H2O2aren
detoxifikazioan parte hartzen duten peroxiredoxinen familiako kideak dira, eta oxidazioestresaren aurkako erantzunean garrantzi handikoak dira (Manevich & Fisher 2005, Jara et
al. 2008). Oxidazio-estresari aurre egiteko tresneriaren ekoizpen areagotu hau T zelulen
fenotipo hiperreaktiboari lotutako aktibitate metaboliko areagotuarekin bat letorke, molekulamailako preaktibazio egoera horren aldeko argudioak emanez.
Bestalde, ATPB (ATP synthase subunit beta, mitochondrial) proteina desregulatutako
-/-

bi orbain ezberdinetan identifikatu zen. 24. orbaina E2F2 T linfozitoetan gehiago adierazten
zen bitartean, 43. orbaina gutxiago adierazten zen. Orbain bi hauek, MW berdina baina pI
desberdina zuten (4.5. irudia). Horrelako fenomenoa, non proteina jakin bat MW berdineko
baina pI ezberdineko orbain bi edo gehiagotan identifikatzen den oso ohikoa da 2DE
analisietan, eta fosforilazioen ondorio izan daiteke. Fosforilazio batek +80 Da-etako m
aldaketa bideratzen du, %12ko akrilamidazko gel batean behagaitza dena. Aldiz, fosforilazio
horrek 0.1 pI aldaketa bidera dezake, 18 cm-tako 4-7 pH tarteko stripetan behagarria dena
(http://scansite.mit.edu/cgi-bin/calcpi web orrialdean kalkulatutakoa). Horregatik, oro har,
fosforilazioek pI-a modu behagarri batean aldatzen duten bitartean, ez dute MW aldaketa
behagarririk bideratzen.
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A
Izena

Sarrera

ATP synthase subunit beta, mitochondrial precursor ATPB_MOUSE

Orbaina

Ratioa

Puntuazioa

24

1.26

223

43

0.68

228

B

43 24
4.5. irudia: ATPBren desregulazioa E2F2-/- T linfozito kieszenteetan (p<0.05). A) Irudiko orbain
biak (43, behera, eta 24, gora) ATPB bezala identifikatu ziren masa espektrometriaren bitartez.
Izena: Uniprot Swissprot datu-basean proteina horrek duen izena. Sarrera: Uniprot Swissprot datubasean proteina horrek duen identifikatzailea. Orbaina: Irudi-analisian orbain-talde bakoitzari
emandako zenbakia. Ratioa: E2F2-/-/WT orbain-bolumen normalizatuen arteko erlazioa. Puntuazioa:
MASCOT bilatzailean lortutako puntuazioa. B) Orbain bakoitzaren kokapena erakusten duen irudia.

Fosforilatutako peptidoaren masa-aldaketa masa-espektrometriaz detekta daiteke.
Fosfopeptidoen presentzia diferentziala topatzeko helburuarekin orbain horien liseriketaren
bitartez lortutako peptido-nahastura MALDI-TOF bitartez aztertu zen Bi fosfopeptido aurkitu
ziren orbain bietan, baina ez zen bi orbainen arteko fosfopeptido diferentzialik aurkitu.
Peptido hauek TVLIMELINNVAK eta E G N D L Y H E M I E S G V I N L K ziren (4.6.A irudia).
Lehenengo peptidoak zuen aminoazido fosfrilagarri bakarra T 213 zen bitartean, bigarren
peptidoak bi aminoazido fosforilagarri zituen, T 247 eta S 253. Peptido hauen masaespektroa aztertzean forma modifikatugabea, M oxidatua duena (+16) eta M oxidatua duena
eta fosforilatua dagoena (+96) aurkitu ziren peptido bientzat, fosforilazioa iradokiz (4.6.B
irudia). Halere, esan bezala, ez zen pI aldaketa hori azal zezakeen fosfopeptido diferentzialik
aurkitu.

A

Peptidoa
TVLIMELINNVAK
EGNDLYHEMIESGVINLK

Modifikatugabea
1457.834
2061.032

93

Oxidatua
1473.856
2077.03

Oxidatua + fosforilatua
1553.908
2157.072
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B
Intentsitatea

Intentsitatea

(2)

400

4

x 10

1473.856

0
5

TVLIMELINNVAK
-H3PO
- 4
HPO
-80
-80 Da

(1)

3

1457.834

Da

(3)
1553.908

4
146

Intentsitatea
500

3

0

(2)

m/

156

z

0

2077.030EGNDLYHEMIESGVILNK
EGNDLYHEMIESGVINL

0

K

-H
- 3PO4
HPO Da
-80
-80

(1)

(3)

3

Da

2061.032

2157.072

2

208

m/

0

z

2160

1

0
50

200

400

0

0

0

4.6. irudia: ATPBren fosforilazioaren azterketa. A) Gure analisian masa-espektrometriaz
detektatutako fosfopeptidoak. B) Detektatutako fosfopeptidoen espektroa (1) Forma modifikatugabea
(2) Forma oxidatua (3) Forma oxidatu eta fosforilatua.

Beraz, ATPB saguen T linfozito kieszenteetan fosforilatuta zegoela ikusi zen arren,
argitu gabe gelditu zen zein zen orbain bi hauen arteko desberdintasuna.
m/
z

Identifikatutako proteinen zelula-azpiko kokapenaren azterketak erakutsitakoaren
arabera, hurbilketa honetan batez ere proteina zitosolikoak identifikatu ziren. Microarraybitarteko hurbilketek E2F2ren ausentzian hainbat gene nuklear desregulatzen zirela erakutsi
zuten (Infante et al. 2008) eta, ondorioz, gure hurbilketaren bitartez informazioaren zati
interesgarri bat galtzen egon gintezkeen. Egoera hau neurri batean konpontzeko hurrengo
urrats batean proteina nuklearretan aberastutako NAEa aztertu zen. Bestalde, pool-en
erabilerak zenbait arazo sor ditzake: lagina prestatzeko erabilitako indibiduotariko bat
genotipo bereko beste indibiduoekiko adierazgarriki desberdina izanez gero (outlier
deritzona), lagin horren adierazgarritasuna murriztuko litzateke. Beraz, hurrengo
hurbilketatan pool-en erreplika teknikoak erabili ordez erreplika biologikoak egitea erabaki
zen.

2. Nukleotan aberastutako erauzkinaren azterketa (NAE)
Proteina zitosolikoen bazterketaren bitartez nukleotan aberastutako erauzkina lortu
zen. Isolaketa-metodo honen helburua zitosoleko poteinarik ugarienak neurri batean laginetik
kentzea zen, lagina bestelako organulotako proteinatan (nukleoak barne) aberastuz.
Horretarako, talka-osmotikoan oinarritutako lisi leun eta sinple bat burutu zen, mintz
plasmatikoa hautsiz, baina bestelako organuloen osotasuna baldintzatu gabe. Horrela,
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zentrifugazioz, zitosolean aurkitzen ziren proteina solugarriak (erauzkin zitosolikoa, EZ)
organulo ezberdinek osotutako frakzio ez-zitosolikotik banatu ziren. Ondoren, frakzio ezzitosoliko hori lisi-tanpoiarekin tratatuz, bertako proteinak erauzi ziren, NAEa lortuz. Lagina
proteina nuklearretan aberasten zela ziurtatzeko B1 lamina (LAMB1) markatzaile nuklearra
aztertu zen (4.7. irudia). Laminen familia nukleoaren egitura mantentzeaz arduratzen den
proteina-familia da, eta hauen egonkortasuna bermatzeko ezinbestekoak dira (Martin et al.
2009).
EZ
WT

NAE
-/-

E2F2

WT

-/-

E2F2

LAMB1

ACTB

4.7. irudia: Proteina-zatiki nuklearra nukleotan aberastutako erauzkinean esklusiboki
purifikatzen delaren kontrola Lamb1 proteina nuklearraren western plapaketaren bitartez. EZ =
Erauzkin zitosolikoa. NAE = Nukleotan aberastutako erauzkina.

Esan bezala, analisiari sendotasun eta fidagarritasun handiagoak emateko,
linfozitoen nahasketen erreplika teknikoak aztertu beharrean hiru erreplika biologiko
desberdin independenteki aztertu ziren. Bestalde, irudi-analisirako software desberdin bat
erabili zen, Progenesis Same Spots izenekoa (PSS). Sarreran azaltzen den moduan, sistema
honek Imagemaster Platinum (IMP) programarekiko zenbait abantaila ditu, eta datuen analisi
sakonago eta automatizatuagoak ahalmentzen ditu. 741 orbain detektatu ziren gel guztietan,
eta adierazgarriki desregulatutako orbainak, berriz, 34 izan ziren (4.5. taula).
4.5. taula: Linfozito kieszenteen NAEren azterketarako egindako esperimentuaren datuak.
Oraingoan erreplika biologikoak erabili ziren, eta desregulazioa adierazgarria zela zehazteko t-test
bat erabili zen (p<0.05). Gora: E2F2tan gainadieraziak. Behera: E2F2tan azpiadieraziak.
Gel guztietan
Gelak /

Erreplika mota

genotipo
3

Biologikoak

detektatutako

Desregulatutako

orbainak (6/6)

orbainak

Gora

Behera

741

34

14

20

ESI-Q-TOF espektrometroa erabiliz, 34 orbain hauetatik 10 identifikatu ziren (%32a),
guztira 7 proteina desberdin identifikatuz (4.6. taula eta 4.8. irudia).
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4.6. taula: E2F2-/- T linfozito kiesenteen NAEan adierazgarriki desregulatutako (p<0.05,
ratio>1.2) proteinak. Orbaina: Irudi-analisian orbain-talde bakoitzari emandako zenbakia. Sarrera:
Uniprot Swissprot datu-basean proteina horrek duen identifikatzailea. Izena: Uniprot Swissprot datubasean proteina horrek duen izena. Ratioa: E2F2/WT orbain-bolumen normalizatuen arteko erlazioa.
Puntuazioa: MASCOT bilatzailean lortutako puntuazioa.
Orbaina

Sarrera

Izena

Ratioa

Puntuazioa

1

HNRPK_MOUSE

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K

0.68

56

2

HNRPK_MOUSE

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K

0.6

147

3

HNRPK_MOUSE

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K

0.85

75

4

HNRPK_MOUSE

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K

0.69

66

5

RUVB2_MOUSE

RuvB-like 2

1.48

268

6

ARP3_MOUSE

Actin-like protein 3

2.12

29

7

ARP3_MOUSE

Actin-like protein 3

1.52

418

8

PLCA_MOUSE

1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate

0.67

28

acyltransferase alpha
8

NMI_MOUSE

N-myc (and STAT) interactor

0.42

74

9

CAZA2_MOUSE

F-actin capping protein alpha-2 subunit

1.43

200

10

GBB2_MOUSE

Guanine nucleotide-binding protein

1.22

54

G(I)/G(S)/G(T) subunit beta 2

pI

4,5

6,5

150 kDa

3
1

2

4
5

8

7

6

m
9
10

25 kDa

4.8. irudia: E2F2-/- T linfozitoen NAEan identifikatutako desregulatutako proteinen kokapena 2DE
gelean: pI eta m balio hurbilduak dira, orbainek gelean duten kokapenaren araberakoak.
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TELIS analisiak ez zuen E2F-lotura guneen aberasketa adierazgarririk erakutsi
desregulatutako geneen artean. Halere, zenbait transkripzio-faktoreen lotura-guneak
adierazgarriki aberastuta agertu ziren (4.7. taula).
4.7. taula: TELIS programa erabiliz aberastutako transkripzio-faktoreentzako lotura-guneak
linfozito kieszenteen NAEan. Frekuentzia: Sustatzaile bakoitzean transkripzio-faktore jakin
batentzako lotura-gune kopurua. Intzidentzia: Transkripzio-faktore jakin batentzako gutxienez
lotura-gune bat duen geneen portzentaia. Desregulatutako gene-multzoan lortutako balioak
backgroundean lortutakoekin konparatzean lortutako ratioak dira aurkeztutako balioak. Ratio guztiak
frekuentzia zein intzidentziarentzako adierazgarriak ziren (p<0.05).

Transkripzio-faktorea

Frekuentzia-ratioa

Intzidentzia

E4BP4

11.2

11.2

SREBP1

17.7

17.7

NFKB

5.8

6.5

ELK1

10.6

10.6

YY1

9.7

9.7

AP4

2.7

2.1

GO bitarteko zelula-azpiko kokapenaren azterketari dagokionez, desregulatutako
proteinen %28a nukleoan aurkitzen zela ikusi zen. ETren azterketan lortutako %10rekiko
gehipen nabarmena zen balio hau, eta nukleoen aberasketa arrakastatsua izan zela
iradokitzen zuen emaitza honek (4.9. irudia).

4.9. irudia: T linfozito kieszenteen NAEan identifikatutako proteinen zelula-azpiko kokapena.

Identifikatutako desregulatutako proteinen molekula-mailako funtzioa aztertzean
funtzio-aniztasun handia ikusi zen. Horrela, deregulatutako proteinek transkripzioaren
erregulazioan, zitoeskeletoaren antolakuntzan edota RNAren prozesamendua bezalako
ekintzatan hartzen dute parte (4.10. irudia).
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4.10. irudia: NAEan desregulatutako identifikatutako proteinen molekula-mailako funtzioaren
araberako sailkapena.

Desregulatutako proteinen artean, RUVB2 (Ruvb-like protein 2, Tip49b, Reptin) oso
interesgarritzat jo zen. Proteina hau erauzkin totalean identifikatutako RUVB1 (Ruvb-like
protein 1, Tip49a, Pontin) proteinarekin estuki lotuta dago. Hauek transkripzioaren
erregulazioan parte hartzen duten zenbait proteina-konplexuen parte dira. Hauen artean
TIP60, INO80, SRCAP eta URI1 aurkitzen dira (Gallant 2007), eta aztertutako eukarioto
guztietan kontserbatuta egoteak beraien garrantziaren neurria ematen du (Etard et al. 2005).
Badirudi beraien betebeharra batez ere geneen transkripzioaren errepresioarekin lotuta
dagoen arren, hauen aktibazioa ere bidera dezaketela, RUVB1 eta RUVB2-gabeko
legamietan gene ezberdinen gorakada zein beherakada gertatzen bait da (Jonsson et al.
2001). Horrela, mitogenoen aurrean erantzuten duen MYC transkripzio faktoreak TIP60ren
parte diren bi proteina hauek lotzen ditu, eta badirudi bere ekintzarako ezinbestekoak dituela
(Frank et al. 2003). Bestalde, E2F1ek S faserako sarrera induzitzeko beharrezkoa den H3 eta
H4 histonen azetilaziorako ere erabiltzen dituela ikusi da (Taubert et al. 2004). RUVB1ek eta
RUVB2k, beraz, E2Fren bitarteko transkripzioaren erregulazioan hartzen dute parte eta
zelula zikloaren progresiorako garrantzitsuak dira. Hori dela eta, 2DE analisian lortutako
emaitzak western plapaketa bitartez baieztatu ziren. RUVB1 ETan baieztatu zen, eta RUVB2,
berriz, NAEan. Baieztapen hauen emaitza positiboek desregulazio hauen fidagarritasuna
handitu zuten (4.11. irudia).
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ET

A

WT

E2F2

-/-

Ratioa
1.43

RUVB1
ACTB

B

EZ
WT

NAE
E2F2

WT

-/-

E2F2

Ratioa NAE
1.56

RUVB2

LAMB1

-/-

EZ WT

EZ E2F2-/-

NAE WT

ACTB

4.11. irudia: RUVB1 eta RUVB2 proteinen desregulazioaren baieztapena western plapaketaren
bitartez. A) RUVB1 proteinaren baieztapena T linfozito E2F2-/- kieszenteen ETan. B) RUVB2
proteinaren desregulazioaren baieztapena T linfozito E2F2-/- kieszenteen NAEan. Ratioa =
Aktinarekiko normalizatutako bolumenen E2F2-/-/WT erlazioa.

Bestalde, adierazgarriki desregulatutako 11 orbainetatik 4tan HNRPK (Heterogenous
nuclear ribonucleoprotein K) identifikatu zen. Orbain hauek oso antzerako pisu molekularra
zuten arren, pI aldaketa nabarmena zuten (4.12.A irudia). Kokapen hau kontutan izanik,
pentsa zitekeen proteina hau oso modifikatuta zegoela saguen T linfozitoetan. Halere, orbain
bakoitzean detektatutako peptidoak masa-espektrometriaz aztertzean ez zen inolako
desberdintasunik aurkitu, hauen arteko desberdintasuna berriz ere argitu gabe geldituz. Lau
orbainetatik hirutan HNRPKren 2 peptido besterik ez ziren detektatu, eta laugarrenean,
berriz, bat besterik ez (4.12.B irudia). Horrelako sekuentzia-estaldura txikia lortuta ez zen
posible izan orbainen arteko desberdintasunik ikustea, eta beraz HNRPK-ren forma
desberdinen arteko desberdintasuna zein izan zitekeen argitu gabe gelditu zen.

A

1

2

3
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B

Spot
1
2
3
4

Peptidoa(k)
K.IILDLISESPIK.G
R.TDYNASVSVPDSSGPER.I
K.IILDLISESPIK.G
R.TDYNASVSVPDSSGPER.I
K.IDEPLEGSEDR.I
K.IILDLISESPIK.G
R.TDYNASVSVPDSSGPER.I

Sekuentzia-estaldura
%6
%6
%4
%3

4.12. irudia: HNRPK-ren fosforilazioaren azterketa. A) HNRPK bezala identifikatutako lau orbainen
kokapena 2DE gelean. B) HNRPK bezala identifikatutako orbain ezberdinetan detektatutako
peptidoak.

Ezaguna da HNRPK-k DNA-kalteen aurkako erantzunean hartzen duela parte.
Horrela, proteina hau p53ren itua izateaz gain, p53 berarekin konplexuak eratzen ditu, eta
honen transkripzio-ituen adierazpenean parte-hartze zuzena du (Moumen et al. 2005).
Proteina interesgarri bat izanik, bere desregulazioa western-plapaketaren bitartez baieztatzea
erabaki zen. Kasu honetan NAEa erabiliz western bitarteko baieztapenean ez zen emaitza
positiborik lortu, eta ez zen WT eta E2F2

-/-

erauzkinen arteko desberdintasunik ikusi (4.13.

irudia).
WT

-/-

E2F2

Ratioa
1.03

HNRPK
ACTB

4.13. irudia: Hnrpk proteinaren adierazpenaren azterketa E2F2-/- T linfozito kieszenteetan
western plapaketa bitartez. Ratioa = Aktinarekiko normalizatutako bolumenen E2F2-/-/WT erlazioa.

Aipatutako moduan, proteina honek 2DE geletan zuen adierazpen-patroia kontutan
izanik, ezin da baztertu HNRPKri dagozkien bestelako orbainak egotea gelean eta guztizko
kantitateari begira desberdintasunik ez egon arren, HNRPK-k eraldaketa-patroi diferentziala
izatea. Halere, HNRPK moduan identifikatutako orbainen izaera argitzeko eta isoforma
ezberdinen artean zein diferentzia dagoen azaltzeko analisi sakonago bat egitea beharrezkoa
litzateke.

Tesi-lan honen lehen atal honetan linfozito kieszenteen proteina-adierazpen patroia
karakterizatu izan da. Lehen jarduera hau 2DE eta MS hurbilketa knockout saguen
fenotipoan sakontzeko erabilgarria zela ikusteko balio izan zuen, lortutako zenbait emaitza
oso interesgarriak bait ziren. Hurrengo urratsa, beraz, linfozito aktibatuen fenotipoan
sakontzea zen. Halere, bigarren karakterizazio honi sakontasun handiagoa emateko asmoz,
diseinu esperimentala hobetu egin zen, esperimentuaren erreplikak erabiliz. Horrela lortutako
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emaitzak aztertzerako orduan erizpide gehigarri bat izanik, hauen errepikakortasunaren
zehazketa zuhurragoa burutu ahal izango zen, aurrerago ikusiko den moduan.
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4.1.2. E2F2-/- AKTIBATUAK (36h)
Aurreko atalean E2F2-gabeko T linfozito kieszenteen proteina adierazpen-patroiaren
azterketan lortutako emaitzak aurkeztu dira, E2F2k T zelula hauen kieszentziaren mantenuan
izan dezakeen betebeharrean sakonduz. Kieszentziaren mantenuan dituzten arazoez gain,
E2F2-gabeko T linfozitoek S faserako sarrera aurreratua dute (Murga et al. 2001). Ezaguna
da E2F2k G1/S faseen arteko trantsizioan garrantzi handia duela (Zhu et al. 2004) eta, beraz,
T linfozito hauen proteoma zelula-zikloaren puntu horretan aurkitzen direnean aztertzea
interes handikoa da. Horretarako anti-CD3 antigorputzarekin tratatu ziren T linfozito hauek.
Ezaguna da anti-CD3a T zelulen mitogeno potentea dela (Holter et al. 1985). Anti-CD3rekin
tratatu eta 36 ordutara, zelulen gehiengoa G1/S trantsizioan aurkitzen denean, E2F2-gabeko
T linfozitoek transkriptoma sakonki eraldatua dutela ikusi zen cDNA array-en bitartez (Infante
et al. 2008). Desregulatutako funtzioen artean metabolismo-prozesu ezberdinekin
erlazionatutakoak (azido karboxilikoak, karbohidratoak, lipidoak edota DNA besteak beste)
zein seinaleen transdukzioarekin edota zelula-zikloarekin lotutakoak agertzen ziren. Guzti
honek E2F2k urrats horren aurkako zeregina izan dezakeela iradokitzen du eta, ondorioz,
E2F2k zelula-zikloaren G1/S trantsizioan izan dezakeen betebeharra aztertzeko, aktibatutako
T linfozitoen adierazpen-patroia aztertu zen. Anti-CD3 antigorputza erabiliz T linfozito hauen
CD3 hartzailea estimulatu eta aktibazioa induzitu zen. Aktibatu eta 36 ordutara (zelulak G1/S
trantsizioan daudenean) zelulak jaso eta proteina aurreko moduan erauzi eta tratatu zen,
2DEz aztertu. Oraingoan ere erauzkin totala (ET) eta nukleotan aberastutako erauzkina
(NAE) aztertu ziren (4.14. irudia).
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-/WT
E2F2
Linfa-noduloen erauzketa eta disgregazioa

T linfozitoen purifikazioa
Zelulen ereinketa eta aktibazioa

1. ERAUZKIN TOTALA (ET)

36h

2.NUKLEOTAN ABERASTUTAKO
ERAUZKINA (NAE)

2 DE

2 DE

IRUDI ANALISIA

IRUDI ANALISIA

Desregulatutako orbainak

-/-

WT

E2F2

Desregulatutako orbainak

(p<0.05)

(p<0.05)

MASA ESPEKTROMETRIA

MASA ESPEKTROMETRIA

IDENTIFIKAZIOA

IDENTIFIKAZIOA

4.14. irudia: E2F2-/- T linfozito aktibatuen (36h) adierazpen patroiaren azterketarako jarraitutako
lan-eskema. T linfozitoak purifikatu, erein, eta material eta metodoak sekzioan aipatutako moduan
aktibatu egin ziren. Aktibatu osteko 36 ordutara zelulak jaso eta proteina erauzi egin zen, 2DEz
aztertuz. Proteina erauzkin totala (ET) zein nukleotan aberastutakoa (NAE) aztertu ziren esperimentu
independenteen bitartez.

Oraingoan esperimentu-diseinu konplexuago bat erabili zen, eta erreplika biologikoak
erabiltzeaz gain, aktibazio esperimentuaren bi erreplika independente egin ziren. Hau da,
guztira 6 erreplika biologiko aztertu ziren genotipoko, bi esperimentu independenteetan.
Horrela, esperimentuen arteko identifikazio kointzidenteak identifikaziorik interesgarrienentzat
jo ziren. Modu horretan aldaketarik errepikakorrenak hautatzen zirela zihurtatzen zen,
baieztapenerako hautagairik egokienak aukeratuz.

1. Erauzkin totalaren (ET) azterketa
Esan bezala, bi esperimentu independente egin ziren ETa aztertzeko, esperimentu
bakoitzean genotipoko hiru erreplika biologiko erabili zirelarik. 2DErako baldintzak aurreko
esperimentuetako berdinak izan ziren. Oraingoan, linfozito kieszenteen ETaren azterketan
bezala, IMP irudi-analisirako software-a erabili zen. Gel guztietan topatutako orbainak 340 eta
381 izan ziren esperimentu bakoitzeko. Hauetatik 21 eta 43 orbain zeuden adierazgarriki
desregulatuta esperimentu bakoitzean (t-test p<0.05) (4.8. taula).
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4.8. taula: Linfozito aktibatuen ETaren azterketarako egindako esperimentuaren datuak.
Erreplika biologikoak erabili ziren, indibiduo bakoitzari zegokion proteina gel batean banatuz.
Gainera, esperimentua birritan egin zen, guztira sei erreplika biologiko genotipoko erabiliz.
Desregulazioa adierazgarria zen zehazteko t-testa erabili zen (p<0.05). Gora: E2F2-/-tan
gainadieraziak. Behera: E2F2-/-tan azpiadieraziak.
Gelak /

Erreplikak

genotipo eta
Esperimentua

esperimentu

1

3

2

3

Gel guztietan
detektatutako Desregulatutako
orbainak

orbainak

Gora

Behera

Biologikoak

340

21

16

5

Biologikoak

381

43

29

14

ESI-Q-TOFa erabiliz 15 (%71) eta 19 (%44) orbain identifikatu ziren arrakastarekin,
hurrenez hurren. Orbain hauetan 18 eta 22 proteina identifikatu ziren (4.9. taula eta 4.15.
irudia).
4.9. taula: E2F2-/- T linfozito aktibatuen ETan adierazgarriki desregulatutako (p<0.05) proteinak.
Orbaina: Irudi-analisian orbain-talde bakoitzari emandako zenbakia. Entry: Uniprot Swissprot datubasean proteina horrek duen identifikatzailea. Izena: Uniprot Swissprot datu-basean proteina horrek
duen izena. Ratioa: E2F2-/-/WT orbain-bolumen normalizatuen arteko erlazioa. Puntuazioa: MASCOT
bilatzailean lortutako puntuazioa.
Esperimentua Orbaina
Sarrera
Izena
Ratioa Puntuazioa
1. esperimentua
1
AIP_MOUSE
AH receptor-interacting protein
1.56
128
2
ATPB_MOUSE ATP synthase subunit beta, mitochondrial 1.37
1037
3
GRP75_MOUSE
Stress-70 protein, mitochondrial
1.51
776
4
ERP44_MOUSE Endoplasmic reticulum resident protein
1.37
215
ERp44
5
IMMT_MOUSE
Mitochondrial inner membrane protein
1.30
27
6
OAT_MOUSE
Ornithine aminotransferase,
1.44
273
mitochondrial
7
PP1A_MOUSE
Serine/threonine-protein phosphatase
1.21
256
PP1-alpha catalytic subunit
7
H4_MOUSE
Histone H4
1.21
153
7
PLAK_MOUSE
Junction plakoglobin
1.21
51
7
1433S_MOUSE
14-3-3 protein sigma
1.21
31
8
PRDX3_MOUSE
Thioredoxin-dependent peroxide
1.20
85
reductase, mitochondrial
9
PSB10_MOUSE
Proteasome subunit beta type-10
1.20
47
10
RABP2_MOUSE Cellular retinoic acid-binding protein 2
1.45
108
11
STML2_MOUSE
Stomatin-like protein 2
1.46
459
12
UCHL5_MOUSE
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase
1.24
190
isozyme L5
13
CRKL_MOUSE
Crk-like protein
0.53
65
14
FABP5_MOUSE
Fatty acid-binding protein, epidermal
0.69
37
15
PCKGM_MOUSE Phosphoenolpyruvate carboxykinase
0.35
43
(GTP), mitochondrial
2. esperimentua
1
AIP_MOUSE
AH receptor-interacting protein
1.95
99
2
APT_MOUSE
Adenine phosphoribosyltransferase
1.57
209
3
EF1D_MOUSE
Elongation factor 1-delta
1.32
204
4
EFHD2_MOUSE EF-hand domain-containing protein D2
1.53
233
5
FKBP4_MOUSE
FK506-binding protein 4
2.29
215
5
HMCS1_MOUSE Hydroxymethylglutaryl-CoA synthase,
2.29
105
cytoplasmic
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6
7

IF4H_MOUSE
IF5A1_MOUSE

8
8

SARNP_MOUSE
NMRL1_MOUSE

9
9
10

PCBP2_MOUSE
ARFRP_MOUSE
PEBP1_MOUSE

11
12
13
14
15
16
17
18

PHB_MOUSE
RANG_MOUSE
1433B_MOUSE
1433Z_MOUSE
ACTZ_MOUSE
CPIN1_MOUSE
CRKL_MOUSE
NDUS3_MOUSE

19

VATB2_MOUSE

pI

4,5

Eukaryotic translation initiation factor 4H
Eukaryotic translation initiation factor 5A1
SAP domain-containing ribonucleoprotein
NmrA-like family domain-containing
protein 1
Poly(rC)-binding protein 2
Actin-related protein 2
Phosphatidylethanolamine-binding
protein 1
Prohibitin
Ran-specific GTPase-activating protein
14-3-3 protein beta/alpha
14-3-3 protein zeta/delta
Alpha-centractin
Anamorsin
Crk-like protein
NADH dehydrogenase (ubiquinone) ironsulfur protein 3, mitochondrial
V-type proton ATPase subunit B, brain
isoform

5

150 kDa

81
140

1.90
1.90

175
129

1.39
1.39
1.27

150
29
147

1.21
1.25
0.55
0.52
0.48
0.78
0.53
0.68

252
100
56
141
29
182
85
56

0.72

90

pI

4,5

6,5

1.45
2.12

6,5

15 150 kDa

3

15

5
19
2

m

11

6

4
1
2

9

7

16

m

14

13

10

14

10

6 8

18

7

8

1 17

11

4

1 13

12

25 kDa

9

3

2

25 kDa

4.15. irudia: Linfozito aktibatuen ETaren azterketan identifikatutako proteinen kokapena 2DE
geletan. Ezkerrean 1. esperimentuari dagokion gel-irudia, eta eskuman 2. esperimentuari dagokiona.
pI eta m balio hurbilduak dira, orbainek gelean duten kokapenaren araberakoak.

Desregulatutako proteinak kodetzen dituzten geneen TELIS analisiari dagokionez, ez
zen E2F lotura-guneen aberasketa adierazgarririk ikusi. Halere, zenbait transkripziofaktorerentzako lotura-guneak adierazgarriki aberastuta agertu ziren (4.10. taula).
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4.10. taula: TELIS programa erabiliz aberastutako transkripzio-faktoreentzako lotura-guneak
linfozito aktibatuen ETean. Frekuentzia: Sustatzaile bakoitzean transkripzio-faktore jakin
batentzako lotura-gune kopurua. Intzidentzia: Transkripzio-faktore jakin batentzako gutxienez loturagune jakin bat duen geneen portzentaia. Desregulatutako gene-multzoan lortutako balioak
background-an lortutakoekin konparatzean lortutako ratioak dira aurkeztutako balioak. Ratio guztiak
frekuentzia zein intzidentziarentzako adierazgarriak ziren (p<0.05).

Transkripzio-faktorea

Frekuentzia-ratioa

Intzidentzia-ratioa

SRF

6.2

6.2

AP2

2.2

2.3

Identifikatutako proteinen zelula-azpiko kokapenari dagokionez, proteina ezzitosolikoen agerpena nabarmenki handitu zen linfozito kieszenteen ETarekin alderatuta
(4.16. irudia). Linfozito kieszenteen ETean proteina nuklearrak %10a besterik ez ziren
bitartean, linfozito aktibatuen ETan proteinen %23a ziren, linfozito kieszenteen NAEn
lortutako baliotik oso gertu.

4.16. irudia: Aktibatutako E2F2-/- T linfozitoen ETan desregulatutako proteinei dagozkien zelulaazpiko kokapena.

Desregulatutako proteinen molekula-mailako mekanismoari dagokionez, analisiak
metabolismoarekin erlazionatutako proteinen desregulazioa nagusi zela erakutsi zuen.
Bestalde, interesgarriki, hainbat proteina DNAren metabolismoarekin lotuta zeuden (4.17.
irudia). Proteina hauek PHB (Prohibitin), PCBP2 (Poly-(rc)-binding protein 2) eta H4 (Histone
H4) ziren.

106

4.Emaitzak: linfozito aktibatuak

4.17. irudia: Aktibatutako E2F2-/- T linfozitoen ETan desregulatutako proteinei dagozkien
molekula-mailako funtzioaren araberako banaketa.

Identifikatutako proteina desregulatuen artean interesgarrienak hautatzeko
esperimentuen arteko identifikazio kointzidenteak aztertu ziren. Erreplika esperimentalen
artean bi identifikazio kointzidente ikusi ziren: AIP (aryl hydrocarbon-interacting protein), gora
esperimentu bietan, eta CRKL (Crk-like protein), behera esperimentu bietan (4.18. irudia).

A
20

16
2

B
Esperimentua
1

Izena

Sarrera

Aryl-hydrocarbon receptor-interacting protein AIP_MOUSE

2

1

Crk-like protein

CRKL_MOUSE

2

Orbaina Ratioa Puntuazioa
1

1.56

128

1

1.95

99

13

0.53

65

17

0.53

85

4.18. irudia: ET esperimentuetan teilakatutako identifikazioak. A) Esperimentu bien arteko
identifikazio kointzidenteak erakusten dituen Venn diagrama. B) Proteina kointzidenteen
identifikazioei dagozkien datuak. Izena: Uniprot Swissprot datu-basean proteina horri dagokion izena
Sarrera: Uniprot Swissprot datu-basean proteina horrek duen identifikatzailea. Orbaina: Irudianalisian orbain-talde bakoitzari emandako zenbakia. Ratioa: E2F2-/-/WT orbain-bolumen
normalizatuen arteko erlazioa. Puntuazioa: MASCOT bilatzailean lortutako puntuazioa.

AIP gora zegoen esperimentu bietan, 1.56 eta 1.95 ratioekin, hurrenez hurren.
Tetratricopeptide repeat (TPR)-dun proteina bat da, eta FKBP51 eta FKBP52
immunofilinekiko homologia handia du. TPR motiboak 34 aminoazidoz osoturiko sekuentzia
errepikakorrez osatuta daude, eta proteinen arteko elkarrekintzatarako erabiltzen diren
domeinuak eratzen dituzte (Lees et al. 2003). Aip askoz ezagunagoa da X-associated protein
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2 (XAP2) izenarekin, izan ere proteina honen jatorrizko karakterizazioan B-hepatitisaren
birusaren X proteinarekin elkarrekiten duela ikusi bait zen (Kuzhandaivelu et al. 1996). AIP
birus honen infekzio eta ekintza-mekanismotarako beharrezkoa dela ikusi zen lan horretan.
Halere, proteina honen ezaugarrien azterketa sakonago batek aryl-hydrocarbon receptor
(AHR) proteinarekin elkarrekiten duela jarri zuen agerian. AHR ligandoarekiko loturaren
osteko aktibazioa pairatzen duen transkripzio-faktorea da (Hankinson 1995). Egoera
inaktiboan dagoenean AHR zitosolean aurkitzen da, AIP eta HSP90 proteinekin konplexu bat
eratzen. Proteina hauek AHR-ren egonkortasuna bermatzen dute, eta ligandoa lotzeko
konformazio egokian aurkitzen dela ziurtatzen dute (Meyer et al. 1998). AHR bidezidorra E2F
bidezidorrarekin estuki erlazionatuta dago, eta zelula-zikloaren erregulazioan zein T
linfozitoen apoptosiaren indukzioan dago inplikatuta (Marlowe et al. 2008, Camacho et al.
2002, Camacho et al. 2005). Bidezidor honetan sakontzea interes handikoa izan zitekeen
gure ikerketarako eta, beraz, gene honen desregulazioa baieztatzea erabaki zen, bai proteina
zein mRNA mailan. 2DE esperimentuan lortutako emaitzak western plapaketa zein qRTPCRz baieztatu ziren (4.19. irudia)

A

B
WT

E2F2

AIP

ACTB

D

C
*

Balio erlatiboak

2,0
1,8

2DE
Western plapaketa
qRT-PCR

1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6

Ratio
1.56/1.95
1.92
1.49

0,4
0,2
0,0

WT 36h

E2F2 36h

4.19. irudia: AIP proteinaren desregulazioa aktibatutako E2F2-/- T linfozitoetan. A) 2DE irudiak.
Ezkerrean 1.go erreplikari dagokion gela, eta eskuman 2. erreplikari dagokiona. B) Western
plapaketaren bitarteko baieztapena. C) qRT-PCR bitarteko baietzapena. Lortutako adierazpenbalioak lagin bakoitzean lortutako ACTBaren adierazpen-balioekiko normalizatu ziren, eta
konparazioa normalizatutako balio hauekin egin zen.*p<0.05. D) Desregulazioa aztertzeko erabilitako
teknika desberdinekin lortutako E2F2/WT ratioak.

Bestalde, CRKL proteina adierazgarriki azpiadierazita zegoen egindako esperimentu
bietan (0.53 ratioa kasu bietan). Proteina hau CT10 hegazti birusaren CRK proteinaren
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homologo zelularra da (Ten Hoeve et al. 1993). CRK-ren bestelako homologoak bezala (cCRK-I, c-CRK-II), CRKL-k seinaleen transdukzioan parte hartze zuzena du: proteina
adaptatzaile moduan funtzionatzen du, zelula kanpotik datozen seinaleen zelula barnerako
integrazioan parte hartuz (Ten Hoeve et al. 1994). Hain zuzen ere, CRKL-k T linfozitoen
aktibazioan eta sinapsi immunologikoen eraketan parte hartze zuzena du. Horrela, CRKL
beharrezkoa da aktibaturiko TCRa eta honen seinalearen transdukzioan parte hartzen duen
WIP-WASP konplexuaren arteko elkarrekintzarako (Sasahara et al. 2002). Egile hauen
esanetan, ZAP70 eta WIP-WASP konplexuaren arteko molekula-mailako lokarria litzateke
CRKL. CRKL aktibaturiko T linfozitoen anergiarako bideraketarekin lotzen duten lanak ere
badaude (Boussiotis et al. 1997). Anergia koaktibaziorik gabeko, hau da, CD3 zein CD28ren
estimulaziorik gabeko, antigenoaren bitarteko T zelulen aktibazio anitzen ondorioz sortzen da,
eta tolerantzia periferikoaren mantenurako beharrezkoa da (Saibil et al. 2007). Kasu honetan,
CRKL-C3G-CBL konplexuaren eraketaren bitartez RAP1 proteinaren aktibazioa bideratzen
da. RAP1 aktibatuak RAF1ekiko loturarengatik konpetitzen du RAS1 aktibatuarekin.
RAS1/RAF1 konplexuak IL2ren ekoizpenarekin eta T linfozitoen aktibazioarekin lotuta dauden
bitartean, RAP1/RAF1 konplexuek anergia sortzen dute. Beraz, RAP1 eta RAS1-en arteko
konpetentziaren bitartez T zelulen aktibazioa modulatuko litzateke. CRKL-k RAP1-en
aktibazioa bideratzen duenez, anergiaren aldeko seinalizazioan hartuko luke parte. Beraz,
proteina honek zelula-zikloaren erregulazioan zein T linfozitoen aktibazioaren erregulazioan
duen zeresana dela eta oso interesgarritzat jo zen eta bestelako tekniken bitartez baieztatzea
erabaki zen (4.20. irudia). Baieztapenaren emaitza positiboa izan zen western plapaketa zein
qRT-PCR azterketentzako. Halere, proteina-mailan adierazpen ratioa 0.5 ingurukoa zen
bitartean, RNA-mailan desberdintasun txikiagoa lortu zen (0.8koa).
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A

B

-/-

WT

E2F2

2DE

0.53/0.53
0.48
0.8

CRKL

ACTB

C

D

*

Ratio

Balio erlatiboak

0,60

0,40

Western plapaketa
qRT-PCR

0,20

0,00

WT

E2F2

4.20. irudia: CRKL proteinaren desregulazioa aktibatutako E2F2-/- T linfozitoetan. A) 2DE irudiak.
Ezkerrean 1.go erreplikari dagokion gela, eta eskuman 2. erreplikari dagokiona. B) Western
plapaketaren bitarteko desregulazioaren baieztapena. C) qRT-PCR bitarteko desregulazioaren
baieztapena. Lortutako adierazpen-balioak lagin bakoitzean lortutako ACTBaren adierazpenbalioekiko normalizatu ziren, eta konparazioa normalizatutako balio hauekin egin zen. *t-test p<0.05.
D) Desregulazioa aztertzeko erabilitako teknika desberdinekin lortutako E2F2/WT ratioak.

2. Nukleotan aberastutako erauzkinaren (NAE) azterketa
E2F2ren galeraren ondorioz desregulatutako itu-nuklearren azterketan sakontzeko
asmoarekin aktibatutako T linfozitoen NAEa ere aztertu zen. Erauzkin totalarekin bezala, bi
esperimentu independente egin ziren, esperimentu eta genotipoko 3 erreplika biologiko
erabiliz (3 sagu genotipo eta esperimentuko). PSS irudi-analisirako software-a erabiliz 995
eta 1238 orbain detektatu ziren esperimentu bakoitzeko 6 geletan, hurrenez hurren.
Adierazgarriki desregulatutako orbainak 40 eta 34 izan ziren (4.11. taula).
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4.11. taula: Linfozito aktibatuen NAEren azterketarako egindako esperimentuaren datuak.
Erreplika biologikoak erabili ziren, indibiduo bakoitzari zegokion proteina gel batean banatuz.
Gainera, esperimentua birritan egin zen, guztira sei erreplika biologiko genotipoko erabiliz.
Desregulazioa adierazgarria zen zehazteko t-testa erabili zen (p<0.05). G o r a : E2F2-/-tan
gainadieraziak. Behera: E2F2-/-tan azpiadieraziak.

Gelak /

Erreplikak

genotipo eta
Esperimentua

esperimentu

1

3

2

3

Gel guztietan
detektatutako Desregulatutako
orbainak

orbainak

Gora

Behera

Biologikoak

995

40

30

10

Biologikoak

1238

34

17

17

ESI-Q-TOFa erabiliz esperimentu bakoitzean arrakastarekin identifikatutako orbainak
15 (%37.5) eta 14 (%44a) izan ziren. Esperimentu bakoitzean identifikatutako proteinak,
berriz, 21 eta 15 izan ziren (4.12. taula eta 4.21. irudia). Oraingoan ere ESI-Q-TOFa erabiliz
zenbait orbainetan proteina bat baino gehiago identifikatu zen.
4.12. taula: E2F2-/- T linfozito aktibatuen NAEan adierazgarriki desregulatutako (p<0.05)
proteinak. Orbaina: Irudi-analisian orbain-talde bakoitzari emandako zenbakia. Sarrera: Uniprot
Swissprot datu-basean proteina horrek duen identifikatzailea. Izena: Uniprot Swissprot datu-basean
proteina horrek duen izena. Ratioa: E2F2/WT orbain-bolumen normalizatuen arteko erlazioa.
Puntuazioa: MASCOT bilatzailean lortutako puntuazioa.
Esperimentua

Orbaina

Sarrera

Izena

1. esperimentua

1

ATPB_MOUSE

1.60

94

1

SMCE1_MOUSE

1.60

88

1

TBB2A_MOUSE

ATP synthase subunit beta,
mitochondrial
SWI/SNF-related matrixassociated actin-dependent
regulator chromatin subfamily E
member 1
Tubulin beta-2A chain

1.60

53

1

VIME_MOUSE

Vimentin

1.60

154

2

BHMT1_MOUSE

1.72

104

2

CSAD_MOUSE

1.72

31

2

PHB_MOUSE

Betaine-homocysteine Smethyltransferase 1
Cysteine sulfinic acid
decarboxylase
Prohibitin

1.72

108

3

CH60_MOUSE

1.52

117

4

DCTN2_MOUSE

60 kDa heat shock protein,
mitochondrial
Dynactin subunit 2

1.58

178

5

DCTN2_MOUSE

Dynactin subunit 2

1.27

32

6

GRP78_MOUSE

78 kDa glucose-regulated protein

2.12

380

7

HNRPK_MOUSE

1.6

62

8

IMA2_MOUSE

Heterogeneous nuclear
ribonucleoprotein K
Importin subunit alpha-2

1.74

180

9

IN35_MOUSE

1.45

94

10

LSP1_MOUSE

Interferon-induced 35 kDa protein
homolog
Lymphocyte-specific protein 1

1.21

345

10

RINI_MOUSE

Ribonuclease inhibitor

1.21

177

11

PPIP1_MOUSE

Proline-serine-threonine
phosphatase-interacting protein 1

1.58

61

111

Ratioa Puntuazioa
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phosphatase-interacting protein 1

2. esperimentua

12

RBBP4_MOUSE

Histone-binding protein RBBP4

1.76

92

13

EF1D_MOUSE

Elongation factor 1-delta

0.78

276

13

TXNL1_MOUSE

Thioredoxin-like protein 1

0.78

50

14

ENOA_MOUSE

Alpha-enolase

0.52

65

15

GRP75_MOUSE

Stress-70 protein, mitochondrial

0.37

810

1

ATPB_MOUSE

1.59

78

1

TBB5_MOUSE

ATP synthase subunit beta,
mitochondrial
Tubulin beta-5 chain

1.59

52

2

CAZA2_MOUSE

1.25

196

3

CLIC44_MOUSE

2.15

112

4

IMMT_MOUSE

1.20

51

5

LMNB1_MOUSE

F-actin-capping protein subunit
alpha-2
Chloride intracellular channel
protein 4
Mitochondrial inner membrane
protein
Lamin-B1

1.94

143

6

1433T_MOUSE

14-3-3 protein theta

0.60

285

7

GRP75_MOUSE

Stress-70 protein, mitochondrial

0.39

818

8

GRP75_MOUSE

Stress-70 protein, mitochondrial

0.30

218

9

HNRPC_MOUSE

0.74

200

10

PCNA_MOUSE

Heterogeneous nuclear
ribonucleoproteins C1/C2
Proliferating cell nuclear antigen

0.8

280

11

PDIA3_MOUSE

Protein disulfide-isomerase A3

0.70

581

12

PRDX2_MOUSE

Peroxiredoxin-2

0.64

122

13

PRDX3_MOUSE

0.67

118

14

SET_MOUSE

Thioredoxin-dependent peroxide
reductase, mitochondrial
Protein SET

0.69

196

14

VASH1_MOUSE

Vasohibin-1

0.69

27
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pI

4,5

6

6,5

15

150 Kda

1

10

12

1

7
11

14
3

m

2

10

11

9

3

7
5

2

13

4
12

15

5
4

6,5

9 8

150 Kda

8

m

pI

4,5

14

13

25 Kda

25 Kda

4.21. irudia: Linfozito aktibatuen NAEren azterketan identifikatutako proteinen kokapena.
Ezkerrean egindako 1.go erreplikari dagokion gel bat, eta eskuman egindako 2. erreplikari dagokiona.
2DE gelean. pI eta m balio hurbilduak dira, orbainek gelean duten kokapenaren araberakoak.

E2F tokien agerpenari dagokionez, TELIS analisiak ez zuen E2F-ituen aberasketa
adierazgarririk erakutsi. Halere, zenbait tranksipzio-faktoreentzako lotura-guneak
adierazgarriki aberastuta agertu ziren analisian (4.13. taula).

4.13. taula: TELIS programa erabiliz aberastutako transkripzio-faktoreentzako lotura-guneak
linfozito aktibatuen NAEan. Frekuentzia: Sustatzaile bakoitzean transkripzio-faktore jakin
batentzako lotura-gune kopurua. Intzidentzia: Transkripzio-faktore jakin batentzako gutxienez loturagune jakin bat duen geneen portzentaia. Desregulatutako gene-multzoan lortutako balioak
backgroundean lortutakoekin konparatzean lortutako ratioak dira aurkeztutako balioak. Ratio guztiak
frekuentzia zein intzidentziarentzako adierazgarriak ziren (p<0.05).

Transkripzio-faktorea

Frekuentzia-ratioa

Intzidentzia-ratioa

SRF

9.3

9.3

AP4

6.2

6.2

OLF1

6.2

6.2

Identifikatutako proteinen zelula-azpiko banaketa aktibatutako linfozitoen ETaren
banaketarekin alderatuz gero, ez zen desberdintasun nabarmenik ikusten. ETean
identifikatutako proteinen %23ak kokapen nuklearra zuen (4.16. irudia), eta NAEn %20ak
(4.22. irudia). Beraz, desregulatutako proteinen artean ez zen itu nuklearren aberasketarik
ikusi.
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4.22. Irudia: Aktibatutako E2F2-/- T linfozitoen NAEn desregulatutako proteinei dagozkien zelulaazpiko kokapena: Linfozito aktibatuen ETarekin alderatuta (%20) ez zen proteina nuklearren
aberasketarik egon

Molekula-mailako funtzioa aztertzean desregulatutako proteinek funtzio-mailako
aniztasun handia erakutsi zuten (4.23. irudia). Halere, DNAren metabolismoarekin (%14a)
zein nukleoaren antolakuntzarekin (%6) lotutako GO termino interesgarriak agertzen ziren
desregulatutako proteinen artean. DNAren metabolismoan parte hartzen duten proteinak
SMCE1 (SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator chromatin subfamily E
member 1), SET (Protein SET), PHB (Prohibitin), PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen)
eta RBBP4 (Histone-binding protein RBBP4) ziren. Nukleoaren antolakuntzan, berriz, IN35
(Interferon-induced 35 kDa protein homolog) eta LMNB1 (Lamin-B1) ziren.

4.23. irudia: Aktibatutako E2F2-/- T linfozitoen NAEn desregulatutako proteinei dagozkien GO
bitarteko banaketa.

Kasu honetan ere bi identifikazio kointzidente aurkitu ziren esperimentu bien artean
(4.24. irudia). Proteina hauek ATPB (ATP synthase subunit beta, mitochondrial), gora
esperimentu bietan, eta GRP75 (Stress-70 protein, mitochondrial precursor), behera
esperimentu bietan, izan ziren.
114

4.Emaitzak: linfozito aktibatuak

A

Exp1

20

Exp2

2

13

B
Esperimentua
1

Izena

Sarrera

ATP synthase subunit beta, mitochondrial ATPB_MOUSE

2

1

Stress-70 protein, mitochondrial

2

GRP75_MOUSE

Orbaina Ratioa Puntuazioa
1

1.60

94

1

1.59

78

15

0.37

810

7

0.39

818

4.24. irudia: E2F2-/- T linfozitoen NAEren azterketarako egindako esperimentu bien arteko
identifikazio kointzidenteak. A) Esperimentuen arteko solapamendua erakusten duen Venn
diagrama. B) ATPB eta GRP75 identifikazio kointzidenteen datuak esperimentu bietan. Izena: Uniprot
Swissprot datu-basean proteina horri dagokion izena. Sarrera: Uniprot Swissprot datu-basean proteina
horrek duen identifikatzailea. Orbaina: Irudi-analisian orbain-talde bakoitzari emandako zenbakia.
Ratioa: E2F2-/-/WT orbain-bolumen normalizatuen arteko erlazioa. Puntuazioa: MASCOT bilatzailean
lortutako puntuazioa.

ATPB proteina NAEaren azterketarako egindako bi esperimentuetan agertu zen
desregulatuta (1.59 eta 1.60ko ratioekin, hurrenez hurren). Halere, ATPB bezala
identifikatutako orbainen kokapena aztertzean ikusi zen hauen kokapenak errepliken artean
ez zuela bat egiten (4.25. irudia). Honek erreplika bakoitzean proteina horren isoforma
desberdinak desregulatuta zeudela iradoki zuen. Hortaz, identifikazioa kointzidentea izan
arren, ezin zezakeen esan desregulatutako funtzioa berdina zenik eta, beraz, desregulazio
hau ez zen errepikakortzat jo.

4.25. irudia: ATPB proteinaren desregulazioa NAEan: Ezkerrean 1. esperimentuari dagokion irudia,
eta eskuman 2. erreplikari dagokiona.
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GRP75 izan zen NAEren azterketan identifikatutako beste proteina kointzidentea.
Proteina hau lau orbain desberdinetan identifikatu zen (4.26. irudia). Irudiko 3. orbaina izan
zen esperimentu bietan adierazgarriki azpiadierazia zegoena (0.39 eta 0.37 ratioak hurrenez
hurren). 2. esperimentuan irudi bereko 4. orbaina ere adierazgarriki azpiadierazia zegoen,
baina ez lehenengoan.

A

-/-

WT

1

E2F2

3

2

4

1

2

3

4

NAE

B
Esperimentua

Orbaina

Ratio E2F2/WT

1

3
4
3

0.39
0.30
0.37

2

4.26. irudia: GRP75 proteinaren desregulazioa aktibatutako E2F2-/- T linfozitoetan. A) NAE 1.
esperimentuan 1-4 orbainetan GRP75 identifkatu zen masa-espektrometriaz. 3. orbaina esperimentu
bietan adierazgarriki azpiadierazia zegoen bitartean, 4. orbaina esperimentu bakarrean agertu zen
adierazgarriki azpiadierazia. B) Esperimentu bakoitzean GRP75 bezala identifikatutako orbain
desregulatuen datuak.

GRP75 bezala identifikatutako orbainen arteko desberdintasuna fosforilazio-mailan
egon zitekeela susmatuz, MASCOT bilatzailea erabiliz fosfopeptidoen bilaketa egin zen
detektatutako peptidoen artean, baina ez zen horrelakorik detektatu. Beraz, orbain guztietan
proteina berdina identifikatu izan zen arren, orbain bakoitzean banatzen zen isoformaren
izaera zein izan zitekeen argitu gabe gelditu zen.
Interesgarriki, ET esperimentutariko batean GRP75 proteina adierazgarriki
desregulatuta zegoen, eta orbain honen kokapena NAE esperimentuko GRP75 2.
orbainarekin kointziditzen zuen (4.27. irudia). Orbain hau adierazgarriki gora zegoen. Beraz,
-/-

badirudi E2F2 T linfozitoetan GRP75 proteinaren isoforma azidoen eraketa faboratuta egon
daitekeela, nahiz eta orbainen desregulazio-patroia ez izan esperimentu artean guztiz
errepikakorra.
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A

-/-

WT

1

2

E2F2

1

4

3

2

3

4

B
Erauzkina

Esperimentua

Orbaina

Ratio E2F2/WT

ET

1

2

1.5

4.27. irudia: GRP75 proteinaren desregulazioa ETan. A) ET esperimentutariko batean
desregulatutako GRP75aren kokapena 2DE gelean. NAEko GRP75 2 orbainaren kokapenarekin
kointziditzen du. B) ET esperimentuan lortutako E2F2-/-/WTratioa.

GRP75 HSP70 familiako kide oso kontserbatua da. Estresarekiko erantzuna,
mitokondrioen biogenesia, antigenoen prozesamendua, proliferazioa, diferentziazioa, edota
tumorigenesia bezalako prozesu ezberdinetan inplikatuta dago proteina hau (Kaul et al.
2002). Beraz, GRP75ek duen funtzio eta adierazpen-patroi desregulatua direla eta, ikerketan
sakontzeko interesgarria izan zitekeen. Halere, proteina hau, zelula kieszenteen NAEko
HNRPK bezala, orbain askotan identifikatu zen, eta orbain hauen arteko desberdintasuna
zein izan zitekeen argitzeko erizpiderik ez zegoen. Hau dela eta, baieztapenerako hautagai
desapropostzat hartu zen. Bestelako ekimenak (fosfopeptidoen isolaketa eta azterketa, kasu)
izango ziren beharrezkoak gene honen desregulazioan sakontzeko, eta beste hautagaien
artean hautagai interesgarri eta bideragarriagoak zeudenez GRP75 baztertzea erabaki zen.
Bestalde, gure aukeraketa-eredutik kanpo zegoen hautagai interesgarri bat aurkitu
zen. Proteina hau (Prohibitin) PHB zen, eta ET esperimentutariko batean eta NAE beste
esperimentu batean agertzen zen desregulatuta (4.14. taula), baina orbainak gelean zuen
kokapena aztertzean honek ez zuela kointziditzen ikusi zen (4.28. irudia).
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4.14. taula: PHB proteinaren identifikazioaren datuak ET eta NAE esperimentuetan
Esperimentua Ratioa

pI

4,5

ET

1.21

NAE

1.72
4,5

6,5

pI

6,5

150 Kda

150 Kda

m

m

25 Kda

25 Kda

4.28. irudia: ET (ezkerra) eta NAE (eskuma) esperimentuetan PHB proteina identifikatutako
orbainen kokapena 2DE gelean. pI eta m balio hurbilduak dira, orbainek gelean duten kokapenaren
araberakoak.

Ikus daitekeen moduan, NAEko orbainak ez zuen ETko orbainaren ez masa, ez
puntu isoelektriko berdina. Masa txikiagoa izanik, baliteke NAE esperimentuan ikusten zen
PHB-ren forma proteinaren zatiki bat besterik ez izatea. Ezaguna da zenbait proteinen
aktibitatea horrelako prozesuen bitartez erregulatu daitekeela. Identifikazio bakoitzean
detektatutako peptidoak begiratuz gero, horrelako gertaera posible litzatekeela ikus daiteke
(4.29. irudia).
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ET
MAAKVFESIGKFGLALAVAGGVVNSALYNVDAGHRAVIFDRFRGVQDIVVGEGTHFLIPWVQKPIIFDCR
SRPRNVPVITGSKDLQNVNITLRILFRPVASQLPRIYTSIGEDYDERVLPSITTEILKSVVARFDAGELITQ
RELVSRQVSDDLTERAATFGLILDDVSLTHLTFGKEFTEAVEAKQVAQQEAERARFVVEKAEQQKKAAII
SAEGDSKAAELIANSLATAGDGLIELRKLEAAEDIAYQLSRSRNITYLPAGQSVLLQLPQ

NAE
MAAKVFESIGKFGLALAVAGGVVNSALYNVDAGHRAVIFDRFRGVQDIVVGEGTHFLIPWVQKPIIFDCR
SRPRNVPVITGSKDLQNVNITLRILFRPVASQLPRIYTSIGEDYDERVLPSITTEILKSVVARFDAGELITQR
ELVSRQVSDDLTERAATFGLILDDVSLTHLTFGKEFTEAVEAKQVAQQEAERARFVVEKAEQQKKAAIIS
AEGDSKAAELIANSLATAGDGLIELRKLEAAEDIAYQLSRSRNITYLPAGQSVLLQLPQ

4.29. irudia: PHB proteinaren identifikazioan ikusitako peptidoak ET zein NAEn. Gorriz,
esperimentu bakoitzean ikusitako peptidoak.

Izan ere, ETko PHB-ren N domeinu terminaleko zenbait peptido ikus zitezkeen
bitartean, NAEko PHB-an ez zen horrelakorik detektatu. Honek NAEko sekuentzia PHB
osoaren zatiki C-terminala izan zitekeela iradokiko luke. Halere, NAE identifikazioan Nmuturreko peptidorik ez agertzeak ez du esan nahi peptido-nahaskian horrelakorik ez
zegoenik. Horrela, ezin da baztertu peptido horiek besterik gabe NAE identifikazioan
detektatu ez izana eta benetan bi esperimentuetan identifikatutako PHBa berdina izatea.
Gainera, bibliografian ez da PHB-ren horrelako zatiketarik deskribatu. Bestalde, zenbait
itzulpen osteko eraldaketek pI-a aldatzeaz gain, migrazio elektroforetikoa alda dezakete ere,
eta hortaz baliteke esperimentu hauetan ikusten ditugun formatariko bat oso eraldatuta
egotea.
PHB proliferazioaren aurkako ahalmen oso handia duen gene tumore-supresore bat
da. RB bezala, E2F familiako kideekin elkarrekiteko gai da, eta hauen aktibitatea erreprimi
dezake. Horrela, besteak beste, E2Fen menpeko seneszentziaren indukzioan inplikatuta
agertzen da (Rastogi et al. 2006). Halere, E2F aktibitatearen errepresiorako jarraitzen duen
mekanismoa ez da oraindik guztiz ezaguna. Badirudi errepresio hori HDACen menpeko
mekanismo baten bitartez burutu dezakeela, baina E2F1en errepresiorako BRG1/BRM
menpeko mekanismo alternatibo bat jarrai dezakeela ere deskribatu da (Wang et al. 2002).
Beraz, nahiz eta identifikazio kointzidentea mota desberdineko esperimentuen artean izan,
PHB-ren adierazpen desregulatua baieztatzea erabaki zen (4.30. irudia). qRT-PCR bitarteko
analisian ez zen desberdintasunik erakutsi, baina western plapaketaren bitartez baieztatu zen
proteina honen desregulazioa eta, beraz, ikerketarekin jarraitzeko beste hautagai bat aurkitu
zen.
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A

E2F2-/-

WT

B
Ratio
1.21 (ET)/.172 (NAE)
1.22

2DE
Western plapaketa

PHB
ACTB

4.30. irudia: PHB proteinaren desregulazioa aktibatutako E2F2-/- T linfozitoetan. A) Western
plapaketa bitarteko baieztapena. B) 2DE eta western plapaketa teknikatan lortutako E2F2/WT ratioak
biltzen dituen taula. qRT-PCR bitartez ez zen desberdintasunik ikusi.

4.1.3-2DE vs. MICROARRAY EMAITZAK:
Gure laborategian aktibatutako E2F2

-/-

T linfozito kieszente zein aktibatuen

transkriptoma sakonki aztertu zen microarray-en bitartez (Infante et al. 2008). Linfozitoen
erauzketarako zein aktibaziorako erabilitako protokolo eta baldintzak gure 2DE hurbilketan
erabilitakoen berdinak ziren eta beraz, emaitzak konparatu zitezkeen. Array hauetan National
Institue of Aging (NIA) institutuan lortutako 16000 adierazitako sekuentzia-etiketa (EST), hau
da, cDNA jakin baten adierazgarri diren nukleotido-sekuentziak, aztertu ziren. Hauetaz gain,
zelula-zikloarekin lotutako beste 6000 EST gehitu ziren analisira. Desregulatutako proteinak
microarray-etan lortutako emaitzekin alderatzean, hurrengo gainjarpena lortu zen (4.31.
irudia).

0h

1692

36h

Microarray

72

1445

50

7

2

Microarray

2DE

2DE

4.31. irudia: Microarray zein 2DE bitartez lortutako desregulatutako gene-kopuruen arteko
konparazioa. Ezkerrean 0h-tara lortutako emaitzak, eta eskuman 36h-tara lortutakoak. Denborapuntu bakoitzeko ET eta NAE esperimentuetan lortutako emaitzak bateratu egin ziren konparazio hau
egiteko.

0h-tara desregulatutako itu kointzidenteak ACTB (Actin, beta) eta PLCA (1-acyl-snglycerol-3-phosphate acyltransferase alpha) izan ziren. 36h-tara kointzidentak, berriz,
honakoak izan ziren: FKBP4 (FK506-binding protein 4), GRP78 (78 kDa glucose-regulated
protein), VIME (Vimentin), HNRPC (Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2),
PCNA (Proliferating cell nuclear antigen), SET (Protein SET) eta 1433Z (14-3-3 protein
zeta/delta).
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4.1.4-PROTEINA HAUTAGAIEN AUKERAKETA:
Behin E2F2-gabeko T linfozitoen adierazpen-patroia sakonean aztertu zela,
analisiarekin jarraitzeko hautagai aproposena zein zen erabaki beharra zegoen. Emaitzetan
azaldutako moduan, zenbait proteina interesgarri identifikatu eta baieztatu ziren azterketa
bakoitzean, eta hauek kontsideratu ziren hautagai interesgarrienak. Proteina hauek 4.15.
taulan agertzen dira.
4.15. taula: 2DEan identifikatutako proteina desregulatu eta baieztatuen zerrenda. Baieztapena
western plapaketa bitartez egin zen (WB), eta zenbait kasutan baita qRT-PCRz ere (PCR). Sarrera:
Uniprot Swissprot datu-basean proteina horrek duen identifikatzailea. Izena: Uniprot Swissprot datubasean proteina horri dagokion izena. Ratioa: E2F2-/-/WT orbain-bolumen normalizatuen arteko
erlazioa. Puntuazioa: MASCOT bilatzailean lortutako puntuazioa.
Sarrera

Esperimentua Erreplikak

RUVB1_MOUSE

0h ET

RUVB2_MOUSE
AIP_MOUSE

CRKL_MOUSE
PHB_MOUSE

Izena

Baieztapena Ratioa Puntuazioa

RuvB-like 1

WB

1.34

198

0h NAE

3 tekniko
(pool)
3 biologiko

RuvB-like 2

WB

1.48

268

36h ET

6 biologiko

Aryl-hydrocarbon
receptor-interacting
protein
Crk-like protein
Prohibitin

WB/PCR

1.56/1.95

128/99

WB/PCR
WB

0.53/0.53
1.21/1.72

65/85
252/108

36h ET
6 biologiko
36h ET/ NAE 6 biologiko

Baieztatutako proteina hauen artean ikerketan jarraitzeko hautagaia aukeratzeko
desregulazio errepikakorrena zein zen begiratu zen. RUVB1 eta RUVB2 funtzio-ikuspegi
batetatik interesgarriak ziren arren, 36h-tako emaitzei garrantzi gehiago eman zitzaien, hauek
erreplika kopuru handiagoak erabiliz lortu bait ziren. Horrela, AIP, CRKL eta PHB bi
esperimentutan agertzen ziren desregulatuta. Halere, PHB-ren kasua berezi samarra zen, bi
esperimentu independentetan desregulatuta egon arren, hauen izaera ez bait zen berdina:
ET erreplika batean eta NAE

beste erreplika batean zegoen desregulatuta. Gainera,

emaitzetan ikusi den moduan, ET eta NAEn desregulatutako orbaina ez zen berdina eta,
ondorioz, ezin zitekeen esan PHB-ren forma berdina desregulatuta zegoenik egoera bietan.
Hau guztia zela eta, AIP eta CRKL emaitz errepikakorragotzat jo ziren, mota bereko
esperimentu bitan agertzen bait ziren desregulatuta, eta orbainen kokapena berdina bait zen
gelean. Proteina bi hauen artean, AIP-k erakusten zuen ikerketarekin jarraitzeko biderik
egokiena. AIP-k Ahr bidezidorra erregulatzen du, eta ikusitako moduan, AHR eta E2F
bidezidorrak estuki lotuta daude. AHR bidezidorra oso karakterizatuta dagoen bidezidor bat
da, eta ezaguna da bidezidor honetan parte hartzen duten proteinak zeintzuk diren eta nola
jokatzen duten. Beraz, modu zuzen batean karakteriza zitekeen bidezidor hau aktibatutako T
linfozitoetan eta, emaitza positiboak lortuz gero ikerketarekin jarraitzeko aukera ona ematen
zuen. Gainera, aktibatutako T linfozitoen DNA microarray datuak aztertzean AHR
adierazgarriki gora zegoela ikusi zen, bidezidor honen desregulazoaren aldeko datu gehiago
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emanez. CRKL-k T linfozitoen aktibazioan hartzen du parte, aktibazioa gertatzeko
beharrezkoak diren sinapsi immunologikoen eraketa bultzatuz zein T linfozitoen aktibazioa
gelditzen duen anergia eraginez, baina Ahr bidezidorraren karakterizazioak aukera zuzenago
eta interesgarriagoa ematen zuenez, bertatik hastea erabaki zen.
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4.2. AHR BIDEZIDORRAREN KARAKTERIZAZIOA
AKTIBATUTAKO E2F2-/- T LINFOZITOETAN
Aurreko atalean aipatu moduan, 2DEak emandako emaitza guztien artean AIP
aukeratu zen ikerketa jarraitzeko. Aktibatutako T linfozitoetan AIP proteina modu kontsistente
batean desregulatuta agertzen zen, eta DNA microarray datuek AHRren gainadierazpena
erakutsi zuten mRNA mailan. Emaitza hauek AHR bidezidorra ere desregulatuta egon
zitekeela adierazten zuten. AHR bidezidorra zelula-zikloaren erregulazioarekin eta E2F
bidezidorrarekin estuki lotuta egonik (Shimba et al. 2002, Puga et al. 2004), honen
karakterizazioan sakontzea erabaki zen.
Esan bezala, AHR ligandoaren loturaren bitartez aktibatzen den transkripzio-faktorea
da. Egoera inaktiboan AIP eta HSP90 proteinekin konplexu bat eratzen du zitosolean (4.32.
irudia). Ligandoa lotzean, berriz, AHRk konformazio aldaketa bat jasaten du eta, NLS
sekuentzia agerian duelarik, nukleora translokatzen da (Sogawa et al. 1997). Bertan,
zitosolean egonkor mantentzen duen konplexua desegiten da, AIP eta HSP90 zitosolera
bueltatzen direlarik. AHRk, berriz, aryl-hydrocarbon receptor nuclear translocator (ARNT)
proteinarekin heterodimeroak eratzen ditu nukleoan. Heterodimero hauek izango dira
transkripzio-faktorearen forma funtzionala eta, beraz, itu-geneen sustatzaileetan sekuentzia
espezifikoak ezagutu eta hauen transkripzioa eragingo dute (Ma et al. 1996). AHR/ARNT
heterodimeroek ezagutzen dituzten sekuentziei xenobiotikoen aurrean erantzuteko
elementuak (XRE) deritze, eta GCGTG sekuentzia onartzen da adotasun-sekuentzia modura.
Azkenik, aryl-hydrocarbon receptor repressor (AHRR) proteinak AHR/ARNT heterodimeroen
aktibitatea suntsitu egiten du, bidezidor honen errepresore modura jokatuz. Errepresio
honetarako jarraitzen duen mekanismoa ez dago oso argi, baina badirudi AHRRk
ARNTrengatik konpetitzen duela AHRrekin, eta AHRR/ARNT konplexu inaktiboak era
ditzakeela, besteak beste (Mimura et al. 1999, Evans et al. 2008).
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1)
AIP
AIP

HSP90

AHR

AIP

2)

AHR ligandoa

4)
HSP90

5)
AHR ARNT

ZITOSOLA
NUKLEOA

3)

AHRR

TRANSKRIPZIOA

GCGTG
4.32. irudia: AHR bidezidorraren funtzionamendua laburbiltzen duen eskema: 1) AHRk AIP eta
HSP90 proteinekin konplexuak eratzen ditu zitosolean ligandoa jasotzen duen arte. 2) Ligandoa
jasotzean, nukleora translokatzen da eta ARNTrekin heterodimeroak eratzen ditu. 3) Heterodimero
hauek itu-geneen sustatzaileetan sekuentzia espezifikoak ezagutu eta hauen adierazpena eragiten
dute. 4) Behin konplexua suntsituta, AIP-k eta HSP90-k nukleoa uzten dute. 5) AHRR proteinak
bidezidor honen aktibitatea erreprimitzeko ahalmena du.

Behin nukleoan, AHRk hainbat prozesuetan parte hartzen duten geneen transkripzioa
erregula dezake. Itu gene hauen artean hoberen karakterizatutakoak xenobiotikoen
detoxifikazioarekin erlazionatutakoak izan arren, bestelako funtzioetan parte hartzen duten
geneen adierazpena ere erregula dezake. Horrela, desberdintzapena, zelula-zikloaren
erregulazioa eta apoptosia erregula ditzakeela ikusi da (Barouki et al. 2007). Hau dela eta,
AHR oso proteina interesgarria da gure ikerketarako. AHRren funtzioak honakoak dira:

1. Xenobiotikoen detoxifikazioa
AHR bidezidorraren betebehar nagusia xenobiotikoen detoxifikazioarekin dago lotuta.
Izan ere, AHR proteinaren ligandorik ezagunenak konposatu organiko toxikoak dira. Horrela,
2,3,7,8-tetrakloro-dibenzo-p-dioxina (TCDD) edota benzo(a)pireno (BaP) bezalako
konposatuek AHR-ren nukleorako translokazioa eta aktibazioa bideratzen dute (Harper et al.
1992). Honek hauen aurkako erantzunean parte hartzen duten hainbat entzimen adierazpena
eragiten du. Oro har, xenobiotikoen aurkako erantzunak hiru fase ditu. Lehen fasean, sustrato
organikoa oxigenatu zein hidrolizatu egiten da, xenobiotikoa “aktibatuz”. Jatorrizko
konposatuaren arabera xenobiotiko aktibatu desberdinak sortzen dira. Bigarren fasean,
aktibatutako xenobiotikoa bestelako erreaktiboekin kojugatzen da, inaktibatuz. Azkenik,
hirugarren fasean, konposatu konjugatu horiek oraindik gehiago prozesatzen dira eta,
azkenik, iraiztu egiten dira. AHR bidezidorraren ituen artean detoxifikazio lehen eta bigarren
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faseko entzimak kodetzen dituzten geneak aurkitzen dira (Nebert et al. 1996). AHR
bidezidorraren itu diren CYP1A1, CYP1A2 eta CYP1B1 CYP450 zitokromo-familiako kideak
dira, eta xenobiotikoen detoxifikaziorako lehen fasean hartzen dute parte. Bestalde, GSTA1,
NQO1, UGT1A6 eta ALDH3A1 AHR-ituek xenobiotikoen detoxifikaziorako bigarren fasean
hartzen dute parte. Horrela, GSTA1k (Glutathione S-transferase A1) horrelako koposatuak
glutationa (Gsh) erabiliz erreduzitzeaz aduratzen da. NQO1k (NAD(P)H dehydrogenase
quinone 1) xenobiotikoen aktibazioaren ondorioz sortutako kinonei elektroiak igortzen dizkio
zuzenean. UGT1A6 (UDP-glucuronosyltransferase 1-6) glukuronosil talde baten gehipenaren
bitartez molekula lipofilikoak ur-solugarriak bihurtzen ditu. Azkenik, ALDH3A1 (Aldehyde
dehydrogenase 3 family, member A1) aldehidoak erabiltzen ditu sustratu modura eta oxidatu
egiten ditu.

2. Zelula-zikloaren erregulazioa
AHR bidezidorraren zeregina xenobiotikoen suntsiketarekin estuki lotu izan den
arren, geroz eta argiago dago betebehar endogeno bat ere baduela. Horrela, besteak beste,
AHR eta zelula-zikloaren erregulazioa estuki erlazionatuta egon daitezkeela proposatu izan
da (Puga et al. 2002). Zelula-mota zein aktibaziorako mekanismoaren arabera, AHRk
proliferazioaren aldeko zein aurkako zeregina izan dezake. Gainera, ezaguna da
proliferazioaren erregulazio hori E2Fren menpeko mekanismo baten bitartez bete dezakeela.
Horrela, aktibatu ostean, AHRk proliferazioaren konplexu errepresoreak era ditzake pRb eta
E2Fekin batera, eta ARNTk ez du hauetan parte hartzen (Ge & Elferink 1998). Konplexu
hauek E2F-ituen transkripzioa erreprimitzeko ardura dute. E2Fek p300 koaktibatzailearekin
eratzen dituzten konplexuak itu-geneen sutatzaileetan ordezkatu egiten dituzte, transkripzioa
ereprimituz eta zelula-zikloa G1 eta S faseen artean geldituz (Puga et al. 2000, Marlowe et al.
2004). Bestalde, AHRk zelula-zikloaren aldeko ekintza izan dezakeela ikusi izan da. MEFen
proliferazioa induzitzerakoan AHRren adierazpena induzitzen da, eta gehienezko
adierazpena S fasean gertatzen da (Vaziri et al. 1996). AHR gabeko MEFek proliferazioahalmen murriztua dute (Chang et al. 2000), eta AHR gainadierazten duten A549 zeluletan
zelula-zikloa azkartzen dela ikusi zen. Zelula hauek sakonago aztertzean hainbat E2F-itu
gainadierazten direla ikusi zen, eta luziferasa-saioek AHRk E2F aktibitatea eragin dezakeela
erakutsi zuten (Shimba et al. 2002). Izan ere, AHRk ARNT, E2F1 eta ACTR (activator for
thyroid hormone and retinoic receptors) proteinekin konplexuak eratzen ditu A549 zeluletan,
E2F1en bitarteko transkripzioa aktibatuz (Watabe et al. 2010). Beraz, AHRk zelula-zikloa
erreprimi zein eragin dezake E2Fren menpeko mekanismo baten bitartez. Guzti honek gure
ikerketarako itu oso interesgarria bihurtzen du AHR.

125

4. Emaitzak: AHR bidezidorraren karakterizazioa
3. Desberdintzapenaren erregulazioa
Ezaguna da AHRk T zelulen desberdintzapena erregulatzen duela. AHR bidezidorrak
Th17 zein Treg-erako desberdintzapena erregulatzen du. Prozesu hau ligandoarekiko modu
dependente batean gertatzen da. TCDD erabiliz aktibatuz gero, AHRk Treg zelulen
ekoizpena faboratzen du, autoimmunitatearen aurkako kinada sortuz. Bestalde, 6formilindolo[3,2-b] karbazola (FICZ) aktibatzailea erabiliz gero, Th17 zelulen ekoizpena
bultzatzen du, kasu honetan autoimmunitatea faboratuz (Quintana et al. 2008). Th17
azpimotaren ekoizpenaren aldeko baldintzenpean AHR aktibatuz gero zelula mota honen
ekoizpen areagotua gertatzen dela erakutsi izan da berriki, AHR bidezidorra berriz ere
autoimmunitatearen garapenarekin lotuz. Artikulu honetan Th17 zelulen markatzazilea den
Il22ren ekoizpena espezifikoki AHRren menpekoa dela erakutsi zen (Veldhoen et al. 2008).
Azkenik, ezaguna da AHRk Th1 eta Th2 azpimoten arteko oreka ere erregula dezakeela.
Horrela, AHR-ren aktibazioak Th1/Th2 balantzea Th1en aldera bultzatzen du Th2 zelulen
ekoizpenaren errepresioaren bitartez. Efektu hau aurrera eramateko AHRk Th2 zelulen
adierazgarri den GATA3 markatzailearen ekoizpena inhibitu dezakeela uste da, Th1 zelulen
ekoizpena faboratuz (Negishi et al. 2005). AHRk T zelulen desberdintzapenean izan
dezakeen betebeharra 4.33. irudian laburbilduta ikus daiteke.
AHR

Th2

Th17
Treg

4.33. irudia: AHR-ren funtzioa T zelulen desberdintzapenean: AHRk Th17 zein Treg linfozito
azpimoten ekoizpena bultzatzen duen bitartean, Th2 azpimotaren sorrera erreprimitzen du, Th1
azpimotaren ekoizpena faboratuz.

4. Apoptosiaren erregulazioa
AHR bidezidorra apoptosiaren erregulazioan inplikatuta dago ere. Izan ere,
apoptosiaren aldeko zein kontrako bideetan parte har dezakeela erakutsi izan da, bere
zeregina oraingoan ere kontestuaren arabera aldatuz. Horrela, TCDD bitarteko AHR-ren
aktibazioak azido retinoikoaren eta TGFB-ren bitarteko mekanismo baten bitartez
hepatozitoen apoptosia oztopatzen duela ikusi izan da, tumore hepatikoen garapena
lagunduz (Bock & Köhle 2005). Oso interesgarriki, AHR-k E2F1ek induzitutako apoptosia
erreprimitu dezake (Marlowe et al. 2008). Ikusitakoaren arabera, AHR-k E2F1 lotzen du, eta
E2F1en menpeko apoptosiaren aldeko ituen adierazpena erreprimitzen du. Bestalde, AHR
bidezidorraren aktibazioak T linfozitoen apoptosia eragin dezake. A konkabalinarekin (ConA)
aktibatutako T linfozitoak TCDD-bitarteko apoptosiarekiko sentikorragoak dira, eta FAS zein
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FASL molekulen ekoizpen areagotua dute. Fenomeno hau aktibatutako T zelulek c-FLIP
apoptosi-inhibitzailearen ekoizpen murriztua dutelako gertatzen da (Singh et al. 2008).
Antzerako zerbait ikusi zen estromako zelulen-bitarteko T zelulen apoptosiaren indukzioan.
Camacho-k eta laguntzaileek erakutsitakoaren arabera TCDDaren bitarteko tratamenduak
estroma-zeluletan FAS molekularen ekoizpena bideratzen duen bitartean, T zeluletan FASL
molekularen ekoizpena bideratzen du, apoptosia eraginez (Camacho et al. 2005). AHR,
hortaz, E2Frekin erlazionatuta egoteaz gain, zelula-zikloaren erregulazioan eta T zelulen
homeostasiaren mantenuan zeresan handia izan dezakeen proteina da. Hau guztia dela eta,
bidezidor honen egoera aztertzea erabaki zen aktibatutako T linfozitoetan.

4.2.1.

AHR

BIDEZIDORRAREN

DESREGULAZIOA

AKTIBATUTAKO E2F2-/- T LINFOZITOETAN
Lehenik, aktibatutako T linfozitoetan bidezidor honen egoera aztertzea erabaki zen.
2DE analisiek AIP esangarriki desregulatuta zegoela erakutsi zutenez, posible litzateke
bidezidor horretan parte hartzen duten bestelako proteinak ere desregulatuta egotea.
Horretarako, T linfozito aktibatuetan AHR bidezidorrean parte hartzen duten bestelako
geneen adierazpena (AHR, ARNT eta AHRR) aztertu zen western plapaketa zein qRT-PCRz.
AHRRren aurkako antigorputzik ez zegoenez, gene horren desregulazioa soilik qRT-PCRz
aztertu ahal izan zen. Emaitzek E2F2 gabeko T linfozito aktibatuetan bidezidor hau gora
zegoela erakutsi zuten. Aurreko atalean baieztatutako AIP-z gain, AHR bidezidorrean parte
hartzen duten AHR eta ARNT geneen adierazpena handiagoa zen aktibatutako E2F2

-/-

T

linfozitoetan (4.34.A eta B irudiak). Ikus daitekeen moduan, igoera hau proteina zein mRNA
mailan gertatzen da. Bestalde, AHRRren adierazpena txikiagoa zen aktibatutako E2F2
gabeko T linfozitoetan (4.34.C irudia). Emaitza hauek E2F2k bidezidor honetako zenbait
generen errepresore moduan joka dezakeela iradoki zuten. Bestalde, bidezidorraren osagai
aktibatzailearen gainadierazpenak (AHR eta ARNT) eta osagai errepresorearen adierazpen
-/-

txikiagoak (AHRR) E2F2 T linfozitoetan bidezidor honen aktibitatea handituta egon zitekeela
iradoki zuen.
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*

A
-/-

AHR

Ratioa

Balio erlatiboak

E2F2

WT

0,40

1.68

ACTB

0,30

0,20

0,10

0,00

E2F2 -/-

WT

B

*

0,40

E2F2

-/-

Ratioa

Balio erlatiboak

WT

3.1

ARNT

ACTB

0,30

0,20

0,10

0,00

WT

E2F2 -/-

*

C
0,80

Balio erlatiboak

0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

WT

E2F2-/-

4.34. irudia: AHR bidezidorraren desregulazioa aktibatutako E2F2-/- T linfozitoetan: A) AHRren
desregulazioaren baieztapena western plapaketa zein qRT-PCR bitartez. Ratioa = E2F2/WT bolumen
normalizatuen arteko erlazioa B) ARNTren desregulazioaren baieztapena western plapaketa zein qRTPCR bitartez. C) AHRR adierazpenaren desregulazioaren baieztapena qRT-PCR bitartez. * p<0.05
student t-test.

4.2.2. AHR ETA E2F BIDEZIDORREN ARTEKO ERLAZIOA
Aktibatutako T linfozitoetan AHR bidezidorra adierazgarriki desregulatuta zegoela
ikustean AHR eta E2F bidezidorren arteko elkarrekintza aztertzea erabaki zen. Batetik, AHR
bidezidorreko geneen adierazpen desregulatua E2F2ren aktibitatearen ondorio zuzena zen
aztertu zen ChIP bitartez. Bestalde, AHR bidezidorrak E2F aktibitatea baldintzatu dezakeela
erakutsi izan da, bai traskribapen-mailan (Puga et al. 2004, Shimba et al. 2002) zein
proteinen arteko elkarrekintza mailan (Marlowe et al. 2008). Hau dela eta, AHR eta E2F
bidezidorren arteko erlazioa ere maila horretan aztertu zen.
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1. E2F2ren bitarteko AHR bidezidorraren erregulazioa
Behin AHR bidezidorra desregulatuta zegoela frogatu ostean, desregulazio hau
E2F2ren aktibitatearen desagerpenaren ondorio zuzena ote zen aztertu zen. AHR
bidezidorreko proteinen adierazpena E2F2k zuzenean erregulatzen zuen ikusteko kromatinaimmunoprezipitazioa (ChIP) erabili zen. Teknika honetan proteina jakin bat intereseko DNAsekuentzia zehatzetara lotuta dagoen aztertzen da. Horretarako DNA eta proteinen arteko
elkarrekintzak fixatu egiten dira, eta DNA hautsi egiten da sonikazioz. Horrela, DNA eta
bertara lotuta dauden proteinek osaturiko konplexuak lortzen dira, eta intereseko proteinaren
aurkako antigorputz espezifiko bat erabiliz immunoprezipitazioz isola daitezke. Ondoren,
proteinak lotutako DNA sekuentzien artean gure intereseko genea dagoen edo ez azter
daiteke Q-PCR bitartez. Kontrol moduan immunoprezipitatu beharreko proteinak lotzen ez
duen gene bat erabiltzen da, Actb kasu honetan.
E2F2 proteina sagu basatien Ahr, Arnt, Aip eta Ahrr geneen sustatzaileetara lotzen
zen

aztertu

da.

Lotura-gunea

zehazteko

Consite

s o f t w a r e -a erabili zen

(http://asp.ii.uib.no:8090/cgi-bin/CONSITE/consite/). Programa hau erabiliz DNA-sekuentzia
jakin batean transkripzio-faktore jakin batentzako lotura-guneak dauden ala ez zehaztu
daiteke. Emaitzaren kalitatea neurtzeko “TF score cutoff” deritzon parametroa erabiltzen da.
Parametro honek gene horren sustatzailean aurkitutako sekuentziak adostasunsekuentziarekiko duen homologia neurtzen du. Oro har, %80 homologiatik gorako balioak
positibotzat hartzen dira. Bilaketak egiteko intereseko gene bakoitzaren transkripzioaren
hasiera puntutik –2000bp DNA-sekuentziak erabili ziren. Azterketa honetan erabilitako E2Ftokiak 4.35. irudian agertzen dira.
E2F (%86)
-1081
Ahr
-2000

-1058

0

-958

E2F (%87)
-172

Arnt
-2000

-72
E2F (%83)

-45 0

-499
Aip
-2000

-456

-358

0
E2F (%87)

-270
Ahrr
-254

-2000

-199

0

4.35. irudia: E2F-bitarteko AHR bidezidorreko geneen erregulazioa aztertzeko erabilitako E2F
lotura-guneen eta PCRrako hasleen kokapena: Bilaketa egiteko gene bakoitzaren –2000bp urbeherako DNA sekuentziak erabili ziren. Parentesi arteko portzentaiek E2F itu-sekuentziarekiko
homologia adierazten dute. Irudian E2F lotura-gunearen kokapena zein hasleen kokapena (geziz
markatuta) adierazten dira.
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Lotura hau T linfozito basati kieszente zein aktibatuetan aztertu zen. Irudian ikus
daitekeen moduan, AHR bidezidor honetako zenbait generen sustatzaileetara zegoen lotuta

ng DNA

bai 0h zein 36h-tara (4.36. irudia).

Aip

Ahr

Arnt

Ahrr

WT

-/-

E2F2
Chk1

Actb

Mock

4.36. irudia: E2F2 AHR bidezidorreko geneei lotzen zaien aztertzeko egindako saiakera: T
linfozito basatien erauzkinak erabili ziren ChIPa egiteko. E2F2 immunoprezipitatzerakoan lortutako ng
DNA bezala aurkezten dira emaitzak. Chk1 genearen sustatzailea E2F2ren immunoprezipitazioaren
kontrol positibo bezala erabili zen. Kontrol negatibo bezala E2F2-gabeko saguetan egindako Chk1
genearen ChIP-a, E2F2k sagu basatietan lotzen ez duen sustatzaile bat (Actb), eta proteina
nahasketan presente ez dagoen proteina baten aurkako antigorputza (SV40 T antigen, mock) erabili
ziren. * p<0.05 t-test Actb aberasketarekiko konparazioan.

Emaitzek erakusten duten moduan, E2F2 proteina Ahr eta Arnt geneen
sustatzaileetara estuki lotuta zegoen zelula kieszenteetan, eta zelula aktibatuetan, berriz, Aip,
Ahr eta Ahrr geneen sustatzaileetara. Interesgarriki, loturarik sendoena linfozito kieszenteen
Ahr genean gertatzen zen. Honek guztiak E2F2-bitarteko AHR bidezidorraren erregulazio
zuzenaren aldeko ebidentzia eman zuen.

2. AHR-ren bitarteko E2F bidezidorraren erregulazioa
Aurretik esan dugun moduan, AHR bidezidorrak zelula-zikloaren progresioa baldintza
dezake E2Fren menpeko mekanismo baten bitartez (Shimba et al. 2002, Puga et al. 2004).
Hortaz, interesgarria litzateke aztertzea ea AHR bidezidorrak erregula dezakeen E2F
aktibitatea gure zeluletan. Horretarako AHR ChIP bat egin zen, proteina hau E2F familiako
zenbait geneen sustatzaileetara lotuta zegoen edo ez aztertzeko. Cyp1a1 genea kontrol
positibo modura erabili zen. Oraingoan ere lotura-guneak aurkitzeko Consite software-a
erabili zen eta intereseko geneen transkripzioaren hasiera puntutik –2000bp DNAsekuentziak erabili ziren (4.37. irudia).
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AHR/ARNT (%90)
+49
E2f1

-2000

+148

0

+162
AHR/ARNT (%86)
-90
E2f2

-5 0

-2000

+11

AHR/ARNT (%90)
E2f3

-276
-278

-2000

-198

0

AHR/ARNT (%81)
-598
E2f4
-2000

-559

-497

0
AHR/ARNT (%85)
+262

E2f5

0

-2000

+302

+317

4.37. irudia: AHR-bitarteko E2F bidezidorreko geneen erregulazioa aztertzeko erabilitako
AHR/ARNT lotura-guneen eta PCRrako hasleen kokapena: Bilaketa egiteko gene bakoitzaren
–2000bp ur-beherako DNA sekuentziak erabili ziren. Parentesi arteko portzentaiek E2F itusekuentziarekiko homologia adierazten dute. Irudian E2F lotura-gunearen kokapena zein hasleen
kokapena (geziz markatuta) adierazten dira.

Kasu honetan 36h-tara besterik ez zen egin azterketa, izan ere AHR ez bait da
linfozito kieszenteetan adierazten. ChIPean lortutako emaitzek AHR aktibatutako linfozito
basatien E2f1, E2f2 eta E2f4 geneen sustatzaileetara lotzen dela erakutsi zuten (4.38. irudia).
E2F2

-/-

saguetatik erauzitako T linfozito aktibatuetan, berriz, ez zen lotura hori gertatzen.

Beraz, AHR-ren bitarteko E2F bidezidorraren erregulazio hipotetiko hau E2F2rekiko guztiz
dependentea litzateke.
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WT

E2F2

-/-

1
0,9

*

0,8

ng DNA

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

*

*

E2f1

E2f2

**

0,2
0,1
0
E2f3

E2f4

E2f5

Cyp1a1

Actb

Mock

4.38. irudia: AHR E2F familiako geneei lotzen zaien aztertzeko egindako saiakera: T linfozito
basatien erauzkinak erabili ziren ChIPa egiteko. AHR immunoprezipitatzerakoan lortutako ng DNA
bezala aurkezten dira emaitzak. Kontrol positibo bezala Cyp1a1 genearen sustatzailea erabili zen.
Kontrol negatibo bezala E2F2k lotzen ez duen sustatzaile bat (Actb) eta proteina nahasketan presente
ez dagoen proteina baten aurkako antigorputza (SV40 T antigen, mock) erabili ziren. * p<0.05 t-test
aktinaren aberasketarekiko konparazioan.

3. E2F2 eta AHR proteinen arteko elkarrekintza
Sustatzaile-mailan egon zitezkeen elkarrekintzetaz gain, E2F2 eta AHR proteinen
arteko elkarrekintza zuzena aztertzea erabaki zen. Ezaguna da AHR eta E2F familiako kide
ezberdinek elkarrekintzak izan ditzaketela. Elkarrekintza hauen bitartez E2F1 bitarteko
apoptosia inhibitzen da, baina, E2F1ekin elkarrekiteaz gain, AHRk E2F3 eta E2F4rekin
elkarrekiten duela deskribatu da (Marlowe et al. 2008). Beraz, gure sisteman horrelako
elkarrekintza gertatzea posible litzateke eta honen azterketa interes handikoa izan daiteke
gure ikerketarako.
E2F2 eta AHRren arteko elkarrekintza aztertzeko aktibatutako sagu basati zein E2F2

-

/-

etatik eratorritako proteina-erauzkinak anti-AHR antigorputzarekin tratatu ziren. AHR-ren

presentzia aztertu zen immunoprezipitatu horietan, prozedura modu egoki batean egin zela
zihurtatzeko. ARNT AHR-ren elkarrekintza partaiderik ezagunena izanik, gure
immunoprezipitatuetan elkarrekintza hau gertatzen zen aztertu zen. Emaitzen arabera,
-/-

ARNTk AHRrekin batera koimmunoprezipitatzen zuen sagu WT zein E2F2 etan. Beraz,
AHR/ARNT heterodimeroak genotipo bietako saguen T linfozito aktibatuetan sortzen direla
ondoriozta daiteke. Azkenik, immunoprezipitatu hauetan E2F2ren presentzia aztertu zen
western-plapaketa bitartez. Immunoprezipitazioaren emaitzek T linfozito basatietan AHR eta
E2F2k konplexuak eratzen dituztela erakutsi zuten (4.39. irudia).
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WB

kontrola

IP AHR

IP TUBB

E2F2

-/-

WT

E2F2

WT

-/-

E2F2

Anti-AHR

Anti-ARNT

Anti-E2F2

4.39. irudia: E2F2 eta AHR proteinen arteko elkarrekintza aktibatutako T linfozito basatietan:
E2F2 gainadierazten zuten zeluletatik erauzitako proteina erabili zen immunoprezipitazioaren
espezifikotasuna kontrolatzeko. Antigorputz inespezifiko bat (Anti-TUBB) erabili zen
immunoprezipitazioaren kontrol negatibo modura.

Bidezidorren arteko elkarrekintzaren azterketan lortutako emaitzak kontutan izanik,
AHR eta E2F bidezidorrak estuki lotuta daudela ondoriozta daiteke. ChIP emaitzen arabera
transkripzioaren erregulazioa bi norantzatan gerta daiteke, hau da, E2F bidezidorrak AHR
bidezidorreko geneen transkripzioa erregula dezakeen moduan, AHR bidezidorrak E2F
geneen transkripzioa erregula dezake. Gainera, immunoprezipitazioan lortutako emaitzek
elkarrekintza hau sustatzaile mailan gertatzeaz gain, proteina-mailan gertatzen dela erakutsi
zuten. Honek guztiak bidezidorren aktibitatea transkripzioaren erregulazioaren bitartez
gertatzeaz gain, proteina beraren aktibitatearen bitartez ere erregula daitekeela iradokitzen
du. Beraz, elkarrekintza-sare konplexu honen esanahaia argitzear dagoen arren, atal honetan
lortutako emaitzek etorkizunean sakondu beharreko ikerketa-puntu interesgarri bat finkatu
zuten.

4.2.3-AHR AKTIBITATEA AKTIBATUTAKO T LINFOZITOETAN
1.-CYP1A1 eta GSTA1 proteinen adierazpena
Behin AHR bidezidorraren desregulazioa frogatuta, eta hau E2F2ren aktibitatearen
galeraren ondorio zuzena izan daitekeela ikusita, desregulazio horrek AHRren aktibitatea
baldintzatzen duen aztertu zen. AHR bidezidorraren aktibitatea aztertzeko bidezidor honen itu
diren proteina biren adierazpena kuantifikatu zen western bitartez. Aukeratutako proteinak
CYP1A1 eta GSTA1 ziren. Lehen azaldu den moduan, AHRren aktibazioaren ostean eragiten
diren itu klasikoak dira hauek (Neri et al. 2008).
Western plapaketa bitarteko kuantifikazioak erakutsi zuen CYP1A1 zein GSTA1en
adierazpenari zegokionez ez dagoela desberdintasun nabarmenik (4.40. irudia). Emaitza
hauen arabera, esperotakoaren kontra, AHR bidezidorreko geneen adierazpen desregulatuak
ez zuen AHR aktibitate handiago bat ematen. Beraz, baliteke AHR-k erregulatutako bestelako
funtzioren bat desregulatuta egotea zelula hauetan.
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-/-

WT

E2F2

Ratio

CYP1A1

1.03

GSTA1

0.94

ACTB

4.40. irudia: CYP1A1 eta GSTA1en adierazpena aktibatutako T linfozitoetan. Adierazpenaren
azterketa western plapaketa bitartez. Ratioa = E2F2/WT bolumen normalizatuen arteko erlazioa.

2. T zelulen desberdintzapenaren erregulazioa
Emaitzen atal honetako sarreran azaldu den moduan, AHR bidezidorrak Th17 zein
Treg-erako desberdintzapena erregula ditzake. FICZ aktibatzaileak Th17 zelulen ekoizpena
bultzatzen duen bitartean, TCDDak Treg zelulen ekoizpena faboratzen du (Quintana et al.
2008). Bestalde, ezaguna da AHRk Th1 eta Th2 azpimoten arteko oreka ere erregula
dezakeela, Th2 zelulen ekoizpenaren errepresioaren bitartez Th1 azpimotaren ekoizpena
faboratuz (Negishi et al. 2005).
Ondorioz, fenomeno hau gure sisteman aztertzea erabaki zen. T zelula-azpimota
ezberdinen markatzaileak diren hainbat geneen adierazpena aztertu zen aktibatutako T
-/-

linfozito WT zein E2F2 etan qRT-PCRz (4.41. irudia).

A
Il22

*

4,5
4,0

Balio erlatiboak

Balio erlatiboak

Il17a

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

WT

E2F2

-/-

WT

Il17f

*

Balio erlatiboak

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

WT

E2F2

*

6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

-/-
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B
Foxp3

20

Balio erlatiboak

Balio erlatiboak

T-bet

*

0,3

0,2

0,1

0,0

5

WT

C

E2F2

-/-

D

140

Gata3

*

*

1,2
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0

E2F2 -/-

WT

*
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0

WT

E2F2 -/-
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4.41. irudia: T zelula desberdintzatuen markatzaileen adierazpena aktibatutako T linfozitoetan.
A) Th17rako desberdintzapena adierazten duten markatzaileak. B) Treg-erako desberdintzapena
adierazten duten markatzaileak. C) Th1erako desberdintzapena adierazten duten markatzaileak. D)
Th2rako desberdintzapena adierazten duten markatzaileak. Lagin-karga kontrolatzeko gene
bakoitzarentzako lortutako adierazpen-balioak aktinarekiko normalizatu ziren (balio erlatiboak). *
p<0.05 student t-test.

4.41.A atalean ikus daitekeen moduan, Th17 zelulen markatzaile diren Il17a, Il17f eta
Il22ren adierazpena adierazgarriki txikiagoa zen E2F2-gabeko aktibatutako T linfozitoetan.
Berdina gertatzen zen Treg-erako desberdintzapena adierazten duten markatzaileekin, izan
ere Foxp3 zein T-bet geneen adierazpena adierazgarriki txikiagoa zen aktibatutako T linfozito
-/-

E2F2 etan (4.41.B irudia). Azkenik, Th1 eta Th2 linfozitoetarako desberdintzapenaren
-/-

markatzaileen adierazpena handiagoa zen E2F2 T linfozitoetan (4.41.C eta D irudiak).
Emaitzen arabera, Th17 zein Treg zeluletarako desberdintzapena desfaboratuta
-/-

egon zitekeen aktibatutako E2F2

T linfozitoetan, eta Th1 eta Th2rako desberdintzapena,

berriz, faboratuta. AHR aktibitatea Th17 eta Treg-erako desberdintzapenaren induzkioarekin
eta Th2ren markatzaile den Gata3 ekoizpenaren errepresioarekin lotuta egonik, emaitzek
E2F2-gabeko T linfozitoetan AHR aktibitate gutxitua zegoela iradokitzen zuten.

Beraz, AHR aktibitatea aztertzeko egindako ekimenek erakutsi zuten E2F2

-/-

T

zeluletan ikusitako AHR bidezidorraren gainadierazpena gertatzen zen arren, ez zegoela
AHR aktibitate areagoturik aztertutako esparrutan. Honek iradoki zuen AHR bidezidorra
zelula horietan gainadierazita egon arren funtzionaltasunik ez zuela, edo gutxienez ez zela
aktibitate areagotua induzitzeko nahikoa. AHR aktibitatea gertatzeko nukleorako
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translokazioa ezinbestekoa izanik, AHR bidezidorreko proteinek zelulan zuten kokapena
aztertzea erabaki zen.

4.2.4. AHR BIDEZIDORREKO PROTEINEN KOKAPENA
ZELULAN
AHR bidezidorraren aktibitatea baldintzatu dezaketen hainbat faktore daude. Hauen
artean fosforilazioa, koaktibatzaileen presentzia, edota hormona zehatzen ekintza leudeke
(Harper et al. 2006). Halere, azken batez AHR aktibitatea guztiz baldintzatuko duen gertaera
nukleorako translokazioa izango da (Sogawa et al. 1997). Izan ere, AHR, transkripziofaktorea izanik, nukleora translokatu ezean ez da gai izango bere zeregina betetzeko.
Beraz, baliteke AHR eta AHR bidezidorreko proteinak maila altuagoan adieraztea
-/-

aktibatutako E2F2 T linfozitoetan, baina hauek funtzionalak ez izatea nukleora ez direlako
traslokatzen. Horrela, AHRk kokapen zitosoliko zein nuklearra besterik ezin ditzakeenez izan,
AHR bidezidorreko proteinen adierazpena proteina-erauzkin zitosoliko (EZ) eta nukleotan
aberastutako erauzkina (NAE) aztertu ziren western plapaketa bitartez (4.42. irudia).
0h
EZ
WT

WT

36h
EZ

NAE
-/-

E2F2

-/-

WT WT E2F2

WT

WT

NAE
-/-

E2F2

WT

WT

-/-

E2F2

AHR

ARNT

AIP

LAMB1

ACTB

4.42. irudia: AHR, ARNT eta AIP proteinak E2F2-/- T linfozito aktibatuen zitosolean pilatzen dira:
Linfozito kieszenteetan (0h) zein aktibatuetan (36h) adierazpena aztertu zen ET zein NAEan.
Frakzionamendua kontrolatzeko LAMB1 proteina nuklearraren aurkako antigorputza erabili zen.

Emaitzen arabera, gainadierazitako AHR bidezidorreko proteinen pilaketa ez zen
nukleoan gertatzen, zitosolean baizik. Linfozito kieszenteetan AIP besterik ez da adierazten,
eta ez dago desberdintausn nabarmenik. Aktibatutako T linfozitoetan, berriz, AHR
bidezidorreko proteina guztiak adierazten dira, eta zitosol zein nukleoan aurkitzen diren arren,
E2F2

-/-

T linfozitoen zitosolean hauen pilaketa nabarmena gertatzen da. Ondorioz, AHR
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bidezidorra gainadierazi arren, ez du zertan funtzionala izan beharrik. Honek azalduko luke
-/-

aktibatutako E2F2 T linfozitoetan AHR bidezidorra gainadierazita egon arren AHR aktibitate
areagoturik ez ikustea. Emaitza honen aurrean, interesgarria litzateke pilatutako AHRbidezidorreko proteina hauek funtzionalak diren edo ez aztertzea. Horretarako, T zelulak
bidezidor honen aktibatzaile batekin tratatzea erabaki zen.

4.2.5. AHR BIDEZIDORRAREN AKTIBAZIOA
Aurreko ataleko emaitzek erakutsi zuten AHR bidezidorreko proteinak aktibatutako
linfozitoen zitosolean pilatzen direla nagusiki, eta horren ondorioz bidezidor hau areagotua
egon arren, bere aktibitatea ez da espero bezain handia. Halere, baliteke pilatutako AHRa
baldintza egokiak sortuz gero nukleora translokatu eta efektu fenotipiko bat induzitzeko gai
izatea. AHRren aktibatzailerik ezagunenetariko bat 2,3,7,8-tetrakloro-dibenzo-p-dioxina da
(TCDD). TCDDa AHR bidezidorraren aktibatzaile oso eraginkorra da, eta Cyp1a1 genearen
-/-

adierazpena induzitzeko gai da (Kawajiri et al. 2007). Beraz, E2F2 T linfozitoetan pilatutako
AHR hori funtzionala izatera heldu daitekeen zehazteko, aktibatutako T linfozitoak

balio erlatiboak

Gene-adierazpenaren

TCDDarekin tratatu eta Cyp1a1 genearen adierazpena aztertu zen qRT-PCRz (4.43. irudia).

4.43. irudia: TCDDarekin tratatu osteko Cyp1a1 genearen adierazpena: Aktibatutako linfozito WT
zein E2F2-/-ak TCDD 1 µM-ekin tratatu ziren, 12 eta 24 ordutara zelulak jaso eta RNA erauzi zelarik.
Ondoren, gene bakoitzaren adierazpena qRT-PCRz aztertu zen. *p<0.05 t-test. Lagin-karga
kontrolatzeko gene bakoitzarentzako lortutako adierazpen-balioak eEf1a1 genearekiko normalizatu
ziren (balio erlatiboak).

Emaitzek erakusten duten moduan, TCDD tratamenduak Cyp1a1 genearen
-/-

adierazpena nabarmenki areagotzen zuen sagu basati zein E2F2 etan. Interesgarriki,
TCDDarekin tratatu eta 12 ordutara Cyp1a1 adierazpena adierazgarriki handiagoa zen E2F2
/-

-

T linfozitoetan, zitosolean pilatutako AHRa benetan funtzionala eta aktibagarria zela

erakutsiz.
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TCDD-bitarteko AHRren aktibazioak aktibatutako T linfozitoen apoptosia eragiten du,
aktibatu gabeko T zelulek apoptosi honekiko askoz ere sentikortasun txikiagoa dutelarik.
Apoptosi hau AHRren menpekoa izateaz gain, FASL bitartekoa ere badela ikusi izan da, AHR
eta bidezidor proapoptotiko honen arteko erlazioa finkatuz (Singh et al. 2008). Hortaz,
-/-

baliteke TCDDarekin tratatzean E2F2

T linfozitoak AHRren aktibazioaren efektuekiko

sentikorragoak izatea eta, ondorioz, apoptosi-maila handiagoa pairatzea. Hau ikertzeko, T
linfozito aktibatuak TCDDarekin tratatu ziren, eta 24 ordu beranduago anexina-PI
-/-

tindaketaren bitartez apoptosi-tasa neurtu zen. Emaitzen arabera, E2F2

T linfozitoak

TCDDaren bitarteko tratamenduak bideratzen duen apoptosiarekiko askoz sentikorragoak

Apoptosi-balio

ziren (4.44. irudia).

4.44. irudia: TCDDarekin 24 orduz tratatu ostean apoptosi-tasaren azterketa: Aktibatutako
linfozito WT zein E2F2-/-ak TCDD 0.1 µM edo 1 µM-ekin tratau ostean neurtutako apoptosi-tasa.
Tratamendu bakoitzarekin lortutako anexina-PI zelula positiboen portzentaia kontrolean (TCDDa
disolbatutako toluenoarekin tratatutako zelulak) lortutako balioekiko erlatibizatu zen. *p<0.05 t-test.

0.1 µM TCDDrekin tratatzean ez zegoen apoptosiaren indukziorik, baina 1 µM TCDD
gehitzean E2F2

-/-

T linfozitoak askoz gehiago hiltzen ziren, TCDDarekiko sentikortasun

areagotua iradokiz.
Bestalde,

AHR

bidezidorraren

aktibazioak

bideratutako

apoptosiarekin

erlazionatutako FasL zein Bax geneen adierazpena aztertu zen qRT-PCRz. Emaitzek
-/-

erakusten dutenez zelulak tratatu eta 6 ordutara aktibatutako T linfozito E2F2 etan gene
hauen adierazpena adierazgarriki handiagoa da (4.45. irudia).
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A

B

4.45. irudia: Apoptosiaren markatzaileak diren geneen adierazpena aktibatutako T linfozitoetan.
A) FASL apoptosi-markatzailearen adierazpena TCDDarekin tratatutako zeluletan. B) Apoptosiaren
indukzioarekin erlazionatuta dagoen Bax proteinaren adierazpena TCDDarekin tratatutako zeluletan.
Lagin-karga kontrolatzeko gene bakoitzarentzako lortutako adierazpen-balioak eEf1a1 genearekiko
normalizatu ziren (balio erlatiboak). *p<0.05.

Beraz, emaitza hauek aktibatu osteko 36h-tara gainadierazitako AHRaren aktibitatean
desberdintasun nabarmenik ez egon arren, pilatutako AHRa fisiologikoki garrantzitsua eta
funtzionala izateko gai dela adieraziko lukete. Horrela, konposatu edota estimulu egokiak
sortuz gero, AHR aktibatu ahal izango litzateke, aktibazio honekin kontsistenteak diren
desberdintasun fenotipikoak sortaraziz saguen T linfozitoetan.
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4.3. IRUDI-ANALISIRAKO ERABILITAKO PROGRAMEN
ARTEKO KONPARAZIOA
Irudi-analisia urrats oso garrantzitsua da 2DE emaitzen azterketarako. Hainbat irudianalisirako software dago, eta programa bakoitzak bere berezitasunak, abantailak eta
desabantailak ditu. Oro-har irudi analisirako programek orbain detekzio-sistema,
kuantifikazio-metodoa edota normalizaziorako prozedura propioak dituzte. Honek lortuko
diren emaitzak neurri batean baldintza ditzake, posible bait da programa batek prozedura
espezifiko baten ondorioz emaitza bat ematea, baina sistema aldatzean emaitza hori ez
izatea errepikakorra (Rosengren et al. 2003, Wheelock & Buckpitt 2005). Programen
jardueren arteko desberdintasun horietaz aparte, komenigarria da irudi-analisirako prozedura
ahalik eta automatizatuena izatea, eta erabiltzailearen esku-hartzea ahal den neurrian
saihestea.
Azaldutako moduan, tesi-lan honetan bi programa erabili dira: Imagemaster 2D
Platinum (IMP) eta Progenesis Same Spots (PSS). IMP programa zaharragoa da, eta
sarreran azaldutako moduan, irudi-analisirako prozedura klasikoa jarraitzen du. PSSak
bestalde, abantailotsuak diren zenbait berritasun ditu. Hauen artean irudiak lerrokatzeko
tresna (warp deritzona) eta Same Spots Outline (SSO) moduluak daude.
PSSa azkarragoa eta erosoagoa da, eta erabiltzailearen menpeko urrats gutxiago
ditu, prozesuaren subjetibotasuna murriztuz. IMPan orbainen detekzioa erabiltzaileak
finkatutako zenbait parametroetan oinarritzen da eta, beraz, detektatuko diren orbainen
izaera eta kopurua erabiltzailearen menpekoak izango dira. Prozesu hau PSSan guztiz
automatizatua da eta, beraz, ez dago erabiltzailearen esku-hartzerik. Bestalde, IMPan
uztarketa eskuz hasi beharreko prozesua izateaz gain, ezinbestekoa da urrats honen ostean
lortutako emaitzak egiaztatzea, eta honek denbora asko eskatzen du. PSSan berriz, warparen erabilpenaren bitartez gelen arteko gainjarpen oso handia lortzen da, eta honek
uztarketa prozesua erraztu eta azkartu egiten ditu, ia prozesu guztia automatikoa bihurtuz.
Halere, warp-arekin egindakoa ere egiaztatu beharra dago PSSa erabiltzean. Azkenik,
estatistika-analisia guztiz automatikoa da programa bietan, eta kasu bietan beharrezkoa da
lortutako emaitzak eskuz egiaztatzea. Halere, PSSak eskaintzen duen diseinua dela eta
prozesu hau azkarragoa eta samurragoa da programa honetan (4.16. taula). Orohar, PSS
programa azkarragoa da eta erabiltzailearen menpeko urrats gutxiago ditu, irudi-analisia
samurragoa eta, printzipioz, objetiboagoa bihurtuz.

140

4. Emaitzak: irudi-analisirako programen konparazioa
4.16. taula: IMP eta PSS irudi-analisirako programek jarraitzen dituzten prozedura laburtuak.

Programa

Urratsa

Prozedura

Denbora

Orbain detekzioa

Eskuz/automatikoa

++

Uztarketa

Eskuz/automatikoa

+

Uztarketaren egiaztapena

Eskuz

+++

Estatistika-analisia

Automatikoa

+

Emaitzen egiaztapena

Eskuz

++

Urratsa

Prozedura

Denbora

Warp

Eskuz/automatikoa

++

Warp-aren egiaztapena

Eskuz

+

PG240 analisia/SSO

Automatikoa

+

Emaitzen egiaztapena

Eskuz

+

IMP

Programa
PSS

Esperimentu bakoitzeko sei geletan aurkitzen ziren orbainak besterik ez ziren erabili
irudi analisirako eta, beraz, interesgarria litzateke jakitea programa bakoitzak zenbat orbain
detekta ditzakeen esperimentu bakoitzeko gel guztietan. Warp eta SSO moduluei esker, PSS
programak askoz orbain gehiago detektatu zituen aztertutako geletan (4.46. irudia).

1800

Orbain kopurua

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

IMP PSS IMP PSS IMP PSS IMP PSS
1. esp.

2. esp.

3. esp.

4. esp.

4.46. irudia: IMP zein PSS erabiliz esperimentu bakoitzeko gel guztietan detektatutako orbainak:
lau esprimentu desberdin aztertu ziren, eta IMParekin gel guztietan 400 orbain inguru ikusi ziren
bitartean, PSSa erabliz 1300etik gora ikusi ziren.

Esan bezala, PSSak warp eta SSO moduluak zeuzkan. Warp tresna erabiliz gelirudiak deformatu eta erreferentzia gelarekiko doi daitezke, ondorengoko uztarketa askoz ere
errezagoa eta zehatzagoa bihurtuz. Bestalde, SSO tresnak gel-irudi bakoitzaren orbainen
silueta erreferentzia-gelaren orbainen siluetarengatik ordezkatzen du.

Modu horretan

orbainaren azalera berdina izango da esperimentu bereko errepliken artean, eta bolumenaren
kuantifikazioa orbainen intentsitatearen menpekoa besterik ez da izango. Horrela, orbainen
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detekzioan sor daitezkeen desberdintasunak eragozten dira, kuantifikazioaren aldakortasuna
murriztuz. Gainera, orbainen silueten “maskara” edo patroia berdina izango da gel
guztientzat, eta ondorioz ez da missing value edo orbain esklusiborik egongo. Modu horretan,
orbain guztiak egongo dira errepresentatuta gel guztietan, eta orbain esklusiborik balego,
agertzen ez den geletan bolumen oso txikia izango luke (background-etik oso gertu).
Baina detektatutako orbain kopurua garrantzitsua den arren, orbainen kalitatea ere
aztertu beharreko parametroa da. Orbainen detekzioa geletik gelera asko aldatuz gero
kuantifikazioaren kalitatea murrizten da eta, beraz, genotipoen arteko desberdintasunen
detekzioa zailagoa da. Detekzioaren aldakortasun hau kuantifikatzeko eta aztertzeko
aldakortasun-koefizientea (CV) erabiltzen da. Dakigun moduan, esperimentu bateko gel
desberdinetan kokapen berdina duten orbainek “orbain-talde” bat osotzen dute. CVa
kalkulatzeko gelak genotipoka banatzen dira, eta orbain-talde bakoitzaren batazbestekoa eta
estandar desbidazioa kalkulatzen dira. Ondoren, estandar desbidazioa batazbestekoarekiko
erlatibizatzen da. Horrela, orbain-talde bakoitza osotzen duten orbainen bolumenak talde
horren batazbestekotik zein portzentaian aldentzen diren azter daiteke. Ikus daitekeen
moduan, modulu hauen erabilpenari esker, PSSak orbain askoz gehiago detektatzeaz gain,
detektatzen duen %20 CV baino txikiagoko orbain-kopurua ere askoz handiagoa da (4.47.
irudia). Honek PSSa erabiltzerakoan errepliken aldakortasuna askoz txikiagoa dela esan nahi
du, eta ondorioz, adierazgarriki desregulatutako orbainak detektatzea errazagoa izan beharko
litzateke.

Orbain kopurua

700
600
500
400
300
200
100
0

IMP PSS

IMP PSS

IMP PSS

IMP PSS

1. taldea

2. taldea

3. taldea

4. taldea

4.47. irudia: Genotipoka taldekaturiko lau gel-taldeetan lortutako %20 CV baino balio txikiagoko
orbain-kopurua. Bi esperimentu desberdinetako bi taldeak (WT eta E2F2-/-) aztertu ziren. Txuriz IMP
erabiliz lortutako kopuruak, eta beltzez, PSS erabiliz lortutakoak.

Emaitza hauek PSSak desregulatutako orbainak detektatzeko ahalmen handiagoa
duela iradokitzen dute. Tesi-lan honetan sistema desberdinak programa desberdinekin
aztertu ziren, ETak IMParekin eta NAEk PSSarekin, eta beraz desregulatutako orbainei
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zegokionez lortutako emaitzak ez ziren konparagarriak. Esperimentu berdineko gelak
programa ezberdinekin aztertzean hurrengo emaitzak lortu ziren (4.17. taula).

4.17. taula: IMP eta PSS programekin esperimentu berdina aztertzean lortutako emaitzak:
Programa bakoitzak estatistika-analisirako erizpide desberdinak jarraitzen dituenez, orbainen
informazioa esportatu eta estatistika-analisirako programa independente bat erabili zen (SPSS v14.0).
Gel guztietan: gel guztietan detektatutako orbainak. Desreg.: desregulatutako orbain kopurua.
Desreg. %: desregulatutako orbainen %a.

1. Esp.
Programa

Gel
guztietan

2. Esp.

Desreg.

Desreg. %

Gel
guztietan

Desreg.

Desreg. %

IMP

341

21

%6

382

40

%10

PSS

2052

52

%2.5

1338

134

%10

Ikusten den moduan, PSSak gel guztietan orbain gehiago detektatzeaz gain, sistema
berdina aztertzean desregulatutako orbain gehiago aurkitzen zituen ere, erosoagoa eta
erabilgarriagoa izateaz gain irudi-analisirako ahalmen handiagodun programa izan daitekeela
iradokiz.
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4.4. 2DEarekiko HURBILKETA ALTERNATIBO BAT:
MARKAKETARIK GABEKO MSan OINARRITUTAKO
KUANTIFIKAZIOA
Sarreran aipatu den moduan, 2DEak hainbat muga ditu. Besteak beste, muturreko
MW zein pI-dun proteinen azterketa zaila da 2DE bitartez, proteina hauek ondo banatzeko
errepikakortasun txikia duten zenbait baldintza behar bait dituzte. Bestalde, 2DEa teknika
konplexu eta luzea da (3-4 egun izaten dira beharrezkoak 2DE esperimentu bat egiteko) eta
proteina kantitate nahiko handiak izaten dira beharrezkoak (150 µg/gel). Muga hauek gainditu
ditzakeen teknika bat erabili zen tesi-lan honen azken atal

E

honetan, MS deritzona.

Hurbilketa honetan ez da akrilamidazko gelik erabiltzen eta prozesu guztia kromatografia eta
masa-espektrometrian oinarritzen da (Silva et al. 2005).
Analisi hau egiteko fenotipo bakoitzeko bi sagu ezberdinen T linfozitoen pool bat
erabili zen. T zelulak ohiko moduan aktibatu eta 36 ordutara jaso ziren. Lagin bakoitzaren
bost erreplika tekniko egin ziren, hau da, lagin bakoitza bost aldiz analizatu zen LC-MS/MS
sistemaren bitartez. Analisi edo erreplika bakoitzean 330 proteina inguru identifikatu ziren,
baina 4.48.A irudian ikusten denez, proteina guztiak ez ziren erreplika guztietan identifikatu.
-/-

Erreplika guztietan identifikatu ziren proteinak 180 eta 189 izan ziren WT eta E2F2

laginetan, hurrenez hurren. Bestalde, erreplika bakarrean identifikatutakoak 185 eta 219 izan
ziren. Proteina baten identifikazioa fidagarritzat jotzeko gutxienez 3 errepliketan identifikatu
behar izan zenez, fidagarritasun handiarekin identifikatutako proteina kopurua 296 eta 312
izan zen, hurrenez hurren. Azkenik, proteina kuantifikatzeko erabilitako metodoa hiru
proteinaren hiru peptido nagusien intentsitatean oinarritzen denez, modu fidagarrian
kuantifikatu ahal izateko gutxienez hiru peptidorekin identifikatutako proteinak hartu ziren.
4.48.B irudian ikusten denez, 267 eta 297 dira lagin bakoitzean modu fidagarrian kuantifikatu
ziren proteinak, horietatik 227 lagin bietan kuantifikatu zirelarik.
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A
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E2F2

-/-
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227

-/-

70

4.48. irudia: MSE esperimentuan identifikatutako proteinak: A) Lagin bakoitzaren n erreplikatan
identifikatutako proteina-kopurua. B ) Azterketarako baldintzak (gutxienez hiru peptidorekin
gutxienez hiru erreplikatan identifikatutako proteinak) betetzen zuten proteinen arteko gainjarpena
WT eta E2F2-/- laginetan.

E

Printzipioz, MS ak 2DEaren zenbait muga gainditu beharko lituzke. Horrela,
muturreko MW zein pI-a duten proteinak aztertzeko baliagarria izan beharko litzateke. Gure
baldintzetan 4-7 bitarteko pI-dun eta 15 eta 150 kDa bitarteko proteinak besterik ez genituzke
E

ikusi beharko 2DEan, eta MS an muga horiek neurri batean gutxienez gainditu beharko
lirateke. Teknika bakoitzean banatutako proteinen MW-aren zein pI-aren azterketak arazo bat
E

du. MS hurbilketan detektatutako proteina guztiak identifikatzen direnez, detektatutako
proteina guztien MW-a eta pI-a jakin ditzakegu. Baina 2DEan hainbat proteina detektatzen
diren arren, desregulatutakoak besterik ez dira identifikatzen MSz. Beraz, 2DE
esperimentuetan banatutako proteinen izaera zehaztu ezin daitekeenez, esperimentu
bakoitzean desregulatutako eta identifikatutako proteinak erabili ziren bakoitzean banatutako
proteinen MW eta pI-aren araberako konparazioak egiteko.
MW-aren araberako banaketari dagokionez, desregulatutako proteinak aztertzean ez
zen desberdintasun handirik ikusi (4.49. irudia).
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2DE
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% identifikazioak
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4.49. irudia: 2DE eta MSE hurbilketatan identifikatutako desregulatutako proteinen masa
molekular tartea: Konparazioa egin ahal izateko deregulatutako proteinak besterik ez ziren aztertu.

Ikus daitekeen bezala, 2DEan identifikatutako proteinen gehiengoa 10 eta 50 kDa
artean kokatzen zen, proteina handiagoen kopurua askoz txikiagoa zelarik, eta 10 kDa baino
E

proteina txikiagorik aurkitzen ez zelarik. MS an ere identifikazioen geihengoa 10 eta 50 kDa
artean aurkitzen zen. Tartea zentzu bietan pixka bat zabaltzen zen arren, ez dirudi MW-aren
E

araberako banaketan aldaketa nabarmenik zegoenik. Halere, MS an identifikatutako proteina
guztien MW-a aztertuz gero tartea 2DEaren tarte teorikoarekiko nabarmenki zabaltzen dela
ikusi zen (4.50. irudia).
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4.50. irudia: MSE esperimentuan identifikatutako proteinen m tartea: MSEan behatutako tarte
guztia aztertzeko bertan kuantifikatzeko baldintzetan identifikatutako proteinak erabili ziren.

E

6 kDa-etatik 225 kDa-taraino doa MS an identifikatutako proteinen masa molekulartartea. 2DEaren banaketa-tarte teorikoa, berriz, 15 eta 150 kDa artekoa besterik ez da.
E

Beraz, printzipioz, MS a erabiliz gero lagina modu sakonago batean aztertuko litzateke MWari dagokiola, nahiz eta analisiaren sakontasun hori desregulatutako proteinetan islatzen ez
den.
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Identifikatutako proteinen pI-en azterketari dagokionez, 4-7 pH tarteko strip-a k
erabilita, proteinen zati handi bat analisitik kanpo gelditzen da gure 2DE hurbilketan. 2DEan
identifikatutako proteinen %80ak baino gehiagok 4-7 tarteko pI-a dute (4.51. irudia). 4-7
tarteko stripak izanik, proteinen %100a pI tarte horretakoa izatea espero zitekeen arren,
dakigun moduan hainbat eraldaketek (fosforilazioak, adibidez) proteina baten pI-a alda
dezakete eta printzipioz gure geletan agertu beharko ez liratekeen proteinak bertan azaltzea
E

ahalbidera dezakete. MS analisian identifikatutako proteinak aztertuz gero, ikus daitekeena
da hauen pI-aren araberako bereizketarik ez dela gertatzen. Hau da, ia-ia identifikatutako
proteinen erdia pI 4-7 tartean erortzen da, eta beste erdia, berriz, tarte horretatik kanpo.
Bestalde, pI 4 baino txikiagoa duten zenbait proteina gutxi batzuk ere identifkatu ziren.
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4.51. irudia: 2DE eta MSE hurbilketetan identifikatutako desregulatutako proteinen pI-tartea:
Konparazioa egin ahal izateko desregulatutako proteinen pI-a besterik ez zen aztertu.

E

MS hurbilketan identifikatutako proteina guztiak kontutan hartuta, tartea nabarmenki
zabaltzen dela ikus daiteke (4.52. irudia):
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4.52. irudia: MSE esperimentuan identifikatutako proteinen pI tartea: MSEan behatutako tarte
guztia aztertzeko bertan kuantifikatzeko baldintzetan identifikatutako proteinak erabili ziren.
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2DE bitartez aztertzeko oso zailak diren muturreko pI-dun hainbat proteina detektatu
zirela ikus daiteke grafiko honetan. Horrela, pI 10 baino handiagoko 100 proteina inguru
detektatu ziren, eta 300 proteina inguruk pI 7 baino handiagoa zuten. Bestalde, 4 baino pI
txikiagodun oso proteina gutxi detektatu ziren.
2DE saiakeretan bezala, t-test bat erabili zen desregulatutako proteinak detektatzeko
(p<0.05). Balioak normalizatzeko 2DE hurbilketan erabilitako normalizazio-eredua jarraitu
zen, hau da, ng zein fmol kantitate absolutoekin lan egin beharrean, kantitate erlatiboak
erabili ziren. Horrela, proteina bakoitzari zegokion kantitatea analisi horretan detektatutako
proteina-kantitate totalarekiko normalizatu zen. Guztira 36 proteina zeuden adierazgarriki
desregulatuta, 30 gora eta 6 behera. Proteina hauek 4.18. taulan agertzen dira.

4.18. taula: MSE esperimentuan identifikatutako desregulatutako proteinak: Guztiek betetzen
zituzten analisian kontsideratuak izateko baldintzak eta t-test bitarteko koparazioak p<0.05 balioak
eman zituen. Sarrera: Uniprot Swissprot datu-basean proteina horri dagokion identifikatzailea. Izena:
Uniprot Swissprot datu-basean proteina horri dagokion izena. Ratioa: E2F2-/-/WT bolumen
normalizatuen ratioa.

Sarrera
EF1B_MOUSE
THIO_MOUSE

Izena
Elongation factor 1-beta
Thioredoxin

Ratioa
2.23
2.11

RL27A_MOUSE

60S ribosomal protein L27a

1.97

RS21_MOUSE

40S ribosomal protein S21

1.94

HMGB1_MOUSE

High mobility group protein B1

1.68

GRAB_MOUSE

Granzyme B(G,H)

1.68

RS25_MOUSE

40S ribosomal protein S25

1.66

RS5_MOUSE

40S ribosomal protein S5

1.64

RLA2_MOUSE

60S acidic ribosomal protein P2

1.63

RBM3_MOUSE

Putative RNA-binding protein 3

1.58

RS18_MOUSE

40S ribosomal protein S18

1.57

YBOX1_MOUSE

Nuclease-sensitive element-binding protein 1

1.56

ROAA_MOUSE

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A/B

1.56

CH10_MOUSE

10 kDa heat shock protein, mitochondrial

1.47

TPM3_MOUSE

Tropomyosin alpha-3 chain

1.44

RS12_MOUSE

40S ribosomal protein S12

1.43

SET_MOUSE

Protein SET

1.38

TPM1_MOUSE

Tropomyosin alpha-1 chain

1.38

TPM2_MOUSE

Tropomyosin beta chain

1.38

FUS_MOUSE

RNA-binding protein FUS

1.36

MYL6_MOUSE

Myosin light polypeptide 6

1.36

STIP1_MOUSE

Stress-induced-phosphoprotein 1

1.33
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ENO1_YEAST

Enolase 1

1.32

TAGL2_MOUSE

Transgelin-2

1.32

PAIRB_MOUSE

Plasminogen activator inhibitor 1 RNA-binding protein

1.30

RS19_MOUSE

40S ribosomal protein S19

1.30

SERA_MOUSE

D-3-phosphoglycerate dehydrogenase

1.30

HNRPL_MOUSE

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein L

1.26

ML12B_MOUSE

Myosin regulatory light chain 12B

1.23

ALDOA_MOUSE

Fructose-bisphosphate aldolase A

1.21

PUR9_MOUSE

Bifunctional purine biosynthesis protein PURH

0.75

PA2G4_MOUSE

Proliferation-associated protein 2G4

0.69

RUVB1_MOUSE

RuvB-like 1

0.69

EZRI_MOUSE

Ezrin

0.66

STAT1_MOUSE

Signal transducer and activator of transcription 1

0.66

SAMH1_MOUSE

SAM domain and HD domain-containing protein 1

0.48

Proteina hauen artean, E2F eta zelula-zikloaren erregulazioarekin duten harremana
dela eta, zenbait proteina interesgarri aurkitu ziren. Horrela, HMGB1 proteina (High mobility
group protein 1) gora agertzen zen gure analisian. HMGB1 transkripzioaren erregulazioan
inplikatuta dagoen proteina nuklear bat da (Ulloa and Messmer, 2006). Proteina hau pRbrekin estuki lotuta dago, eta pRb-bitarteko E2F-aktibitatearen errepresioan parte hartzen du.
Horrela, HMGB1ek G1 checkpoint-a aktibatzen duela ikusi izan da, zelula-zikloaren geldiketa
eta apoptosiaren aktibazioa bultzatuz (Jiao et al. 2007). Bestalde, proteina hau T linfozitoen
aktibazioa induzi dezakeela proposatu izan da, izan ere zelula dendritikoek isurtzen bait dute
mediora T zelulen aktibazioa bideratzeko (Dumitriu et al. 2005). GRAB edota CTLA-1
proteina (Grazyme B (G,H)) ere interesgarria izan daiteke gure ikerketarako. Granzimak
aspartato-proteasak dira, eta T linfozito zitotoxikoen zereginaren erantzule nagusiak dira. Izan
ere, aspartato-proteasak izatean kaspasen aktibazioan parte hartzen dute eta, ondorioz,
apoptosiaren induzkioan zeregin zuzena dute (Chowdhury & Lieberman 2008). SET edo TAFI deritzon proteina, berriz, (Protein SET) adierazgarriki gora zegoen zen gure analisian. TAF-I
histona-chaperona bat da, eta funtzio honen bitartez geneen transkripzio-tasa erregula
dezake (Kato et al. 2007). Bestalde, ezaguna da PA2G4 (Proliferation-associated protein
2G4), EBP1 izenarekin ere ezaguna, pRb-ren funtzio errepresorearen parte dela (Xia et al.
2001), eta ezaguna da E2F1en aktibitatearen errepresioan parte har dezakeela (Zhang et al.
2003). Azkenik, 2DE 0h-tako hurbilketan desregulatutako RUVB1 proteina ere desregulatuta
E

zegoen MS hurbilketa honetan. 2DE esperimentuan ez bezala, RUVB1 gutxiago adierazten
-/-

da E2F2

saguetan. Aldez aurretik, azaldutako moduan, RUVB1 estuki erlazionatuta dago

E2F familiarekin eta transkripzioaren erregulazioarekin, itu interesgarria delarik (Taubert et al.
2004, Gallant 2007).
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Azkenik, tesi-lan honetan T linfozito aktibatuak aztertzeko erabilitako saiakera
bakoitzean desregulatutako proteinak aztertu ziren. 36h-tara 2DE ET egindako esperimentu
E

bietan identifikatutako proteinak MS esperimentuan identifikatutakoekin alderatzen baditugu
identifikazio bakarrak ere ez zuela kointziditzen ikus daiteke (4.53. irudia).

2DE Esp1 2DE Esp2

16

MSE

2

20

36

4.53. irudia: 2DE eta MSE bitartez identifikatutako desregulatutako proteinen arteko gainjarpena.

Hurrengo atalean eztabaidatuko den moduan, indibiduoen aldakortasunaren
menpeko arrazoiak zein arrazoi metodologikoak daude gertaera hau azaltzeko.
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Tesi-lan honetan E2F2

-/-

T linfozitoen adierazpen-patroia aztertu da 2DE eta MSan

oinarritutako estrategia baten bitartez. Helburu nagusia adierazpen-patroi honen izaera eta
esan nahi biologikoaren azterketa izanik, emaitzen ondorio biologikoen azterketari garrantzi
handia eman zaio. Baina metodologiaren aldetik ere bilakaera garrantzitsua izan du gure
sistemak eta, ondorioz, erabilitako metodologiaren inguruan ere eztabaidatuko da atal
honetan.

5.1. IDENTIFIKATUTAKO PROTEINEN INGURUKO EZTABAIDA
Tesi-lan honen helburu nagusia E2F2-gabeko T linfozitoen adierazpen-patroia
karakterizatzea izan da. Horretarako, E2F2ren ausentzian desregulatutako proteinak
detektatu, identifikatu eta karakterizatu egin dira, tresna informatikoak erabiliz zein bilaketa
bibliografikoen bitartez beraien izaera eta funtzio biologikoa aztertu direlarik.
Lortutako emaitzak kontutan hartuta, deigarria da desregulatutako proteinen artean
E2F lotura-guneen agerpen areagoturik ez ikustea, ez 0h ez eta 36h-tara ere. Aipatu den
moduan, 2DE hurbilketen mugen artean proteinarik ugarienak besterik ezin direla aztertu
aurkitzen da, eta beraz E2F2ren itu zuzenak analisi honetatik kanpo gera litezke. Bestalde,
TELIS bezalako programak DNA microarray-etan lortutako gene-kopuru handiak aztertzeko
diseinatuta daude, eta 2DE esperimentutan lortzen diren kopuru txikiek analisian lortutako
emaitzak baldintza ditzakete. Halere, ezin da baztertu desregulatutako genetariko batzuek
E2F lotura-gune ez kanonikoak izatea. Ezaguna da zenbait E2Fk guztiz ondo definitu gabe
dauden lotura-gune alternatiboak erabiliz erregulatzen dituztela zenbait itu. Horrela, E2F1ek
karboxilesterasaren genea gune-ez kanoniko baten bitartez erregulatzen du. Gune alternatibo
hau ezinbestekoa da E2F1en loturarako, eta mutazioz sustatzaile horretan gune kanonikoa
txertatuz gero E2F1ek loturarako ahalmena galdu egiten du. Proposatutako modeloaren
arabera, bestelako transkripzio-faktoreen loturak guztiz baldintzatzen du E2F1en lotura
sustatzaile horretara (Lavrar & Farnham 2004). Horrelako E2F-itu bereziak gune kanonikotan
oinarritzen diren analisitatik kanpo geldituko lirateke.
E2F ituen agerpen urria ulertzeko kontutan hartu beharra dago 2DE esperimentuetan
ikusten diren aldaketa asko E2F2ren galerarekiko gertaera sekundarioak izan daitezkeela.
Hau da, posible da E2F2ren galerak beste zenbait gene edota transkripzio-faktoreen
desregulazioa bideratzea, eta 2DE geletan ikusten den patroi desregulatua gertaera horren
ondorio izatea. Horrela, identifikatu diren desregulatutako proteinatariko batzuk E2F2ren itu
zuzenak baino itu sekundario edo tertziarioak lirateke, eta ez lukete zertan E2F lotura-gunerik
izan beharko. Zenbait transkripzio-faktorerentzako lotura-guneak adierazgarriki aberastuta
agertu ziren TELIS analisian. SRF (Serum Response Factor) egindako lau esperimentuetatik
hirutan agertzen zen adierazgarriki aberastuta. SRF-k kinada mitogenikoen aurreko
erantzunean hartzen du parte, eta proliferaziorako beharrezkoak diren hainbat geneen
adierazpenaren indukziorako beharrezkoa da. G0/G1 trantsizioan parte hartzen duten zenbait
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gene induzitzen ditu, c-fos besteak beste (Yang et al. 2003). E2F aktibitatearekin estuki
erlazionatu izan den YY1 transkripzio-faktorearentzako lotura-guneak adierazgarriki
aberastuta agertu ziren 0h-tako esperimentu bietan. YY1 proteina E2F2 eta E2F3ren loturakide espezifikoa da, eta E2F-bitarteko Cdc6 genearen sustatzailearen erregulazioan hartzen
du parte (Schlisio et al. 2002). Gainera, ikusi izan da E2F1ek Yy1 genearen sustatzailea
erreprimi dezakeela PHB-ren menpeko mekanismo baten bitartez (Joshi et al. 2007). Emaitza
hauek agerian jartzen dute ikusitako desregulazioaren erantzule zuzenak zeintzuk izan
daitezkeen, baina baieztapen eta froga gehiago lirateke beharrezkoak, E2F2k nola erregula
ditzakeen transkripzio-faktore hauek edota transkripzio-faktore hauen funtzioaren galerak
nola eragin diezaiokeen T linfozitoen fenotipoari kasu. Azkenik, oso garrantzitsua da kontutan
hartzea bai TELIS zein GO analisitarako erabilitako gene-kopurua oso txikia dela eta, beraz,
emaitzak neurri batean kopuru txiki horiengatik baldintzatuta egon daitezkeela. Programa
hauek erabiltzeko gene-kopuru minimo bat ez dagoenez lortutako emaitza guztiekin bilaketak
modu berean egitea erabaki zen, baina ezin da ahaztu programa hauek microarray-etan
lortutako gene-kopuru handiekin erabiltzeko diseinatuta daudela, baina proteomikako
esperimentutan lortutako kopuruak oro har askoz txikiagoak direla.
Lehen hurbilketa batean T linfozito kieszenteen adierazpen-patroia aztertu zen.
ETaren

azterketak linfozito hauek proteoma sakonki eraldatua zutela erakutsi zuen.

Interesgarriki, identifikatutako desregulatutako hainbat proteina TCR seinalizazioarekin lotuta
daude. Emaitza hauek linfozito kieszenteek molekula-mailako “preaktibazio” egoera batean
egon daitezkeela erakutsi zuten eta, aktibaziorako kinadarik jaso gabe ere, zelula-zikloan
barneratzeko eta kinadei erantzuteko molekula-mailako makinaria jadanik prest dutela iradoki
zuten. Horrela, TCR seinalizazioarekin erlazionatutako PAK2 eta GRB2 proteinak (Zhang &
Samelson 2000, Chu et al. 2004) gainadierazita daude E2F2-gabeko T linfozito
kieszenteetan. Berdina gertatzen da sinapsi immunologikoen antolakuntzan parte hartzen
duten COR1A eta GDIR proteinekin (Allenspach et al. 2001, Mugnier et al. 2008),
gainadieraziak biak. Azkenik, GIMA4 proteina, aktibatutako linfozitoetan azpiadierazten dena
(Cambot et al. 2002), gutxiago adierazten da E2F2

-/-

T linfozito kieszenteetan, hauen

preaktibazio egoera azpimarratuz. Honek ulertzen lagunduko luke sagu hauek kinada
antigenikoen aurka ekitean erakusten duten erantzun areagotua. Bestalde, apoptosian parte
hartzen duten GLO1, ASC, TCTP eta RUVB1 (Sakamoto et al. 2000, Ohtsuka et al. 20004,
Dugan et al. 2002, Bommer et al. 2004) eta oxidazio-estresaren aurkako erantzunean parte
hartzen duten PARK7, PRDX2 eta PRDX6 (Lev et al. 2008, Manevich & Fisher 2005, Jara et
al. 2008) proteinen gainadierazpena ere T linfozito hauen fenotipoarekin bat letorke.
Apoptosiaren erregulazioan parte hartzen duten proteina hauek proliferazioaren aldeko zein
-/-

kontrako kinadekin erlazionatu izan dira eta, beraz, aktibatutako T linfozito E2F2 en
proliferaziorako ahalmen areagotuarekin erlaziona daitezke. Bestalde, oxidazio-estresarekin
erlazionatutako proteinen desregulazioak T linfozito hauek duten metabolismo-jarduera
handiagoari aurre egiteko beharrezko tresneria areagotua dutela iradokitzen du.
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Metabolismoarekin erlazionatutako prozesuetan hainbat molekula toxiko ekoizten dira,
H2O2aren eratorriak batez ere, eta gure esperimentuan desregulatutako zenbait proteina
horrelakoen suntsipena eta detoxifikazioarekin lotuta daude. Horrela, posible da
detoxifikaziorako ahalmen areagotua izatean preaktibazio horri lotu dakizkiokeen arazoak
saihesteko ahalmena ere areagotua izatea zelula hauek. Gainera, ATPB-ren adierazpen
diferentzialak zelula hauen hiperproliferazioarekin harreman estua izan dezake, E2F2-gabeko
T linfozitoen eta lupusarekin gaixorik dauden indibiduoen T linfozitoen arteko antzekotasunak
islatuz. Lupusarekin gaixorik dauden pertsonen T linfozitoek oxigeno-espezie erreaktiboen
(ROS) ekoizpen areagotua, mitokondrioen hiperpolarizazioa eta ATP sintesiaren alterazioak
dituzte (Gergely et al. 2002), eta desregulatutako proteina-adierazpen patroia E2F2-gabeko T
linfozitoetan horrelako fenomeno baten adiera izan daiteke.
Linfozito kieszenteen NAEa aztertzean identifikatutako proteina nuklearren agerpena
handitu egin zen. Identifikatutako proteinen artean, zenbait proteina desregulatu interesgarri
zegoen. Transkripzioaren erregulazioarekin lotuta dagoen RUVB2 western plapaketa bitartez
baieztatu zen. Gainera, proteina honekin estuki erlazionatuta dagoen RUVB1 ere ETean
desregulatuta zegoen eta western plapaketa bitartez baieztatu zen, E2F2

-/-

T linfozito

kieszenteetan familia honetako bi proteina hauen desregulazioa konfirmatuz. HNRPK
proteina, berriz, azpiadierazitako 4 orbainetan identifikatu zen arren, baieztapena saiatzean
ez zen emaitza positiborik lortu. Deigarria da orbain guztiak azpiadierazten ziren arren,
baieztapenaren emaitza adierazgarria ez izatea. Posible da azpiadierazitako 4 orbain horiek
HNRPK kantitate totalaren portzentai txiki bat besterik ez izatea, eta proteina honen guztizko
kantitatea adierazgarriki ez aldatzea, western plapaketa bitartez ikusitako moduan.
Behin linfozito kieszenteen proteoma aztertuta, aktibatutako T linfozitoen adierazpenpatroia aztertzea erabaki zen. Oraingoan, erreplika biologikoak erabiltzeaz gain,
esperimentua birritan egin zen, esperimentu bakoitzean indibiduo desberdinak erabiliz. Hau
dela eta, esperimentuen artean lortutako identifikazio kointzidenteak oso interesgarritzat jo
ziren. Linfozito aktibatuen ETa aztertzean horrelako bi proteina aurkitu ziren: AIP eta CRKL.
Proteina bi hauek molekula-mailako funtzioaren ikuspegitik oso erakargarriak dira, T zelulen
aktibazioarekin zein proliferazioaren erregulazioarekin erlazionatuta bait daude, eta ondorioz
bestelako tekniken bitartez baieztatzea erabaki zen. Aktibatutako linfozitoen NAEaren
azterketan ere horrelako bi identifikazio kointzidente aurkitu ziren, ATPB eta GRP75. Bi
proteina hauek oso adierazpen-patroi konplexua dute, hainbat orbainetan identifikatu zirelarik.
Honek sakonki eraldatuta egon daitezkeela iradoki zuen. Beraz, western plapaketaren
bitarteko proteina hauen baieztapena baztertu egin zen. GRP75 proteinaren adierazpenpatroiak proteina honek E2F2
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erauzkinetan isoforma azidoetarako joera duela erakutsi

zuen, baina joera hori ez zen esperimentuen artean errepikakorra, lau orbainetatik bakarra
bait zegoen adierazgarriki desregulatuta esperimentu bietan. Azkenik, ET eta NAE
esperimentu banatan desregulatuta zegoen PHB-ren western plapaketa bitarteko
baieztapenak emaitza positiboa eman zuen. Honek iradokitzen du adierazpen-patroi
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errepikakorra duten proteinez gain, bestelako proteina interesgarrien baieztapena saiatzea
aukera aproposa izan daitekeela.
Azpimarratzekoa da ere 2DEak itzulpen osteko eraldaketak detektatzeko gai den
arren, hauen izaera zehaztea oso zaila dela. ATPB desregulatutako bi orbain desberdinetan
identifikatu zen linfozito kieszenteen ETean, eta proteina hau orbain bietan fosforilatuta
zegoela erakusten zuten zenbait fosfopeptido aurkitu arren, ez zen orbain bien arteko
desberdintasunik aurkitu (4.6. irudia). ATPB aktibatutako linfozitoen NAEan beste bi orbain
desberdinetan identifikatu zen, baina ezin izan zen desberdintasun honen jatorria zehaztu.
HNRPK eta GRP75 proteinekin antzerako zerbait gertatu zen. Desregulatutako hainbat
orbainetan identifikatu ziren arren, ez zen orbain desberdinen arteko desberdintasuna zein
izan zitekeen argitzeko erizpiderik ematen zuen peptidorik aurkitu. Beraz, gure emaitzak
ikusita badirudi horrelako eraldaketa diferentzialak detektatzeko gai den arren, zaila dela
eraldaketen izaeran sakontzea; bestelako ekimenak beharrezkoak dira, fosfopeptidoen
aberasketa kasu.
Esan bezala, desregulatutako proteinarik interesgarriena AIP da. Proteina honek
desregulazio-patroi oso errepikakorra du aktibatutako T linfozitoetan, eta western plapaketa
zein qRT-PCRz baieztatu zen (4.19. irudia). AIP-k gure ikerketan interes handikoa izan
zitekeen AHR bidezidorraren aktibitatea erregulatzen du. AHR bidezidorra xenobiotikoen
detoxifikazioan inplikatuta dagoen arren, bestelako funtzio endogeno interesgarriak ditu.
Horrela,

besteak

beste,

zelula-zikloaren

erregulazioarekin,

T

linfozitoen

desberdintzapenarekin, eta apoptosiaren erregulazioarekin lotu izan da. Funtzio endogeno
hauek, neurri batean, E2F-aktibitatearen bitartekoak dira eta, beraz, bidezidor honek gure
kontestuan izan dezakeen interesa oso handia da. DNA microarray-en bitarteko E2F2
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T

linfozitoen transkriptomaren azterketan ikusi ahal izan zen AIP-k erregulatutako
bidezidorraren partaide nagusia den AHR genearen adierazpena ere desregulatuta zegoela,
bidezidor hau E2F2rik gabeko T infozitoetan desregulatuta egon daitekeela iradokiz. Emaitza
-

eta bibliografia-errreferentzia hauek kontutan izanik, AHR bidezidorraren desregulazioa E2F2
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T linfozitoetan aztertzea erabaki zen. Western plapaketaz zein qRT-PCRz lortutako

emaitzek AHR eta ARNTren adierazpen areagotua eta AHRRren adierazpen gutxitua erakutsi
zuten (4.34. irudia). Emaitza hauek E2F2 AHR bidezidorreko geneen adierazpenaren
erregulatzailea dela erakusten dute.
AHR eta E2F bidezidorren arteko elkarrekintzaren karakterizazioan emaitza
positiboak lortu ziren. Lehenik, E2F2-gabeko T linfozitoetan AHR bidezidorra desregulatuta
zegoenez E2F2k bidezidor honetako geneen gainean izan dezakeen eragina aztertu zen
ChIP bitartez. Emaitzek E2F2k AHR bidezidorreko geneen sustatzaileak lotzen dituela
erakutsi zuten, bai linfozito kieszente zein aktibatutako linfozitoetan (4.36. irudia). Beraz, gene
hauen desregulazioaren erantzule zuzena E2F2 izan daiteke. Bibliografia-erreferentziek
AHR-k eta E2Fek konplexuak eratu eta zenbait generen sustatzaileak lotzeko gai direla
erakusten dute (Puga et al. 2004, Marlowe et al. 2008). Hortaz, gure sisteman horrelako
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elkarrekintzak ere gerta daitezkeen aztertu zen. Batetik, ChIP emaitzek AHR-k E2F familiako
zenbait geneen sustatzaileetan lotzen dela erakutsi zuten, baina soilik sagu basatietatik
eratorritako erauzkinetan, hau da, soilik E2F2ren presentzian (4.38. irudia). Bestalde,
immunoprezipitazio esperimentuek E2F2 eta AHR-ren arteko elkarrekintza zuzena gertatzen
dela erakutsi zuten (4.39. irudia). Beraz, posible da AHR/E2F2 konplexuen bitarteko E2F
bidezidorraren erregulazio zuzena gertatzea aktibatutako T linfozitoetan. Honek guztiak AHR
eta E2F bidezidorren arteko erlazioa oso konplexua dela erakutsi zuen, eta oso interesgarria
litzateke elkarrekintza-sare honen izaeran gehiago sakontzea.
Ikusitako geneen desregulazioak, esan bezala, AHR bidezidorraren aktibitate
areagotua egon zitekeela iradoki zuen. Puntu honetan sakontzeko AHR bidezidorraren bi itu
tipikoen adierazpena aztertzea erabaki zen, CYP1A1 eta GSTA1. Gene hauen adierazpena
western plapaketa bitartez aztertu zen, baina ez zen desberdintasunik ikusi, AHR
bidezidorreko proteinen gainadierapenak ez duela AHR aktibitate areagoturik sortzen iradokiz
(4.40. irudia). Bestalde, AHR T linfozitoen desberdintzapenean inplikatuta dagoela jakinda,
aktibatu ostean T linfozito-azpimota ezberdinen sorrera aztertu zen, baina ez zen AHR-k
faboratutako azpimoten ekoizpen areagoturik ikusi (4.41. irudia). Baliteke erabilitako denborapuntu eta baldintzak azterketa hau aurrera eramateko egokienak ez izatea, eta AHR eta T
zelulen desberdintzapena sakonean eta modu egokiago batean aztertzeko bestelako
tratamenduak beharrezkoak izatea, zitokinen bitarteko desberdintzapenaren indukzioa zein
AHR bidezidorraren aktibatzaileen presentzia kasu (Veldhoen et al. 2008). Hala ere, emaitza
hauek aktibatutako E2F2

-/-

T linfozitoetan AHR bidezidorra gainadierazi arren, aktibitate

areagoturik ez dagoela iradoki zuten.
-/-

Beraz, emaitzek iradokitzen dute AHR bidezidorreko geneak E2F2

T zeluletan

gainadierazi arren, neurri batean ez direla funtzionalak. Ligandoa lotu osteko nukleorako
translokazioak guztiz baldintzatzen du AHR-ren aktibitatea (Sogawa et al. 1997). Hortaz, AHR
bidezidorreko proteinen zelula-azpiko kokapena aztertzea erabaki zen. Western plapaketaz
lortutako emaitzek erakutsi zuten AHR bidezidorreko proteinak E2F2-gabeko T linfozitoetan
gainadierazi arren, ez direla neurri handiago batean nukleora translokatzen (4.42. irudia).
Honek azal dezake AHR aktibitate areagoturik ez ikustea aktibatutako E2F2

-/-

T infozitoetan.

AIP proteina bera izan daiteke pilaketa honen erantzulea. Proteina honen funtziorik onartuena
AHR-ren egonkortzearekin eta aktibazioarekin lotuta dagoen arren (Meyer et al. 1999, LaPres
et al. 2000), zenbait autoreren ustez saguen AIP-k AHR-k ligandoa lotzeko konformazio
egokia bermatu baino, zitosolean bahitzen du, nukleorako traslokazioa eragotziz (Petrulis et
b1

b2

al. 2002). Lau alelo daude saguen AHR-arentzako: AH , AH , AH
b1

saguetan, tesi-lan honetan erabilitakoak, AHR-ren AH

b3

d

eta AH . C57BL/6J

aleloa aurkitzen da, AHR

bidezidorraren ligando tipikoekiko afinitate handiena duena (Ramadoss 2004). Horrela,
b1

erakutsi izan da Ah -ek Aip-rekin elkarrekintza askoz handiagoa duela bestelako AHR-ek
baino (Pollenz et al. 2006). Bestalde, saguen AIP-k AHR-ren zelula-azpiko kokapena eta
transaktibazio-ahalmena baldintza ditzakeela erakutsi izan da. AIP-ren adierazpenak AHR156

5. Eztabaida
ren kokapen zitosolikoa bideratzen duen bitartean, transaktibaziorako ahalmena erreprimitzen
du (Ramadoss 2004). Guzti honek AIP-k deskribatutako AHR bidezidorraren aktibitatearen
baldintzaketan zeresan handia izan dezakeela iradokitzen du.
Behatutako AHR gainadierazpenaren izaeran sakontzeko asmoz, aktibatutako T
zelulak AHR bidezidorraren aktibatzaileren batekin tratatzea erabaki zen. Modu horretan,
AHR aktibitatea induzitzerakoan E2F2-gabeko T linfozitoetan pilatutako proteina guzti hori
funtzionala izateko gai zen behatu ahal izango litzateke. TCDD ligandoa erabili zen helburu
honetarako. Ezaguna da ligando honek aktibatutako T linfozitoen apoptosia induzitu
dezakeela (Camacho et al. 2005, Singh et al. 2008) eta, beraz, Cyp1a1 genearen
adierazpena eta apoptosia aztertu ziren tratatutako T linfozitoetan. Emaitzek E2F2-gabeko T
linfozitoek apoptosi-tasa areagotua pairatzen zutela erakutsi zuten, pilatutako AHRa ligando
egokien aurrean jarriz gero aktibatzeko eta bere funtzioa betetzeko gai dela erakutsiz (4.4345 irudiak). Emaitza-multzo honek erakusten du E2F2k AHR-bidezidorraren aktibitatearen
erregulazioaren bitartez xenobiotikoen aurkako erantzuna modula dezakeela.
AHR bidezidorraren inguruan lortutako emaitzak 5.1. irudian laburbilduta ikus
daitezke.
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Fenotipoa: Proliferazio egokia

Fenotipoa: Hiperproliferazioa, G1/S
trantsizio azkartua.

C

TCDD
AHR

AHR

ZITOSOLA
NUKLEOA
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AHR Arnt
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osteko apoptosi-tasa areagotua.

5.1. irudia: AHR bidezidorraren inguruan lortutako emaitza laburtuak. A) T linfozito basatietan
lortutako emaitzak. Baldintza hauetan, ChIP eta immunoprezipitazio esperimentuek erakutsitakoaren
arabera AHR eta E2F bidezidorren arteko sustatzaile-mailako elkarrekintza ematen da. Gainera, AHRk
ARNT zein E2F2rekin konplexuak eratzen ditu B) E2F2-/- T linfozitoetan lortutako emaitzak. E2F2
desagertzerakoan AHR bidezidorreko proteinen adierazpen handitua ematen da, zitosolean pilatzen
direlarik. Hala ere, ez da AHR bidezidorraren aktibitate areagoturik gertatzen. C) E2F2-/- T linfozitoak
TCDDarekin tratatzean lortutako emaitzak. TCDDa gehitzerakoan AHR aktibitatea igo egiten da,
apoptosi aregotua ematen delarik.

TCDDa AHR bidezidorraren aktibatzaile oso ezaguna den arren, ez da endogenoki
ekoizten eta izaki bizidunekiko guztiz arrotza da. Beraz, baliteke AHR horrelako aktibatzaile
batekin tratatzean baldintza fisiologikoetan betetzen dituen funtzioetatik aldentzea eta
bestelako eginkizunetara bultzatzea. Horrela, zenbait autoreen ustez AHR-ren zenbait funtzio
endogeno Cyp1a1 eta bestelako itu-klasikoen adierazpenarekin ez dute zerikusirik, bi bide
horiek guztiz desberdinduz (Tijet et al. 2006). Autore hauek AHR

-/-

saguetatik eratorritako

gihar-zelulen transkriptoma aztertu zuten DNA array-en bitartez. Zelula hauek bi egoeratan
+/+

aztertu zituzten, TCDDarekin tratatuta eta tratatu gabe. AHR

zelulak TCDDarekin

tratatzean AHR-ren itu-klasikoen bateria (Cyp-ak, Gsta1, Nqo1 eta abar) desregulatzen zela
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ikusi zuten. Interesgarriki, TCDDarekin tratatu gabeko AHR

-/-

zelulen transkriptoma ere

sakonki eraldatuta zegoen, baina AHR itu-klasikoen bateria ez zegoen desregulatuta,
ligandoaren presentzian zein ausentzian AHR-k bide desberdinak jarrai ditzakeela iradokiz.
ChIP esperimentuan ikusi dugun moduan, E2F2ren presentziak guztiz baldintzatzen du AHRk E2F familiako geneen sustatzaileak lotzeko duen gaitasuna, baina ez du AHR-k Cyp1a1
genearen sustatzailea lotzeko duen gaitasuna inolaz ere baldintzatzen (4.38. irudia). Beraz,
posible da AHR-k Cyp1a1-en sustatzailearen gainean betetzen duen funtzioa E2F2rekin
elkarrekiten duenean betetzen duen funtzioarekiko guztiz independentea izatea. Ondorioz,
-/-

posible litzateke E2F2

T linfozitoetan Cyp1a1 eta Gsta1 geneen adierazpenaren

kuantifikazioaren bitartez neurtu ezin daitekeen AHR-ren funtzio desregulatu bat gertatzen ari
izatea. Honekin lotuta, posible da ere TCDDa gehitzerakoan bideratutako Cyp1a1 indukzioa
eta apoptosi-tasaren igoera AHR-ren menpeko efektuak izan arren, honen jatorrizko funtzio
endogenotik hurrun egotea.
2DE eta MS-n

oinarritutako proteomika diferentzialeko hurbilketa honek E2F2

-/-

linfozitoen hainbat proteina desregulatu jarri ditu agerian. Horrelako hurbilketek hainbat ate
zabaltzen dituzten arren, ezin izaten da zabaldutako bide guztietan sakondu, eta hauen
artean aukeratzea beharrezkoa izaten da. Horrela, lan honetan AHR bidezidorraren
desregulazioan sakondu izan den arren, beste zenbait proteinek iradokitako bide
interesgarriak jorratu gabe gelditu dira, CRKL edota RUVB1 eta RUVB2 proteinen
desregulazioa edota linfozito kieszenteen adierazpen-patroia kasu.

5.2. METODOLOGIAREN INGURUKO EZTABAIDA
Tesi-lan honetan erakutsi dugun moduan, 2DEa oso teknika erabilgarria da knockoutsaguen fenotipoa aztertzeko. Orain arte oso ohikoa izan da DNA array-en erabilpena
horrelakoak aztertzeko (Alizadeh et al. 1999, Iyer et al. 1999, Bittner et al. 2000, Clarke et al.
2001, Pedraza et al. 2009), eta hauen bitartez milaka generen adierazpena azter daitekeen
arren, DNArekin lan egiteak zenbait muga ditu. Izan ere, horrelakoetan ez da proteina-maila
neurtzen, mRNA ekoizpena baizik. Proteinak azken batez molekula-mailako funtzioa beteko
duten efektoreak dira eta, beraz, beraien azterketa ezinbestekoa da

edozein sistema

aztertzeko eta ulertzeko. Gainera, ezaguna den moduan, mRNA kantitate areagotu bat
izateak ez du esan nahi proteina-kantitate areagotu bat izango denik, tartean proteinaekoizpena erregula dezaketen hainbat urrats bait daude. Hortaz, mRNA-adierazpenaren
azterketa ez da nahikoa sistema baten egoeraren deskribapen fidagarri bat egiteko (Gygi et
al. 1999). Halere, proteina-mailako azterketek zenbait muga argi dituzte, eta hauen aurrean
DNA array-ek ezaugarri abantailotsuak dituzte. Abantailarik argiena mRNAren RT-PCR
bitarteko DNA ekoizpena eta anplifikazioa litzateke: oso kantitate txikietan ekoizten diren
transkriptoak detektagarriak eta kuantifikagarriak bihur daitezke sistema honi esker. Horrela,
azter daitekeen gene-kopurua asko handitu daiteke, eta bestelako prozeduren bitartez
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behaezinak liratekeen hainbat gene azter daitezke. Hau ez da posible proteina-mailan, hau
da, ez dago proteina-kantitatea areagotuko duen anplifikazio-sistemarik eta, beraz, proteina
urrienak analisitik kanpo gelditu ohi dira. Alor honetan sakontzeko hainbat jarduera daude,
proteinarik ugarienak laginetik kentzea edota zelula-azpiko frakzionamendua kasu (Huber et
al. 2003), baina gaur egun hau da proteomika-hurbilketen muga nagusietariko bat. Beraz,
funtzio-ikuspegi batetatik proteinen azterketa mRNAren azterketa baino interesgarriagoa den
arren, gaur egun bi teknologia hauek arazo berdinaren bi ikuspegi guztiz beharrezko eta
bateragarriak ematen dituzte. Ikusitako moduan, transkriptoma eta proteomaren artean
desregulatutako 2 itu besterik ez ziren gainjartzen linfozito kieszenteetan, eta linfozito
aktibatuetan, berriz, 7 (4.31. irudia). Gure hurbilketan lortutako emaitzek argi erakusten dute
microarray eta 2DE bitartez aztertzen dena desberdina dela, eta teknika bi hauek elkar
osagarriak direla. Batetik, microarray-ak erabiliz aztertzen den gene-kopurua askoz
handiagoa da eta, ondorioz, desregulatutako geneak ere askoz gehiago dira. Hau dela eta,
analisi orokorren erabilpenak (TELIS, GO) zentzu handiagoa du microarray emaitzen
azterketaren kasuan. Aztertuko den gene-kopurua (n-a) handiagoa izanik, emaitzak
estatistikoki sendoagoak dira, eta lortuko den informazioa eta ondorioak pisu handiagokoak.
Bestetik, mRNA-mailan gertatzen diren aldaketek ez dute zertan proteina-mailan isla izan
beharrik. Array-etan eta 2DE geletan begiratzen dena ez da guztiz berdina. Adierazpen-maila
baxuko gene asko cDNA-mailan aztertu ahal diren arren, ez da hauek proteina-mailan
aztertzerik izango. 2DE geletan, berriz, proteina ugarienak aztertuko dira batez ere. Hala ere,
2DEan desregulatutako hainbat proteina ez ziren microarray-etan desregulatuta agertzen.
Posible da 2DEan ikusitako zenbait proteina kodetzen dituzten geneak microarray-etan ez
egotea eta, ondorioz, cDNA mailan aztertu gabe gelditzea. Microarray bakoitza gene-talde
zehatz bat aztertzeko erabilgarria da, baina intereseko zenbait gene analisitik kanpo gera
daitezke. Adibidez, tesi-lan honetan interes handikoa den CRKL proteina kodetzen duen
-/-

genea ez dago E2F2 saguen transkriptomaren azterketan erabilitako array-ean. Gainera,
mRNA kantitate handiago batek ez du proteina-kantitate handiago bat zihurtatzen, eta
kontrakoak ere ez du zertan egia izan behar, emaitzen arteko gainjarpena baldintzatuz.
mRNAren itzulpen-tasaren erregulazioaren bitartez hauen “emankortasuna” erregula daiteke:
molekula gutxi batzuetatik proteina ugari ekoitz daiteke, eta alderantziz. Azkenik, ezin dugu
ahaztu 2DEan proteina-isoformak bereiz daitezkeela, eta proteina jakin batek hainbat orbain
era ditzakeela itzulpen osteko eraldaketen ondorioz (Görg et al. 2004). Beraz proteina bat
2DE gel bateko orbain batean identifikatu izanak ez du esan nahi gel horretako beste zenbait
orbainetan proteina berdinaren beste isoforma bat egon ezin daitekeenik. Hau dela eta,
posible da 2DE esperimentuetan proteina jakin batzuen isoforma zehatzak egotea
desregulatuta, hau da, proteina-adierazpena baino, itzulpen osteko eraldaketa izatea
diferentziala, eta aldaketak proteina-kantitate totalean islarik ez izatea. Horrelako aldaketak
2DEan besterik ez ziren izango behagarriak, mRNA mailan detektaezinak izango
liratekeelarik.
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GO bitarteko taldekamendua oso erabilgarria izan daiteke desregulatutako genetaldearen deskribapen orokor bat egiteko (Lomax 2005). GO bitarteko molekula-mailako
funtzioaren azterketak emaitzen karakterizazio orokor bat egiteko erabilgarria dela erakutsi
zuen. Interesgarriki, GO azterketa eta bilaketa bibliografikoek linfozito kieszenteen ETan
TCR-bitarteko aktibazioarekin edota apoptosiarekin erlazionatutako prozesuak jarri zituen
agerian, eta linfozito aktibatuen fenotipoa interesgarriak izan daitezkeen DNAren
metabolismoarekin erlazionatutako proteinak ere erakutsi zituen. GO azterketa proteinaerauzkin nuklearraren isolamenduaren arrakasta neurtzeko erabili zen ere. Linfozito
kieszenteen NAEan identifikatutako proteinen artean aberasketa arrakastatsua lortu zen
arren (%10 ET, %32 NAE), aktibatutako linfozitoen kasuan, aberasketa ez zen
identifikatutako proteinatan islatu (%23 proteina nuklear ET, %20 NAE). Aurretik aipatu den
moduan, GO bezalako hurbilketa orokorrak interesgarriak izan daitezkeen arren, 2DE
esperimentuetan lortzen den identifikatutako proteina-kopurua txikiegia da horrelakoetatik
ondorio handiak lortzeko. Tesi-lan honen esperientzian oinarrituta, 2DE esperimentuetan
benetazko informazio erabilgarria identifikazio interesgarrien bilaketa bibliografikotik eta
baieztapenetik lortzen da.
Aipatzekoa da ere tesi-lan honen iraupenean zehar esperimentu-diseinuak izan duen
garapena. Horrelako hurbilketa bat egitean hainbat aukera daude esperimentu-diseinuari
begira. Batetik, erreplika teknikoak egin daitezke, hau da, indibiduo bakarretik eratorritako
lagin baten hainbat erreplika (gel) egin daitezke. Hurbilketa honek teknikaren aldakortasunari
buruzko informazioa ematen du. Bestalde, erreplika biologikoak egin daitezke, hau da,
esperimentu bakarrean hainbat indibiduotatik eratorritako lagina azter daiteke. Modu
horretan, aldakortasun biologikoa kontutan hartzeaz gain, sistemari buruzko askoz informazio
gehiago lortzen da, behatutako aldaketak indibiduo batean baino hainbat indibiduotan
behatuko bait lirateke. Azkenik, indibiduo desberdinen pool-ak egin daitezke, hau da,
indibiduo desberdinetatik erauzitako lagina kantitate proportzionaletan nahas daiteke
indibiduo-talde horren adierazgarri den lagin bat lortzeko. Hau oso erabilgarria izan daiteke
aztertu beharreko indibiduo-kopurua oso handia denean edota lagin-kantitate aldetik mugak
daudenean (Karp & Liley 2007). Hasierako jarduerak ahalik eta metodologiarik sinpleena
erabiliz eraman ziren aurrera. Halere, emaitzen adierazgarritasuna eta fidagarritasuna
handitzeko asmoz, erabilitako erreplika biologikoen eta esperimentalen kopurua handituz joan
zen esperimentuak aurrera joan ahala (5.1. taula).
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5.1. taula: Tesi-lan honetan egindako esperimentuen diseinuari dagozkien datuak: Kasu guztietan
6 gel migratu ziren esperimentuko, 3 gel genotipo bakoitzeko. Bestalde, 36h-tako esperimentuen
erreplikak egin ziren, guztira 6 indibiduo aztertuz genotipoko.

Esperimentuen

Esperimentua

Indibiduoak/genotipo

Lagin mota

Gelen erreplikak

0h ET

3

Pool-a

Teknikoak

1

0h NAE

3

Indibiduoak

Biologikoak

1

36h ET

3

Indibiduoak

Biologikoak

2

36h NAE

3

Indibiduoak

Biologikoak

2

erreplikak

Horrela, 0h ET esperimentuan genotipo bakoitzeko hiru indibiduotatik lortutako
laginarekin egindako pool-ak erabili ziren. Bertan, genotipo bereko indibiduo bakoitzetik
ateratako linfozitoak proportzio berdinean nahastu ziren, eta proteina erauzi egin zen. Pool-a
egiteko 3 indibiduo erabili zirenez, bestelako esperimentutan bezain beste indibiduo aztertu
ziren metodologia honekin. Pool-en erabilera oso ohikoa da cDNA microarray-etan eta aukera
erabilgarria izan daiteke

adierazpen-patroien karakterizaziorako esperimentuetan

(Kendziorski et al. 2005). Halere, pool-ak erabiltzeak arazo bat dakar: erabilitako
indibiduotariko bat besteekiko oso desberdina bada (adibidez, gaizki genotipatutako sagu bat)
pool horren adierazgarritasuna kaltetu dezake. Indibiduo horren adierazpen-patroiak pool-a
egiteko erabili diren beste indibiduo adierazgarrien adierazpen-patroiaren tendentzia murriztu
egingo luke, eta emaitzen adierazgarritasuna ere txikiagoa izango litzateke. Edo kontrakoa
ere gerta daiteke, hau da, hiru indibiduo erabiliz egindako pool-ak erabiltzean desberdintasun
nabarmen bat ikustea, baina desberdintasun horren jatorria indibiduo bakarrean egotea.
Aldiz, bakoitza bere aldetik gel independente batean aztertzean, horrelako indibiduo bati
dagokion gel bat topatuz gero, hau baztertu eta analisitik kanpo utz daiteke. Beraz, hurrengo
esperimentuak indibiduo bakoitzetik eratorritako lagina independenteki migratuz egin ziren.
Horrela, linfozito kieszenteen NAEaren azterketa genotipoko hiru indibiduo erabiliz egin zen,
baina indibiduo bakoitzari zegokion proteina gel independente batean migratuz aztertu zen.
Bestalde, 36h-tako esperimentuak bi aldiz egin ziren, guztira genotipoko sei erreplika
biologiko erabiliz. Ondoren, aldaketa errepikakorrenak eta fidagarrienak detektatzeko asmoz
identifikatutako proteinen arteko kointzidentziak bilatu ziren. Hau da hurbilketa honetan erabili
den diseinurik konplexuena eta erabiltzen den erreplika biologiko eta esperimentalen kopurua
dela eta proteina-adierazpen patroiak aztertzeko aukerarik aproposena dela uste dugu. 36h
ET esperimentuaren errepliken artean bi identifikazio besterik ez dute kointziditzen (4.18.
irudia), eta NAE esperimentuaren errepliken artean ere identifikazio kointzidenteak bi besterik
ez ziren izan (4.24. irudia). Esperimentuen arteko errepikagarritasun txiki honen jatorria
bikoitza izan daiteke: biologikoa eta esperimentala. Batetik, indibiduo desberdinak erabiltzeak
emaitza desberdinak emango ditu. Saguen arteko aldakortasuna oso handia ez izan arren
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(bizi-baldintzak oso antzerakoak eta ahalik eta konstanteenak izaten saiatzen da) beti egongo
da indibiduo edota umealdien arteko aldakortasun minimo bat, eta hau lortutako emaitzetan
islatuko da. Bestetik, baldintza esperimentalek errepliken arteko aldakortasuna eman
dezakete. Gaur egun 2DEa nahiko errepikakorra den arren oraindik ere zenbait
errepikakortasun-arazo daude teknika honi lotuta, batez ere egun desberdinetan migratutako
gel-multzoei dagokiela, eta gogora dezagun proteina bat esperimentuen artean solapatuta
egoteko zenbait baldintza oso errestriktibo gainditu behar izan dituela: 6 geletatik 6etan
banatu behar izan da erreplika esperimental bakoitzean, hau da, 12 geletatik 12etan banatu
behar izan da. Errepikakortasun-arazoak direla eta ohikoa da 2DE gelen batean eskualde
jakin bat guztiz ondo ez banatzea eta, ondorioz, bertako informazioa amaierako analisi
horretara ez heltzea. Gainera, esperimentu desberdinetan lortutako 2DE-patroiak oso
antzerakoak izan arren ez dira guztiz gainjargarriak, orbainen kokapena ez bait da guztiz
identikoa (5.2. irudia).

5.2. irudia: Eskualde berdinari dagozkien sei gel irudi. Ezkerrean 36h ET 1.go esperimentuari
dagozkien hiru irudi daude; eskuman, berriz, 2. esperimentuari dagozkienak. Irudi bakoitza indibiduo
bati dagokio, eta genotipo desberdinak daude nahastuta. Ikus daitekeen moduan, adierazpen-patroia
eta orbainen kokapen erlatiboa aldatu egiten da esperimentuz-esperimentu, hau da, egunez egun,
baina oso gutxi egun berean migratutako indibiduoen artean, nahiz eta hauek genotipo
desberdinekoak izan.

Ez da erreza esatea orbainek posizioz aldatzen duten edota orbainak desagertu eta
agertzen diren, eta horrelako zenbait identifikatzea beharrezkoa litzateke galdera hau
argitzeko. Posible da ere aldakortasun honen jatorria biologikoa izatea eta orbain batzuk
indibiduo batzuren esklusibo izatea, baina esperimentu berean migratutako indibiduo
desberdinen patroiak oso errepikakorrak diren bitartean, egun desberdinetan migratutako
gelen arteako aldakortasuna handia da, arazoa esperimentala dela iradokiz. Azkenik, ezin
daiteke ahaztu edozein azterketan lortutako emaitzetatik portzentai bat positibo faltsuei
dagokiela. Hau da, ikusitako desberdintasunen zati bat aldakortasun teknikoaren ondorioz
sortutako desberdintasunak dira, eta ez dute sistema biologikoarekin zerikusirik. Hau guztia
dela eta, esperimentuen emaitzen arteko gainjarpena espero zitekeen bezain handia ez
izatea uler daiteke. Aldakortasun hau kontutan izanik, bestelako tekniken bitarteko
baieztapena oso garratzitsua dela ondorioztatzen da. Hau da, 2DE eta masa-
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espektrometriaren bitarteko proteomika diferentzialeko hurbilketen betebeharra interesgarriak
izan daitezkeen proteina-kandidatoak aurkitzea da, ondoren emaitza hauen baieztapenaren
bitartez azterketa sakonagoak egiteko ezinbesteko lehen urratsa da.
Irudi-analisia 2DE hurbilketako urrats garrantzitsuenetariko bat da. Bertan
adierazgarriki desregulatutako orbainak zeintzuk diren finkatuko da eta, ondorioz, lortuko
diren emaitzak guztiz baldintzatuko ditu. Merkataritza-etxeek ekoitzitako irudi-analisirako
hainbat programa daude, eta bakoitzak oinarri eta urrats zehatzak jarraitzen ditu. Halere,
irudi-analisirako programek bilakaera handia izan dute azken urteotan eta, zenbait
berrikuntza direla medio, geroz eta prozedura automatikoagoak eta printzipioz objetiboagoak
ahalbideratzen dituzte. Tesi-lan honetan bi irudi-analisirako programa erabili izan dira, IMP
eta PSS. ET esperimentutan IMP erabili zen bitartean, PSSa NAEak aztertzeko erabili zen.
Konparazio honetan argi gelditu da PSSak gel guztietan orbain gehiago eta aldakortasun
txikiagokoak detektatzen dituela. Warp-arekin aztertu beharreko irudien arteko doiketa handia
lortzean uztarketa prozesua errazagoa eta askoz eraginkorragoa da. Bestalde, SSO moduloa
erabiltzerakoan talde bereko orbainen bolumen normalizatuak askoz antzerakoagoak dira
eta, ondorioz, orbainen detekzioari atxeki dakiokeen aldakortasuna neurri batean
desagertzen da. Egindako konparazioaren arabera, PSSa azkarragoa eta erosoagoa da,
baina emaitzen fidagaritasuna zehazteko modu bakarra 2DE esperimentuetan lortutako
emaitzak bestelako tekniken bitartez baieztatzea da. Horrela, IMP erabiliz RUVB1en, AIPren
eta CRKLren desregulazioa detektatu zen, eta proteina hauen desregulazioa western
plapaketa zein qRT-PCRz baieztatu zen. PSS erabiliz, berriz, RUVB2-ren desregulazioa
detektatu zen, emaitza hau ere western plapaketa bitartez baieztatu zelarik, baina HNRPKren desregulazioa ezin izan zen baieztatu. Kasu honetan baieztapena arrakastatsua ez izatea
positibo faltsu baten ondorio baino, adierazpen-patroi konplexuaren ondorio dela pentsa
daiteke. Azkenik, PHB-ren desregulazioa IMParekin detektatu zen ETan, eta PSSarekin
NAEan, baina baieztapena ETan besterik ez zen egin. Beraz, IMPa programa deserosoagoa
eta irudi-analisirako ahalmen txikiagoduna izan arren, berarekin lortutako emaitzak
kontsistenteak eta fidagarriak direla ikusi da. Halere, gel-talde berdina programa batekin zein
bestearekin aztertzerakoan lortutako emaitzak behatzerakoan PSSak desregulatutako orbain
askoz gehiago ikusten dituela ikusi zen. Beraz, posible da PSSak IMPak baino
desregulatutako orbainak aurkitzeko ahalmen handiagoa izatea, baina programa biek
desregulatutako orbain nagusiak aurkitzeko antzerako ahalmena izatea.
E

Azkenik, MS identifikazio-sisteman oinarritutako 2DEarekiko metodologia alternatibo
bat erabili da. Hurbilketa berri honek zenbait abantaila ditu 2DEarekiko. Bertan, askoz ere
proteina gutxiago da beharrezkoa: run bakoitzean 0.5 µg kargatzen dira, eta gure kasuan 5
erreplika egin direnez, lagin bakoitzaren 2.5 µg besterik ez dira izan beharrezkoak. 2DE gel
E

bakoitzean, berriz, 150 µg proteina kargatzen dira. Gainera, MS askoz ere sinpleagoa eta
azkarragoa da ikertzailearen ikuspegitik, ez dago 2DE esperimentu konplexurik egiteko
beharrik. Lagina prestatu, kuantifikatu, liseritu eta masa-espektrometroari lotutako
164

5. Eztabaida
kromatografia sisteman kargatu besterik ez da behar, ondoren lortutako emaitzak interpretatu
behar direlarik. 2DEan, berriz, lagina prest dagoenean astebete luze iraun dezakeen prozesu
konplexu bat hasten da. Hau guztia dela eta, lagin urriekin lan egiteko edota lagin baten
E

azterketa zuzen bat egiteko oso hurbilketa aproposa da MS a
Aipatu bezala, 2DEak duen muga nagusia muturreko pI zein m-ko proteinak ezin
E

direla aztertu da. Hau dela eta, MS analisia 2DE analisiak dituen mugak saiesteko teknika
aproposa izan daiteke, bertan ez bait dago proteinen ezaugarri fisikoen araberako mugarik.
Teknika hau berriki erabili ahal izan da gure laborategian eta, ondorioz, ezin izan da bere
erabilgarritasuna sakonean aztertu, baina ideia orokor bat egiteko saikera txiki bat egin zen.
E

Espero zitekeen moduan, MS an MW eta pI-aren araberako azterketa sakonagoa lortzen da.
Halere, 2DEaren ezaugarri hau ere abantailotsua izan daiteke, pH-tarte desberdinen
azterketa bermatzerakoan proteoma jakin bat modu askoz sakonago batean aztertzea
baimenduko bait du, esperimentu ezberdinetan proteoma berdinaren pI-tarte desberdinak
aztertuz gero askoz informazio gehiago lortuko da bertatik. Hau dela eta, interesgarria
litzateke, MS

E

hurbilketaren analisirako-ahalmena handitzeko asmoz, laginaren
E

prefrakzionamendu teknikak garatzea. Azkenik, MS eta 2DE emaitzen arteko solapamendu
eza ikusi genuen. Printzipioz oso deigarria den arren, emaitza hau ulertzeko kontutan hartu
E

beharko litzateke 2DEan desregulatutako proteinen gehiengoa ez dela MS analisian aztertu.
E

Izan ere, 2DEan desregulatutako eta identifikatutako 41 proteina horietatik 23 ez ziren MS an
ezta identifikatu ere egin. 8 proteina identifikatu ziren, baina ez kuantifikatzeko baldintzatan
(gutxienez 3 peptido gutxienez 3 erreplikatan) eta, beraz, 10 proteina besterik ez ziren
E

analisian kontutan hartuak izateko baldintzetan identifikatu. MS an kuantifikatutako 10
proteina horiek 1433B, 1433Z, ACTB, ATPB, EF1D, GRP75, H4, IF5A1, PCBP2 eta PEBP1
izan ziren, baina ez ziren adierazgarriki desregulatuta agertzen. Hauetariko zenbait, 2DE
emaitzatan ikusi dugun moduan, hainbat orbainetan banatu ziren, T linfozitoen proteoman
sakonki eraldatuta daudela iradokiz. Fenomeno honen adibide argiak ATPB eta GRP75
lirateke. Hortaz, proteina hauen desregulazioa itzulpen osteko eraldaketen mailan gertatzen
E

bada eta ez bada proteinaren kantitate totalean islatzen, normaltzat har daiteke MS

hurbiketan adierazgarriki desregulatuta ez agertzea. 2DE-an identifikatutako bestelako
E

proteinekin antzerako fenomeno bat gerta liteke, baina MS hurbilketan desregulatuta ez
agertzeko arrazoiak zeintzuk izan daitezkeen zehaztea zailagoa da. Gainera, kontutan hartu
beharra dago egindako 2DE esperimentuaren erreplika bien artean ere solapamendu oso
txikia zegoela eta, ondorioz, emaitzen aldakortasuna ez dela soilik teknika desberdinen
erabilpenaren ondorio.
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I) Tesi-lan honen emaitzen arabera, 2DE eta masa-espektrometrian oinarritutako
hurbiketa baliogarria da knockout saguen fenotipoan sakontzeko. 2DE bitarteko proteina
adierazpen-patroien karakterizazioak hainbat proteinen desregulazioa jarri du agerian, eta
hauetariko zenbait bestelako tekniken bitartez baieztatu dira, gure sisteman proteina
adierazpen-mailako desregulazioak behagarriak direla erakutsiz.
II) Linfozito kieszenteen proteina adierazpen-patroiaren azterketak E2F2-gabeko T
linfozitoen fenotipoarekin bat datorren molekula mailako preaktibazioa erakutsi zuen.
Bestalde, E2F aktibitatearekin lotuta dauden RUVB1 eta RUVB2 proteinen desregulazioa
detektatu eta baieztatu egin zen zelula hauetan.
III) Ahr-bidezidorraren desregulazioa deskribatu da aktibatutako E2F2

-/-

T

linfozitoetan. Zelula hauetan E2F2k AHR bidezidorra erregulatzen duela ikusi da. TCDDaren
bitarteko tratamenduaren aurrean E2F2 gabeko T linfozitoek Cyp1a1 genearen adierazpen
areagotua eta apoptosi-tasa handiagoa pairatzen zuten, E2F2k Ahr bidezidorraren
erregulazio negatiboaren bitartez xenobiotikoen aurkako erantzunean parte har dezakeela
erakutsiz. Gainera, AHR bidezidorrak E2Fen adierazpena erregula dezakeela, eta AHR eta
E2F2ren arteko elkarrekintza zuzena ere erakutsi dira, bi bidezidor hauen arteko elkarrekintza
konplexutasun handikoa dela erakutsiz.
E

IV) Azkenik, MS hurbilketan lortutako emaitzek proteomika diferentziala egiteko bide
berri bat zabaltzen dute. Teknika honek 2DEarekiko zenbait abantaila ditu, eta hasierako
hurbilketak egiteko baliabide erraz eta eskuragarria izan daiteke.
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